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BELIGGENHET

Området ligger veldig sentralt mellom prioritert 

utbyggingsområde i Ski og omformingsområdet, 

der Kommunedelplan Bydel Ski Øst legger opp 

til transformasjon.
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KOLLEKTIVTILBUD
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GANG OG SYKKEL
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OVERORDNEDE FØRINGER
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AREAL TOMT: 6328 m2 (uten kommunal vei)

KOMMUNEPLAN

- Tomta er avsatt til nåværende boligbebyggelse

- Delvis innenfor gul støysone mot bane

- Innenfor område med ras- og skredfare (kvikkleire)

REGULERINGSPLAN

- Frittliggende småhusbebyggelse og felles avkjørsel

- Maks 24 % BYA (med garasje og uthus)

- Maks gesimshøyde 6 m, maks mønehøyde 8,5 m

- Bestemmelse som åpner for sammenhengende bebyggelse

- Krav til 500 m2 disponibelt grunnareal per bolig (netto tomt + andel 

fellesareal)

- Krav til 1 garasje og 1 biloppstillingsplass per bolig (sannsynligvis erstat-

tet av krav i kommuneplanen)

- Leke- og uteoppholdsarealer iht. normer (sannsynligvis erstattet av krav i 

kommuneplanen)

- I tillegg er det bestemmelser om terrengtilpasning (KP), tilpasning til 

omgivelsene, støyskjerming (KP), småhuskarakter, estetikk (KP), mm.
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AREALINNSPILL

FORSLAG

Det foreslås å avsette arealet til “boligbebyggelse, fremtidig”, for å kunne 

tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus. 

Utnyttelse foreslås endret til ca. 30 % BYA.

BEGRUNNELSE

Forslaget er i tråd med kommunens arealstrategier. Det å fortette med 

vedlikeholdsfortetting innenfra og ut, vil bidra til å verne om markagrensen 

og dyrkbar mark/skog. Området ligger i tillegg meget sentralt med veldig 

kort gang- og sykkelavstand til Ski togstasjon, sentrum og andre viktige 

funksjoner og tilbud. Når den nye Follobanen blir ferdig, er det kun 11 

minutter til Oslo med tog.

Endrede forutsetninger, med planlagt omlegging av østre linje, og 

fortetting mot øst (Kommunedelplan Bydel Ski Øst) vil også endre 

premissene for området. Uten jernbanen vil tomten få bedre støyforhold, 

og det vil være mulig å bygge nærmere eiendomsgrensen mot nord 

og tilrettelegge for nye forbindelser på tvers. Noe økt utnyttelse her vil 

også skape en god overgang mellom fremtidig bebyggelse mot øst og 

eksisterende småhusbebyggelse mot vest. 
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MARKEDSVURDERING

REKKEHUS

MÅLGRUPPE
Kjernefamilien som ønsker hage, 
og samtidig vil bo sentralt i mer 
kompakte boformer og et tettere 
nabolag.

Enslig forsørger 
med barn.

Førstegangsetablerere / par 
uten barn.

Eldre som ønsker en enklere tilværelse 
på en mindre eiendom, som ligger 
sentralt, med et sosialt bomiljø for ulike 
generasjoner.

BEGRUNNELSE FOR VALGT TYPOLOGI/UTNYTTELSE

Her skal det planlegges for moderne rekkehus med varierende størrelse, som vil 

gi området en større variasjon i boligtilbud. Prosjektet blir et verdifullt tilskudd til 

boligbyggingen i kommunen, med varierte boliger med vekt på god bokvalitet, og 

gode private og felles utearealer. Dette vil gi et etterlengtet tilbud til barnefamilier 

og være et godt supplement til alle leiligheter som bygges i samme område.

Her får du alt du trenger rett i nærheten og kan nås til fots eller på sykkel. Stort 

nok for spennende variasjon. Lite nok for gode naboer. En såpass stor variasjon 

i størrelse er positiv på flere måter – det er lettere å finne noe som passer 

helt perfekt, og du får et miljø som blir formet av mennesker i ulik alder og 

livssituasjon. Slik skapes et variert, allsidig og morsomt naboskap.
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TRE HOVEDKONSEPTER – TAGs

TAGs er arkitektoniske valg, løsninger og fysiske grep som vi skal arbeide 

videre med for å gi opplevd kvalitet og merverdi til området og omgivelsene.

