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Sentergården ligger midt i Lørenskog og vil bestå av 

93 leiligheter fra 28 til 135 kvm. Sentergården vil få en 

moderne arkitektur, og alle leiligheter vil få en god og 

praktisk planløsning. Det vil bli felles takterrasse i syvende 

og åttende etasje.

Flere av leilighetene vil få egen takterrasse og det vil bli 

felles takterrasse i åttende og niende etasje. Det vil bli 

heis direkte ned til parkeringskjeller.

I byggets første etasje blir det servering og småbutikker. 

Her bor du midt i Lørenskog med alt du trenger rett 

utenfor døra. 

Vi gleder oss til å vise deg dette prosjektet. 

Velkommen skal du være!
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NÆROMRÅDET
Midt i Lørenskog

Kommunen tar et løft og Skårersletta skal gjen
nomgå en total forandring, og blir en miljøgate 
på ”nye” Lørenskog. Skårersletta skal bygges 
om fra bilvei til en 24 meter bred sentrumsgate. 
Kommunen satser hele kr. 245 millioner på dette 
prestisjeprosjektet der syklister, fotgjengere og 
kollektivtrafikk	skal	ha	førsteprioritet.	Byggestart	
er 2020.

Sentergården ligger så sentralt på Lørenskog 
det går an å komme. Her er det gangavstand til 
alt du trenger. Metro senter og kjøpesenteret 
Triaden har tilsammen 175  forretninger og spi
sesteder, og gir derved et av de beste handels
tilbudet i landet.

Lørenskog har også en lang rekke lag, foreninger 
og idrettstilbud som Lørenskog IK, Fjellhamar 
basketballklubb, Lørenskog IF og Lørenskog 
skiklubb, for å nevne noen. 

Lørenskog sitt stolte kulturbygg, Lørenskog Hus, 
har	en	flott	og	moderne	kino,	en	mengde	kultur
tilbud og spennende arrangementer til enhver 
tid. Det skjer alltid noe på Lørenskog.

Ved Rådhuset kan du rusle en tur i Rådhus
parken eller svinge nedom Langvannet. Her er 
det opparbeidet turstier, hva med å prøve en 
runde med frisbeegolf eller sandvolleyball? 

Kjennhallen som ligger like ved er et innendørs
anlegg for ballspill m.m.  der man blant annet 
kan spille tennis eller skate. På Kjenn bad kan 
man kose seg i svømmebassenget året rundt, og 
som til enhver tid holder 28 grader. Greit å vite 
på en mørk høstkveld.

Bussen	stopper	rett	utenfor	om	du	kunne		tenke	
seg en tur til Oslo eller Lillestrøm. 

God tur.
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ALT DU TRENGER

Lørenskog

Lørenskog ligger i Akershus fylke  mellom 
Oslo og Lillestrøm. På grunn av sin  sentrale 
beliggenhet rett utenfor hovedstaden er 
det blitt et populært sted å bosette seg. Her 
er det etablert to store kjøpesentere, som 
gjør  Lørenskog til et sted der folk fra andre 
 kommuner reiser til for å handle. 

I sør består Lørenskog kommune av store 
vernede skogsområder, Østmarka. Her er det 
milevis med skogsbilveier og turstier, om du 
tar	av	fra	den	merkede	stien,	kan	du	finne	sitt	
lille private paradis. Her biter ørreten villig i de 
mange vann og skogstjern og kanskje ditt helt 
eget kantarellsted ligger rett bak neste kolle? 
Har du en kano, så er Mønevann et populært 
utgangspunkt for å utforske marka på egen 
kjøl.	Ved	Losby	ligger	et	av	Norges	flotteste	
golfanlegg, med en 18 hulls bane og en ni hulls. 
Det anbefales å runde av dagen med et måltid 
på ærverdige Losby gods.

Lørenskog er i sterk vekst på grunn av sin 
 beliggenhet, og det faktum at god infrastruk
tur allerede er på plass. I tillegg til bussavgan
ger til Oslo og Lillestrøm jevnlig, er det raskt 
og enkelt med bil. 

Egentlig trenger du ikke egen bil om du bor 
i	Sentergården.	Bussen	stopper	rett	utenfor,	
og det er gangavstand til kjøpesentere, skoler, 
kino og spisesteder for å nevne noe. Slenger 
du deg på sykkelen, er du ved porten til Øst
marka	på	noen	minutter.	Bærekraftig	og	smart!

SENTER
GARDEN

SENTERGÅRDEN
B O  I  S E N T E R  A V  S E N T R U M

I  H J E R T E T  A V  L Ø R E N S K O G



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

1 71 6



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

1 91 8

Langvannet

Lørenskog Hus

Mailand vgs
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FOKUS PÅ FELLES 
UTEAREALER

Om prosjektet

Sentergården ligger midt i Lørenskog sentrum, 
og danner et spennende kvartal i dette området 
som nå fornyes etter en god plan fra Lørenskog 
kommune der fokus er å gjøre Lørenskog mer 
innbydende og tilgjengelig slik som uttalt av 
Lørenskogs	ordfører,	Ragnhild	Bergheim.

Bygget	får	et	spennende	og	særpreget		uttrykk,	
med variasjon i materialbruk og struktur, samt 
flotte	detaljer	som	bidrar	til	å		skape	et	godt	
bybilde.	Bruken	av	variasjon	i	høyder	gjør	at	
Sentergården blir bedre integrert i den etabler
te boligstrukturen som også består av småhus
bebyggelse.

I første etasje blir det servering og småbutikker 
som aktiverer og skaper liv i området og gir det 
en mer urban følelse.

Prosjektet består av 93 lekre 15roms leilighe
ter	fra	28	til	135	kvm.	Bygget	danner	også	en	
naturlig bakgård som beplantes og blir et sosi
alt møtepunkt for beboerne. Her blir det gode 
uterom med benker, møteplasser og sykkelpar
kering. Med avtrapping av høyden mot bebyg
gelsen i sør skaper dette solrike og  spennende 
takterrasser	i	flere	høyder.	Noen	av	toppleilig
hetene får private terrasser med vidt utsyn over 
området,	og	kveldssol	på	flotte		sommerkvelder.	
Det etableres også to felles takterrasser som 
alle beboere kan benytte til soling, grilling, 
selskapeligheter eller kanskje til og med dyrke 
egne urter i?

På Lørenskog sentrums nye tak kan du nyte det 
gode liv i fred eller fellesskap.
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ARKITEKTENS VISJON
Med Sentergården har vi ønsket 
å skape et boligprosjekt med 
stor variasjon for å kunne tilby et 
bredt utvalg av leiligheter til men
nesker i ulike faser av livet. Det 
har vært fokus på å skape kvalitet 
i form av gode uterom, som er en 
viktig faktor for å øke livskvalitet 
i en urban setting. Dette er gjort 
blant annet med et stort felles 
uteareal hevet en etasje over ter
reng hvor det lagt opp til lek og 
opphold og mulighet for tilfeldige 
møter mellom naboene. Disse 
møtene er noe av det som skaper 
«det gode bomiljø». Sentergården 
tilbyr også gode uterom i form av 
romslige balkonger, samt den ek
stra kvaliteten med store takter
rasser mot vest i alle etasjer. I de 
øverste etasjene hvor det lengst 
er sol og best utsikt er disse tak
terrassene felles for alle beboere i 
Sentergården. Her er det mulighet 
for felles bruk i form av grilling, 
soling og selskaper. Det er også 
mulighet for å kunne dyrke grønt 
og stelle med blomster. Disse 
takhagene oppleves som en oase 
i det urbane området prosjektet 
ligger i.  

Arkitekturen er basert på et kon
sept som handler om variasjon 
og tilpasning til stedets identitet.  
Skåreslettas bebyggelse har i dag 
en veldig variert skala, med både 
store bygg og mindre villabe
byggelse. Sentergården tilpas
ser seg denne variasjonen ved å 
bryte bygningen ned til volum i 

en menneskelig skala. Med sine 
oppbrutte volumer og ulik materi
albruk ønsker vi å skape variasjon 
og en opplevelse av at arkitektu
ren hører hjemme på det stedet 
den	befinner	seg.	
Byggets	første	etasje	består	av	
næringsarealer, noe som vil berike 
gateplan i form av liv og aktivitet 
og bidra til en mer urban opple
velse i området. Denne etasjen 
er i glass og framstår åpen og 
inviterende. Med sin oppbrutte 
fasade dannes det en romlighet 
på bakkeplan som er tilpasset en 
menneskelig skala. 

Inngangene til boligene inngår na
turlig som en del av den oppbrut
te fasaden på bakkeplan. Det har 
vært viktig å skape gode inngan
ger, som er lett å lese av byggets 
arkitektur, slik at beboerne i Sen
tergården føler seg velkomne til 
sitt eget hjem, samtidig som det 
for ulike brukere skal oppleves 
tydelig hva som er bolig og hva 
som er næring. 
Sentergården er et bolig og næ
ringsbygg som tilbyr bokvalitet 
og urbanitet tilpasset det lokale 
miljøet, og vi er stolte over å være 
en del av dette prosjektet. 

Dark Arkitekter
23.10.2018
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LEILIGHETENE
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4-romsleilighet
B803  /  BRA 89 kvm  /  P-rom 86 kvm

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

3 33 2

LYSE OG MODERNE LØSNINGER

4-roms leilighetene i Sentergården er lyse 

og luftige med rikelig lysinnslipp og gjen-

nomtenkte løsninger. For at du skal få en 

god og praktisk hverdag har vi vektlagt det 

å skape funksjonelle planløsninger med god 

standard.

B803 får to bad med dusjhjørne og store 

lekre fliser.

Oppvarming skjer via behagelig vannbåren 

gulvvarme. Det blir hvitpigmentert 3-stavs 

eikeparkett. 

Ønsker man å sette sitt eget preg på leilig-

heten, kan man velge mellom tre tlvalgs-

pakker for kjøkkenfronter, fliser, parkett og 

fargevalg på vegger uten tillegg i prisen.

Denne leiligheten har en privat takterrasse 

på hele 61,5 kvm!

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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4-romsleilighet
B802  /  BRA 85,5 kvm  /  P-rom 85,5 kvm

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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MODERNE KLASSIKER

Leiligheten er inspirert av tanker fra New 

York og har klassisk gjennomtenkt planløs-

ning med god standard. De store vindus-

flatene slipper inn rikelig med lys og skaper 

god romfølelse. Fra Master Bedroom blir 

det direkte utgang til balkong.

B802 har ett bad med dusjhjørne og store 

lekre fliser, samt separat WC.

Oppvarming skjer via behagelig vannbå-

ren varme i gulvet. Det blir hvitpigmentert 

3-stavs eikeparkett på gulvet. 

Ønsker man å sette sitt eget preg på leilig-

heten, kan man velge mellom tre tlvalgs-

pakker for kjøkkenfronter, fliser, parkett og 

fargevalg på vegger uten tillegg i prisen.

Boligene har balansert ventilasjonsanlegg 

og boligsprinkling.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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3-romsleilighet
B704  /  BRA 83 kvm  /  P-rom 79,5 kvm

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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INNHOLDSRIK 3-ROMS

Flott 3-roms leilighet med svært god plass-

utnyttelse. Her blir det hele to bad med du-

sjhjørne, samt stort Master Bedroom med 

walk-in-closet. Denne leiligheten får, som 

flere av leilighetene, praktisk en-suite bad!

Den åpne stue- og kjøkkenløsningen

er lys og luftig og skaper et fint oppholds-

rom på 39,5 kvm. Her blir det god plass til 

både spisebord og sofakrok! Videre er det 

fin balkong med utgang fra åpen stue/kjøkken.

Badene er effektive og har det du trenger, 

inkludert plass til vaskemaskin på hoved-

bad. Begge badene blir stilsikkert innredet 

med tidsriktige fliser på gulv og vegg.

Som i de andre leilighetene kan du også 

her velge mellom tre tilvalgspakker inklu-

dert i prisen.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Badene blir plassbygde og leveres med 

moderne vegghengt toalett og dusjni-

sje flislagt med 10x10 cm fliser. Gulvene 

blir varmet opp med deilig vannbåren 

gulvvarme.

På gulvet kommer lekre fliser i 30x30 

cm, mens det på vegg kommer hvite 

fliser i 60x30 cm.

Det blir baderomsinnredning med hel-

dekkende servant med ettgreps blan-

debatteri og skuffer med glatte fronter. 

Det monteres speil med lys på vegg 

over servant, samt innfelt downlights i 

taket. Flere av leilighetene får en-suite 

baderom - praktisk med adkomst til 

badet rett fra hovedsoverom!

