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Oslokartboka 2017 Hent PDF Forlaget skriver: Oslokartboka 2017 viser alt nybyggeriet i Oslo, Akershus og
Drammensregionen. Her finder du nye boligområder, veje, cykelruter og cykelstier, skiløjper og de

opdaterede busruter. Lige som pilgrimsstien, kyststierne og et væld av andre stier. I Romerike er der kommet
en række nye vejnavne. Oslokartboka viser afkørselsnumrene langs hovedvejene. Desuden vises

taxaholdepladser, busstoppested, lysløjper, skiløyper m.m.. Desuden er der blevet plads til en række
interessante temaer, som seværdigheter, udsigtspunkter, badepladser, monumenter, tankstationer, spisesteder,
vinmonopoler, apoteker og indkøbscentre. I alt 288 sider, hvoraf 208 sider kort. Hovedmålestok 1:20 000. De
centrale dele af Oslo, Drammen, Drøbak, Asker og Sandvika har større målestok 1:10 000. Fire sider viser den
mest brugte del av Nordmarka med Sørkedalen og Maridalen 1:40 000. Bagest i kortdelen er der 12 siders

oversigtskort over hele Oslo og Akershus i 1:150 000. Register med mere end 25 000 navn. Tegnforklaringen
er på norsk, engelsk, tysk og fransk.
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