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Nærværende plantegninger er udarbe-
jdet efter retningslinjerne i Dansk Ejen-
domsmæglerforenings branchenorm for 
arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte 
mål fra væg til væg ikke tager højde for 
indsat inventar såsom skabe, køkkenin-
ventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er 
baseret på opmåling af arkitekttegninger 
for det ikke færdigbyggede projekt. 
Opførelsen af et byggeri vil indeholde 
afvigelser indenfor gældende toleran-
cenormer, og mindre projektændringer 
eksempelvis ved færdigprojektering og 
afsætning af vægge under udførelsen 
kan forekomme rimelige, rigtige og hen-
sigtsmæssige og kan medføre, at de 
endelige mål afviger fra ovenstående 
afrundede mål. Vi tager derfor forbehold 
for afrundings-, afsætnings-, måle og 
skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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målsætning er vejledende
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Nærværende plantegninger er udarbe-
jdet efter retningslinjerne i Dansk Ejen-
domsmæglerforenings branchenorm for 
arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte 
mål fra væg til væg ikke tager højde for 
indsat inventar såsom skabe, køkkenin-
ventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er 
baseret på opmåling af arkitekttegninger 
for det ikke færdigbyggede projekt. 
Opførelsen af et byggeri vil indeholde 
afvigelser indenfor gældende toleran-
cenormer, og mindre projektændringer 
eksempelvis ved færdigprojektering og 
afsætning af vægge under udførelsen 
kan forekomme rimelige, rigtige og hen-
sigtsmæssige og kan medføre, at de 
endelige mål afviger fra ovenstående 
afrundede mål. Vi tager derfor forbehold 
for afrundings-, afsætnings-, måle og 
skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

Værksted

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 05. marts 2021



toilet/bad

værelse værelse værelse

værelse

fælles

køkken

Plads til
vaskemaskine

kæ
ld

er
tra

pp
e

adgang

TEENAGEVÆRELSER

N
or

d

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

F2 - Teenageværelser

mål 1:100
målsætning er vejledende

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 05. marts 2021



toilet/bad

værelse værelse værelse

værelse

fælles

køkken

Plads til
vaskemaskine

kæ
ld

er
tra

pp
e

adgang

TEENAGEVÆRELSER

N
or

d

Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

F2 - Teenageværelser

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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F3 - Gæsteværelser

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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Gårdrum

EcoVillage - Ørestad

F4 og F5 - Fællesvaskeri og aktivitetsrum

mål 1:100
målsætning er vejledende

vaskeri aktivitetsrum
sal
(yoga/samling mm.)

barnevognsrum

toilet/bad

AKTIVITETSRUM

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.

Vandkunsten 05. marts 2021



Pl
ad

s 
til

va
sk

em
as

ki
ne

KONTORFÆLLESSKAB

kælder
trappe

adg.

adg.

Nord

EcoVillage - Ørestad

F6 og F7 - Øvelokale og
kontorfællesskab

mål 1:100

Gårdrum

port

forrum/depot

øvelokale

 
 Grønne Eng

Vandkunsten 05. marts 2021



Pl
ad

s 
til

va
sk

em
as

ki
ne

KONTORFÆLLESSKAB

kælder
trappe

adg.

adg.

Nord

EcoVillage - Ørestad

F6 og F7 - Øvelokale og
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mål 1:100
målsætning er vejledende
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Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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Nord
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EcoVillage - Ørestad

Drivhus

mål 1:100
målsætning er vejledende

Bemærk at de i plantegningen anførte mål
fra væg til væg ikke tager højde for indsat
inventar såsom skabe, løkkenelementer,
indvendige trapper m.v.

 
 Grønne Eng

Nærværende plantegninger er udarbejdet efter retningslinjerne i Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm for arealoplysninger fra januar 2020.
Bemærk at i de plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkeninventar m.v.
De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser 
indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved færdigprojektering og afsætning af vægge under udførelsen kan forekomme rime-
lige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings-, 
måle og skrivefejl, samt endelig projektering.
Januar 2021.
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