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GNR. 1 BNR. 1 OG GNR. 11 BNR. 1 mfl., GNR. 73 BNR. 1 og 4, GNR. 74 BNR. 1, GNR. 
79 BNR. 1, GNR. 41 BNR. 1, GNR. 84 BNR. 3, GNR. 4 BNR. 5 og 10 VESTBY KOMMUNE.  

DETALJREGULERING AV NYTT VAREHUS og 
MOTTAKSOMRÅDER FOR MATJORD 

Planprogram med konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Tiltakshaver: IKEA Eiendom Holding as 

Forslagstiller: Asplan Viak AS i samarbeid med Bioforsk 
 
Kontakt: Asplan Viak AS 
  v/Jannicken Throndsen 
  Moerveien 5 
  1430 Ås 
  e-post: jannicken.throndsen@asplanviak.no 
  tlf. 915 46 955 

1. Formål 
Tiltakshaver ønsker å detaljregulere området med benevnelsen S9 på kommunedelplan for 
Vestby nord til område for varehus/storvarehandel for planlagt etablering av IKEA-varehus. 
Varehuset inkludert varemottak vil få en størrelse på ca. 34 000 m2 BRA og et fotavtrykk på 
ca. 23 000 m². 

 
Figur 1 Flyfoto som viser planområdet for varehus 
på Delijordet øst for Vestby sentrum. 

 
Figur 2 Utsnitt av kommunedelplan Vestby nord, 
vedtatt 7.6.2013

Tiltakshaver har tidligere i prosessen, på eget initiativ, tatt opp muligheten for å flytte 
matjorda fra planområdet til et annet sted hvor den kan nyttiggjøres til matproduksjon. 
Utredning av jordflytting er tatt inn i kommunedelplanens bestemmelser. Bioforsk vil 
utarbeide en fagrapport om jordflytting, denne blir del av grunnlaget for reguleringsarbeidet.  

For å oppnå at alle relevante tema behandles og vurderes i en helhetlig prosess, har 
kommunen v/landbrukssjefen ønsket at aktuelle mottaksområder for jord inkluderes i 
reguleringsplan. Det varsles derfor oppstart av reguleringsarbeid for mulige mottaksområder 
samtidig med varsel om oppstart av reguleringsplan for byggeområde S9. 
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1.1 Planavgrensning 
Planområdet består av flere teiger. Kjerneområdet omfatter byggeområde S9 - IKEA med 
tilliggende veier og midlertidig gangadkomst til Vestby stasjon. I tillegg kommer 
mottaksområder for matjord. Konsekvensutredningene kan medføre behov for at noe areal til 
infrastruktur i Vestby sentrum må tas inn i planen. Det er derfor varslet et større område enn 
det som sannsynligvis blir regulert. Samtidig kan ett eller flere av mottaksområdene for 
matjord vise seg å bli uaktuelle. Endelig grense for planområdet vil bli fastsatt i samråd med 
Vestby kommune i løpet av utredningsperioden. 

 
Figur 3 Kart med varslet grense for detaljregulering til nytt varehus på Delijordet. 

 
Figur 4 Kart med varslet grense for detaljregulering til landbruk og midlertidig adkomstvei på Kjenn. 

Planområdets teig på Kjenn omfatter 
arealer på gårdsbrukene:  
Kjenn Nordre, gnr. 73 bnr. 1, 85 da, 
uregulert.  
Kjenn Øvre, gnr. 73 bnr. 4, 15 da, 
uregulert. 
Skåka, gnr. 74 bnr. 1, 17 da, uregulert, 
fylt opp med masser fra E6. 
 
I tillegg til dagens adkomst på 
Gamleveien/Tømtveien er det tatt med 
en alternativ midlertidig adkomst over 
gnr. 79 bnr. 1 slik at planområdet totalt er 
på 240 da. 

Planområdets teig på Delijordet 
omfatter gnr. 1 bnr. 1 og gnr. 
11 bnr. 1 m.fl.  

S9
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Figur 5 Kart med varslet grense for detaljregulering til landbruk på Ørebekk. 

 
Figur 6 Kart med varslet grense for detaljregulering til landbruk på Nordre Grønlund. 

 
Figur 7 Kart med varslet grense for detaljregulering til landbruk på Nedre Rød. 

Forslag til planavgrensing er vist med stiplet strek.  
Alle kartutsnittene er i målestokk 1:10 000. Liste over berørte grunneiere finnes i pkt. 3.1. 
 

Nordre Grønlund, gnr. 84 bnr. 3, 46 da inkludert 
adkomstvei, uregulert. 

Nedre Rød, gnr. 4 bnr. 5 og 10, 126 da, er i dag 
delvis fylt opp med masser fra Asko og E6. Regulert 
til landbruk på reguleringsplan for E6. 

Ørebekk, gnr. 41 bnr. 1, to teiger på tilsammen 59 
da, uregulert. 

Pukkverk 

Nedre Rød 
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2. Planprosess 
Reguleringsplanen vil inneholde tiltak som er nevnt i vedlegg I til forskrift om 
konsekvensutredninger og skal derfor konsekvensutredes dersom dette ikke er gjort på et 
høyere plannivå. Det er tidligere gjennomført konsekvensutredning av tiltaket på 
kommunedelplannivå, jfr. OPUS Bergen på vegne av IKEA, 2012: Vestby, Delijordet, del av 
gnr. 1/1, 3/1 og 11/1. Konsekvensutredning for kommunedelplan for Vestby nord. Tillegg 
til/endring av konsekvensutredning. Både Vestby kommune og Miljøverndepartementet har 
imidlertid gjennom henholdsvis vedtak og stadfesting av kommunedelplan Vestby Nord, satt 
krav om ytterligere utredninger, samt innhold i plan.  