Det er avsatt plass til vaskemaskin på 

ett av badene i hver leilighet, mens 

enkelte av leilighetene har egne 

vaskerom.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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PLANTEGNINGER
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A 201, 301, 401, 501, 601, 701

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

A 801

Privat takterrasse
68.7 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A801S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A801

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

8A A80191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
68.7 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A801S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A801

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

8A A80191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
68.7 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A801S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A801

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

8A A80191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
68.7 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A801S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A801

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

8A A80191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
68.7 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A801S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A801

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

8A A80191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
68.7 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A801S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A801

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

8A A80191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N
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N

Balkong
9.4 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

sikringer

Entrè/Gang
13.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(201,301,401,501,601,701,801)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

81,5m²

3B B30181,5m²

4B B40181,5m²

5B B50181,5m²

6B B60181,5m²

7B B70181,5m²

2B B20181,5m²

8B B80181,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
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Balkong
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Stue/kjøkken
35.4 m²
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Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

sikringer

Entrè/Gang
13.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(201,301,401,501,601,701,801)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

81,5m²

3B B30181,5m²

4B B40181,5m²

5B B50181,5m²

6B B60181,5m²

7B B70181,5m²

2B B20181,5m²

8B B80181,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
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13.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(201,301,401,501,601,701,801)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

81,5m²

3B B30181,5m²

4B B40181,5m²

5B B50181,5m²

6B B60181,5m²

7B B70181,5m²

2B B20181,5m²

8B B80181,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.4 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

sikringer

Entrè/Gang
13.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(201,301,401,501,601,701,801)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

81,5m²

3B B30181,5m²

4B B40181,5m²

5B B50181,5m²

6B B60181,5m²

7B B70181,5m²

2B B20181,5m²

8B B80181,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801

N

N

Balkong
9.4 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

sikringer

Entrè/Gang
13.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(201,301,401,501,601,701,801)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

81,5m²

3B B30181,5m²

4B B40181,5m²

5B B50181,5m²

6B B60181,5m²

7B B70181,5m²

2B B20181,5m²

8B B80181,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

Balkong
9.4 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

sikringer

Entrè/Gang
13.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(201,301,401,501,601,701,801)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

81,5m²

3B B30181,5m²

4B B40181,5m²

5B B50181,5m²

6B B60181,5m²

7B B70181,5m²

2B B20181,5m²

8B B80181,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
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11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²
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11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Leilighet B202
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1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

2B B20285,5m²
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

2B B20285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

2B B20285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 202

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

2B B20285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

2B B20285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 302, 402, 502, 602, 702, 802

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(302,402,502,602,702,802)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

3B B30285,5m²

4B B40285,5m²

5B B50285,5m²

6B B60285,5m²

7B B70285,5m²

8B B80285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(302,402,502,602,702,802)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

3B B30285,5m²

4B B40285,5m²

5B B50285,5m²

6B B60285,5m²

7B B70285,5m²

8B B80285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(302,402,502,602,702,802)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

3B B30285,5m²

4B B40285,5m²

5B B50285,5m²

6B B60285,5m²

7B B70285,5m²

8B B80285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(302,402,502,602,702,802)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

3B B30285,5m²

4B B40285,5m²

5B B50285,5m²

6B B60285,5m²

7B B70285,5m²

8B B80285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(302,402,502,602,702,802)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

3B B30285,5m²

4B B40285,5m²

5B B50285,5m²

6B B60285,5m²

7B B70285,5m²

8B B80285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(302,402,502,602,702,802)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

85,5m²

3B B30285,5m²

4B B40285,5m²

5B B50285,5m²

6B B60285,5m²

7B B70285,5m²

8B B80285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

6 36 2

B 203

N

Privat takterrasse
11.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B203

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

28,0m²

2B B20328,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
11.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B203

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

28,0m²

2B B20328,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
11.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(303,403,503,603,703)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

28,0m²

3B B30328,0m²

4B B40328,0m²

5B B50328,0m²

6B B60328,0m²

7B B70328,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

Balkong
8.3 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(303,403,503,603,703)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

28,0m²

3B B30328,0m²

4B B40328,0m²

5B B50328,0m²

6B B60328,0m²

7B B70328,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

6 56 4

N

Bad
4.5 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
3.4 m²

Sov
13.8 m²

Sov
7.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Privat takterrasse
61.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B803S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B803

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

89,0m²

8B B80386,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Bad
4.5 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
3.4 m²

Sov
13.8 m²

Sov
7.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Privat takterrasse
61.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B803S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B803

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

89,0m²

8B B80386,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Bad
4.5 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
3.4 m²

Sov
13.8 m²

Sov
7.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Privat takterrasse
61.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B803S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B803

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

89,0m²

8B B80386,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Bad
4.5 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
3.4 m²

Sov
13.8 m²

Sov
7.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Privat takterrasse
61.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B803S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B803

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

89,0m²

8B B80386,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 803

N

N

Bad
4.5 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
3.4 m²

Sov
13.8 m²

Sov
7.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Privat takterrasse
61.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B803S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B803

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

89,0m²

8B B80386,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

Bad
4.5 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
3.4 m²

Sov
13.8 m²

Sov
7.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Privat takterrasse
61.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B803S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B803

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

89,0m²

8B B80386,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
46.8 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B204

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

2B B20479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
46.8 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B204

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

2B B20479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
46.8 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B204

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

2B B20479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
46.8 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B204

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

2B B20479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 204

N

N

Privat takterrasse
46.8 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B204

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

2B B20479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

Privat takterrasse
46.8 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B204

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

2B B20479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

6 76 6

B 304, 404, 504, 604, 704

N

Balkong
11.4 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B704S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(304,404,504,604,704)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

3B B30479,5m²

4B B40479,5m²

5B B50479,5m²

6B B60479,5m²

7B B70479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.4 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B704S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(304,404,504,604,704)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

3B B30479,5m²

4B B40479,5m²

5B B50479,5m²

6B B60479,5m²

7B B70479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.4 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B704S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(304,404,504,604,704)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

3B B30479,5m²

4B B40479,5m²

5B B50479,5m²

6B B60479,5m²

7B B70479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.4 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B704S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(304,404,504,604,704)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

3B B30479,5m²

4B B40479,5m²

5B B50479,5m²

6B B60479,5m²

7B B70479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.4 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B704S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(304,404,504,604,704)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

3B B30479,5m²

4B B40479,5m²

5B B50479,5m²

6B B60479,5m²

7B B70479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.4 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²

Garderobe
2.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B704S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(304,404,504,604,704)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,0m²

3B B30479,5m²

4B B40479,5m²

5B B50479,5m²

6B B60479,5m²

7B B70479,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

B 804

Privat takterrasse
27.9 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B804S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B804

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

8B B80464,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
27.9 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B804S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B804

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

8B B80464,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
27.9 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B804S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B804

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

8B B80464,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
27.9 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B804S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B804

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

8B B80464,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
27.9 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B804S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B804

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

8B B80464,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
27.9 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B804S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B804

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

8B B80464,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

6 96 8

B 605

Gang
8.1 m²

Sov
8.9 m²Sov

12.6 m²

Stue/kjøkken
42.8 m²

Bad
4.6 m²

WC
2.5 m²

Entrè
3.2 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B605S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B605

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

86,5m²

6B B60586,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Gang
8.1 m²

Sov
8.9 m²Sov

12.6 m²

Stue/kjøkken
42.8 m²

Bad
4.6 m²

WC
2.5 m²

Entrè
3.2 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B605S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B605

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

86,5m²

6B B60586,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Gang
8.1 m²

Sov
8.9 m²Sov

12.6 m²

Stue/kjøkken
42.8 m²

Bad
4.6 m²

WC
2.5 m²

Entrè
3.2 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B605S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B605

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

86,5m²

6B B60586,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RSGang
8.1 m²

Sov
8.9 m²Sov

12.6 m²

Stue/kjøkken
42.8 m²

Bad
4.6 m²

WC
2.5 m²

Entrè
3.2 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B605S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B605

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

86,5m²

6B B60586,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RSGang
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Sov
8.9 m²Sov

12.6 m²

Stue/kjøkken
42.8 m²

Bad
4.6 m²

WC
2.5 m²

Entrè
3.2 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B605S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B605

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

86,5m²

6B B60586,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Gang
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12.6 m²

Stue/kjøkken
42.8 m²

Bad
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WC
2.5 m²

Entrè
3.2 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B605S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B605

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

86,5m²

6B B60586,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

B 205, 305, 405, 505

N

Entrè
2.4 m²

Balkong
9.0 m²

Sov
11.5 m²

Stue/kjøkken
25.5 m²

Bad
5.0 m²

Gang
4.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(205,305,405,505)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

51,0m²

2B B20551,0m²

3B B30551,0m²

4B B40551,0m²

5B B50551,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Entrè
2.4 m²

Balkong
9.0 m²

Sov
11.5 m²

Stue/kjøkken
25.5 m²

Bad
5.0 m²

Gang
4.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(205,305,405,505)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

51,0m²

2B B20551,0m²

3B B30551,0m²

4B B40551,0m²

5B B50551,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Entrè
2.4 m²

Balkong
9.0 m²

Sov
11.5 m²

Stue/kjøkken
25.5 m²

Bad
5.0 m²

Gang
4.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(205,305,405,505)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

51,0m²

2B B20551,0m²

3B B30551,0m²

4B B40551,0m²

5B B50551,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Entrè
2.4 m²

Balkong
9.0 m²

Sov
11.5 m²

Stue/kjøkken
25.5 m²

Bad
5.0 m²

Gang
4.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(205,305,405,505)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

51,0m²

2B B20551,0m²

3B B30551,0m²

4B B40551,0m²

5B B50551,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Entrè
2.4 m²

Balkong
9.0 m²

Sov
11.5 m²

Stue/kjøkken
25.5 m²

Bad
5.0 m²

Gang
4.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(205,305,405,505)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

51,0m²

2B B20551,0m²

3B B30551,0m²

4B B40551,0m²

5B B50551,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Entrè
2.4 m²

Balkong
9.0 m²

Sov
11.5 m²

Stue/kjøkken
25.5 m²

Bad
5.0 m²

Gang
4.2 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(205,305,405,505)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

51,0m²

2B B20551,0m²

3B B30551,0m²

4B B40551,0m²

5B B50551,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

7 17 0

N

Stue/kjøkken
20.1 m²

Entrè
6.7 m²

Sov
6.3 m²

Sov
13.2 m²

Bad
3.9 m²

Balkong
6.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B207S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B207

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

52,5m²

2B B20752,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
20.1 m²

Entrè
6.7 m²

Sov
6.3 m²

Sov
13.2 m²

Bad
3.9 m²

Balkong
6.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B207S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B207

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

52,5m²

2B B20752,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
20.1 m²

Entrè
6.7 m²

Sov
6.3 m²

Sov
13.2 m²

Bad
3.9 m²

Balkong
6.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B207S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B207

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

52,5m²

2B B20752,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken
20.1 m²

Entrè
6.7 m²

Sov
6.3 m²

Sov
13.2 m²

Bad
3.9 m²

Balkong
6.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B207S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B207

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

52,5m²

2B B20752,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 207

N

N

Stue/kjøkken
20.1 m²

Entrè
6.7 m²

Sov
6.3 m²

Sov
13.2 m²

Bad
3.9 m²

Balkong
6.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B207S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B207

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

52,5m²

2B B20752,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

Stue/kjøkken
20.1 m²

Entrè
6.7 m²

Sov
6.3 m²

Sov
13.2 m²

Bad
3.9 m²

Balkong
6.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B207S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B207

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

52,5m²

2B B20752,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B706S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(206,306,406,506,606,706)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

29,5m²

2B B20629,5m²

3B B30629,5m²

4B B40629,5m²

5B B50629,5m²

6B B60629,5m²

7B B70629,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B706S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(206,306,406,506,606,706)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

29,5m²

2B B20629,5m²

3B B30629,5m²

4B B40629,5m²

5B B50629,5m²

6B B60629,5m²

7B B70629,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B706S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(206,306,406,506,606,706)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

29,5m²

2B B20629,5m²

3B B30629,5m²

4B B40629,5m²

5B B50629,5m²

6B B60629,5m²

7B B70629,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B706S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(206,306,406,506,606,706)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

29,5m²

2B B20629,5m²

3B B30629,5m²

4B B40629,5m²

5B B50629,5m²

6B B60629,5m²

7B B70629,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 206, 306, 406, 506, 606, 706

N

N

Balkong
9.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B706S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(206,306,406,506,606,706)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

29,5m²

2B B20629,5m²

3B B30629,5m²

4B B40629,5m²

5B B50629,5m²

6B B60629,5m²

7B B70629,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

Balkong
9.0 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B706S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(206,306,406,506,606,706)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1

29,5m²

2B B20629,5m²

3B B30629,5m²

4B B40629,5m²

5B B50629,5m²

6B B60629,5m²

7B B70629,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

7 37 2

C 201

N

Privat takterrasse
18.7 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

2C C20194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
18.7 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

2C C20194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
18.7 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

2C C20194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
18.7 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

2C C20194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
18.7 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

2C C20194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
18.7 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

2C C20194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

B 307, 407, 507, 607, 707

N

Balkong
9.0 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B707S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(307,407,507,607,707)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

4B B40764,5m²

3B B30764,5m²

5B B50764,5m²

6B B60764,5m²

7B B70764,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B707S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(307,407,507,607,707)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

4B B40764,5m²

3B B30764,5m²

5B B50764,5m²

6B B60764,5m²

7B B70764,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B707S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(307,407,507,607,707)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

