Hvor kan du kjøpe
billett på forhånd?

Synes du dørene
lukkes for raskt?

Vi har billettautomater på noen få
holdeplasser: Stortorvet, Aker brygge,
Rikshospitalet, Vigelandsparken,
Nationaltheatret, Brugata og Solli.
Her kan du kjøpe enkeltbilletter.
Reisekortet (et plastkort som du fyller
opp med billetter eller reisepenger)
og billetter er tilgjengelig i en mengde
kiosker og butikker, på automater,
togstasjoner, servicepunktene,
bussterminalene og på Ruters
kundesenter (tidligere Trafikanten).

For komplett oversikt over salgssteder
og informasjon om RuterBillett,
se www.ruter.no.

Kjøp alltid billett før du går om bord –
det er billigst!

Hold deg oppdatert om endringer følg Oslotrikken på Facebook og Twitter.
www.trikken.no
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Du kan også kjøpe billett med
mobiltelefon ved å laste ned Ruters
mobil-app, RuterBillett.

Du kan få dørene til å stå åpne lenger

Vi gir byen til folket og folket til byen!

Vi ønsker å gi deg en trygg, enkel og behagelig reise med trikken

TRYGG PÅ- OG AVSTIGNING
Når man trykker på
den øverste gule
knappen, åpner
dørene – og lukker
deretter automatisk etter 4 sekunder.
Hvis du trenger bedre tid, trykker du på
den nederste knappen. Denne er merket
med symbol for barnevogn, rullestol og/
eller eldre. Da kobles automatikken ut,
og føreren lar døren stå åpen til du har
kommet deg trygt inn eller ut av trikken.

TIPS FOR EN ENKLERE REISE
• Kjøp billett på forhånd. Føreren selger 		
enkeltbilletter, men disse er dyrere.
• Bruk nest fremste dør hvis du ikke skal 		
kjøpe billett. Der er det lett for føreren å se
deg og kort vei til sitteplasser reservert
for eldre og funksjonshemmede.
• Finn en sitteplass raskest mulig før
trikken starter igjen.
• Hold deg fast når trikken er i bevegelse;
det kan oppstå situasjoner i trafikken
som medfører brå oppbremsinger.
RULLESTOLBRUKERE

Ved dørene inne på
de eldste trikkene
er tilsvarende
døråpnerknapp
plassert på holdestangen og merket
med eldresymbol og
teksten «Døren står
åpen lenger».
Trykk på denne når
du skal av.



Den nyeste trikketypen vår har lavgulv
og enkel adkomst for rullestolbrukere.
Bruk nest fremste dør og trykk på
døråpnerknapp med rullestolsymbol.