Tema i KU for 
Vestby nord 

Konklusjon i tidligere gjennomført 
konsekvensutredning 

Ytterligere krav til utredning 

Landbruk Negativ konsekvens. Ved flytting 
av matjord som avbøtende tiltak vil 
konsekvensen bli nøytral. 

- Utredning av muligheten for 
jordflytting og lokalisering av 
mottaksområder (VK).                           
- Vurdering om byggeområdet kan 
reduseres ytterligere (MD). 

Kulturlandskap/
estetikk 

Svakt negativ konsekvens. 
Viktigste avbøtende tiltak å legge 
bygget i søndre halvdel av 
Delijordet  

I kommunedelplanen er byggeområdet 
for IKEA avgrenset lenger nord på 
Delijordet enn det som er forutsatt i 
konsekvensutredningen. Bakgrunnen 
for dette er ønsket om å begrense 
omdisponering av dyrket mark.  

Temaet må utredes på bakgrunn av 
situasjon i vedtatt kommunedelplan. 

Kulturminner Ingen konsekvens med mindre det 
blir funnet kulturminner 

Det må gjennomføres registrering av 
automatisk fredete kulturminner 
(Akershus fylkeskommune). Eventuelle 
funn vurderes i forhold til planlagt tiltak. 

Trafikk Konsekvenser for lokalt veinett vil 
være svakt negative. Avbøtende 
tiltak er å oppgradere veinettet. 

Ny trafikkanalyse i samarbeid med 
SVV med vurdering av behov for 
trafikale tiltak og g/s-vei mot Vestby 
stasjon. 

Samfunn Positiv konsekvens.  

Tabell 1 Oppsummering av konsekvensutredning for Delijordet i Kommunedelplan Vestby nord, med påfølgende 
krav til ytterligere utredninger/dokumentasjon. 
 
I bestemmelsene til kommunedelplan Vestby nord er det krav om at det inngås en 
utbyggingsavtale før utbygging av S9. Forhandlinger om utbyggingsavtalen mellom Vestby 
kommune og IKEA Eiendom Holding AS vil foregå parallelt med planarbeidet. 
 
Kommuneplan for Vestby er under revisjon. Høringsfrist for planforslaget er 25.08.14, og ny 
kommuneplan vil sannsynligvis bli vedtatt før forslag til detaljplanen for nytt varehus på S9 er 
sendt inn. Det forutsettes at den nye kommuneplanen er i samsvar med den nylig vedtatte 
kommunedelplanen for Vestby nord. 
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2.1 Fremdrift 
En planprosess følger oppsettet i Plan- og bygningsloven med lovpålagte frister. I samarbeid 
med Vestby kommune har vi satt opp følgende anslag for fremdrift: 

Milepæler Planlagt utført Frist for  
tilbake-

meldinger 

Ansvarlig Medv. 

Oppstartsmøte Vestby kommune 18.06.14  VK AV 
Varsel om oppstart 19.09.14 02.11.14 AV Åpent 
Høring planprogram 19.09.14 02.11.14 AV Åpent 
Regionalt planforum 14.10.14  VK — 
Åpent informasjonsmøte 14.10.14  AV Åpent 
Gjennomgang merknader 03.11.14-16.11.14  AV IKEA 
Evt. forelegging til miljøverndep. 07.11.14-21.11.14  VK — 
Kommunens saksbehandling 17.11.14-28.11.14  VK — 
Tverrfaglig plangruppe i VK Des 2014  VK — 
Vedtak planprogram ca. 15.12.14  VK — 
Varsel om oppstart av forhandling 
om utbyggingsavtale 

Januar 2015  VK IKEA 

Forslag til detaljplan  
presenteres for berørte 

01.02.15 07.02.15 AV — 

Planforslag leveres VK 15.02.15  AV — 
Kommunens saksbehandling 16.02.15-27.02.15  VK — 
Teknisk sjekk av SOSI fil, FM 18.02.15-04.03.15  VK FM 
Tverrfaglig plangruppe i VK Feb/mars 15  VK — 
Plan og miljøutvalget vedtak 
om utlegging av planforslaget  

16.03.15  VK — 

Utbyggingsavtale ferdig forhandlet Mars 2015  VK IKEA 
Offentlig ettersyn av plan og  
utbyggingsavtale 

21.03.15 03.05.15 VK Åpent 

Regionalt planforum ?  VK — 
Åpent informasjonsmøte 25.03.15  VK Åpent 
Gjennomgang merknader 04.05.15-10.05.15  AV IKEA 
Kommunens saksbehandling 11.05.15-29.05.15  VK — 
Planforslag vedtas i plan  
og miljøutvalget 

ca. 15.06.15  VK — 

Planforslag og utbyggingsavtale 
vedtas i kommunestyret 

22.06.15  VK — 

 
VK = Vestby kommune 
AV = Asplan Viak As 

    

Tabell 2 Fremdriftsplan med milepæler 

3. Medvirkning 
Formelt oppstartsmøte med Vestby kommune ble avholdt 18.06.14. Etter dette har det vært 
en dialog med kommunen om planprogrammet som nå legges ut på høring. For øvrig vil 
planoppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale bli annonsert i avis og på Vestby 
kommunes hjemmeside. I tillegg til vanlig kunngjøring og tilskrivning av berørte parter legger 
tiltakshaver opp til tre møter, herav to åpne møter og et møte forbeholdt berørte grunneiere 
og naboer. 