4B B40764,5m²

3B B30764,5m²

5B B50764,5m²

6B B60764,5m²

7B B70764,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B707S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(307,407,507,607,707)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

4B B40764,5m²

3B B30764,5m²

5B B50764,5m²

6B B60764,5m²

7B B70764,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B707S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(307,407,507,607,707)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

4B B40764,5m²

3B B30764,5m²

5B B50764,5m²

6B B60764,5m²

7B B70764,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
9.0 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-B707S

10-17-0101Sentergården

Leilighet B(307,407,507,607,707)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

4B B40764,5m²

3B B30764,5m²

5B B50764,5m²

6B B60764,5m²

7B B70764,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

7 57 4

C 301, 401, 501, 601

N

N
Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Balkong
11.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(301,401,501,601)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

3C C30194,0m²

4C C40194,0m²

5C C50194,0m²

6C C60194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N
Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Balkong
11.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(301,401,501,601)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

3C C30194,0m²

4C C40194,0m²

5C C50194,0m²

6C C60194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N
Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Balkong
11.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(301,401,501,601)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

3C C30194,0m²

4C C40194,0m²

5C C50194,0m²

6C C60194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N
Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Balkong
11.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(301,401,501,601)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

3C C30194,0m²

4C C40194,0m²

5C C50194,0m²

6C C60194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N
Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Balkong
11.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(301,401,501,601)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

3C C30194,0m²

4C C40194,0m²

5C C50194,0m²

6C C60194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N
Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Balkong
11.7 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(301,401,501,601)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

97,0m²

3C C30194,0m²

4C C40194,0m²

5C C50194,0m²

6C C60194,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

C 202, 302

Stue/kjøkken
24.1 m²

Entré
2.9 m²

Bad
4.4 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

Garderobe
3.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(202,302)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

47,5m²

2C C20244,0m²

3C C30244,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
24.1 m²

Entré
2.9 m²

Bad
4.4 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

Garderobe
3.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(202,302)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

47,5m²

2C C20244,0m²

3C C30244,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
24.1 m²

Entré
2.9 m²

Bad
4.4 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

Garderobe
3.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(202,302)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

47,5m²

2C C20244,0m²

3C C30244,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
24.1 m²

Entré
2.9 m²

Bad
4.4 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

Garderobe
3.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(202,302)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

47,5m²

2C C20244,0m²

3C C30244,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
24.1 m²

Entré
2.9 m²

Bad
4.4 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

Garderobe
3.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(202,302)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

47,5m²

2C C20244,0m²

3C C30244,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
24.1 m²

Entré
2.9 m²

Bad
4.4 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

Garderobe
3.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(202,302)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

47,5m²

2C C20244,0m²

3C C30244,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

7 77 6

C 402

N

10M0M 2M

N

Stue/kjøkken
31.8 m²

Gang
7.2 m²

Bad
6.5 m²

Garderobe
3.0 m²

Sov
11.8 m²

Sov
7.6 m²

Entrè
3.4 m²

Balkong
9.7 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

4C C40270,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

N

Stue/kjøkken
31.8 m²

Gang
7.2 m²

Bad
6.5 m²

Garderobe
3.0 m²

Sov
11.8 m²

Sov
7.6 m²

Entrè
3.4 m²

Balkong
9.7 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

4C C40270,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

N

Stue/kjøkken
31.8 m²

Gang
7.2 m²

Bad
6.5 m²

Garderobe
3.0 m²

Sov
11.8 m²

Sov
7.6 m²

Entrè
3.4 m²

Balkong
9.7 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

4C C40270,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

N

Stue/kjøkken
31.8 m²

Gang
7.2 m²

Bad
6.5 m²

Garderobe
3.0 m²

Sov
11.8 m²

Sov
7.6 m²

Entrè
3.4 m²

Balkong
9.7 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

4C C40270,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

N

Stue/kjøkken
31.8 m²

Gang
7.2 m²

Bad
6.5 m²

Garderobe
3.0 m²

Sov
11.8 m²

Sov
7.6 m²

Entrè
3.4 m²

Balkong
9.7 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

4C C40270,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

N

Stue/kjøkken
31.8 m²

Gang
7.2 m²

Bad
6.5 m²

Garderobe
3.0 m²

Sov
11.8 m²

Sov
7.6 m²

Entrè
3.4 m²

Balkong
9.7 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

4C C40270,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

C 502

N

Stue/kjøkken/sov
23.9 m²

Entrè
5.0 m²

Bad
6.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

-m²

5C C502-m²

1

37,0m²

5C C50237,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue/kjøkken/sov
23.9 m²

Entrè
5.0 m²

Bad
6.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

-m²

5C C502-m²

1

37,0m²

5C C50237,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken/sov
23.9 m²

Entrè
5.0 m²

Bad
6.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

-m²

5C C502-m²

1

37,0m²

5C C50237,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken/sov
23.9 m²

Entrè
5.0 m²

Bad
6.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

-m²

5C C502-m²

1

37,0m²

5C C50237,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken/sov
23.9 m²

Entrè
5.0 m²

Bad
6.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

-m²

5C C502-m²

1

37,0m²

5C C50237,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken/sov
23.9 m²

Entrè
5.0 m²

Bad
6.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

-m²

5C C502-m²

1

37,0m²

5C C50237,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N
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C 404, 504

N

10M0M 2M

Bad
4.2 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entré
3.5 m²

Stue
15.7 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C404S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(404,504)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40440,0m²

5C C50440,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

Bad
4.2 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entré
3.5 m²

Stue
15.7 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C404S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(404,504)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40440,0m²

5C C50440,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

Bad
4.2 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entré
3.5 m²

Stue
15.7 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C404S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(404,504)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40440,0m²

5C C50440,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

Bad
4.2 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entré
3.5 m²

Stue
15.7 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C404S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(404,504)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40440,0m²

5C C50440,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

Bad
4.2 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entré
3.5 m²

Stue
15.7 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C404S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(404,504)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40440,0m²

5C C50440,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

10M0M 2M

Bad
4.2 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entré
3.5 m²

Stue
15.7 m²

Sov
9.6 m²

Balkong
9.0 m²

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C404S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(404,504)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40440,0m²

5C C50440,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

C 403, 503

N

Stue
15.7 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entrè
3.5 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.2 m²

Balkong
9.0 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(403,503)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40340,0m²

5C C50340,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Stue
15.7 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entrè
3.5 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.2 m²

Balkong
9.0 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(403,503)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40340,0m²

5C C50340,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
15.7 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entrè
3.5 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.2 m²

Balkong
9.0 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(403,503)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40340,0m²

5C C50340,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
15.7 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entrè
3.5 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.2 m²

Balkong
9.0 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(403,503)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40340,0m²

5C C50340,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
15.7 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entrè
3.5 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.2 m²

Balkong
9.0 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(403,503)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40340,0m²

5C C50340,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
15.7 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entrè
3.5 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.2 m²

Balkong
9.0 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-C403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C(403,503)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

40,0m²

4C C40340,0m²

5C C50340,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

8 18 0

C 701

N

Privat takterrasse
30.3 m²

Entré
4.2 m²

Sov
10.2 m²

Sov
14.1 m²

Bad
3.2 m²

Bad
6.9 m²

Gang
3.9 m²

Garderobe
2.4 m²

Stue/kjøkken
47.3 m²

Sov
6.9 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C701

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

104,0m²

7C C701101,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
30.3 m²

Entré
4.2 m²

Sov
10.2 m²

Sov
14.1 m²

Bad
3.2 m²

Bad
6.9 m²

Gang
3.9 m²

Garderobe
2.4 m²

Stue/kjøkken
47.3 m²

Sov
6.9 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C701

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

104,0m²

7C C701101,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
30.3 m²

Entré
4.2 m²

Sov
10.2 m²

Sov
14.1 m²

Bad
3.2 m²

Bad
6.9 m²

Gang
3.9 m²

Garderobe
2.4 m²

Stue/kjøkken
47.3 m²

Sov
6.9 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C701

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

104,0m²

7C C701101,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
30.3 m²

Entré
4.2 m²

Sov
10.2 m²

Sov
14.1 m²

Bad
3.2 m²

Bad
6.9 m²

Gang
3.9 m²

Garderobe
2.4 m²

Stue/kjøkken
47.3 m²

Sov
6.9 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C701

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

104,0m²

7C C701101,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
30.3 m²

Entré
4.2 m²

Sov
10.2 m²

Sov
14.1 m²

Bad
3.2 m²

Bad
6.9 m²

Gang
3.9 m²

Garderobe
2.4 m²

Stue/kjøkken
47.3 m²

Sov
6.9 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C701

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

104,0m²

7C C701101,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

C 702

N

Sov
8.5 m²

Sov
7.6 m²

Sov
18.5 m²

Gang
16.2 m²

Bad
6.7 m²

Bad
4.2 m²

Stue/kjøkken
44.1 m²

Privat takterrasse
91.0 m²

Garderobe
4.8 m²

Garderobe
5.2 m²

Entrè
3.9 m²

Sov
6.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C702

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

5

135,0m²

7C C702128,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Sov
8.5 m²

Sov
7.6 m²

Sov
18.5 m²

Gang
16.2 m²

Bad
6.7 m²

Bad
4.2 m²

Stue/kjøkken
44.1 m²

Privat takterrasse
91.0 m²

Garderobe
4.8 m²

Garderobe
5.2 m²

Entrè
3.9 m²

Sov
6.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C702

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

5

135,0m²

7C C702128,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
8.5 m²

Sov
7.6 m²

Sov
18.5 m²

Gang
16.2 m²

Bad
6.7 m²

Bad
4.2 m²

Stue/kjøkken
44.1 m²

Privat takterrasse
91.0 m²

Garderobe
4.8 m²

Garderobe
5.2 m²

Entrè
3.9 m²

Sov
6.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C702

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

5

135,0m²

7C C702128,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
8.5 m²

Sov
7.6 m²

Sov
18.5 m²

Gang
16.2 m²

Bad
6.7 m²

Bad
4.2 m²

Stue/kjøkken
44.1 m²

Privat takterrasse
91.0 m²

Garderobe
4.8 m²

Garderobe
5.2 m²

Entrè
3.9 m²

Sov
6.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C702

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

5

135,0m²

7C C702128,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
8.5 m²

Sov
7.6 m²

Sov
18.5 m²

Gang
16.2 m²

Bad
6.7 m²

Bad
4.2 m²

Stue/kjøkken
44.1 m²

Privat takterrasse
91.0 m²

Garderobe
4.8 m²

Garderobe
5.2 m²

Entrè
3.9 m²

Sov
6.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C702

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

5

135,0m²

7C C702128,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
8.5 m²

Sov
7.6 m²

Sov
18.5 m²

Gang
16.2 m²

Bad
6.7 m²

Bad
4.2 m²

Stue/kjøkken
44.1 m²

Privat takterrasse
91.0 m²

Garderobe
4.8 m²

Garderobe
5.2 m²

Entrè
3.9 m²

Sov
6.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C702

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

5

135,0m²

7C C702128,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
30.3 m²

Entré
4.2 m²

Sov
10.2 m²

Sov
14.1 m²

Bad
3.2 m²

Bad
6.9 m²

Gang
3.9 m²

Garderobe
2.4 m²

Stue/kjøkken
47.3 m²

Sov
6.9 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C701

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

104,0m²

7C C701101,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

8 38 2

C 703

Stue/kjøkken
29.0 m²

Gang
5.8 m²

Sov
10.7 m²

Sov
12.7 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
4.6 m²

Entrè
3.6 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C703

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

72,5m²

7C C70369,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
29.0 m²

Gang
5.8 m²

Sov
10.7 m²

Sov
12.7 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
4.6 m²

Entrè
3.6 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C703

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

72,5m²

7C C70369,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
29.0 m²

Gang
5.8 m²

Sov
10.7 m²

Sov
12.7 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
4.6 m²

Entrè
3.6 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C703

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

72,5m²

7C C70369,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
29.0 m²

Gang
5.8 m²

Sov
10.7 m²

Sov
12.7 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
4.6 m²

Entrè
3.6 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C703

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

72,5m²

7C C70369,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
29.0 m²

Gang
5.8 m²

Sov
10.7 m²

Sov
12.7 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
4.6 m²

Entrè
3.6 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C703

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

72,5m²

7C C70369,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
29.0 m²

Gang
5.8 m²

Sov
10.7 m²

Sov
12.7 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
4.6 m²

Entrè
3.6 m²

Balkong
12.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-C703S

10-17-0101Sentergården

Leilighet C703

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

72,5m²

7C C70369,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

D 201

N

N

N

10M0M 2M

Privat takterrasse
9.3 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940). NTA er arealet 
mellom innside vegger for omsluttende 
bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke
sjakter i forbindelse med bod.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver
Antall rom:

Beskrivelse:

Boligen er ikke detaljprosjektert. Det kan bli 
mindre justeringer av boligen i forbindelse 
med detaljprosjektering. 

Kjøkken iht tegning fra leverandør. Hvitevarer 
inngår i standard leveranse. 

Elektriske punkter vises på egen tegning.

