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Nordre Follo kommune 
Rådhuset 
1400 SKI 
 
 
 Kolbotn, 09.07.21 
 
 
Sak:   Høringsinnspill til ny kommuneplan for Nordre Follo kommune 
 
Gnr./Bnr.: 99/3 m. fl., Nordre Follo kommune 
Adr.:  Bjørnstadveien 25, 1404 Siggerud 
Tiltakshaver:  Siri L. Torgersen 
 
 
 
FORSLAG TIL REGULERING AV NYE BOLIGTOMTER  
Det vises til vedlagt skjema, planforslag og illustrasjoner for ovenstående eiendom, med 
høringsinnspill til rullering av kommuneplan for Nordre Follo kommune. 
 
BELIGGENHET OG STATUS 
Eiendommen ligger integrert i et eksisterende boligområde med ca. 45 boligenheter ved Bru, ca. 3 
km fra Siggerud lokalsenter, og grenser til marka på tre sider. 
 
Eiendommen er på ca. 127 daa, og er i gjeldende kommuneplan definert som landbruks-eiendom, og 
dette har gitt anledning til at landbruksnemnda har gitt konsesjon for drift til hestehold på deler av 
eiendommen. 
 
BAKGRUNN 
Bjørnstadveien 25 har historisk gjennom tidligere eiere fått fradelt ca. 45 boligenheter, alt samlet i en 
reguleringsplan fra 2005, og disse eiendommene fremstår i dag som en distinkt bolig-grend 
beliggende i tilknytning til Siggerud nærområde.  
 
Ca. 9 daa av denne eiendommen inngår allerede i dagens reguleringsplan som felles avkjørsel til 
dagens 45 boligenheter i området. 
 
 
INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN 
Gjenværende deler av eiendommen 99/3 som ligger langs Bjørnstadveien og som naturlig vil kunne 
la seg tilknytte / utnytte til boligtomter ønskes fremmet som et eget forslag til regulering og innsendt til 
Nordre Follo kommune. 
 
Vedlagte planforslag med beskrivelse og illustrasjoner viser muligheten av å regulere og legge ut ca. 
79 daa til ca. 65 eneboligtomter.  
Dette forslaget ønskes inntatt og vurdert i forbindelse med Nordre Follo kommunes 
kommuneplanrullering. 
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KONSEKVENSER AV FORSLAGET 
En utvidelse av eiendommens bruk vil ikke bety noen vesentlig endring i forhold til dagens situasjon, 
verken internt i grenda Bjørnstadveien, eller i forhold til bruken og adgangen til Marka gjennom eller 
fra dette området.  
 
I forslaget inngår en formalisering av 4 adkomstpassasjer inn til marka i nord og vest, mens 
adkomsten til marka i øst er sikret gjennom dagens reguleringsplan med felles veiadkomst.  
 
TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Dagens infrastruktur, med veiadkomst og kommunalt avløpsanlegg, vil ved en utvidelse av grenda få 
en høyere utnyttelse, med tilsvarende lavere driftskostnader pr./ enhet. 
 
Alle eksisterende 45 boligenheter har i dag egen vannforsyning av svært varierende kvalitet. 
Dagens tekniske utførelse av det kommunale avløpsanlegget fungerer dårlig, med hyppige 
driftsavbrudd på lednings- og pumpeanleggene. 
 
Dagens regulerte «FA» Felles adkomstvei er beliggende med anslagsvis ca. 50% på gnr./bnr. 99/1 
Nordre Greverud gård og 50% på 99/3 Bjørnstadveien 25. 
Denne ordningen avstedkommer jevnlig konflikter mellom gårdsdriften og boligadkomsten. 
   
KRITISK MASSE FOR LØSNING AV TEKNISKE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 
Ovenstående tydelige mangler i teknisk og sosial infrastruktur ville kunne få sin løsning gjennom en 
innregulering av et område med 65 nye boligenheter i tillegg til dagens 45, noe som vil kunne gi 
boligområdet en kritisk masse i forhold til å kunne løse dagens utfordringer innenfor disse feltene. 
 
BELIGGENHET 
Beliggenheten i forhold til kollektivtransport, barnehage og skole er beskrevet i vedlagte skjema for 
arealinnspill, hvor det vil fremgå at Greverudveien ligger i Siggerud nærskolesone, og avstand til 
kollektivtransport med buss er ca. 800 meter. 
 
