
Veibeskrivelse til Oppsal kirke 
Her finner du adresse, kart, og veibeskrivelse med t-bane, buss og bil 

Adresse  
Oppsal kirke, Solbergliveien 85, 0683 Oslo 
 

T-bane 
For å komme til Oppsal kirke med t-bane brukes enten linje 3 Mortensrud fra sentrum, eller linje 3 
Sognsvann mot sentrum.  

 Nærmeste t-banestasjon er Skøyenåsen. 

 Fra Skøyenåsen går man opp Haakon Tveters vei ca 100 meter og tar til  
venstre opp Skøyenkroken (dette krysset er skiltet med Oppsal kirke).  

 Etter ca 200 meter kommer et nytt kryss. Ta til venstre opp Skøyenåsveien  
og følg den ca 200 meter til Solbergliveien.  

 Fortsett oppover Solbergliveien i underkant av 100 meter og du vil finne  
Oppsal kirke på høyre side. 

 

Gangavstand fra Skøyenåsen t-baneholdeplass er ca 10 minutter 

 

 

 



Alternativt kan også Oppsal t-banestasjon benyttes.  

 Gå da bort til Oppsal senter og følg senterets bakside.  

 Fortsett forbi Oppsal Helsestasjon og følg stien bort til Skøyenåsveien.  

 Følg Skøyenåsveien oppover til neste kryss.  

 Se etter stien som fortsetter opp en relativt bratt bakke, ca 20 meter lang.  

 Følg denne stien ca 300 meter helt frem til Oppsal kirke.  

 

Gangavstand fra Oppsal t-baneholdeplass er ca 15 minutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buss 
Både busslinje 76 og 79 kjører Hellerudveien (Ytre Ringvei).  

 Gå av på holdeplassen Solbergliveien. 

 Følg Solbergliveien ca 300 meter og du har kirken på venstre hånd. 

 

Solbergliveien bussholdeplass er ca 5 minutter i gangavstand fra kirken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bil 
 Fra Østensjøveien, både sør og nordfra, tar du av i rundkjøringen  

ved Østensjø skole (Østensjøvannets nordende).  

 Følg Haakon Tveters vei til toppen av bakken og ta til venstre opp 

Skøyenkroken. Dette krysset er skiltet med Oppsal kirke.  

 Etter ca 200 meter kommer et nytt kryss. 

 Ta til venstre opp Skøyenåsveien og følg den ca 200 meter til Solbergliveien.  

 Fortsett oppover Solbergliveien i underkant av 100 meter og du vil finne Oppsal kirke på høyre side. 

Veibeskrivelse fra Østensjøveien med bil 

Alternativt kan Hellerudveien (Ytre Ringvei) benyttes enten fra Tveita eller Bøler.  

 Kjør av ved Solbergliveien og følg denne ca 300 meter og du har kirken på venstre hånd. 

 Se kartet under veibeskrivelsen for buss. 

 