Stiplede objekter inngår ikke i leveransen. 

I soner vist med skravur på tegningen vil det på
grunn av tekniske føringer være nedsenket
himling eller synlige rør, 
som gir redusert romhøyde. 
Romhøyden vil ikke være lavere enn 2,2 meter. 

Det kan forekomme ytterligere innkassinger og 
nedsenket himling som følge av detalj-
prosjektering. 

Endelig balkong- og terrasseareal kan avvike 
noe fra tegning.

Det vil forekomme synlige sprinklerhoder. 

Teknisk utstyr i bod/entré er ikke endelig
plassert.

Nedforet himling og innkassinger

Bjelke

Nedsenket dekke

01A.12-D201K

10-17-0101Sentergården

Leilighet D201

Kontraktstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

2D D20177,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 16.11.2018 Kontraktstegninger opprettet Team TKL

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

N

10M0M 2M

Privat takterrasse
9.3 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940). NTA er arealet 
mellom innside vegger for omsluttende 
bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke
sjakter i forbindelse med bod.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver
Antall rom:

Beskrivelse:

Boligen er ikke detaljprosjektert. Det kan bli 
mindre justeringer av boligen i forbindelse 
med detaljprosjektering. 

Kjøkken iht tegning fra leverandør. Hvitevarer 
inngår i standard leveranse. 

Elektriske punkter vises på egen tegning.

Stiplede objekter inngår ikke i leveransen. 

I soner vist med skravur på tegningen vil det på
grunn av tekniske føringer være nedsenket
himling eller synlige rør, 
som gir redusert romhøyde. 
Romhøyden vil ikke være lavere enn 2,2 meter. 

Det kan forekomme ytterligere innkassinger og 
nedsenket himling som følge av detalj-
prosjektering. 

Endelig balkong- og terrasseareal kan avvike 
noe fra tegning.

Det vil forekomme synlige sprinklerhoder. 

Teknisk utstyr i bod/entré er ikke endelig
plassert.

Nedforet himling og innkassinger

Bjelke

Nedsenket dekke

01A.12-D201K

10-17-0101Sentergården

Leilighet D201

Kontraktstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

2D D20177,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 16.11.2018 Kontraktstegninger opprettet Team TKL

N

N

10M0M 2M

Privat takterrasse
9.3 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940). NTA er arealet 
mellom innside vegger for omsluttende 
bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke
sjakter i forbindelse med bod.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver
Antall rom:

Beskrivelse:

Boligen er ikke detaljprosjektert. Det kan bli 
mindre justeringer av boligen i forbindelse 
med detaljprosjektering. 

Kjøkken iht tegning fra leverandør. Hvitevarer 
inngår i standard leveranse. 

Elektriske punkter vises på egen tegning.

Stiplede objekter inngår ikke i leveransen. 

I soner vist med skravur på tegningen vil det på
grunn av tekniske føringer være nedsenket
himling eller synlige rør, 
som gir redusert romhøyde. 
Romhøyden vil ikke være lavere enn 2,2 meter. 

Det kan forekomme ytterligere innkassinger og 
nedsenket himling som følge av detalj-
prosjektering. 

Endelig balkong- og terrasseareal kan avvike 
noe fra tegning.

Det vil forekomme synlige sprinklerhoder. 

Teknisk utstyr i bod/entré er ikke endelig
plassert.

Nedforet himling og innkassinger

Bjelke

Nedsenket dekke

01A.12-D201K

10-17-0101Sentergården

Leilighet D201

Kontraktstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

2D D20177,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 16.11.2018 Kontraktstegninger opprettet Team TKL

Privat takterrasse
17.1 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

2D D20177,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
17.1 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D201S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D201

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

2D D20177,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

10M0M 2M

Privat takterrasse
9.3 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940). NTA er arealet 
mellom innside vegger for omsluttende 
bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke
sjakter i forbindelse med bod.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver
Antall rom:

Beskrivelse:

Boligen er ikke detaljprosjektert. Det kan bli 
mindre justeringer av boligen i forbindelse 
med detaljprosjektering. 

Kjøkken iht tegning fra leverandør. Hvitevarer 
inngår i standard leveranse. 

Elektriske punkter vises på egen tegning.

Stiplede objekter inngår ikke i leveransen. 

I soner vist med skravur på tegningen vil det på
grunn av tekniske føringer være nedsenket
himling eller synlige rør, 
som gir redusert romhøyde. 
Romhøyden vil ikke være lavere enn 2,2 meter. 

Det kan forekomme ytterligere innkassinger og 
nedsenket himling som følge av detalj-
prosjektering. 

Endelig balkong- og terrasseareal kan avvike 
noe fra tegning.

Det vil forekomme synlige sprinklerhoder. 

Teknisk utstyr i bod/entré er ikke endelig
plassert.

Nedforet himling og innkassinger

Bjelke

Nedsenket dekke

01A.12-D201K

10-17-0101Sentergården

Leilighet D201

Kontraktstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

2D D20177,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 16.11.2018 Kontraktstegninger opprettet Team TKL



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

8 58 4

D 202

N

Privat takterrasse
14.8 m²

Balkong
13.8 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

2D D20278,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
14.8 m²

Balkong
13.8 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

2D D20278,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
14.8 m²

Balkong
13.8 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

2D D20278,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
14.8 m²

Balkong
13.8 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

2D D20278,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
12.3 m²

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(203,303)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

2D D20347,5m²

3D D30347,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
14.8 m²

Balkong
13.8 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

2D D20278,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
12.3 m²

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(203,303)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

2D D20347,5m²

3D D30347,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
14.8 m²

Balkong
13.8 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D202S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D202

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

2D D20278,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
12.3 m²

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(203,303)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

2D D20347,5m²

3D D30347,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

D 203, 303

N

Balkong
12.3 m²

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(203,303)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

2D D20347,5m²

3D D30347,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
12.3 m²

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(203,303)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

2D D20347,5m²

3D D30347,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
12.3 m²

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D203S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(203,303)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

2D D20347,5m²

3D D30347,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

8 78 6

D 204, 304

Balkong
9.0 m²

Stue
21.7 m²

Entrè
5.6 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.4 m²

Kjøkken
5.7 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(204,304)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

50,5m²

2D D20450,5m²

3D D30450,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
9.0 m²

Stue
21.7 m²

Entrè
5.6 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.4 m²

Kjøkken
5.7 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(204,304)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

50,5m²

2D D20450,5m²

3D D30450,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
9.0 m²

Stue
21.7 m²

Entrè
5.6 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.4 m²

Kjøkken
5.7 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(204,304)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

50,5m²

2D D20450,5m²

3D D30450,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
9.0 m²

Stue
21.7 m²

Entrè
5.6 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.4 m²

Kjøkken
5.7 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(204,304)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

50,5m²

2D D20450,5m²

3D D30450,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
25.9 m²

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D205

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

2D D20570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
9.0 m²

Stue
21.7 m²

Entrè
5.6 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.4 m²

Kjøkken
5.7 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(204,304)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

50,5m²

2D D20450,5m²

3D D30450,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
25.9 m²

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D205

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

2D D20570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Balkong
9.0 m²

Stue
21.7 m²

Entrè
5.6 m²

Sov
9.6 m²

Bad
4.4 m²

Kjøkken
5.7 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D204S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(204,304)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

50,5m²

2D D20450,5m²

3D D30450,5m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
25.9 m²

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D205

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

2D D20570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

D 205

N

Privat takterrasse
25.9 m²

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D205

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

2D D20570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
25.9 m²

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D205

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

2D D20570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
25.9 m²

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D205S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D205

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

2D D20570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

8 98 8

D 206, 306

Entrè
4.5 m²

Stue/Kjøkken
22.8 m²

Sov
12.2 m²

Bad
4.6 m² Stue/Kjøkken

22.8 m²

Sov
12.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D206S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(206,306)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

46,0m²

2D D20646,0m²

3D D30646,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Entrè
4.5 m²

Stue/Kjøkken
22.8 m²

Sov
12.2 m²

Bad
4.6 m² Stue/Kjøkken

22.8 m²

Sov
12.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D206S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(206,306)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

46,0m²

2D D20646,0m²

3D D30646,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Entrè
4.5 m²

Stue/Kjøkken
22.8 m²

Sov
12.2 m²

Bad
4.6 m² Stue/Kjøkken

22.8 m²

Sov
12.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D206S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(206,306)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

46,0m²

2D D20646,0m²

3D D30646,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Entrè
4.5 m²

Stue/Kjøkken
22.8 m²

Sov
12.2 m²

Bad
4.6 m² Stue/Kjøkken

22.8 m²

Sov
12.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D206S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(206,306)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

46,0m²

2D D20646,0m²

3D D30646,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

Balkong
11.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D301

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

3D D30177,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Entrè
4.5 m²

Stue/Kjøkken
22.8 m²

Sov
12.2 m²

Bad
4.6 m² Stue/Kjøkken

22.8 m²

Sov
12.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D206S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(206,306)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

46,0m²

2D D20646,0m²

3D D30646,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

Balkong
11.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D301

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

3D D30177,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Entrè
4.5 m²

Stue/Kjøkken
22.8 m²

Sov
12.2 m²

Bad
4.6 m² Stue/Kjøkken

22.8 m²

Sov
12.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D206S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D(206,306)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

2

46,0m²

2D D20646,0m²

3D D30646,0m² Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

Balkong
11.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D301

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

3D D30177,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

D 301

N

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

Balkong
11.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D301

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

3D D30177,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

Balkong
11.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D301

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

3D D30177,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

Balkong
11.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D301S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D301

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,5m²

3D D30177,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

9 19 0

D 302

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

Balkong
13.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D302S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D302

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

2D D30278,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

Balkong
13.8 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus
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Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D305S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D305

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

3D D30570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Balkong
9.7 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D305S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D305

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

3D D30570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Balkong
9.7 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

N

10M0M 2M

N

A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning av
bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D305S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D305

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

74,5m²

3D D30570,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

9 39 2

D 401

Bad
5.8 m²

Privat takterrasse
17.7 m²

Sov
8.5 m²

Sov
7.0 m²

Sov
13.0 m²

Entrè/Gang
7.9 m²

Stue/kjøkken
30.1 m²

Bad
3.3 m²

Balkong
11.6 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D401S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D401

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,0m²

4D D40180,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Bad
5.8 m²

Privat takterrasse
17.7 m²

Sov
8.5 m²

Sov
7.0 m²

Sov
13.0 m²

Entrè/Gang
7.9 m²

Stue/kjøkken
30.1 m²

Bad
3.3 m²

Balkong
11.6 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D401S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D401

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

80,0m²

4D D40180,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Bad
5.8 m²

Privat takterrasse
17.7 m²

Sov
8.5 m²

Sov
7.0 m²

Sov
13.0 m²

Entrè/Gang
7.9 m²

Stue/kjøkken
30.1 m²

Bad
3.3 m²

Balkong
11.6 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Dark Arkitekter AS
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

Balkong
12.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

4D D40247,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²Sov

10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

Balkong
12.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

01A.12-D402S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D402

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

50,0m²

4D D40247,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

01 15.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

9 59 4

D 403

Privat takterrasse
32.3 m²

Stue/Kjøkken
36.2 m² Gang

11.0 m²

Bad
5.5 m²

Sov
8.8 m²

Sov
12.2 m²

Gard
1.6 m²

Entrè
4.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D403

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,5m²

4D D40381,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
32.3 m²

Stue/Kjøkken
36.2 m² Gang

11.0 m²

Bad
5.5 m²

Sov
8.8 m²

Sov
12.2 m²

Gard
1.6 m²

Entrè
4.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D403

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,5m²

4D D40381,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
32.3 m²

Stue/Kjøkken
36.2 m² Gang

11.0 m²

Bad
5.5 m²

Sov
8.8 m²

Sov
12.2 m²

Gard
1.6 m²

Entrè
4.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D403

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,5m²

4D D40381,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
57.1 m²

Sov
6.4 m²

Sov
11.5 m²

Bad
5.1 m²

Garderobe
3.1 m²

Stue/kjøkken
34.6 m²

Sov
6.4 m²

Entrè/Gang
6.9 m²

Bad
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D501S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D501

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

5D D50178,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
57.1 m²

Sov
6.4 m²

Sov
11.5 m²

Bad
5.1 m²

Garderobe
3.1 m²

Stue/kjøkken
34.6 m²

Sov
6.4 m²

Entrè/Gang
6.9 m²

Bad
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D501S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D501

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

5D D50178,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
32.3 m²

Stue/Kjøkken
36.2 m² Gang

11.0 m²

Bad
5.5 m²

Sov
8.8 m²

Sov
12.2 m²

Gard
1.6 m²

Entrè
4.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D403

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,5m²

4D D40381,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
32.3 m²

Stue/Kjøkken
36.2 m² Gang

11.0 m²

Bad
5.5 m²

Sov
8.8 m²

Sov
12.2 m²

Gard
1.6 m²

Entrè
4.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D403

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,5m²

4D D40381,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
32.3 m²

Stue/Kjøkken
36.2 m² Gang

11.0 m²

Bad
5.5 m²

Sov
8.8 m²

Sov
12.2 m²

Gard
1.6 m²

Entrè
4.5 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D403S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D403