SAMLENDE STRUKTURER

Boligene skal organiseres i samlende strukturer for å 
stimulere til uformelle møter mellom beboerne.

NATUREN

Naturen skal trekkes inn og være med på å 
definere områdets utearealer. 

NABOLAGET

Det skal være høyt fokus på felleskapsfremmende funksjoner 
som dyrkningsfelt, samlingsplasser og gode forbindelser. 
Uteområder organiseres heller som spennende fellesplasser 
enn store private hager. Dette vil skape et godt bomiljø med 
gode møteplasser som igjen gir et godt naboskap, trygghet og 
et fellesskap på tvers av generasjoner.
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ILLUSTRASJONSPROSJEKT
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TYPOLOGIREFERANSER
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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:  Ski 
Adresse:  Leikvollen 20A, 20B, 22, 24, 26 og 28 
Gnr/bnr 140/106, 140/201, 140/91, 140/314, 140/83, 140/378 
Forslagsstiller: BundeEiendom 
Utsnitt av kart fra gjeldende 
kommuneplan og utsnitt av 
kart som viser 
arealinnspillet  

 
Gjeldende kommuneplan 
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Gjeldende kommuneplan med arealformål «boligbebyggelse, nåværende» 

 
Arealinnspill med arealformål «boligbebyggelse, fremtidig» 

Områdets størrelse i m2  Areal av alle eiendommene (inkl. halvparten av kommunal 
vei og regulert felles avkjørsel): 6575 m2 
 
Areal med avkjørsel, uten vei: 6328 m2 
 
Areal med vei, uten avkjørsel: 6390 m2 
 
Areal uten både vei og avkjørsel: 6143 m2 

Beskrivelse/dagens bruk Eneboliger med garasjer 
Formål i gjeldende 
kommuneplan 

Boligbebyggelse, nåværende. 
 
Gjeldende regulering tillater frittliggende 
småhusbebyggelse, men åpner for dispensasjon for 
sammenhengende bebyggelse. Tillatt BYA er 24 %. Maks 
gesims 6 meter og maks møne 8,5 meter. 
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Hensynssone i gjeldende 
kommuneplan 

Deler av området (mot nord) ligger innenfor gul sone for 
støy (H220_1), og hele området ligger innenfor område 
med fare for ras/skred (H310_1).  

Foreslått arealformål
  

Boligbebyggelse, fremtidig. 
 
Foreslår konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus). 
Foreslått BYA ca. 30 %. 

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

Har ikke tilgang til tidligere kommuneplaner, men gjeldende 
reguleringsplaner med boligformål er fra 1979 og 1989. 
Området er avsatt til nåværende boligbebyggelse i 
gjeldende kommuneplan. Det anses derfor som lite 
sannsynlig at området har hatt andre formål i tidligere 
kommuneplaner. 

Er området bebygd/delvis 
bebygd/ubebygd?  

Bebygd med 6 eneboliger og tilhørende garasjer. 

Potensiell konflikt med 
annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Ingen kjente konflikter. 

Samfunnsforhold  
 

 

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

De ti arealstrategiene fra samfunnsdelen er:  
1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i 
prioriterte utbyggingsområder. Hovedtyngden av veksten 
skjer i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og 
områder med høyfrekvente bussruter.  
2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse 
nær jernbanestasjoner i Ski og på Kolbotn. De små 
tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholdsfortetting, 
slik at de kan videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn.  
3. Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger og god 
balanse og samspill mellom ulike funksjoner og tilbud til 
ulike aldersgrupper.  
4. Virksomheter med mange arbeidsplasser, detalj-handel 
og publikumsvirksomheter lokaliseres i sentrum eller så 
nært at det er naturlig å bevege seg til fots mellom 
funksjonene og sentrum.  
5. Fortettingsprosjekter har høy kvalitet på arkitektur, 
møteplasser og uterom og vektlegger universell utforming.  
6. Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for 
bynært friluftsliv og grønnstrukturene i sentrum ivaretas, 
prioriteres og styrkes.  
7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, 
spesielt fra sentrum og ut til tettstedene, til turområder og 
til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.  
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8. Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske 
funksjonsområder styrkes og sikres mot nedbygging og 
fragmentering.  
9. Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon 
for tap av matjord.  
10. Folkehelse og samfunnssikkerhet legges til grunn for all 
kommunal arealplanlegging. 
 
