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1. BAKGRUNN 

Aspaas Cooper Kind AS er engasjert av Omsorgsbygg for å utarbeide planskisse for Lindeberg 

sykehjem/omsorgssenter. Denne er nå under bearbeiding. Det er planlagt nytt 

sykehjem/omsorgssenter, og i den forbindelse er det behov for en trafikkanalyse som belyser 

planens trafikale konsekvenser. 

2. DEFINISJONER 

Tur Forflytning av person eller kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt. En reise 

til og fra f.eks. et kjøpesenter er to turer. 

Biltur Forflytning av et kjøretøy fra et startpunkt til et endepunkt uavhengig av hvor 

mange personer som er i bilen. Gjennomsnittlig antall personer per bil (belegg) 

som benyttes i beregninger varierer avhengig av type virksomhet som er mål 

for turen og tid på døgnet. 

ÅDT Årsdøgntrafik;, det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet 

av ett år, dividert med 365. 
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3. DAGENS SITUASJON 

Planområdet er på rundt 18 daa og har adresse Lindebergveien 10, med beliggenhet i Alna bydel, 

øst for Oslo sentrum. Sykehjemmet har ingen hjemmehjelpstjeneste, men har et tilhørende 

dagsenter.  

Pilen i Figur 1 markerer hovedinngangen til sykehjemmet. (Øst for planområdet ligger Lindeberg 

skole og Lindebergskogen barnehage, Skjønnhaug barneskole og Knøttene familiebarnehagei 

sør.)  

 

 

Figur 1 Planområdet (Kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst og kommuner - Lisensnummer 41720)   

3.1 Trafikk på tilstøtende veinett 

Det er 400 ansatte ved sykehjemmet som har 185 sengeplasser. Dagsenteret har 43 plasser. 

Vi antar at 80 % av de totalt 400 ansatte er på jobb i et normaldøgn, og at 70 % kjører bil. 

Kollektivtilbudet er relativt bra, stort sett med en avgangsfrekvens per 15. min i rushtid. Vi kan 

derfor anta at inntil 30 % enten går, sykler eller kjører kollektivt til jobb. Dette innebærer at 224 

ansatte kjører egen bil, noe som gir 448 bilturer sum inn og ut per døgn (dersom alle kjører hver 

for seg).  

 

Antall besøkende anslås å være 0,2 besøk per døgn per beboer på sykehjemmet, hvorav 70 % 

kjører bil. Forutsatt at sykehjemmet er fullt, gir dette 26 bilbesøk per døgn, altså 52 bilturer per 

døgn. 
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Tabell 1 viser transport til og fra sykehjemmet. 

 

Lindeberg sykehjem Reiser Turer Turer/døgn 

Ansatte  448 turer/døgn 448  

Senger  52 turer/døgn 52  

Dagsenter  6-7 ganger/dag  14 turer/døgn 14  

Søppeltømming 2 ganger/uke  4 turer/uke 0,8  

Tømming av papp 2 ganger/mnd  4 turer/mnd 0,2  

Smitteavfall hentes 1 gang/uke  2 turer/uke 0,4  

Varelevering 12 ganger/uke  24 turer/uke 4,8  

Bårebil 50 ganger/år  100 turer/år 0,3  

Sykebil 3 ganger/dag  6 turer/døgn 6  

Sum   527  

Tabell 1 Transport til og fra sykehjemmet 

 

Det er oppsummert 525 turer per døgn til planområdet. Med antakelse om at 10 % av disse 

turene foregår i makstimen, gir dette 53 bilturer i makstimen. 

 

ÅDT er 2000 biler per døgn langs Lindebergveien forbi planområdet, mens den er 1000 biler per 

døgn lenger nord for planområdet, se Figur 1. Lindebergåsen har en ÅDT på 5500 og 2400 biler 

per døgn hhv. på vestiden og østsiden av krysset med Lindebergveien. 

 

Basert på ÅDT-turene anslås mest belastede kryss (Linderbegåsen x Linderbegveien) å ha 

maksimalt 600 biler gjennom krysset i makstime. Dette skaper ingen avviklingsproblemer i dag. 
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Figur 2 ÅDT (Kartgrunnlag: Oslo kommune v/Per Laudal) 

3.2 Fartsgrenser 

Lindebergveien forbi planområdet har fartsgrense 50 km/t. Hockeyveien og Lindeberglia har 

fartsgrense 30 km/t. Lindebergåsen sør for plamområdet har fartsgrense 50 km/t og Heggestien 

har fartsgrense 30 km/t.  (NVDB). 
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Figur 3 Fartsgrenser (Kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst og kommuner - Lisensnummer 41720)   

3.3 Avvikling i kryss/Avkjørselsforhold 

Avkjørsel til/fra planområdet er fra Lindebergveien. Her er det noe dårlig sikt før man kommer 

helt ut til enden av avkjørselen, på venstre side er det privat parkeringsplass samt buskas, mens 

det på høyre side er en "haug" som begrenser sikten før man kommer helt ut i 

krysningsområdet. 