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

83,5m²

4D D40381,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
57.1 m²

Sov
6.4 m²

Sov
11.5 m²

Bad
5.1 m²

Garderobe
3.1 m²

Stue/kjøkken
34.6 m²

Sov
6.4 m²

Entrè/Gang
6.9 m²

Bad
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D501S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D501

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

5D D50178,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

D 501

N

Privat takterrasse
57.1 m²

Sov
6.4 m²

Sov
11.5 m²

Bad
5.1 m²

Garderobe
3.1 m²

Stue/kjøkken
34.6 m²

Sov
6.4 m²

Entrè/Gang
6.9 m²

Bad
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D501S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D501

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

5D D50178,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
57.1 m²

Sov
6.4 m²

Sov
11.5 m²

Bad
5.1 m²

Garderobe
3.1 m²

Stue/kjøkken
34.6 m²

Sov
6.4 m²

Entrè/Gang
6.9 m²

Bad
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D501S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D501

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

5D D50178,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
57.1 m²

Sov
6.4 m²

Sov
11.5 m²

Bad
5.1 m²

Garderobe
3.1 m²

Stue/kjøkken
34.6 m²

Sov
6.4 m²

Entrè/Gang
6.9 m²

Bad
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D501S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D501

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

81,5m²

5D D50178,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

9 79 6

D 502

Stue/kjøkken
46.6 m²

Entrè
4.3 m²

Bad
6.3 m²

Sov
7.0 m²

Bad
3.1 m²

Sov
13.0 m²

Balkong
8.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

85,5m²

5D D50285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
30.0 m²

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
46.6 m²

Entrè
4.3 m²

Bad
6.3 m²

Sov
7.0 m²

Bad
3.1 m²

Sov
13.0 m²

Balkong
8.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

85,5m²

5D D50285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
30.0 m²

Stue/kjøkken
46.6 m²

Entrè
4.3 m²

Bad
6.3 m²

Sov
7.0 m²

Bad
3.1 m²

Sov
13.0 m²

Balkong
8.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

85,5m²

5D D50285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
30.0 m²

Privat takterrasse
31.5 m² Stue/kjøkken

49.8 m²

Entrè/Gang
14.7 m²

Bad
4.3 m²

Sov
8.7 m²

Sov
6.8 m²

Sov
12.6 m²

Garderobe
3.9 m²

Garderobe
2.1 m²

Bad
4.7 m²

Vask
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D601S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D601

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

119,0m²

6D D601111,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RSPrivat takterrasse
31.5 m² Stue/kjøkken

49.8 m²

Entrè/Gang
14.7 m²

Bad
4.3 m²

Sov
8.7 m²

Sov
6.8 m²

Sov
12.6 m²

Garderobe
3.9 m²

Garderobe
2.1 m²

Bad
4.7 m²

Vask
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D601S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D601

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

119,0m²

6D D601111,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue/kjøkken
46.6 m²

Entrè
4.3 m²

Bad
6.3 m²

Sov
7.0 m²

Bad
3.1 m²

Sov
13.0 m²

Balkong
8.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

85,5m²

5D D50285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
30.0 m²

Stue/kjøkken
46.6 m²

Entrè
4.3 m²

Bad
6.3 m²

Sov
7.0 m²

Bad
3.1 m²

Sov
13.0 m²

Balkong
8.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

85,5m²

5D D50285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
30.0 m²

Stue/kjøkken
46.6 m²

Entrè
4.3 m²

Bad
6.3 m²

Sov
7.0 m²

Bad
3.1 m²

Sov
13.0 m²

Balkong
8.2 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D502S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D502

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

85,5m²

5D D50285,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
30.0 m²

Privat takterrasse
31.5 m² Stue/kjøkken

49.8 m²

Entrè/Gang
14.7 m²

Bad
4.3 m²

Sov
8.7 m²

Sov
6.8 m²

Sov
12.6 m²

Garderobe
3.9 m²

Garderobe
2.1 m²

Bad
4.7 m²

Vask
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D601S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D601

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

119,0m²

6D D601111,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

N

D 601

N

Privat takterrasse
31.5 m² Stue/kjøkken

49.8 m²

Entrè/Gang
14.7 m²

Bad
4.3 m²

Sov
8.7 m²

Sov
6.8 m²

Sov
12.6 m²

Garderobe
3.9 m²

Garderobe
2.1 m²

Bad
4.7 m²

Vask
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D601S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D601

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

119,0m²

6D D601111,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
N

Balkong
11.2 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A702S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(202,302,402,502,602,702)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

3

64,5m²

2A A20264,5m²

3A A30264,5m²

4A A40264,5m²

5A A50264,5m²

6A A60264,5m²

7A A70264,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Privat takterrasse
31.5 m² Stue/kjøkken

49.8 m²

Entrè/Gang
14.7 m²

Bad
4.3 m²

Sov
8.7 m²

Sov
6.8 m²

Sov
12.6 m²

Garderobe
3.9 m²

Garderobe
2.1 m²

Bad
4.7 m²

Vask
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D601S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D601

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

119,0m²

6D D601111,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Privat takterrasse
31.5 m² Stue/kjøkken

49.8 m²

Entrè/Gang
14.7 m²

Bad
4.3 m²

Sov
8.7 m²

Sov
6.8 m²

Sov
12.6 m²

Garderobe
3.9 m²

Garderobe
2.1 m²

Bad
4.7 m²

Vask
3.4 m²

N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D601S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D601

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

119,0m²

6D D601111,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

9 99 8

D 602

Stue
34.1 m²

Entrè
4.0 m²

Bad
4.9 m² Garderobe

3.7 m² Bad
6.1 m²

Sov
13.1 m²

Sov
6.8 m²

Sov
6.8 m²

Gang
6.0 m²

Privat takterrasse
23.6 m²

Kjøkken
5.7 m²

Vask
2.6 m² N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D602S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D602

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

99,5m²

6D D60295,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

N

Balkong
10.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-A701S

10-17-0101Sentergården

Leilighet A(201,301,401,501,601,701)

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

91,5m²

2A A20191,5m²

3A A30191,5m²

4A A40191,5m²

5A A50191,5m²

6A A60191,5m²

7A A70191,5m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
34.1 m²

Entrè
4.0 m²

Bad
4.9 m² Garderobe

3.7 m² Bad
6.1 m²

Sov
13.1 m²

Sov
6.8 m²

Sov
6.8 m²

Gang
6.0 m²

Privat takterrasse
23.6 m²

Kjøkken
5.7 m²

Vask
2.6 m² N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D602S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D602

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

99,5m²

6D D60295,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
34.1 m²

Entrè
4.0 m²

Bad
4.9 m² Garderobe

3.7 m² Bad
6.1 m²

Sov
13.1 m²

Sov
6.8 m²

Sov
6.8 m²

Gang
6.0 m²

Privat takterrasse
23.6 m²

Kjøkken
5.7 m²

Vask
2.6 m² N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D602S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D602

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

99,5m²

6D D60295,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
34.1 m²

Entrè
4.0 m²

Bad
4.9 m² Garderobe

3.7 m² Bad
6.1 m²

Sov
13.1 m²

Sov
6.8 m²

Sov
6.8 m²

Gang
6.0 m²

Privat takterrasse
23.6 m²

Kjøkken
5.7 m²

Vask
2.6 m² N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D602S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D602

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

99,5m²

6D D60295,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
Stue

34.1 m²

Entrè
4.0 m²

Bad
4.9 m² Garderobe

3.7 m² Bad
6.1 m²

Sov
13.1 m²

Sov
6.8 m²

Sov
6.8 m²

Gang
6.0 m²

Privat takterrasse
23.6 m²

Kjøkken
5.7 m²

Vask
2.6 m² N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D602S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D602

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

99,5m²

6D D60295,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

Stue
34.1 m²

Entrè
4.0 m²

Bad
4.9 m² Garderobe

3.7 m² Bad
6.1 m²

Sov
13.1 m²

Sov
6.8 m²

Sov
6.8 m²

Gang
6.0 m²

Privat takterrasse
23.6 m²

Kjøkken
5.7 m²

Vask
2.6 m² N

N

10M0M 2M A4

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Oppg. Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Tiltakshaver

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. Hvitevarer
er inkludert. Garderobeskap, stiplet innredning 
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.12-D602S

10-17-0101Sentergården

Leilighet D602

Salgstegning

1:100

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

4

99,5m²

6D D60295,0m²

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Under revidering

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

23.10.2018 11:34:33

A.11-LS01

10-17-0101Sentergården

Plan 1 Salgstegning

Salgstegninger

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

Rev Dato Tekst Tegn Kontr
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2300 m2

1203 m2Næring:

195 m2Bolig:

902 m2Parkering:
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B201

B202

B203
B204

B207B206
B205

D203

D202

D201

C202

C201

Balkong
9.4 m²

Balkong
12.3 m²

Balkong
9.0 m²

Balkong
9.0 m² Balkong

9.0 m²

Balkong
10.6 m²

Privat takterrasse
11.0 m²

Privat takterrasse
46.8 m²

Privat takterrasse
18.7 m²

Privat takterrasse
25.9 m²

Balkong
13.8 m²

A202

Balkong
9.0 m²

Balkong
6.8 m²

Balkong
11.3 m²

Privat takterrasse
14.8 m²

Privat takterrasse
17.1 m²

Trapperom A
15.6 m²

Trapperom B
17.0 m²

Trapperom C
15.5 m²

Trapperom D
15.5 m²

Korridor
39.2 m²

Korridor
8.0 m²

Korridor
5.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

Entrè/Gang
13.2 m²

Bad
3.5 m² Entrè

4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

Sov
11.7 m²

Entrè
2.3 m²

Stue/kjøkken
25.6 m²

Bad
4.8 m²

Gang
4.2 m²

Bad
4.4 m²

Entré
2.9 m²

Stue/kjøkken
24.1 m²Sov

9.6 m²

Garderobe
3.2 m²

Entrè
5.6 m²

Sov
9.6 m²

Stue
21.7 m²

Bad
4.4 m²

Kjøkken
5.7 m²

Sov
6.0 m²

Stue/kjøkken
17.2 m²

Sov
10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²
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2.0 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²
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2.5 m²

Gang
3.5 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

Sov
6.5 m²

WC
2.3 m²
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5.3 m² Sov

8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²
Garderobe

2.7 m²
Bad

3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

D205

D206

D204

Sov
12.2 m²

Stue/Kjøkken
22.8 m²

Bad
4.6 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Entré
6.8 m²

Garderobe
2.7 m²

Bad
6.7 m²

Bad
3.1 m²

Balkong
7.5 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Bad
4.8 m²

Gang
3.5 m²

Sov
13.2 m²

Sov
6.3 m²

Stue/kjøkken
20.1 m²

Entrè
6.7 m²

Bad
3.9 m²

Entrè
4.5 m²

Korridor
5.7 m²

BRAs: 52,5 m2BRAs: 29,5 m2

BRAs: 51,0 m2BRAs: 47,5 m2BRAs: 50,5 m2

BRAs: 50,0 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 80,5 m2

BRAs: 46,0 m2

BRAs: 74,5 m2

BRAs: 97 m2

BRAs: 83,0 m2

BRAs: 28 m2

BRAs: 85,5 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 91,5 m2

BRAs: 64,5 m2
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

BA.11-LS02

10-17-0101Sentergården

Plan 2 Salgstegning

Salgstegninger

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1 : 200

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
B 29.10.2018 Salgstegning oppdatert. GBR SG
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1318 m2
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Balkong
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15.6 m²
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15.5 m²
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15.5 m²
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Sov
11.5 m²

Entrè
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Stue/kjøkken
25.5 m²
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5.0 m²
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4.2 m²

Bad
4.4 m²

Entré
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Stue/kjøkken
24.1 m²Sov

9.6 m²

Garderobe
3.2 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
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Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²
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7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
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Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.2 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

Entrè/Gang
13.2 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²
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Entrè
5.6 m²
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9.6 m²

Stue
21.7 m²

Bad
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Stue/kjøkken
17.2 m²

Sov
10.3 m²

Entré/gang
6.9 m²

Bad
4.7 m²

Garderobe
2.0 m²

Sov
16.0 m²

Entrè
2.9 m²

Sov
7.2 m²

Stue/kjøkken
29.4 m²

Bad
3.6 m²

Sov
6.7 m²

Bad
4.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Gang
3.5 m²

Sov
9.4 m²

Sov
11.9 m²

Garderobe
2.5 m²

Bad
4.9 m²

Gang
8.0 m²

Stue/kjøkken
25.3 m²

WC
2.3 m²

Entrè
5.3 m²

Bad
4.6 m² Stue/Kjøkken

22.8 m²

Sov
12.2 m²

Entrè
4.5 m²

Sov
8.4 m²

Bad
6.6 m²

Sov
10.4 m²

Entrè
2.9 m² Garderobe

3.7 m²

Stue/kjøkken
39.4 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Garderobe
2.7 m²

?
?
?