IKEA har hatt en egen annonse i lokalpressen hvor jordeiere i kommunen har blitt invitert til å 
melde inn evt. ønsker om å motta matjord fra Delijordet. Ved fristens utløp hadde 14 
jordeiere meldt sin interesse, to av områdene lå utenfor Vestby kommune.  
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Det har vært gjennomført befaring med kommunens saksbehandlere, utbygger og de ulike 
grunneiere på syv av de innmeldte mottaksområdene for matjord. 

3.1    Berørte grunneiere 
Planområdet for varehuset inkluderer adkomstveier og kryss og gangveier, i tillegg til 
midlertidig gangadkomst til Vestby stasjon. Dette medfører at planen omfatter flere 
eiendommer enn selve Delijordet. Følgende eiendommer berøres direkte av planen: 

Gnr  Bnr  Navn  Kode 
1  1  SUNDBY TORKEL Hjemmelshaver 

11  60  STATEN V/TELEVERKET Fester 
11  1+60  OMBUDSTVEDT ELIN Hjemmelshaver 
11  82 + 83  COOP FOLLO BA Hjemmelshaver 
9  2  JERNBANEVERKET Hjemmelshaver 
8  552 + 561  VESTBY SENTER AS Hjemmelshaver 

169  13  AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Aktuell eier 
169  13  STATENS VEGVESEN REGION ØST Eiers kontaktinstans 
8  589  AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Aktuell eier 
8  589  STATENS VEGVESEN REGION ØST Eiers kontaktinstans 
8  535  GUTO TRE AS Hjemmelshaver 

161  24 + 40  STATENS VEGVESEN REGION ØST Eiers kontaktinstans 
161  24 + 40  STATENS VEGVESEN Aktuell eier 

Tabell 3 Grunneiere innenfor planområdet for nytt varehus 

For tre av de varslede planområdene for mottak av matjord omfatter planen kun områder 
tilhørende de grunneierne som skal motta jorden. På Kjenn omfatter planen i tillegg 
eksisterende adkomstvei fram til Fv 6, samt en mulig midlertidig anleggsvei over grunn 
tilhørende tredjepart. De berørte grunneierne er: 

73  4  PETTERSEN STEFFEN Hjemmelshaver 

74  1  RØED TORILL I JØLBERG Hjemmelshaver 

74  1  RØED EIVIND Hjemmelshaver 

73  1  GRØNVOLD HANS PETTER Hjemmelshaver 

79  1  HALVOR SØRBYE Hjemmelshaver 

4  5  RØED JON ØIVIND Hjemmelshaver 

4  10  SOMMERFELD LIV BIRGIT Hjemmelshaver 

4  10  ERIKSEN THORLEIF Hjemmelshaver 

84  3  SVAE TROND OSCAR Hjemmelshaver 

41  1  DAHL KRISTIAN BERBOM Hjemmelshaver 

161  14  STATENS VEGVESEN REGION ØST Eiers kontaktinstans 

161  14  STATENS VEGVESEN Aktuell eier 
Tabell 4 Grunneiere innenfor mulige planområder for mottak av jord og nydyrking. 

4. Alternativer 
Miljøverndepartementet har godkjent byggeområde S9 i kommunedelplan Vestby nord. 
Alternativ arealbruk for området vil derfor ikke bli drøftet i arbeidet med reguleringsplanen.  

Alternative plasseringer av IKEA varehus er tidligere drøftet gjennom lokaliseringsstudier i 
Folloregionen, og konklusjonen er at det ikke finnes realistiske alternativer til Delijordet i 
Vestby sentrum. Det vil i praksis si at uten en utbygging i Vestby vil IKEA Slependen og 
Furuset forbli de nærmeste varehusene i regionen.  
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4.1  Alternative utnyttelser av byggeområde S9 
Departementet forutsetter at alternative utnyttelser/parkeringsløsninger vurderes ettersom 
dette er et sentrumsnært område.  

Arealbehovet for et varehus dimensjoneres ut fra antatt omsetning. Det vil ikke bli vurdert 
alternative størrelser på varehuset. 

IKEA har fått til en mer effektiv arealbruk enn det som var forutsatt tidligere i prosessen (for 
vedtak av kommunedelplan Vestby Nord). Arealet for byggeområde er redusert fra 130 da til 
70 da. Tomtens arrondering medfører at det er vanskelig å se for seg en ytterligere 
reduksjon i arealbruk utover det som er knyttet til valg av parkeringsløsning.  

Det vil bli utredet to ulike bygningsvolum og parkeringsløsninger. Disse vil bli vurdert i forhold 
til terreng og universell adkomst, grunnforhold, estetikk, landskapsrom, nytt sidespor, 
energiforbruk og økonomi på kort og lang sikt.  