DAGENS BOLIGPOLITISKE SITUASJON 
Vi ser i dag en «post-corona» situasjon i boligmarkedet som gjør at yngre beboere i Oslo ønsker å 
etablere seg utenfor bykjernen, og gjerne i landligere omgivelser. Denne trenden understøttes av en 
massiv satsning på desentralisering av arbeidsplasser. 
 
Tiltakshaver ønsker i denne forbindelse å kunne tilrettelegge for rimelige førstegangsboliger i landlige 
omgivelser, men i umiddelbar nærhet av dagens infrastruktur. 
 
Shark arbeider i disse dager med etablering av 85 boligenheter på Vik Skog i Ytre Enebakk, en 
lokalisering med avstand 14 km til Ski stasjon, mot Bjørnstadveiens 13 km til Ski og 9 km til 
Vevelstad. 
Avstandene til Kolbotn er henholdsvis 21,3 km for Vik Skog og 11,3 km for Bjørnstadveien 25. 
Tilsvarende avstander til Klemetsrud i Oslo er 16,4 fra Vik Skog og 10,,1 km fra Bjørnstadveien 25.  
 
Med vennlig hilsen 
shark.as 
Sted helhet arkitektur 
 
Egil M. Haugstad 
Sivilarkitekt 
 
Se illustrasjoner neste side, samt vedlagt øvrig materiale. 
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Bildet viser med blå farge hele eiendommen 99/3 Bjørnstadveien 25, 1404 Siggerud, samt eksisterende boliggrend på 
45 boligenheter. 
 

                                                
 
Bildet viser Shark’s forslag til vedlikeholdsvekst for boliger, med gul farge, for deler av eiendommen 99/3 
Bjørnstadveien 25, 1404 Siggerud 
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Skjema for arealinnspill til kommuneplanens arealdel 

Innspill på ny arealbruk skal kun/ i hovedsak omfatte større sammenhengende 

arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 

følgende leveres inn:  

• Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 

stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. 

• En beskrivelse av arealinnspillet. Kunnskapsgrunnlaget og kriterier som legges til 

grunn for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser skal beskrives.   

Evt. navn på eiendommen/arealinnspillet:  
Stedsnavn:  MYRVOLL, Greverud Nordre, SIGGERUD 

Gnr/bnr Deler av Gnr./Bnr. 99/3 samt 99/30 

Forslagsstiller (navn, adresse) Siri Torgersen, Bjørnstadveien 25 

Beliggenhet og avgrensning Se vedlagt kartutsnitt og beskrivelse 

Arealets størrelse  Ca. 79,7 daa 

Hva er arealet avsatt til i gjeldende 
kommuneplan? 

Marka / Landbruksområde 

Foreslått arealformål  Boliger, småhus 

Hva skal arealet benyttes til?  Eneboliger/småhus, ca. 65 enheter 

Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Nei 

Potensiell konflikt med annen arealbruk, 
aktivitet, byggeperiode, varighet 

Lite konfliktfylt, lav intensitet 

 

Dokumentasjon av stedlige forhold på og omkring området i forhold til 
miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser  

 
Miljø og naturressurser  

 

Forurensning (klimagass og annet utslipp til 
luft, jord og vann)  

Nei 

Støy  Nei 

Grunnforhold  Tynn marin avsetning, delvis fjell  

Naturressurser/naturverdier (jordbruk og 
skogbruk) 

- Berører planforslaget dyrka mark 
direkte eller indirekte?  

Nei, det berører kun mindre produktiv 
skogsmark og noe beitemark 

Naturmiljø (naturmangfold) Ligger til marka 

Vannmiljø  
– Avstand til bekk/vassdrag 

Avstand reguleres ved formålsgrenser og 
byggegrenser 

Berører planforslaget 100-metersbeltet? Ja, men reguleres v. / grenser 

Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv  Forbindelser, turstier til marka ønskes 
ytterligere formalisert gjennom forslaget. 
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- Berører planforslaget forbindelser 
til friluftsområder, grønnstruktur, 
turområder og turstier?  

- Er det turstier i området? 
- Ev. avstand til grøntstruktur som 

berøres  

Forslagsstiller er hjemmelshaver til 99/3 og 
har etablert stall og ridebane med egne og 
oppstallede hester, samt kontakt med 
islandshest-miljøet på Lille Bru 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap Ingen eksisterende registrerte kulturminner, 
inngår eventuelt i planarbeid. 

 
Samfunnsforhold  

 

Er innspillet i tråd med regional plan for 
areal og transport?  