Sov
13.2 m²Sov

7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
3.5 m² Bad

3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

D303

D302

D301

C302

C301

D305

D306

D304
BRAs: 64,5 m2

BRAs: 29,5 m2

BRAs: 51,0 m2BRAs: 47,5 m2BRAs: 50,5 m2

BRAs: 50,0 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 80,5 m2

BRAs: 46,0 m2

BRAs: 74,5 m2

BRAs: 97,0 m2

BRAs: 83,0 m2

BRAs: 28,0 m2 BRAs: 85,5 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 91,5 m2

BRAs: 64,5 m2

Sov
7.0 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Bad
4.8 m²

Balkong
9.4 m²

Balkong
10.5 m²

Balkong
7.5 m²
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N
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
B 29.10.2018 Salgstegning oppdatert. GBR SG
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4.7 m²

Entrè
3.5 m²

Sov
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5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²
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?
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13.2 m²

Sov
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Bad
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BRAs: 50,0 m2

BRAs: 40,0 m2 BRAs: 40,0 m2

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²Stue/Kjøkken

26.7 m²

Sov
7.0 m²

Balkong
9.4 m²

Balkong
7.5 m²

Stue/kjøkken
31.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
11.8 m²

Gang
7.2 m²

Garderobe
3.0 m²

Entrè
3.4 m²

Bad
6.5 m²

N

10M0M 2M

N

A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

BA.11-LS04

10-17-0101Sentergården

Plan 4 Salgstegning

Salgstegninger

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1 : 200

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
B 29.10.2018 Salgstegning oppdatert. GBR SG
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1265 m2

2. etasje

1. etasje

4. etasje

3. etasje



S E N T E R G Å R D E NS E N T E R G Å R D E N

1 0 51 0 4

Bad
6.5 m²

Entrè
5.0 m²

Stue/kjøkken/sov
23.9 m²

A501

B501

B503

B506
B505

D501

D502

C502

B507
C504C503

Balkong
8.3 m²

Balkong
11.6 m²

Balkong
11.2 m²

B502

C501

B504

Balkong
9.0 m²

Balkong
9.0 m²

Balkong
9.0 m²

Balkong
9.0 m² Balkong

9.0 m²

Balkong
10.5 m²

Balkong
11.2 m²

Trapperom A
15.6 m²

Trapperom B
17.2 m²

A502

Trapperom C
15.5 m²

Privat takterrasse
57.1 m²

Balkong
8.2 m²

Trapperom D
15.5 m²

Korridor
28.4 m²

Korridor
28.6 m²

Entrè
4.3 m²

Stue/kjøkken
46.6 m²

Sov
7.0 m²

Bad
6.3 m²

Sov
13.0 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

Entrè/Gang
13.2 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²

Stue/kjøkken
32.1 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

Sov
11.5 m²

Entrè
2.4 m²

Stue/kjøkken
25.5 m²

Bad
5.0 m²

Gang
4.2 m²

Bad
4.2 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entré
3.5 m²

Stue
15.7 m²

Sov
9.6 m²

Stue
15.7 m²

Kjøkken
4.7 m²

Entrè
3.5 m²
Entrè
3.5 m²

Sov
9.6 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²

Stue/kjøkken
37.4 m²

Garderobe
2.7 m²

?
?
?

Gang
3.4 m²

Sov
13.2 m²

Sov
7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Bad
4.8 m²

Bad
3.5 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

BRAs: 64,5 m2

BRAs: 29,5 m2

BRAs: 51,5 m2

BRAs: 97,0 m2

BRAs: 83,0 m2

BRAs: 28,0 m2

BRAs: 85,5 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 91,5 m2

BRAs: 64,5 m2

BRAs: 40,0 m2 BRAs: 40,0 m2

BRAs: 37,0 m2

BRAs: 85,5 m2

BRAs: 81,5 m2

Sov
6.4 m²

Sov
6.4 m² Sov

11.4 m²

Entrè/Gang
6.9 m²

Stue/kjøkken
34.6 m²

Bad
5.1 m²

Bad
3.4 m² Bad

4.2 m²

Balkong
7.5 m²

Balkong
9.4 m²

Privat takterrasse
30.2 m²

N

10M0M 2M

N

A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

BA.11-LS05

10-17-0101Sentergården

Plan 5 Salgstegning

Salgstegninger

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1 : 200

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
B 29.10.2018 Salgstegning oppdatert. GBR SG
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1175 m2

Privat takterrasse
23.6 m²

Privat takterrasse
31.5 m²

Entrè/Gang
14.7 m²

Sov
8.7 m²

Sov
12.6 m²

Sov
13.1 m²

Sov
6.8 m²

Bad
6.1 m²

Sov
6.8 m²

Garderobe
3.7 m²

Entrè
4.0 m² Bad

4.9 m²

Stue
34.1 m²

Gang
6.0 m²

Stue/kjøkken
49.8 m²

Sov
6.8 m²

A601

B603

B606

B605

D601

D602

B607

Balkong
11.4 m²

Balkong
11.5 m²

Bad
4.3 m²

B602

C601

B604

Balkong
8.3 m²

Garderobe
2.1 m²

Garderobe
3.9 m²

Bad
4.7 m²

Kjøkken
5.7 m²

A602

Vask
2.6 m²

B601

Trapperom A
15.6 m²

Trapperom B
17.2 m²

Trapperom C
15.5 m²

Balkong
11.2 m²

Balkong
10.5 m²

Balkong
9.0 m²Balkong

9.0 m²Balkong
12.3 m²

Vask
3.4 m²

Trapperom D
15.5 m²

Korridor
28.4 m²

Korridor
5.7 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

Entrè/Gang
13.2 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²Stue/kjøkken

32.1 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

Gang
8.1 m²

Sov
8.9 m²Sov

12.6 m²Stue/kjøkken
42.8 m²

Bad
4.6 m²

WC
2.5 m²

Entrè
3.2 m²

Entré
6.8 m²

Sov
7.8 m²

Sov
7.6 m²

Sov
14.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
6.7 m²

Gang
5.3 m²

Garderobe
2.7 m²Stue/kjøkken

37.4 m²

Garderobe
2.7 m²

?
?
?

Sov
13.2 m²

Sov
7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²
Bad

3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

BRAs: 64,5 m2
BRAs: 29,5 m2

BRAs: 97,0 m2

BRAs: 83,0 m2

BRAs: 28,0 m2

BRAs: 85,5 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 91,5 m2

BRAs: 64,5 m2

BRAs: 99,5 m2

BRAs: 119,0 m2

BRAs: 86,5 m2

Balkong
9.4 m²

Balkong
7.5 m²

N

10M0M 2M

N

A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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Plan 6 Salgstegning

Salgstegninger

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1 : 200

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
B 29.10.2018 Salgstegning oppdatert. GBR SG
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1119 m2

Bad
4.2 m²

Stue/kjøkken
44.1 m²

Sov
8.5 m²

Sov
7.6 m²

Sov
18.5 m²

Gang
5.8 m²

Sov
12.7 m²

Sov
10.7 m²

Stue/kjøkken
29.0 m²

Garderobe
2.4 m²Bad

4.6 m²

A701

B701

B703

B706
C703

C702

B707

Balkong
8.3 m²

Balkong
11.4 m²

Bad
6.7 m²

B702

C701

B704

Balkong
9.0 m²

Balkong
9.0 m²

Balkong
9.4 m²

Balkong
10.5 m²

Balkong
11.2 m²

NB!
Sjaktinkassing skal integreres i terrasemøblering (som pergola e.l.).
Størrelse og plassering avklares ila. detaljprosjektering.

Garderobe
4.8 m²

A702

Privat takterrasse
30.3 m²

Trapperom A
15.6 m²

Trapperom B
17.2 m²

Trapperom C
15.5 m²

Balkong
12.3 m²

Privat takterrasse
91.0 m² Entrè

3.6 m²

Garderobe
5.2 m²

Sov
6.9 m²

Sov
6.8 m²

Korridor
28.4 m²

Korridor
6.4 m²

Gang
16.2 m²

Entrè
3.9 m²

Bad
4.8 m²

Sov
11.4 m²

Walk-in/Kontor
4.7 m²

Stue/Kjøkken
26.7 m²

Sov
7.0 m²

Entrè
3.6 m²

Gang
3.5 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

Entrè/Gang
13.2 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²Stue/kjøkken

32.1 m²

Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
20.8 m²

Entré
4.2 m²

Sov
10.2 m²

Sov
14.1 m²

Bad
3.2 m²

Bad
6.9 m²

Gang
3.9 m²

Garderobe
2.4 m²

Stue/kjøkken
47.3 m²

Sov
13.2 m²

Sov
7.4 m²

Entrè
3.9 m²

Stue/kjøkken
39.5 m²

Gang
3.4 m²

Bad
4.8 m² Bad

3.5 m²
Garderobe

2.7 m² Bad
3.5 m²

Entrè
4.0 m²

Stue/kjøkken/sov
19.0 m²

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

BRAs: 64,5 m2

BRAs: 29,5 m2

BRAs: 83,0 m2

BRAs: 28,0 m2

BRAs: 85,5 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 91,5 m2

BRAs: 64,5 m2

BRAs: 104,0 m2

BRAs: 135,0 m2

BRAs: 72,5 m2

N

10M0M 2M

N

A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.
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996 m2

Privat takterrasse
25.1 m²

Felles takterrasse
266.1 m²

Bad
4.5 m²

Garderobe
2.4 m²

Bad
3.4 m²

Sov
13.8 m²

Sov
7.7 m²

Sov
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Entrè
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Stue/kjøkken
35.4 m²

A801

B801
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B804
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Privat takterrasse
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Trapperom A
15.6 m²

Trapperom B
17.2 m²

Trapperom C
15.5 m²

Privat takterrasse
60.5 m²

Korridor
19.1 m²

Sov
7.3 m²

Sov
12.9 m²

Sov
7.3 m²

Entrè/Gang
10.3 m²

Bad
3.1 m²

Bad
4.9 m²

Stue/kjøkken
41.3 m²

Stue/kjøkken
35.4 m²

Bad
4.8 m²

Bad
4.2 m²

Sov
10.9 m²

Sov
9.3 m²

Entrè/Gang
13.2 m²

Bad
4.9 m²

Entrè
3.6 m²

Sov
13.5 m²

Sov
7.9 m²Stue/kjøkken

34.3 m²

Stue/kjøkken
39.8 m²

Sov
13.6 m²

Sov
7.2 m²

Sov
7.2 m²

Bad
5.8 m²

Entrè
6.9 m²

WC
1.8 m²

BRAs: 85,5 m2

BRAs: 81,5 m2

BRAs: 91,5 m2

BRAs: 89,0 m2

BRAs: 67,0 m2
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

BA.11-LS08

10-17-0101Sentergården

Plan 8 Salgstegning

Salgstegninger

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1 : 200

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS
B 29.10.2018 Salgstegning oppdatert. GBR SG

5

507,0 m2

6. etasje

5. etasje

8. etasje

7. etasje

FELLES TAKTERRASSE

PRIVAT TAKTERRASSE

PRIVAT TAKTERRASSE
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Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall leiligheter:

BRA for etasje:

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. Sportsbod og ev. utebod er ikke
medregnet i boligens BRA / P-rom. 
Hvitevarer er inkludert. Garderobeskap, stiplet 
innredning og øvrige møbler/løsøre inngår ikke 
i standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør.

Tekniske installasjoner, innkassinger/
nedforinger og rørføringer kan avvike fra og/
eller er ikke vist på plantegninger. Elektriske 
punkter vises på egen tegning og kan avvike 
fra vist møblering. Det vil forekomme synlige 
sprinklerhoder. Teknisk utstyr er ikke endelig 
plassert. Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk og
bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning eller møbler.

AA.11-LS09

10-17-0101Sentergården

Plan 9 Tak Salgstegning

Salgstegninger

AS Globusgården
Astrids vei 1
1473 Lørenskog

1 : 200

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 19.10.2018 Salgstegning opprettet TKL RS

-

24 m2

9. etasje

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

FELLES
TAKTERRASSE
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YD

201824

Rammesøknad rev.

DV22.10.2018B Fjernet brostein fra asfalt område 

N

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Avvik kan forekomme.
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LEVERANSEBESKRIVELSE
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Denne leveransebeskrivelsen 

omfatter generell standard og 

leveringsomfang for leiligheter i 

prosjektet. Tegninger og bilder i 

salgsoppgaven er illustrasjoner. 

Leveringsomfang, fargevalg og 

materialkvaliteter er gjengitt i 

denne leveringsbeskrivelsen og 

i tilhørende rombehandlingss

kjema for leiligheter og fellesa

realer. Det kan forekomme avvik 

mellom leveransebeskrivelsen og 

den øvrige salgsinformasjonen 

(herunder salgstegninger). I slike 

tilfeller er det alltid denne leve

ransebeskrivelsen som er gjel

dende.	Bildebruk	og	illustrasjoner	

i salgsmaterialet og i visningslo

kalet vil vise elementer som ikke 

er i samsvar med faktisk leveran

se, så som møblering, bad og 

kjøkken og garderobeløsning, 

dør og vindusform, fasadedetal

jer, utomhusdetaljer med videre. 