4.2    Alternative plasseringer av matjord 
IKEA har i løpet av sensommeren 2014 annonsert i lokale media etter aktuelle arealer for 
mottak av matjord og etablering av produktivt landbruksareal. Enkelte områder er også 
tidligere vurdert etter direkte kontakt med grunneiere.  

I etterkant av kartleggingen av aktuelle mottaksområder, er det gjennomført en grov 
silingsprosess der hensikten har vært å sile ut de arealene som har åpenbare konflikter med 
andre viktige tema som kulturmiljø/kulturminner og naturmiljø. I tillegg har størrelse, 
lysforhold og arrondering på tilflyttingsområdene blitt vurdert i forhold til området på Deli hvor 
jorden skal flyttes fra, for på den måten å gi optimalt dyrkingspotensiale. 

Det tilstrebes å oppfylle krav om at areal for mottak av matjorda fra Delijordet ikke skal være 
dyrka eller dyrkbar mark i dag, samtidig som tiltakshaver anser antatt framtidig avkastning 
(potensiell avlingsmengde) som avgjørende faktor for gjennomføring av tiltaket.  

 
Figur 4, lokaliseringskart som viser S9 på Delijordet og innmeldte tilflyttingsområder for mottak av matjord. 



Forslag til planprogram IKEA Vestby 10 
 

IKEA Eiendom Holding AS Asplan Viak AS 
 

To av områdene ligger utenfor Vestby kommune. Arealer utenfor Vestby kommune er ikke 
relevante for videre vurdering, relatert til at krav om utredning av jordflytting er framsatt i 
kommunedelplan Vestby nord, som kun har rettsvirkning innenfor kommunens egne grenser. 

De innmeldte arealene på Arnestad, Hvitsten og Østre Bylterud anses som dyrkbare i dag og 
utredes ikke videre.  

Skjematisk vurdering av mottaksområdene er oppsummert i tabellen under:  

Gårdsnavn g/bnr. Areal  

  

Kommuneplan Reguleringsplan

  F
ornm

inne
r 

K
ulturlandskap m

ed 
ark. funn

 

K
ulturm

inner, 
(kulturlandskap) 

B
iologisk m

angfold 

T
urstier 

D
yrket 

D
yrkbart 

A
vstand 

Arnestad 65/1 35 
da 

LNF 
Naturvern 
LNF Friluftsliv 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja 8 km 

Berg 58/2 46 
da 

LNF friluftsliv Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei/ja  Delvis 4 km 

Grønlund, 
Nordre 

84/3 30 
da 

LNF friluftsliv Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei 3 km 

Hvitsten 32/1 IR LNF Dyrkningsplan 
Trenger ikke 
 tilførsel av jord 

IR IR IR IR IR Nei Ja IR 

Håkons-
bråten 

152/2 6 da LNF friluftsliv Formål jordbruk Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 7 km 

Kjenn 
Nordre 

73/1 80 
da 

LNF Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 5 km 

Kjenn 
Øvre 

73/4 15 
da 

LNF Nei Nei Nei Nei Ja/nei Nei Nei Nei 5 km 

Knalstad 52/1 56 
da 

LNF  
LNF friluftsliv 

Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei 4 km 

Nedre Rød 4/5 60 
da 

LNF friluftsliv Formål landbruk
Fyllmasse fra 
E6 

Nei Nei/ja Nei Nei Nei Ja Delvis 2 km 

Skåka 74/1 17 
da 

LNF Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 5 km 

Ørebekk 41/1 45 
da 

LNF  
LNF friluftsliv 

Nei Nei Ja Ja/nei Nei Nei Nei Delvis 5 km 

Østre 
Bylterud 

105/1 7 da LNF Nei Nei Nei Nei Nei Nei Delvis Ja 6 km 

Dal, 
Oppegård  
kommune 

IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR 20 
km 

Fjøser 
Ås 
kommune 

IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR 10 
km 

 
Områder som faller innenfor kriteriet ikke dyrka eller dyrkbar mark jfr. bestemmelse til 
kommunedelplan Vestby nord er markert med fargefyll i tabellen: 
Oppfyller kriteriet ikke dyrka eller dyrkbar mark 
Oppfyller delvis kriteriet ikke dyrka eller dyrkbar mark 

Tabell 3 Oppsummering av innmeldte mottaksområder for matjord i Vestby kommune. Informasjonen er basert på 
temakart tilgjengelig på Kartportal Follo, www.follokart.no.  

Konklusjonen etter den innledende vurderingen er at det gjøres en jordfaglig utredning av 2 
alternative grupper med arealer for mottak av matjord. Begge alternativene er vurdert til å 
kunne motta de jordtypene som finnes på Delijordet i dag.  

Alt.1: Kjenn Nordre, Kjenn Øvre og Skåka 

Alt.2: Grønlund Nordre, Nedre Rød og Ørebekk 
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5. Forhold som skal konsekvensutredes -  oppfølging av vedtatt 
kommunedelplan 

Det vil bli gjennomført en konsekvensutredning som etter plan- og bygningsloven § 4-2 skal 
gi en særskilt beskrivelse og vurdering av planens virkninger for miljø og samfunn. 
Konsekvensutredningen utføres etter retningslinjer gitt i Forskrift om konsekvensutredninger 
og blir en del av planmaterialet som skal legges fram for politisk behandling.  
 