Det vurderes at innspillet er i tråd med kommunens 
arealstrategier på de relevante punktene (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9 og 10).  
 
Det foreslås moderat fortetting innenfor eksisterende 
boligområde, med kort gangavstand til sentrum, jernbanen, 
bussforbindelser og gang- og sykkelveier.  
 
Se ytterligere begrunnelser i eget vedlegg. 

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

Området er ikke innenfor kommuneplanens avgrensning av 
prioriterte utbyggingsområder, men er likevel meget 
sentralt plassert, rett i nærheten av prioriterte 
utbyggingsområder i Ski (mot nordvest), og inntil 
hensynssone H820_6 omforming (mot øst), der 
Kommunedelplan Bydel Ski Øst legger opp til 
transformasjon fra industri til bolig, teknisk/sosial 
infrastruktur, næring, service og tjenesteyting. 
 
Se også eget vedlegg. 

Transportbehov, 
kollektivdekning,     

- Avstand til 
nærmeste 
jernbanestasjon 

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

Jernbane:  
- 1,0 km / 13 min gange til Ski stasjon. 

Buss:  
- 450 m / 6 min gange til Leikvollen bussholdeplass 

med buss til Ski stasjon (Linje 535, avgang hver 
halvtime på dagtid, 3 min tur). 

- 550 m / 7 min gange til Eikeliveien bussholdeplass 
med buss til Ski stasjon (Linje 510, avgang hvert 
tiende minutt på dagtid, 3 min tur). 

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig 

vei og gang- og 
sykkelvei 

Området har direkte adkomst fra Leikvollen (kommunal 
vei), med 3 avkjørsler fordelt på 6 boligeiendommer.  
 
Mot øst går trafikken fra Leikvollen til Kråkstadveien 
(fylkesvei) med en ÅDT på 4919 (tall fra 2020). 
 
Mot vest er veien stengt med en bom mellom Leikvollen og 
Industriveien.  
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Det er 450 m / 6 min gange til nærmeste gang- og sykkelvei 
som ligger mot nordøst ved rundkjøringen i FV152 
(Åsveien/Jernbaneveien).  

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? 

Avstand til dagligvarer, tjenester og møteplasser: 
- 7 min gange til nærmeste dagligvarebutikk (Coop 

Extra og Meny) 
- 10 min gange til Ski storsenter 
- 14 min gange til Ski sentrum 
- 21 min gange til Ski idrettspark 
- Grenser til friområde/turdrag mot øst 

 
Området ligger rett vest for et stort område med diverse 
arealkrevende forretninger, som ligger innenfor 
Kommunedelplan Bydel Ski Øst. Dette området skal utvikles 
og det skal bla. tilrettelegges for et nærsenter med torg, 
detaljhandel, service, tjenesyting, kultur og boliger. 
Nærsenteret vil være ca. 450 m / 5 min gange fra området. 
 
Målgrupper og lokalsamfunn: 
Det bygges mange leiligheter i Ski, men det er et stort 
behov for flere mindre småhus med hager som er tilpasset 
barnefamilier. Forslag om konsentrert småhusbebyggelse, 
herunder rekkehus, vil kunne dekke dette behovet og bidra 
til mer boligvariasjon i området. Den nye bebyggelsen vil 
danne en naturlig overgang mellom planlagt utvikling i 
bydel Ski øst, og eksisterende småhusbebyggelse. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår  

- Mulighet for lek, 
sikkerhet og 
trygghet 

Det er en ballbane rett over veien for området mot sørøst 
(krysse Leikvollen). 
 
Nærmeste lekeplass, Ellingsrud Park, ligger like sør for 
området, men det er uklart om det går en snarvei gjennom 
friområdet/skogen eller om man må gå rundt. I 
Kommunedelplan Bydel Ski Øst, er det lagt inn en turvei 
her. Det anses derfor som sannsynlig at en snarvei vil 
komme når tilliggende områder utvikles.  
 
