
Recommended route 
for tour buses in Oslo
From the 4th of June 2018 
embarking/disembarking 
for tour buses takes place 
in Rosenkrantz’ gate.  
Driving is no longer  
allowed across Fridtjof 
Nansens plass. 

Waiting and parking areas 
are found in Skippergata 8,  
at Revierkaia, Kongens 
gate (at the lower end of 
the street), Nedre Slottsgate 
and Filipstadveien 2. 

Tour buses arriving from the 
east must drive out of the 
tunnel, up Rådhusgata and 
into Rosenkrantz’ gate for 
embarking/disembarking. 
To find parking, the buses
must take a left turn in Stor- 
tingsgata towards Ring 1, 
and from there to the  
designated parking areas.

See map for further  
details.

Anbefalt kjøremønster  
for turistbusser i Oslo
Fra 4. juni 2018 skal av- og 
påstigning for turistbusser 
skje i Rosenkrantz’ gate. 
Det er ikke lenger tillatt 
for bussene å kjøre over 
Fridtjof Nansens plass. 

Vente-og oppstillings- 
plasser finnes i Skippergata 
8, på Revierkaia, nederst 
i Kongens gate, Nedre 
Slottsgate og på Filipstad-
veien 2. 

Fra øst kjører turistbussene 
ut av tunellen, opp Rådhus-
gata og inn Rosenkrantz’ 
gate for av- og påstigning. 
Deretter kjører de for å 
finne oppstillingsplass.  
Kjør ut på Ring 1 ved å ta  
til venstre i Stortingsgata, 
og videre til de anviste 
plassene. 

Se kartet for videre  
informasjon.

Anbefalt  
kjøremønster
for turistbusser i Oslo

Recommended route  
for tour buses in Oslo

 
 
 
 
 

Har du spørsmål  
eller tilbakemeldinger?  
Kontakt Bymiljøetaten på: 
postmottak@bym.oslo.
kommune.no

Any questions or  
feedback?  
Contact Bymiljøetaten at: 
postmottak@bym.oslo.
kommune.no
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Kjøreretning turistbuss  Driving direction tour bus

Tunell  Tunnel

Av- og påstigning turistbuss  Embarkment/disembarkment area

Parkering/ventested turistbuss  Parking/waiting area tour bus

Av- og påstigning  
Embarkment/disembarkment area

Rosenkrantz´ gate 

Parkering/ventested buss 
Parking/waiting area tour bus

Filipstadveien 2, 2h* 

Skippergata 8, 24h  

Revierkaia, 8h 

Kongens gate, 24h  

Nedre Slottsgate, 24h 

* Maksimal parkeringstid  
Maximum parking time
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