NÆRINFO

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Informasjon til alle husstander, juli 2014
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Biskop Gunnerus’ gate

Prøveprosjekt for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken
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Er man nord for Rådhusgata kjører man til Stortorvet
og har deretter to valg: Ta til venstre mot Kongens
gate eller ta Kirkeristen rundt Domkirken og sør i
Dronningens gate til Rådhusgata eller Myntgata.

Fred Olsens gate

Fra Kirkegata – Er man sør for Rådhusgata tar
man til høyre i Rådhusgata og videre mot øst til
Dronningens gate eller Langkaia.

Kirkegata

Fra Møllergata og Grensen – se Stortorvet.

Tollbugata

Kongens gate

Stortorvet og skal mot øst kjøres Kongens gate til
Rådhusgata eller Vippetangen og videre til Langkaia/
Operatunnelen i begge retninger.

Dronningens gate

Skippergata

Jernbanetorget
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Rådhusgata

Grønne piler er det kjøremønsteret. Oransje er kollektivfelt.

Fra Skippergata – Har man hatt et ærend i
Skippergata nord for Rådhusgata må man kjøre
opp til Biskop Gunnerus’ gate, kjøre til venstre, ned
Dronningens gate og tilbake til Rådhusgata.

Fra vestlige del av kvadraturen kan man fortsatt kjøre
vest mot Rådhusgata og Kontraskjæret vestover
mot Rosenkrantz’ gate og videre mot Ring 1, Henrik
Ibsens gate og Vika.

Varelevering til Youngstorget – kjør Pløens gate
og Storgata til Kirkeristen som før, deretter til høyre
ned Dronningens gate.

For mer informasjon se KFTs hjemmesider,
kraftpakke.no eller kontakt
postmottak@bym.oslo.kommune.no