Nedenfor listes utredningsoppgaver knyttet til kommunedelplanens bestemmelser 
(kommunedelplan Vestby nord) og krav gitt av Miljøverndepartementet ved endelig 
godkjennelse av planen.  
 

 
5.1  Landbruk 
Tiltakshaver tok på eget initiativ opp muligheten for å flytte matjorden fra planområdet til et 
annet sted hvor den kan nyttiggjøres til matproduksjon. Jordflytting er tatt inn i 
kommunedelplanens bestemmelser § 8 hvor det heter at jordflytting skal utredes og § 4 som 
sier at dette må være utført før bygging. Det skal utarbeides et arealregnskap som viser hvor 
store areal som skal omdisponeres og hvor store nye areal som opparbeides. Dyrka mark, 
dyrkbar mark, skog H, skog M og skog L skal vises hver for seg. I utgangspunktet skal 
matjorden flyttes til arealer som ifølge Landbrukskart fra Skog og landskap ikke er dyrket 
eller dyrkbare i dag. Kommunen og tiltakshaver er imidlertid enige om at det må gjøres en 
faktisk vurdering av potensielle områder og at det kan åpnes opp for at eksisterende 
landbruksområder som i dag gir ingen eller svært dårlig avling, kan vurderes. 

Utredningsbehov 
Bioforsk har ansvaret for å vurdere muligheten for jordflytting med tilsiktet resultat, og å 
identifisere egnede arealer til mottak av matjord og annen jordmasse. Det er innledningsvis 
valgt ut 4 mulige mottaksområder for matjord, disse vil bli utredet med beskrivelser av 
hvordan de nye dyrkingsarealene kan etableres, dybder og sammensetning av jordsmonnet. 
Det utarbeides en egen rapport med utredning av landbruksfaglige konsekvenser.  

Utredningsmetode: 
Antatt resultat og konsekvens måles og vurderes i forhold til antatt og beregnet 
avlingsmengde totalt i kommunen, med fastsatt dyrkingsperiode på 10 år. Dvs. resultat av 
jordflyttingen måles 5 og 10 år etter gjennomføringen. Det har vært foretatt 
avlingsregistreringer på Delijordet høsten 2014. 

For å kunne vurdere jordsmonnet på Delijordet og jordkvaliteten på det fremtidige 
byggeområdet ble det foretatt jordprofilundersøkelser 9.4.2014. Jordprøver ble innsendt til 
Eurofins for analyse av tekstur og kjemiske parametere i de ulike sjikt for hvert jordprofil.  

 

5.2  Arealutnyttelse og parkering 
Departementet forutsetter at arealutnyttelse og parkeringsløsning vurderes i planarbeidet. 
Som følge av en mer effektiv arealbruk skal det vurderes om byggeområdet kan reduseres 
ytterligere. Parkeringsbehovet skal ta utgangspunkt i bestemmelsene til kommunedelplan 
Vestby Nord. Det tas med en vurdering av hvordan parkeringsplassen til IKEA kan benyttes 
som en del av parkeringen for Vestby sentrum. 

Utredningsbehov og metode: 
Alternativer må vurderes både i forhold til jordvern, drift av varehuset og estetisk til 
omgivelsene. IKEA lager en «Store & Site Study» som tar for seg arealutnyttelse, 
parkeringsløsninger, adkomst og drift av varehuset. Studien legges til grunn for de øvrige 
utredningene (beskrevet under det enkelte tema). 
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5.3 Trafikkforhold 
Området S9 ligger ved et viktig kommunikasjonsknutepunkt nær E6 og jernbanestasjon. 
Planområdet har i dag kjøreadkomst fra Fv. 6, Osloveien. Det har vært foretatt trafikktellinger 
i samarbeid med Vestby kommune sommeren 2014. 
 
Fire ulike løsninger for midlertidig anleggstrafikk mellom Deli og mottaksområdet på Kjenn 
har vært vurdert. To alternativer utredes videre i planarbeidet da de andre har behov for 
tilpassede adkomster til Fv.6, medfører terrengarbeider ved kanten av Kjennstjernet, berører 
dyrket mark og midlertidig stenging av gangvei.  
 
Utredningsbehov 
Det lages en trafikkanalyse for adkomstveiene til planområdet basert på dagens 
trafikktellinger og ny beregnet trafikk. 
 
Av aktuelle utredningstemaer i trafikkanalysen nevnes: 

- Utrede den samlede trafikkgenereringen for forslag til utbyggingsstrategi opp mot 
dagens trafikk til og fra planområdet. 

- Beskrive endringer i trafikksituasjonen på det overordnede vegnettet, dagens fv. 18, 
E6 osv. som følge av utbyggingen i dagens situasjon og framtidig situasjon. 

- Beskrive tiltakets betydning for beboere og næringslivet i området, både i 
anleggssituasjonen og i en permanent situasjon. Dette må vurderes spesielt med 
tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling/kapasitet. Tiltakets virkning for 
skoletrafikk og for fotgjengere/syklister skal beskrives. 

- Vurdere tiltaket i forhold til kollektivtrafikktilbud. Avstand og tilbud bl.a. mellom Vestby 
stasjon og IKEA skal dokumenteres. 

- Vurdere tiltaket i forhold til transportsyklisten. 
 