Det presiseres særskilt at kjøkken 

leveres i henhold til egen kjøk

kentegning. 

Tegninger i prospektet kan i 

noen grad avvike i forhold til 

den endelige utforming, blant 

annet er sjakter, innkassinger og 

VVSføringer ikke eksakt innteg

net. Salgstegningene i prospek

tet er ikke egnet for måltaking, 

da det er de ferdig prosjekterte 

og detaljerte arbeidstegninger 

det bygges etter. Videre kan 

vindusplasseringen, størrelse og 

åpningsmulighet i den enkelte lei

lighet avvike noe fra de generelle 

planer, som følge av blant annet 

den arkitektoniske utformingen 

av bygget, isolasjonskrav osv. 

Boligprosjektet	er	rammesøkt	

etter teknisk forskrift TEK 17.

TOMT 

Tomten opparbeides med utom

husanlegg bestående av gang

veier, plantefelter og plen, samt 

lekeområder på de arealer der 

dette er egnet. Lekeplass, stier, 

plen og lignende blir borettsla

gets fellesareal som vedlikehol

des av borettslaget. Uteområder 

opparbeides med plen, beplant

ning, leke og sitteområder og 

belysning. Gangstier og kjørevei

er skal i hovedsak ha fast dekke. 

Det vil bli installert snøsmelte

anlegg i portåpning til panlegg 

og i adkomstsoner, uteareal for 

øvrig vil ikke få installert snøs

melteanlegg. Utomhusplanen kan 

vise arealer som ligger utenfor 

tomten. Utomhusplanen er ikke 

endelig og mindre avvik kan 

forekomme.

Det blir avsatt areal til sykkelpar

kering på terreng eller i panlegg. 

Det etableres avfallslevering i 

plan 1 mot Astrids Vei 1. Avfalls

beholderne skal kobles direkte 

til det kommunale søppelsuge

anlegget som blir etablert på 

Skårer.

På grunn av forsinkelser med 

fremføringen av dette anlegget 

til Astrids vei skal det etableres 

en midlertidig løsning der det ut

plasseres avfallsbeholdere langs 

innkjøringen til garasjen i Astrids 

Vei.

Det vil bli transformatorstasjon 

etter nettleiers krav, tilpasset 

utomhusplan.

FUNDAMENT/PANLEGG/KJELLER

Byggets	bærekonstruksjon	er	ut

ført i betong og stål. Skillevegger 

i betong eller plassbygde lyd og 

brannvegger. Etasjeskiller i be

tong. Fasadene bygges opp som 

isolerte bindingsverksvegger. 

Innvendige vegger utføres i stål/

trestenderverk og kledd med 

gipsplater. Støpte vegger spar

kles og males, men vil stedvis på

fôres med gipsplater som spar

kles og males. Innvendig høyde 

til himling vil generelt være 

minimum fra 2,5 m i hovedplan. 

Unntatt er områder med nedforet 

himling som ikke nødvendigvis 

fremkommer på tegning. Himling 

nedfôres for å skjule rør og kanal

føringer fortrinnsvis i garderober, 

entre/gang og enkelte områder i 

øvrige rom.

Underetasje/panlegg utføres 

LEVERANSEBESKRIVELSE 

med gulv av fast dekke. Sports

boder til hver bolig anlegges i 

panlegg. 

 

ISOLASJON

Byggene	isoleres	i	henhold	til	

TEK 17 og gjeldende lydkrav.

UTVENDIG OVERFLATE

Fasadene kles utvendig hoved

sakelig med plater. Rekkverk på 

balkonger og terrasser i glass el

ler spiler. Glassfasade i næringsa

realer plan 1. Terrassegulv leveres 

med impregnert trevirke.

OPPVARMING

Det legges vannbåren gulvvarme 

i alle rom. 

Varmt tappevann leveres via 

felles varmtvannstanker/varmt

vannssystem i teknisk rom. Det 

monteres energimåler til hver 

leilighet for avlesing av forbruk 

på oppvarming og tappevann. 

Avregning av energi til fellesareal 

utføres av borettslaget basert på 

fellesmåler. Fellesmåleren måler 

borettslagets energi og vann

forbruk, som så internt fordeles i 

henhold til borettslagsbrøk.

VENTILASJON

Det leveres balansert ventilasjon 

med varmegjenvinner i leilighe

tene. Avtrekk i alle våtrom, WC, 

kjøkken og bod. Tilluft (frisk

luft) i alle oppholdsrom (stue, 

soverom). Aggregat plasseres 

fortrinnsvis i bod eller som del 

av kjøkkenventilator eller over 

himling i gang/entre.

RØR OG SANITÆR

Kjøkken: leveres med oppvask

kum i stål, ettgreps blandebatteri 

og tilkoblet oppvaskmaskin med 

lekkasjevarsler. 

Bad:	Ettgreps	blandebatteri	på	

bad og toaletter. Toalett leve

res veggmontert i standard hvit 

utførelse.  Det leveres dusjhjørne 

i aluminium og glass med hengs

lede svingdører. Termostatstyrt 

dusjbatteri. Opplegg for vaske

maskin på bad (evt vaskerom i 

de leilighetene som har dette). 

Badene	blir	plassbygget.	Det	vil	

bli plassert rørfordelerskap i lei

ligheten. Det kan være en synlig 

innkassing på vegg hvor toalettet 

er plassert.

ELINSTALLASJON, TELEFON, ETC.

Boligene	leveres	med	skjult	elek

trisk anlegg i henhold til gjelden

de forskrifter – NEK 400. Antall 

stikkontakter per rom leveres iht 

NEK 400. Det leveres standard 

hvite brytere og stikkontakter i 

leiligheten. Punktplan for hver 

leilighet i henhold til NEK 400 

utarbeides i forbindelse med 

tilvalgsprosessen. Enkelte steder 

kan kabler være synlige. Det 

leveres to uttak for TV og bred

bånd i hver leilighet, og forberedt 

for IKTuttak på hovedsoverom. 

Det leveres lys under overskap 

på kjøkken. Som grunnbelysning 

bad vil det bli levert downlights, i 

tillegg til speil med lys. Det leve

res downlights i nedforet himling 

i entre. Det leveres utelampe på 

balkong, samt 1 stk. dobbelt stikk

kontakt. Stikkontakt for vaske

maskin og tørketrommel på bad. 

Det er ikke opplegg for strømut

tak i sportsboder ut over lys. 

Opplegg og tilkobling til TV og 

bredbånd bestilles av utbygger 

og organiseres av borettslagets 

styre/beboere. Selger tar forbe

hold om pålagt bindingstid for 

TV/bredbånd. Tilkobling og bruk 

av bredbånd/TV bekostes kjøper. 

Det gjøres oppmerksom på at 

fasttelefon ikke leveres.

Porttelefon med videosignal skal 

leveres til hver bolig med dør

åpnerautomatikk fra den enkelte 

leilighet. Det blir montert teknis

ke skap for strøm og svakstrøm 

(TV/internett) i leilighet. 

Det forberedes for ELbil lade

punkt på Pplassene i kjeller. 

Komplett tilkobling av ladesta

sjon vil være tilvalg.  

BALKONGER/UTEPLASSER

Balkonggulv	er	å	anse	som	ut

vendig	konstruksjon.	Balkonger	

utføres av betong med fall til 

avløp, men drypp fra overlig

gende balkonger må påregnes. 

Utformingen av rekkverk vil være 

i tett utførelse/glass eller spiler. 

Balkonggulv	med	overflate	i	be

tong. Gulv på takterrasser vil få 

impregnert treverk.

TILVALG

Etter prosjektets igangsetting 

og innen en gitt frist vil det bli 

gitt muligheter for å gjøre tilvalg 

i leilighetene. Det vil utarbeides 

en tilvalgsbrosjyre hvor priser og 

frister for de forskjellige tilvalgs

mulighetene vil fremkomme. Det

te gjelder blant annet mulighet 

for bestilling av alternativer for 

kjøkkeninnredning, baderomsinn

redning, blandebatterier, parkett, 

etc. 

Det legges inn som et alternativ 

til standardleveransen i leilighe

ten opp til enkelte kostnadsfrie 

valgmuligheter i prospektet:

-	3	forskjellige	flisalternativ			

 3 forskjellige parketter og gulvlister

 3 forskjellige kjøkkenfronter

 3 forskjellige fargevalg i bolig

Som standard leveres farger og 

løsninger som illustrert og be

skrevet i prospektet og rombe

handlingsskjema.  

Hvis man ønsker endringer ut

over de tilbudte tilvalgsmulighe
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tene, kan dette være en omfat

tende prosess som kan bety at 

både myndigheter, arkitekt, an

dre prosjekterende og entrepre

nør må bearbeide og godkjenne 

endringene. 

For endringer eller tilleggsar

beider som ikke utgjør en del av 

prosjektets standardiserte tilvalg, 

plikter selger å gi skriftlig tilbud 

som klargjør de kostnadsmes

sige og eventuelle tidsmessige 

konsekvensene. Administra

sjonskostnad for utarbeidelse av 

endringstilbud vil være avhengig 

av forespørselens størrelse og 

antall involverte.

Ved større endringer kan selger 

kreve en garanti fra kjøper før 

oppfyllelse av avtalen. Rett til 

endringer og tilvalg er begrenset 

til en verdi av 15% av den tota

le kjøpesum for boligen, jamfør 

bustadoppføringslova §9.

AVVIK/ENDRINGER

Selger kan gjøre mindre 

endringer av konstruksjon eller 

materialvalg uten forhåndsvar

sel med likeverdige løsninger/

materialer, uten at kontraktsum

men endres. Føringsveier for rør 

og kanaler kan forekomme som 

sjakter og innkassinger, som ikke 

nødvendigvis er vist på tegning. 

Det kan være avvikende tak

høyde i bod, wc, gang, bad og 

vaskerom som følge av tekniske 

føringer. 

BYGGESTART

Det tas generelt forbehold om 

myndighetenes saksbehandlings

tid og godkjenning (herunder 

endringsmeldinger, seksjonering 

med videre) og eventuell juste

ring i fremdriften for overtagelse/

innflytting,	hjemmelsoverføring	

med videre som følge av dette. 

Utbygger forbeholder seg retten 

til å foreta mindre endringer av 

plantegninger og plassering av 

utstyr. Det kan forekomme avvik 

mellom byggebeskrivelse og 

plantegninger. I slike tilfeller er 

det alltid byggebeskrivelsen som 

er retningsgivende. Dersom det 

er avvik mellom prospekt/inter

nettside og leveransebeskrivelse, 

er det den endelige leveranse

beskrivelsen i kontrakten som 

gjelder. Omfanget av leveransen 

er begrenset til denne. Alle opp

lysninger i denne salgsoppgave 

er gitt med forbehold om rett til 

endringer som er hensiktsmes

sige og nødvendige, forutsatt 

at det ikke reduserer den gene

relle standard vesentlig. Kjøper 

aksepterer uten prisjustering at 

utbygger har rett til å foreta slike 

endringer. 

DIVERSE

Bilder,	skisser	og	tegninger	er	

kun ment til illustrasjon. Møbler, 

skap og liknende inngår ikke – 

utover det som fremkommer av 

leveringsbeskrivelsen. Fargevalg 

på byggene vil være noe avvi

kende i forhold til salgsoppga

ve. I nye boliger kan svinnriss i 

overgang mellom tak/vegg og i 

hjørner som følge av uttørring av 

trevirke/betong forekomme. Det

te er normalt og er ikke å anse 

som senere mangel. 

FORBEHOLD/TEKNISK/TOM

TER/TOMTESTØRRELSE 

Utbygger tar forbehold om of

fentlig godkjenning og tillatelser, 

samt bruk av tekniske løsninger, 

plassering av vinduer og lignende 

som følge av branntekniske krav, 

offentlige pålegg eller som følge 

av øvrige krav som kan oppstå. 

Selger gjør oppmerksom på at 

tomten ikke er endelig oppmålt.

Det tas forbehold om at fasade i 

1.etg kan bli endret som følge av 

myndighetenes krav.

BYGGEAKTIVITET

Det må påregnes byggeaktivitet 

i	området	etter	innflytting,	og	

utbygger har således rett til å ha 

maskiner/utstyr i området inntil 

alle boenheter og utomhusanlegg 

er ferdigstilt. 

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Sentergården
Leiligheter
ROM GULV VEGGER TAK/HIMLING INNREDNING VVS ELEKTRO KOMMENTARER.
Entrè/gang 3-stavs eikeparkett, 

hvitpigmentert.
Sparklet og malt gips/betong. Malt gips. Vannfordelerskap (evt i 

garderobe eller på bad)
LED-lamper med dimmer  i 
nedsenket himling.

Sikringsskap plassert i 
èntre/gang

Eik fotlister. Farge: Hvit"bomull",NCS S 
0502-Y.

Farge: Hvit"bomull",NCS S 
0502-Y.