Ja, gjennom utnyttelse av eksisterende 
teknisk og sosial infrastruktur 

Transportbehov, kollektivdekning, 
beliggenhet i forhold til kollektivtransport -  

God bussforbindelse ca. 0,8 km 

Avstand til jernbanestasjon Ca. 9 km til Vevelstad stasjon 

Avstand til offentlig vei  Ca. 0,8 km 

Adkomstløsning Eksisterende regulert felles avkjørsel fra 
offentlig vei, hvorav ca. 9 daa på egen grunn. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, 
trafikale konsekvenser 

Begrenset trafikkøkning, lite konsekvenser 

Helsefremmende nærmiljø 
(sosiale møteplasser, formelle/uformelle)  

Marka, turmuligheter, hestegårder i 
umiddelbar nærhet, Siggerud lokalmiljø 

Barn og unge (lek, sikkerhet og trygghet)  Siggerud lokalmiljø 

Nærmiljø (avstand til funksjoner som 
nærbutikk, lekeplass) 

Nærbutikk Siggerud ca. 3,5 km 

Befolkningsutvikling og tjenestebehov  Eksisterende lokalmiljø og tjenester 

Teknisk infrastruktur (vann, avløp, 
overvann, el-forsyning, signalkabelanlegg)  

Offentlig avløp og el-forsyning etablert, bruk 
av eksisterende infrastruktur 

Beliggenhet i forhold til skole, barnehage 
og omsorgsboliger og annen sosial 
infrastruktur og offentlige tjenester  

Ca. 3 km. Langs eksisterende vei med 
opparbeidet G/S vei til Siggerud barnehage 
og barneskole. Siggerud Nærskolesone. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  Lav risiko og lav sårbarhet 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
Ytterligere styrking av nærmiljøet i dagens eksisterende grend på ca. 45 boligenheter. 
Potensiale for teknisk oppgradering av infrastruktur Vei / Vann / Avløp som i dag utgjør en 
vesentlig forringet boligstandard. 
Tilrettelegging for rimelige førstegangsboliger i nærhet til teknisk og sosial infrastruktur, 
samt med umiddelbar nærhet til marka. Vedlikeholdsvekst Siggerud lokalområde. 

Oppegård, 09.07.21 

Egil M. Haugstad Sivilarkitekt                                                                                        
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  
Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 
kommuneplanen.  

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 
til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021.    

 Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 
tråd med føringene gitt i planprogrammet.  

 Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 
videre. 

 Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 
veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

 ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens planlegging (DSB, 2017).  

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 
arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 
følgende leveres inn:  

 Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 
stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

 En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet.  

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 
kommunekart.   

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Område:  MYRVOLL, Greverud Nordre, SIGGERUD 
Adresse:  Bjørnstadveien 25 
Gnr/bnr Deler av Gnr./Bnr. 99/3 samt 99/30 
Forslagsstiller: Sted>helhet>arkitektur-Shark.AS,  

på vegne av hjemmelshaver Siri Torgersen  
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Utsnitt av kart fra 
gjeldende 
kommuneplan og 
utsnitt av kart som 
viser arealinnspillet  

 
 
Dagens boligområde Bjørnstadveien,  
Bru-Fjellveien 1376 sør for området. 
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Dagens boligområder vises vest, øst og nord for forslaget i gult. 
Eiendommens utstrekning i blått. 

Områdets størrelse i 
m2  

79700 m2 

Beskrivelse/dagens 
bruk 

Eiendommen er på ca. 127 daa, og er i gjeldende kommuneplan 
definert som landbruks-eiendom, og dette har gitt anledning til at 
landbruksnemnda har gitt konsesjon for drift til hestehold på deler 
av eiendommen. 
Eiendommen ligger integrert i et eksisterende boligområde med 
ca. 45 boligenheter ved Bru, ca. 3 km fra Siggerud lokalsenter, og 
grenser til marka på tre sider. 
Bjørnstadveien 25 har historisk gjennom tidligere eiere fått fradelt 
ca. 45 boligenheter, alt samlet i en reguleringsplan fra 2005, og 
disse eiendommene fremstår i dag som en distinkt bolig-grend, 
beliggende i tilknytning til Siggerud nærområde.  
 
Ca. 9 daa av gjeldende eiendommen inngår allerede i dagens 
reguleringsplan som felles avkjørsel til disse 45 boligenheter i 
området. 
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Formål i gjeldende 
kommuneplan 

Eiendommen er gjeldende kommuneplan definert som landbruks-
eiendom (LNFR), og dette har gitt anledning til at 
landbruksnemnda har gitt konsesjon for drift til hestehold på  
eiendommen. 

