
 

 

Reise og parkeringsveiledning for skytebanene i St Hanshaugen og Tåsen Terrassen. 

 

Begge disse hulene mangler egne parkeringsplasser på utsiden av skytebanene. Skyttere oppfordres til å reise 

kollektivt alternativt parkere i sidegatene rundt anleggene ved større arrangementer. 

 

 

OKTS skytebane St Hanshaugen: 

Denne skytebanen ligger i en hule i krysset Louises gate, Ullevålsveien og Collets gate i Oslo. 

Kartkoordinater: N 59.927430, Ø 10.739510 

https://www.google.com/maps?&q=loc:59.927430,+10.739510 

Inngang gjennom gitterporten inn i haugen. Døren inn kan være litt tung pga trykkforskjeller. 

 

https://www.google.com/maps?&q=loc:59.927430,+10.739510


 

Bussholdeplass rett utenfor inngangen: Collets Gate bussholdeplass i Ruters app og på www.ruter.no . 

Parkering i sidegatene rundt St Hanshaugen. Sjekk parkeringsinstruksjonene på stedet du finner. Parkeringsvaktene i 

Oslo elsker jobben sin 

Fra Oslo Bussterminal ta Bussrute nr. 37 Nydalen T, 5 stopp 9 minutter. 

Fra Tjuvholmen (Aker Brygge): Buss 21 til Bislett, 5 stopp 9 minutter deretter 300 meter å gå opp Louises gate. 

Trikk 17 og 18 stopper også på Bislett. 

Fra Skytebanen i Tåsen Terrassen: Gå til Østhorn T-Bane stasjon (150 meter). Ta T Banen (Linje 5) mot Majorstuen til 

Forskningsparken T Banestasjon, 3 stopp 4 minutter, Gå til Trikkeholdeplassen på Forskningsparken (100 meter). Ta 

trikk 17 Sinsen-Grefsen St til Bislett, 5 stopp 7 minutter. Gå 300 meter opp Louises gate til St Hanshaugen.  Total 

reisetid fra Tåsen Terrassen til St Hanshaugen ca 30 minutter. 

Reisetid med bil fra Tåsen Terrassen til St Hanshaugen er ca 14 minutter pluss tid til å lete etter parkeringsplass og 

gangtid fra hver hule til bilen. 

  

 

OKTS skytebane Tåsenterrassen. 

Denne banen ligger på toppen av Tåsenterrassen, Oslo, ca. 60 meter forbi rundkjøringen i toppen av veien, mellom 

et friareal (Havnabakken) og en bratt ås (Tyskertoppen).  Inngang gjennom gitterporten inn i Tyskertoppen 

Adressen kan finnes som Tåsen Terrassen 34 i noen kartverk/GPSer. 

Kartkoordinater: N 59.957800, Ø 10.753840 

https://www.google.com/maps?&q=loc:59.957800,+10.753840 

 

http://www.ruter.no/
https://www.google.com/maps?&q=loc:59.957800,+10.753840


 

 

T Banestasjon 150 meter unna: Østhorn Stasjon 

T Banens linje 5 stopper her og det er derfor ypperlig tilgang med kollektiv transport fra hele Oslo. 

Det tar 18 minutter fra Oslo S, 9 minutter fra Majorstuen og under en time fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med 

flytog og T Bane. 

Parkering i sideveiene rundt banen. Det er ikke mye kapasitet i selve Tåsen Terrassen slik at det kan lønne seg å kjøre 

opp i området rundt Østhorn stasjon eller overfor banen i sidegatene til Carl Kjeldsens vei. 

Et enda bedre alternativ hvis en ikke vil bruke tid på å lete etter parkeringsplass er å parkere på den store 

parkeringsplassen ved Sognsvann og så ta T Banen fra Sognsvann til Østhorn stasjon. 2 stopp 5 minutter og deretter 

gå de 150 meterne opp til banen. 

Fra Skytebanen i St Hanshaugen:  Gå fra St Hanshaugen til trikkeholdeplassen på Bislett (300 meter). Ta Trikk 17 

Rikshospitalet til Forskningsparken, 5 stopp 7 minutter. Gå til T Banestasjonen på Forskningsparken (100 meter). Ta 

linje 5 Sognsvann til Østhorn T-Bane stasjon 5 stopp 7 minutter. Gå fra Østhorn Stasjon til skytebanen i Tåsen 

Terrasse (150 meter). Total reisetid fra St Hanshaugen til Tåsen Terrassen ca 30 minutter. 

 

 

  