Adkomst til planområdet vurderes i forhold til trafikkmønster utenfor planområdet og 
eventuelle nye tiltak i planområdet. Konsekvensutredningen skal inneholde eventuelle forslag 
til avbøtende tiltak på eksisterende vegnett for eventuelt å øke trafikksikkerhet og lette 
trafikkavviklingen. 
 
Utredningsmetode: 
Beregningene gjennomføres med utgangspunkt i erfaringstall for trafikkgenerering fra IKEA, 
antall besøkende osv. som er framkommet gjennom tidligere reisevaneundersøkelser fra 
IKEA samt fra Statens vegvesens genereringsfaktorer for ulike typer virksomhet, jfr. Statens 
vegvesens håndbok 146 «Trafikkberegninger». Grunnlaget for dagens trafikk på vegnettet 
hentes fra oversikt over trafikktall fra Statens vegvesen og trafikktellinger utført i samarbeid 
mellom IKEA og Vestby kommune. 
 
Eventuelle opplysninger som grunnlag for å vurdere reisemiddelfordeling, retningsfordeling 
osv. hentes fra forutsetninger om tiltaket samt erfaringstall fra tidligere kundeundersøkelser 
utført av og for IKEA. 

5.4 Gang- og sykkelveier 
Det legges opp til sikker gangadkomst til varehuset fra jernbanestasjonen ved at 
planområdet knyttes til eksisterende fortau/gang-sykkelveinett i Vestby sentrum. Det må 
anlegges en midlertidig løsning frem til en permanent trase vedtas i reguleringsplan for 
Vestby sentrum. Det er ønskelig at flere kan benytte sykkel til transport, også mellom 
jernbanestasjonen og IKEA.  

Utredningsbehov og metode 
Gang-/sykkelveinettet i og forbi planområdet utredes i forhold til planlagt utbygging, inkludert 
midlertidig tilknytning til jernbanestasjonen. Sykkelveinettet vurderes både for 
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transportsykling og for rekreasjon.  Gangadkomst og transportsykling inkluderes i 
trafikkanalysen og utredes sammen med trafikkforhold.  

6. Metode 
Hensikten med konsekvensutredninger er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en 
utbygging i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent under utarbeidelse 
av planen og når det fattes vedtak. Resultatene av de enkelte fagutredningene og 
beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak vil legges til grunn for innholdet i planforslaget. 

Konsekvensutredningen vil ha to hovedtrinn for hvert fagtema som utredes: 

 Beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon 
 Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de 

ulike tema 

De enkelte utredingstemaene vil bli belyst som beskrevet i kap. 5 

Fremgangsmåte:  Det skal gis en nærmere redegjørelse for datagrunnlag, metodikk og 
utfordringer ved innsamling og bruk av dataene og metodene. 
Samlet virkning: Det skal gis en sammenstilling av planens virkning på samfunn og miljø. 
Avbøtende tiltak: Det skal redegjøres for hvilke avbøtende tiltak som iverksettes for å unngå 
negative hendelser.  
Ytterligere utredningsbehov: Det skal gis en nærmere vurdering av ytterligere 
utredningsbehov både før og etter gjennomføring av tiltaket (vurderinger som må gjøres i 
forbindelse med byggesak). 
Anbefalt løsning: Forslagstiller skal i konsekvensutredningen anbefale valg av løsning for det 
videre planarbeidet. 
 
Konsekvenser i de ulike alternativene vil sammenstilles og vurderes temavis og angis samlet 
i tekst, tabeller og på kart. 

7. Andre tema som skal vurderes i planarbeidet 
Gjennom gjeldende lover og regelverk er det satt krav til innhold og dokumentasjon i 
reguleringsprosesser. Det er også fra overordnede myndigheter satt enkelte konkrete krav til 
undersøkelser og vurderinger. Disse kravene, sammen med kommunens egne føringer er 
formidlet og fastsatt i oppstartsmøte med kommunen.   

7.1  Handel, næringsliv og sysselsetting 
Virkingene av utbyggingen i forhold til viktige målsettinger i overordnede planer, rikspolitiske 
bestemmelser og retningslinjer er tidligere utredet i arbeidet med kommunedelplanen.  

Utredningsbehov og metode: 
En utredning av planens virkninger for lokalt næringsliv og sysselsetting, det vil si hvordan et 
IKEA varehus bidrar til å fremme eller hindre annen handelsvirksomhet kan være et viktig 
bidrag til det tilgrensende reguleringsarbeidet med Vestby sentrum. Tiltakshaver har derfor 
foreslått at Balanza as utarbeider en enkel handelsanalyse for IKEA/Vestby sentrum. 
Beregninger og faglige vurderinger gjennomføres med utgangspunkt i erfaring fra etablering 
av IKEA varehus. 
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7.2 Grunnforhold 
Det er marin leire i en del av området S9 og foreløpige undersøkelser tilsier at det bør gjøres 
grunnundersøkelser før bygging på tomten. Grunnforholdene må vurderes spesielt i forhold 
til jernbanen. 
  
Videre utredningsbehov og metode 
Det vil bli utført grunnundersøkelser av S9 høsten 2014. Siden det er leire i planområdet og 
en bekk i nærheten må det utføres vurderinger i hht. NVEs retningslinjer og Byggeteknisk 
forskrift TEK 10. De øvrige områdene skal ikke bebygges og grunnundersøkelsene som er 
utført av Bioforsk anses som tilstrekkelige. 