Hensynssone i 
gjeldende 
kommuneplan 

H310_1 , Marin grense Follo   
H740, Marka 
H320_2, Flomfare moderat, ca. 24000 m2.  

Foreslått arealformål
  

Boligbebyggelse, småhusbebyggelse for vedlikeholdsvekst innenfor 
lokalområdet og innenfor nærområdet Siggerud. 

Har arealet ligget 
inne som andre 
formål enn 
nåværende formål i 
tidligere 
kommuneplaner?    

Arealet har i tidligere kommuneplan vært under vurdering for 
vedlikeholdsvekst i Siggerud. I endelig utforming av gjeldende 
kommuneplan ble området tatt ut. 

Er området 
bebygd/delvis 
bebygd/ubebygd?  

Bjørnstadveien 25 har historisk gjennom tidligere eiere fått fradelt 
ca. 45 boligenheter, alt samlet i en reguleringsplan fra 2005, og 
disse eiendommene fremstår i dag som en distinkt bolig-grend, 
beliggende i tilknytning til Siggerud nærområde.  
Ca. 9000 m2 av angjeldende eiendom inngår allerede i dagens 
reguleringsplan som felles avkjørsel til dagens 45 boligenheter i 
området. 
 

Potensiell konflikt 
med annen arealbruk 
eller aktivitet?  

En utvidelse av eiendommens bruk til boligformål vil ikke bety 
noen vesentlig endring i forhold til dagens situasjon, verken 
internt i grenda i Bjørnstadveien, eller i forhold til bruken og 
adgangen til Marka gjennom eller fra dette området.  
 
I forslaget inngår en formalisering av 4 adkomstpassasjer inn til 
marka i nord og vest, mens adkomsten til marka i øst er sikret 
gjennom dagens reguleringsplan med felles veiadkomst.  
 

Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med 
kommunens arealstrategier 
gjengitt i planprogrammet?  

 
Kommer inn under vurdering av vedlikeholdsvekst i 
lokalmiljø Siggerud. 
 
 
 
 

Prioriterte utbyggingsområder  
Ligger området innenfor 
prioriterte utbyggingsområder i 
gjeldende arealdel Ski og 
Oppegård temakart 1?  

 
 
Nei, ikke i henhold til temakart 1. 
Temakart 1 er lite anvendelig for Siggerud som 
lokalsamfunn.  
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Transportbehov, 
kollektivdekning,     

- Avstand til nærmeste 
jernbanestasjon 

- Hvor ofte går det buss 
til Oslo 
sentrum/nærmeste 
jernbanestasjon? Oppgi 
avstand til nærmeste 
busstopp. 

Ca. 9 km til Vevelstad stasjon 
 
 
Buss linje 515 : Virkedager Ski- Oslo 30 min. avg. 
Øvrige dager timesavganger. 
 
Buss linje 1331: Skolebuss 4 avganger / virkedag 08-15. 
 
Ca. 800 meter til busstopp 
 
 

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei 

og gang- og sykkelvei 

 
 
 
Dagens veiadkomst til 45 eneboliger, regulert felles 
avkjørsel, 
hvorav 9000 m2 vei er på egen grunn 
 
Ca. 800 m til off. vei, med nylig opparbeidet 
kryssløsning, gang- og sykkelvei. 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og 

tjenester 
- Avstand til møteplasser 

(formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper 

retter tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket 

til utvikling av 
lokalsamfunnet? 

 
Ca. 3 km til Siggerud 
 
Ca. 3 km til Siggerud 
 
Barnefamilier som ønsker å flytte ut av Oslo, 
Jfr. Utbyggingen i «Vik Skog» og «Vågtunet» i Ytre 
Enebakk 
 
Ytterligere styrking av nærmiljøet i dagens eksisterende 
grend på ca. 45 boligenheter. 
 

Barn og unges oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, 

sikkerhet og trygghet 

 
 
Marka, turmuligheter, hestegårder i umiddelbar 
nærhet, Siggerud lokalmiljø med skole, og idrettshall og 
idrttsanlegg 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, 

el-forsyning, 
ledningsnett 
(fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

 
Offentlig avløp og el-forsyning etablert, bruk av 
eksisterende infrastruktur. 
Ved eventuell videre utbygging av boligområdet vil det 
kunne vurderes en utbedring av dagens VA-anlegg. 
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Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehje

m 

 
Ca. 3 km.  
Langs eksisterende vei med opparbeidet G/S vei til 
Siggerud barnehage og barneskole. Siggerud 
Nærskolesone. 
 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket 

endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg 

(overordnet beskrivelse)  

 
Vurderinger gjøres i eventuell reguleringsprosess 
 
Ingen endringer.  
 