 

 

Figur 4 Sikt fra avkjørsel, venstre side       Figur 5 Sikt fra avkjørsel, høyre side 

 

Krysset Lindebergveien x Lindebergåsen er høyreregulert. Det er noe dårlig sikt fra 

Lindebergveiens venstre side ut i Lindebergåsen. Her står store søppelbøtter, avistrille, 

avishauger, samt at det er flere skilt her. 

 

Det er ikke registrert avviklingsproblemer under normale forhold verken ved avkjørselen til 

planområdet eller i krysset Lindebergåsen x Lindebergveien. 

50 km/t 

50 km/t 

30 km/t 

30 km/t 

30 km/t 

80 km/t 
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3.4 Gang- og sykkelveitraséer 

Det er regulert gang- og sykkelveitrasé fra busstopp rundt sørsiden av sykehjemmet, til 

Hockeyveien. 

 

I Lindebergveien er det fortau på høyre side fra krysset med Lindebergåsen i sør, til innkjørselen 

til planområdet lenger nord.  

3.5 Kollektivtransport 

Bussholdeplassene Linderberg sykehjem 

ligger ovenfor hverandre langs 

Lindebergveien, i grensesonen til 

planområdets østre side. Det er en 

avstand på ca. 160 m fra holdeplass til 

sykehjemmets hovedinngang dersom man 

følger veien rundt. Det går i tillegg en sti 

gjennom skogen fra holdeplass til like nær 

hovedinngang, ved å følge denne er 

avstanden ca. 100 m. Busslinje  25, 79, 

102 (morgenbuss) og N2 (nattbuss) 

betjener holdeplassene. 

 

Linje 25 fra Majorstuen til Lørenskog 

stasjon, har tidligere avgang fra Årvoll 

senter -Lørenskog stasjon enn fra 

Majorstuen-Løreskog stasjon mandag-fredag. Tabell 3 under viser derfor avgangsfrekvenser fra 

Årvoll senter-Lørenskog siden holdeplassen Lindeberg sykehjem ligger mellom disse punktene. 

Avgangshyppighet/frekvens for motgående retning vises i samme tabell. 

 

Linje 25 Man-fre 

(min) Dag 

Man-fre (min) 

Kveld 

Lørdag Kl. 

(min) 

Søndag (min) 

Årvoll senter-

Lørenskog st. 

15 30-33 27-60 30-60 

Lørenskog st.-

Majorstuen 

15 30 30 30-60 

Tabell 2 Frekvens (min), busslinje 25 Årvoll senter-Lørenskog stasjon/Lørenskog st.-Majorstuen 

 

Linje 79 har frekvenser som vist i Tabell 4. 

 

Linje 79 Man-fre 

(min) Dag 

Man-fre 

(min) Kveld 

Lørdag (min) Søndag (min) 

Grorud-

Holmlia 

15-30 30-35 15-75 25-60 

Holmlia-

Grorud T 

15(-30) 30-60 15-60 30-60 

Tabell 3 Frekvens (min), busslinje 79 Grorud-Holmlia/Holmlia-Grorud T 

Man-fre kjøres normalt også mellomavganger hvert 15. min mellom Furuset og Holmlia fra kl. 

07.10-08.25 og fra kl. 13.40-16.25 med innstilling i jule- og påskeferie.  

 

Figur 6 Busstopp ved Lindeberg sykehjem 
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Sykehjemmet ligger i en avstand på ca. 500 m fra Linderberg t-banestasjon hvor linje 1 

Frognerseteren/Ellingsrudåsen og linje 2 Østerås/Ellingsrudåsen passerer med 15 minutters 

intervall store deler av dagen. Herfra er det en reisetid på ca. 20 minutter til Oslo sentrum. 

 

Sykehjemmet må sies å ha et godt kollektivtilbud. 

3.6 Parkeringsforhold 

 

Det er ca. 45 parkeringsplasser for ansatte og 

besøkende til omsorgshjemmet. 14 av disse er 

lokalisert like etter avkjørselen inn til hjemmet, 

mens resten ligger på plassen utenfor hjemmet.  

 

I tillegg er det 4 reserverte plasser for hhv. 

vaktmester, lege, minibuss og handikappet. 