Det skal tilrettelegges for nye lekeplasser som kan betjene 
de nye boligene. 
 
Veien er stengt med en bom mot øst, slik at det kun vil 
være trafikk til boligene i området som kjører inn her. 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, 

overvann, el-
forsyning, 
ledningsnett 

Vann og avløp 
Vi har fått opplyst fra kommunen at det for området er 
ufullstendig informasjon om private stikkledninger. 
Tegninger viser ledninger til Leikvollen 20A, 20B og 26. 
Kommunen antar at dette området (Leikvollen 20-28) er 
tilkoblet vann og avløp nær Kjeppestadveien. 
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(fjernvarme, fiber) 
og renovasjon   

Overvann 
Se eget punkt om flom og overvann lenger ned.   
 
El-forsyning og ledningsnett 
Vi har kontaktet kommunen, men ikke mottatt svar.   
 
Renovasjon 
Teknisk avfallsveileder fra Follo Ren sier at det, ved mer enn 
20 boenheter, er krav om nedgravde avfallsbrønner.  

Avstand til offentlig 
tjenester 

- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/ 

sykehjem 

Nærmeste skoler: 
- 1,4 km / 19 min gange til Ski skole 
- 1,2 km / 16 min gange til Ski ungdomsskole 
- 1,4 km / 18 min gange til Ski videregående skole 
- 1,7 km / 21 min gange til Drømtorp videregående 

skole 
 
Nærmeste barnehager: 

- 1,3 km / 15 min gange til Eikeliveien barnehage med 
101 plasser 

- 700 m / 9 min gange til Eikåsen familiebarnehage 
med 8 plasser 

 
Nærmeste omsorgsboliger/sykehjem: 

- 5,5 km til Kråkstadtunet omsorgsboliger med 22 
leiligheter 

- 1,2 km / 15 min gange til Finstadtunet sykehjem 
med 82 plasser 

 
Området ligger inntil omformingsområdet, der 
Kommunedelplan Bydel Ski Øst også legger opp til flere 
skoler og barnehager. 

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

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket 

endring av 
flomveier? 

- Overvannsanlegg 
(overordnet 
beskrivelse)  

Vi har vært i kontakt med kommunen og fått opplyst på 
telefon at området ligger ikke innenfor flomsonen. 
Flomveier, overvannshåndtering etter 3-trinnsstrategien, 
blågrønn faktor mm., vil bli et tema ved planlegging av 
området. Gjeldende veiledere og krav i kommuneplanen 
skal følges opp.  

Trafikk  
Vurdering av dagens 
trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt 
belastning.  

Det er ikke gjennomført en trafikkanalyse. Under følger kun 
en enkel vurdering. 
 
Eiendommene ligger i enden av Leikvollen. Veien er stengt 
med en bom mot øst, slik at det kun er trafikk til de 
boligene på eiendommen som kjører inn her. Det er i dag 
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tre avkjørsler fordelt på seks boliger. En ny felles avkjørsel 
for hele området vil gi en mer oversiktlig trafikksituasjon 
enn i dag.  
 
Flere boenheter vil medføre noe mer trafikk. Det antas at 
de seks eneboligene i dag har minst 2 parkeringsplasser 
hver, dvs. totalt 12 plasser eller mer. 30 % BYA gir plass til 
ca. 30 rekkehus. Med krav om 1,2-1,5 plasser per boenhet (i 
kommuneplanen) gir dette 36-45 plasser.  

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og 
klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy 
og forurensning? 
 

Tiltaket medfører ikke støy eller forurensning, med unntak 
av det som er å forvente ifm. anleggsfasen.  

Støy  
- Ligger tiltaket 

innenfor gul eller 
rød støysone?  

Deler av området i nord ligger innenfor gul sone for støy 
(H220_1) i kommuneplanen. 

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 under marin grense.  
 
Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser innenfor selve 
området. 
 
Det ble gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med 
regional kartlegging av kvikkleireskredfaren i Ski, Ås, Frogn 
og Vestby (se rapport «NVE Kvikkleirekartlegging», 
utarbeidet av Norconsult Fältgeoteknik AB, 16.03.2018). De 
seks eiendommene som dette arealinnspillet omhandler, 
inngikk i delområde 7, oversiktstegning 001, der det ble 
gjennomført 8 boringer, hvorav ingen av disse er innenfor 
selve eiendommene. Utførte sonderinger (innenfor 
oversiktstegning 001) indikerer tørrskorpe over sjikt av 
friksjonsmasser og leire, og morene mot berg. Det indikeres 
ikke sensitiv leire. 
 