7.3 Overvann 
Planområdet S9 grenser til Kjennsbekken og deler av området er i dag relativt fuktig. 
 
Utredningsbehov 
Erfaringsmessig vil en utbygging gi flere harde flater som medfører at overvannet hverken 
absorberes eller renses på en naturlig måte. Dette kan gi utfordringer for infrastrukturen i 
perioder med store nedbørsmengder, og kan påvirke Kjennsbekken som grunneier har 
ansvar for sammen med de øvrige grunneierne langs vassdraget. 

Metode 
Klimaendringer og utbygging kan påvirke mengden overvann. Overvann beregnes og 
utredes i forhold til de alternative utbyggingsstrategiene på S9 i henhold til krav i 
Vannforvaltningsforskriften, metode i SVV håndbok 140.  
 
Hydrologiske forhold på mottaksområdene for matjord inkluderes i rapport fra Bioforsk.  

7.4 Kulturminner 
Det er potensiale for å finne automatisk fredede kulturminner, da det er gjort en rekke 
enkeltfunn i området for E6. Kulturminnemyndigheten må også vurdere behovet for 
registrering av automatisk fredete kulturminner innenfor arealene for mottak av matjord. 

Forholdet til kulturlandskapet og den eldre bebyggelsen på Sundby og Vestby prestegård 
inkluderes i landskapsanalysen, jfr. pkt. 7.5 

Utredningsbehov og metode 
Akershus fylkeskommune vil utføre arkeologiske registreringer innenfor alle deler av 
planområdet høsten 2014. Mulige funn registreres. Konsekvensene av tiltaket utredes i tråd 
med «Lov om Kulturminner». Eventuelle avbøtende tiltak forslås. 

7.5 Kulturlandskap og estetikk 
Planområdet S9 ligger på det laveste punktet i Vestby sentrum og har en slak skålform som 
åpner seg mot vest. Tiltak i området kan bli synlig fra områdene rundt, og ved stor 
byggehøyde påvirke siktlinjene.  

Arealene for mottak av matjord har ulik karakter. Tiltaket vil bestå av mindre terrengarbeider 
og endret vegetasjon. 
 
Utredningsbehov og metode 
Plassering, tetthet og høyder på bygg utredes i forhold til tilgrensende områder og tiltakenes 
fjernvirkning. Forholdet til Vestby sentrum, kulturlandskapet og den eldre bebyggelsen på 



Forslag til planprogram IKEA Vestby 15 
 

IKEA Eiendom Holding AS Asplan Viak AS 
 

Sundby og Vestby prestegård utredes. For byggeområdet lages det volumstudier med snitt 
og enkle perspektiver (3D modell) for å vise alternative virkninger av bebyggelse og anlegg 
sett fra strategiske punkter i landskapet og sentrum. Det må også vises hvordan nye bygg 
påvirker viktige siktelinjer. 

Det utarbeides en enkel analyse av endring av kulturlandskapet for mottaksområdene for 
matjord. 

7.6 Biologisk mangfold 
Byggeområdet S9 består av et jorde med monokultur. Mottaksområdene for matjord har ulik 
karakter, fra oppfylte jorder til fjell i dagen, beitemark og myr.  
 
Utredningsbehov og metode 
Det er lite sannsynlig å finne viktige naturmiljø i planområdet S9 som består av dyrket 
monokultur. Området sjekkes for svartelistede arter før jorden flyttes. Planens virkninger for 
biologisk mangfold og naturressurser beskrives (se Naturbase, Artsdatabanken og 
Kartportalen). Det vil bli gjennomført registrering av naturtypelokaliteter innenfor planområdet 
(DN-håndbok 13), høsten 2014. Forholdet til Naturmangfoldloven kommenteres. 

Funn fra feltarbeid benyttes til å vurdere alternativene i henhold til «Statens vegvesens 
håndbok 140» med verdisetting etter DN-håndbok 13. 

7.7 Støy 
Nærheten til E6, jernbane og fv. 6 medfører trafikkstøy i planområdet. Krav i 
kommunedelplanens § 6 om støy beskriver også at støy fra næringstiltak skal utredes i 
forhold til boliger. Det er få boliger i direkte nærhet til varehuset og adkomstveien. Etablering 
av et nytt varehus kan medføre endrede støyforhold for naboene, trafikkstøyen fra E6 og 
jernbane kan bli skjermet, mens varelevering og trafikk til IKEA kan gi annen støy. 

Utredningsbehov og metode 
Det utføres støyberegninger som vurderes i henhold til T-1442-2012. Dette inkluderer 
støysonekart. 

Temaet er ikke aktuelt for mottaksområdene for matjord. 

7.8 Energibruk og klimagassutslipp 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for Vestby fjernvarmeanlegg. Det er viktig 
for IKEA å ha en bærekraftig energiforsyning med lavt klimagassutslipp, fjernvarme basert på 
forbrenning av avfall er derfor ikke ønskelig mens fjernvarme fra fornybare ressurser er ok. 
Andre alternativer er nærvarmeanlegg, GEO brønner, solceller m.m. IKEAs egen energiplan 
vil bli lagt til grunn for reguleringen. IKEA jobber i denne energiplan med en global strategi 
som skal gjøre IKEA selvforsynt med energi i 2020. IKEA har dermed store ambisjoner på 
energiområdet, og de ulike alternativer for ”grønn energi” vil således bli utredet nærmere.    