 

Det er 10 "sykkelstativ" på bakkenivå (hvor man 

låser fast hjulet). Disser er under åpen himmel, og 

er slitt/rustne. 

 

 

3.7 Trafikksikkerhet 

Ifølge NVDB har det i løpet av de siste 10 årene (2001-2010) forekommet 9 trafikkulykker med 

personskade i nærområdet. Dette er markert i Figur 4. Alle disse har skadegrad lettere skadd. 

Det har ikke forekommet noen ulykker som har direkte tilknytning til avkjørselen til planområdet.  

 

Figur 7 Deler av parkeringsplass utenfor 
hjemmet 
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Figur 8 Trafikkulykker 2001-2010 (Kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst og kommuner - 
Lisensnummer 41720)   

Det har vært 1 bilulykke og 1 fotgjengerulykke i Lindebergåsen i forbindelse med krysset inn 

Lindebergveien, i 2006. I bilulykken skrenset en høyresvingende traktor ut fra Lindebergveien inn 

i motgående felt og traff et annet kjøretøy i Lindebergåsen. Føreforholdet var snø/isbelagt vei. I 

den andre ulykken ble en fotgjenger påkjørt ved kryssing utenom gangfeltet. Her var 

føreforholdet våt, bar vei. 

 

Det er ikke gangfelt mellom bussholdeplassene ved Lindeberg sykehjem, men det går en 

undergang mellom dem, som er knyttet til gang- og sykkelveien nevnt i kapittel 3.5. Under 

befaring ble det observert at flere velger å krysse veien i stedet for å benytte seg av 

undergangen, også skolebarn. Dette er uheldig. 

 

Alt i alt er ikke området spesielt ulykkesbelastet. 
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4. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Det skal etableres et nytt sykehjem på 14.600 m² BTA.   Det tilrettelegges også for dagsenter. 

4.1 Trafikk på tilstøtende veinett 

Etter nybygging vil antall ansatte reduseres til 350 og antall senger reduseres til 144, mens øvrig 

trafikk blir som før. Dette gir 461 turer/døgn som vist i Tabell 4.  

 

Lindeberg sykehjem Dagens situasjon Fremtidig situasjon 

Ansatte 448 turer/døgn 392 turer/døgn 

Senger 52 turer/døgn 42 turer/døgn 

Øvrige turer 27 turer/døgn 27 turer/døgn 

Sum 527 turer/døgn 461 turer/døgn 

Tabell 4 Transport til og fra sykehjemmet 

Trafikk i makstime til planområdet vil være 46 turer (10 %). Til sammenligning med dagens 

situasjon (53  turer i makstime) er denne reduksjonen marginal.  

4.2 Avvikling i kryss/Avkjørselsforhold 

Planforslaget vil gi marginale forbedringer av trafikkavviklingen ved avkjørselen til planområdet 

og i krysset Lindebergåsen x Lindebergveien. Forslaget vil altså ikke medføre 

avviklingsproblemer. 

4.3 Gang- og sykkelveitraséer 

Tiltaket forventes ikke å påvirke gang- og sykkelveitilbudet i området.  

4.4 Kollektivtransport 

Tiltaket forventes ikke å påvirke tilbudet for kollektivtrafikken.  

4.5 Parkeringsforhold 

Ifølge parkeringsnormen for Oslo kommune ligger planområdet i definisjonsområdet "Den åpne 

byen".  Dette gir en norm på 3-8 p-plasser/10 senger  for sykehus, sykehjem som gir 44-116 

parkeringsplasser.  

 

Med foreslåtte løsning har sykehjemmet 53 plasser i parkeringskjeller og mulighet i 

reguleringsplanen for å innpasse inntil 22 plasser (besøkende) ute.  Illustrasjonsplanen legger 

opp til 12 plasser ute.  Dette gir til sammen mellom 65 og 75 parkeringsplasser for ansatte og 

besøkende, noe som ligger innenfor parkeringsnormens krav. 

 

Parkeringsnorm for sykkel ved sykehus, sykehjem er 1 sykkelplass/10 senger som gir 15 

sykkelplasser.  

4.6 Trafikksikkerhet 

Planforslaget innebærer en reduksjon av trafikk til/fra planområdet. Dette må forventes å ha en 

marginal, men positiv innvirkning på trafikksikkerheten. 
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5. KONKLUSJON 

Planforslaget forventes ikke å føre til avviklingsproblemer i avkjørselen til/fra planområdet, ei 

heller i krysset Lindebergveien x Lindebergåsen, sør for planområdet.  

 

Planforslaget foreslår 39 færre sengeplasser enn dagens situasjon. Dette vil medføre en 

reduksjon i trafikken, noe som er positivt for trafikksikkerheten i området. 

 

 