 
Overvann går i dag bekkedrag og bekkeløp. 
 
 

Trafikk  
Vurdering av dagens 
trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning.  

 
Dagens adkomstvei til 45 boligenheter går over felles 
adkomstvei, hvorav ca. 9000 m2 ligger på angjeldende 
eiendom. Utvidelser / utbedringer bør vurderes ved en 
eventuell regulering. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og 
klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og 
forurensning? 
 

 
 
Forutsetter ingen støy og forurensning ut over normale 
byggeprosesser. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor 

gul eller rød støysone?  

 
Tiltaket ligger utenfor alle støysoner. 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under 

marin grense? 
- Er det registret 

kvikkleire innenfor 
området? 

- Ligger tiltaket i hellende 
terreng?  

- Medfører tiltaket 
endringer av 
grunnvannstand? 

- Finnes det forurenset 
grunn i området? 

 
Området ligger innenfor hensynssone H310_1, og 
beskrives med tynn marin avsetning, delvis fjell 
 
Nei. 
 Vil undersøkes i forbindelse med evt. Reguleringsplan. 
 
 
Svakt hellende terreng. 
 
Ingen endringer. Avstand til vannmiljø reguleres. 
 
 
Ingen kjente kilder / forurenset grunn 
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Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket 

omdisponering av dyrka 
mark/dyrkbar 
mark/skog?   

- Berører tiltaket myr 
eller våtmarksområder? 

 
 
Ca. 35000 m2 skog med lav bonitet / lite drivverdig. 
Ca. 25000 m2 beitemark (brukt til havnehage) 
Ca. 15000 m2 øvrig ryddet mark med lav produktivitet 
 
 
 
Nei, avstander til vannmiljø og våtmark beholdes og 
reguleres. 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket 

naturverdier, 
artsobservasjoner og 
vilttrekk?  

 
 
Ingen kjente vilttrekk gjennom området.  
Store deler av arealet ligger allerede i / omkranset av 
eksisterende boliger. 

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til 

bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-

metersbeltet langs sjø 
og vassdrag? 

- Har tiltaket 
konsekvenser for 
drikkevannet? 

- Hvordan påvirker 
tiltaket vannmiljøet?  

 
 
Forslaget forutsetter ca. 30 meter avstand til bekk i vest. 
 
Nei, forslaget forutsetter en opprettholdelse av regulert 
avstand på ca. 150 meter til Lommetjernet i sørvest. 
 
 
Dagens 45 boliger oppgis å ha egen vannforsyning av 
svært varierende kvalitet fra egne brønner, med 
kommunalt avløpsanlegg. 
 
En vedlikeholdsvekst opp mot 110 boligenheter ville 
kunne gi grunnlag for kommunal vannforsyning også til 
eksisterende boligenheter. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget 

friluftsområder, 
grønnstruktur, 
turområder og turstier?  

 
Forbindelser, turstier til marka forutsettes ytterligere 
formalisert gjennom forslaget, 
samt bedret forbindelse / kontakt med islandshest-
miljøet på Lille Bru 
 

Kulturminner, kulturmiljø og 
landskap 

- Berører tiltaket 
bevaringsverdige bygg 
og kulturmiljøer? 

- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner?  

- Berører tiltaket 
historiske steder og 
veier?  

 
 
Ingen kjente kulturminner. Forutsettes undersøkt 
gjennom en reguleringsprosess. 
 
 
Ingen kjente arkeologiske minner. Forutsettes 
undersøkt gjennom en reguleringsprosess. 
 
Ingen kjente historiske steder / veier. Forutsettes 
undersøkt gjennom en reguleringsprosess. 
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Eventuelle andre vurderinger:  
 
 
Ytterligere styrking av nærmiljøet i dagens eksisterende grend på ca. 45 boligenheter, 
samt styrking av Siggerud gjennom vedlikeholdsvekst. 
 
Potensiale for teknisk oppgradering av infrastruktur Vei / Vann / Avløp som i dag utgjør en 
vesentlig forringet boligstandard. 
 

 
Egil M. Haugstad 
Sivilarkitekt 
 
 

 
Oversiktskart som viser beliggenhet av Bjørnstadveien 25 ved Siggerud (sort pil), 
samt beliggenhet av utbyggingsområdet Vik Skog, Ytre Enebakk (rød ring). 
Relative avstander til Oslo (Klemetsrud), Ski, Vevelstad og Kolbotn fremgår. 
 

 