Terrenget heller ned mot nord og nordøst. 
 
Grunnvannstand skal vurderes i planleggingen. 
 
Forurenset grunn 
Det er ikke registrert forurenset grunn eller mistanke om 
forurenset grunn i Miljødirektoratets 
grunnforurensingsdatabase. Det er ikke gjennomført egen 
miljøteknisk grunnundersøkelse i området, men historiske 
kart viser at det kun har vært boliger på eiendommene. Det 
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er derfor heller ikke grunn til mistanke om forurenset 
grunn.  

Naturressurser (oppgis i 
m2) 

- Medfører tiltaket 
omdisponering av 
dyrka mark/dyrkbar 
mark/skog?   

- Berører tiltaket myr 
eller 
våtmarksområder? 

Arealet er allerede regulert til boligbebyggelse, og medfører 
derfor ikke omdisponering av dyrka mark / dyrkbar 
mark/skog. Tiltaket berører heller ikke myr eller 
våtmarksområder. 

Naturmiljø 
(naturmangfold) 

- Hvordan berører 
tiltaket naturverdier, 
artsobservasjoner 
og vilttrekk?  

De seks boligene på eiendommen har tilhørende hager og 
hekker. Mot nord og jernbanen er det litt mer vegetasjon. I 
sørøst er det noe eksisterende skog innenfor og utenfor 
området. Det er ikke registrert naturmangfold innenfor 
området.  
 
Nord for jernbanen er det registrert kjempespringfrø, som 
er en fremmed art. Sør for området er det registrert en 
viktig naturtype (rik edellauvskog), og et stort og gammelt 
eiketre (som er vernet). Tiltaket vil ikke ha innvirkning på 
disse naturverdiene.  
 
Området ligger innenfor område med 
restaureringspotensial i Kommunedelplan for 
naturmangfold. Planen angir at slike områder har i sin 
naturlige form hatt betydelig høyere naturverdi enn 
nåværende. Det fremkommer ikke i kommunes kartløsning 
hvilken enkeltlokalitet området tilhører. 

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til 

bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-

metersbeltet langs 
sjø og vassdrag? 

- Har tiltaket 
konsekvenser for 
drikkevannet? 

- Hvordan påvirker 
tiltaket vannmiljøet?  

Området ligger i utkanten av verneplan for 
Mossevassdraget, som betyr at det ikke tillates 
kraftutbygging.  
 
Nærmeste bekk/elv ligger ca. 600 meter mot øst.  
 
Tiltaket berører ikke 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag.  
 
Tiltaket medfører ingen kjente konsekvenser for 
drikkevannet. 
 
Tiltaket har ingen kjente virkninger på vannmiljøet. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører 

planforslaget 
friluftsområder, 
grønnstruktur, 

Området ligger inntil Ellingsrud friområde mot øst og sørøst 
(over veien).  
 
Mot øst består friområdet kun av et smalt belte med skog 
som skiller mellom eiendommene og nærings-
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turområder og 
turstier?  

/industriområdet som inngår i Kommunedelplan Bydel Ski 
Øst.  
 
Mot sørøst består friområdet av et stort skogområde, som 
har stor lokal bruksverdi. Området har en hoppbakke og er 
tilrettelagt med merket tursti og lekeplass. Om vinteren 
benyttes området til langrenn.  

Kulturminner, kulturmiljø 
og landskap 

- Berører tiltaket 
bevaringsverdige 
bygg og 
kulturmiljøer? 

- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner?  

- Berører tiltaket 
historiske steder og 
veier?  

Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljøer eller kjente 
historiske steder/veier innenfor området.  

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Omlegging av østre linje endrer forutsetningene for området.  
 
Se eget vedlegg for ytterligere informasjon om arealinnspillet. 
 
Forslagsstiller kan gjerne redegjøre nærmere for forslaget dersom det er behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Sheets and Views
	Unsaved Drawing-Importer layoutmal