Energibehovet gjelder både oppvarming og kjøling.  

Utredningsbehov og metode 
Det vil bli laget en Energiplan for varehuset. Denne utarbeides av Entero på bakgrunn av tall 
fra tilsvarende IKEA varehus og IKEAs globale strategi for energiforsyning. 

For mottaksområdene vil energibruk for transport og utlegging av matjord bli vurdert av 
Asplan Viak as. 
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7.9 Barn og unges interesser 
Det er ikke kjent at noen av arealene innenfor det varslede planområdet er benyttet av barn 
eller unge i dag.  

Utredningsbehov og metode: 
Eksiterende bruk av arealene og planens virkninger for barn og unge beskrives. 

7.10 Universell utforming 
Det legges vekt på tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede innenfor 
planområdet for nytt varehus og adkomst til dette. 
 
Utredningsbehov og metode: 
Det lages en illustrasjonsplan som viser helningsforhold, gangveier og adkomster. 

Gjelder ikke for arealene som reguleres til landbruk. 
 
 
7.11 Forhold til Vestby sentrum 
Forholdet til Vestby sentrum utredes i landskapsanalysen, i trafikkanalysen og i 
handelsanalysen.  
 
Utredningsbehov og metode: 
Konklusjonen fra de øvrige analysene settes sammen i et eget avsnitt i planbeskrivelsen. 

7.12 Grønnstruktur og friluftsliv 
Tre av mottaksområdene er definert som LNF med særlig vekt på friluftsliv. Turstier og 
skiløyper kan bli midlertidig stengt i anleggsperioden, men vil kunne benyttes etterpå. 

Utredningsbehov og metode: 
Eksiterende bruk av arealene og planens virkninger for friluftslivet beskrives. 

7.13 Økonomiske konsekvenser for Vestby kommune 
Tilgrensende vei er fylkesvei og gangveien skal være midlertidig, slik at det blir ingen 
veianlegg som skal overtas av Vestby kommune. Det kan være aktuelt at kommunen 
bekoster VA nett frem til plangrensen dersom det velges en løsning som forutsetter dette.  

Utredningsbehov og metode: 
Planens virkninger for kommunal økonomi vil bli utredet som en del av forberedelsene til 
forhandlinger om en utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen vil primært omhandle utbyggers 
bidrag til å dekke kostnadene til opparbeidelse av en fremtidig gang/sykkelforbindelse 
mellom planområdet og Vestby stasjon.  

Hovedplan for vann- og avløp vil beskrive tilknytting til kommunens anlegg. 

Ikke relevant for arealene som reguleres til landbruk. 

7.14 Virkninger for jernbanen 
Det er i ny kommuneplan (under rullering) avsatt arealer innenfor tomten til IKEA til et nytt 
sidespor til ny godsterminal. Planens virkninger for mulig utvidelser av Vestby stasjon og 
opparbeidelse av sidespor beskrives. 
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Utredningsbehov og metode: 
Det lages en illustrasjonsplan som viser helningsforhold og bebyggelse på tomten, samt 
terrengsnitt gjennom tomten og eksisterende jernbanespor. Stabilitet er tatt opp under pkt. 
7.2. 

Ikke relevant for arealene som reguleres til landbruk. 

7.15 Vann og avløp 
Det ligger kommunalt vann- og avløpsnett i nærheten av planområdet S9. Dette har god 
kapasitet og det er mulighet for tosidig vannforsyning. 
 
Utredningsbehov og metode: 
Det utarbeides et forslag til rammeplan for vann og avløp, med trykkberegninger, 
kapasitetsvurderinger og anslått forbruk. Håndtering av overvann på byggeområdet utredes. 

7.16 El-forsyningsanlegg 
Det går høyspent ledningsnett (luftspenn) over noen av mottaksområdene for matjord.  
 
Utredningsbehov og metode: 
Gjennomføringen av utlegging av matjord må vurderes i forhold til krav til sikkerhet ved 
arbeid i nærheten av el-forsyningsanlegg. 
 
Planlagte anlegg vurderes i samråd med netteier, krav til sikkerhet legges inn i plankart, 
planbestemmelser og jordfaglige utredninger. 

7.17 Offentligrettslige virkninger 
Planens virkinger for offentligrettslige forhold beskrives, inkludert virkninger på arealbruken 
som styres etter annet lovverk.  

7.18 Privatrettslige og privat økonomiske virkninger 
Planen vil gi en privatrettslig binding mellom utbygger og mottakere av matjord. 

Hovedtrekkene i planens virkninger på privatrettslige og privatøkonomiske forhold beskrives. 
For jordbrukere som mottar matjord og forplikter seg til å drive denne vil dette være regulert i 
avtaler mellom den enkelte grunneier/jordbruker og utbygger.  

8. Risiko og sårbarhet  
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som etter plan- og 
bygningsloven § 4-3 skal identifisere uønskede hendelser og vurdere sannsynlighet og 
konsekvens av mulige hendelser. Risikoegenskaper med arealet, endret risiko ved 
lokalisering av nye objekter i området og forebyggende tiltak skal beskrives. Analysen 
utarbeides etter veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og 
sårbarhet» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010). Det er utarbeidet 
egne sjekklister for dette arbeidet. 
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