Plass for garderobeløsning

Vannbåren gulvvarme Porttelefon med kamera.
Stue 3-stavs eikeparkett, 

hvitpigmentert.
Sparklet og malt gips/betong. Malt betong/gips. Vannbåren gulvvarme Lampepunkt i tak

Eik fotlister. Farge: Hvit"bomull",NCS S 
0502-Y.

Farge: Hvit"bomull", NCS S 
0502-Y.

1 bredbåndsuttak

Synlige V-fuger i betong
Kjøkken 3-stavs eikeparkett, 

hvitpigmentert.
Sparklet og malt gips/betong. Malt betong/gips. Kjøkkeninnredning fra HTH 

eller tilsvarende.
Avtrekk/ventilator over 
koketopp.

Lampepunkt i tak

Eik fotlister. Farge: Hvit"bomull",NCS S 
0502-Y.

Farge: Hvit"bomull", NCS S 
0502-Y.

Fronter og synlige sider i hvit, 
matt overflate med håndtak 
integrert i over-/sidekant.

LED- belysning under 
overskap

Veggflate bak kjøkkenbenk 
males i vaskbar maling

Synlige V-fuger i betong Heldekkende laminat 
benkeplate med rett forkant, 
farge: hvit. 

Kjøkkenkran ettgreps 
blandebatteri

Demping integrert i hengsler. Vannbåren gulvvarme

Vask med en stor og en liten 
kum i stål.

Hvitevarer fra Siemens med 
integrert oppvaskmaskin og 
kombiskap (kjøl/frys), nedfelt 
induksjonstopp 60cm, 
stekeovn i stål/sort utførelse.

Soverom 3-stavs eikeparkett, 
hvitpigmentert.

Sparklet og malt gips/betong. Malt betong/gips. Vannbåren gulvvarme Lampepunkt i tak Plass for garderobeløsning

Eik fotlister. Farge: Hvit"bomull",NCS S 
0502-Y.

Farge: Hvit"bomull", NCS S 
0502-Y.
Synlige V-fuger i betong

Bad 1 Fliser: 30x30 cm,, med 10x10 
cm i dusjsone.

Fliser: 30x60 cm Malt gips-himling Baderomsinnredning: 
heldekkende servant, 
servantskap med skuffer 
under.

Vegghengt WC LED-lamper i nedsenket 
himling. Styres med dimmer.

Badene blir plassbygde.

Farge: grå Farge: lys grå Farge: Hvit"bomull",NCS S 
0502-Y.

Ettgreps sesrvantbatterier Stikkontakt ved speil

Utenpåliggende speil med 
integrert lys.

Dusjbatteri med termostat

Sluk i dusjsone Opplegg for vaskemaskin og 
tørketrommel

Hengslede rette dusjvegger 
kombinert med faste 
glassvegger.

Vannbåren gulvvarme
Bad 2 Fliser: 30x30 cm,, med 10x10 

cm i dusjsone.
Fliser: 30x60 cm Malt gips-himling Baderomsinnredning: 

heldekkende servant, 
servantskap med skuffer 
under.

Vegghengt WC LED-lamper i nedsenket 
himling. Styres med dimmer.

Badene blir plassbygde.

Farge: grå Farge: lys grå Farge: Hvit"bomull", NCS S 
0502-Y.

Ettgreps servantbatterier Stikkontakt ved speil

Utenpåliggende speil med 
integrert lys.

Dusjbatteri med termostat

Sluk i dusjsone Vannbåren gulvvarme
Hengslede rette dusjvegger 
kombinert med faste 
glassvegger.

WC Fliser: 30x30cm, med 
sokkelflis

Sparklet og malt gips/betong Malt betong/gips. Utenpåliggende speil. Vegghengt WC Lampepunkt i tak

Farge: grå Farge: Hvit"bomull", NCS S 
0502-Y.

Dusjbatteri med termostat

Synlige V-fuger i betong Stikkontakt ved speil.
Vannbåren gulvvarme

Innvendig garderobe3-stavs eikeparkett, 
hvitpigmentert.

Sparklet og malt gips/betong Malt betong/gips. Ventilasjonsaggregat på vegg Belysning i tak Plass for garderobeløsning

Eik fotlister. Farge: Hvit"bomull",NCS S 
0502-Y.

Farge: Hvit"bomull", NCS S 
0502-Y.

Vannfordelerskap (evt i entre 
eller på bad)

Synlige V-fuger i betong
Balkong Ubehandlet betong. Rekkverk av enten spilerekk- Underside balkong i betong Utelampe på vegg.

verk av aluminium, eller glass- Stikkontakt på vegg.

rekkverk i klart laminert  
sikkerhetsglass med stolper 
og håndløper i aluminium.

Privat Takterrasse Terrassegulv i impregnert tre Rekkverk av enten spilerekk- Utelampe på vegg.

verk av aluminium, eller glass- Stikkontakt på vegg.

rekkverk i klart laminert  
sikkerhetsglass med stolper 
og håndløper i aluminium.

Generelt for leilighetene
Listverk

Dører

Vinduer og 
terrasse-
/balkongsdører

Vinduer leveres som trevinduer med utvendig aluminiumsbeslag. Alle vinduer skal ha åpningsfelt som gjør vindusvask mulig innenfra, evt kan de nås fra egen balkong/terrasse. 

Balkongsdører leveres i som tredører med glass og utvendig aluminiumsbeslag. Balkong-/terrassedør med låsefunksjon. 

Inngangsdør til leilighet i malt glatt utførelse. FG-godkjent lås. Kikkehull i dør. Dør holder brann- og lydkrav.

Fotlister i hvitpigmentert eik tilsvarende parkett. Gerikter rundt dører leveres ferdigmalt fra fabrikk med synlige merker etter stifter/spikerhoder. Det leveres ikke taklister.

Innerdører i hvit, glatt utførelse.

Sentergården
FELLESAREALER
ROM GULV VEGGER TAK/HIMLING INNREDNING TEKNISK KOMMENTARER.
Inngangsparti inne Fliser 60x60cm Malt betong/gips Malt Himling/ Postkasser plassert LED-lamper i himling. Inngangsdør i aluminium og glass.

Hvit Systemhimling 60x60 cm på hensiktsmessig 
sted

Styres med sensor. Samme som næringsfasade plan 1 
for øvrig.

Inngangsparti ute Fotskraperist nedfelt Glassfasade Ringetablå og 
porttelefon

LED belysning i himling

med lyd og bilde Styres med sensor.

Trapp Betongtrapp, malt Dører til fellesareal av 
kompaktlaminat med vindu

Underside trapp, malt 
betong

Spilerekkverk av 
aluminium, 
håndløper i to 
høyder.

Trappebelysning 

Flis i inntrinn Styres med sensor.
Malt betong/gips

Fellesareal/trapper
om

Flis i trapperom. Malt betong/gips Malt himling/ LED-downlight i himling

Banebelegg i fellesarealer 
korridor.

systemhimling 60x60cm i korridorer.

Vegghengt LED-belysning 
Styres med sensor.

Felles takterrasse Terrassegulv i impregnert 
tre.

Spilerekkverk av eloksert Lampe på vegg, Adkomst via heis.

aluminium med  håndløper Stikkkontakt på vegg

Parkeringsanlegg Asfalt/støpt betong Støvbundet/malt betong, 
gips, leca.

Mineralullhimling/malt 
betong

Belysning, sprinkler, ventilasjon. Oppmerkede 
biloppstillingsplasser 

Garasjeport med lysstyring 
(rødt/grønt-anlegg) for kjøring i 
rampe.

Egen styring av garsjeport følger 
parkeringsplassene (mobil, 
fjernkontroll, eller tilsvarende). 

Merking av kjørehøyde 2,1m.
Tekniske rom Epoxymalt betong Støvbundet/malt betong Mineralullhimling/malt 

betong
Belysning

Boder Epoxymalt betong Støvbundet/malt betong Mineralullhimling/malt Belysning
og gips.
Vegger av gitter, Troax el. 
Tilsv

ROMBEHANDLING - LEILIGHETER ROMBEHANDLING - FELLESAREAL
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SALGSINFORMASJON
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SELGER	/	UTBYGGER:

Astrids vei 1 AS, org.nr. 

919287098

Selger besitter generalfullmakt 

fra hjemmelshaver

HJEMMELSHAVER:

Globusgården AS, orgnr. 

931546309

Astrids vei 1 vil etablere selskapet 

Sentergården borettslag. Hjem

mel til eiendommen vil overføres 

til borrettslaget ved overtagelse.

AREALANGIVELSER:

Arealene oppgitt på tegning og i 

prisliste	er	angitt	i	bruksareal	(BRA)	

som er boligenes mål innvendig, 

innbefattet innvendig(e) bod(er) 

og vegger, men ikke medregnet 

yttervegg. I tillegg opplyses Prom 

i prislisten – dette er boligens 

BRA	areal	fratrukket	innvendig(e)	

bod(er) og veggene til disse. Alle 

arealer på salgstegninger er avrun

det til nærmeste 0,5 kvm.

OVERTAGELSE	/	INNFLYTTING:

Overtagelse vil skje i intervallet 

01.07.2021  30.09.2021.

 

Selger kan kreve at overtagelse 

skjer inntil 4 måneder tidligere 

enn dette intervallet.

 

Endelig overtagelsesdato med

deles skriftlig ca.10 uker før 

overtagelse.

MIDLERTIDIG	BRUKSTILLATEL

SE / FERDIGATTEST:

Midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest skal foreligge innen 

overtagelse. Det er selgers plikt 

å fremskaffe ferdigattest på 

eiendommen. Kjøper gjøres opp

merksom på at ferdigattest kan 

bli å foreligge en tid etter over

tagelse (avhengig av f.eks. årstid 

og ferdigstillelse av utomhusa

real), og at dette ikke skal være 

til hinder for selgers oppgjør ved 

overtagelsestidspunkt.

PRISER:

Se vedlagte prisliste. Selger står 

til enhver tid fritt til å endre pri

sen på usolgte boliger og bilopp

stillingsplasser, uten forutgående 

varsling.

KJØPSOMKOSTNINGER:

I tillegg til kjøpesum betaler kjø

per dokumentavgift med 2,5 % av 

andel tomteverdi. Dokumentav

gift	utgjør	kr.	469,-	pr.	kvm	BRA.

I tillegg påløper tinglysnings

gebyrer p.t. kr. 430, for skjøte 

og kr. 727, pr pantobligasjon 

(inkl. attest) som skal tinglyses i 

forbindelse med kjøpet. Det tas 

forbehold om endring av satsene 

for offentlige gebyrer og avgifter 

i tiden frem til hjemmelsover

gang. I tillegg betales andelska

pital til borettslaget kr. 5.000,. 

per andel.I tillegg innbetales et 

likviditetstilskudd til borettsla

get på 3 x stipulerte månedlige 

fellesutgifter pr. leilighet som vil 

innkalles av forretningsfører.

BETALINGSBETINGELSER:

10% av kjøpesummen innbetales 

ved kontraktsinngåelse. Skriftlig 

dokumentasjon	på	finansiering	

på full kjøpesum fremlegges av 

kjøper.

Alle renter på beløp innbetalt til 

meglers klientkonto tilfaller i sin 

helhet selger under forutsetning 

av at selger har stilt garanti i 

henhold	til	Bustadoppføringslova	

§47. Stilles ikke slik garanti tilfaller 

rentene på innbetalt beløp kjøper.

Hovedoppgjør (resterende del av 

kjøpesum og kjøpsomkostninger) 

skal innbetales til megler senest 

en uke før overtagelse. 

Forsinkes betaling med mer enn 

21 dager for beløpet som forfaller 

ved kontraktsinngåelsen og 30 

dager for andre avtalte innbeta

linger, har selger rett til å heve 

kjøpet og foreta dekningssalg. 

Selger vil holde kjøper ansvarlig 

for selgers eventuelle økonomis

ke tap som følge av kjøpers mis

lighold. Selger har rett til dekning 

av sitt tilgodehavende i kjøpers 

innbetalte delinnbetaling, her

under også for renter og andre 

omkostninger, som påløper på 

grunn av kjøpers mislighold.

SALGSOPPGAVE 
FOR SENTERGÅRDEN BORETTSLAG

KREDITTVURDERING / DOKU

MENTASJON AV FINANSIER

INGSEVNE:

Selger forbeholder seg retten 

til å foreta kredittvurdering av 

kjøpere, og kan avvise en kjø

per som ikke er kredittverdig på 

kjøpstidspunktet. Det tas videre 

forbehold om rett til å foreta 

kontroll av evt. betalingsanmerk

ninger. Selger forbeholder seg 

retten til å kreve dokumentasjon 

av	kjøpers	finansiering	og	evne	til	

å betale fellesutgiftene. 

GARANTIER:

Det stilles garantier i henhold 

til	Bustadoppføringslovas	be

stemmelser. Garanti etter §12 

stilles straks etter at forbehold 

om åpning av byggelån, igang

settingstillatelse eller salg 60% 

av boligene faller bort. Garan

tien skal være pålydende 3 % 

av kjøpesummen i byggetiden 

og 5 % i 5 år etter overlevering 

av boligene til kjøper. Garanti 

etter §47 forutsettes stilt om 

selger ønsker utbetalt forskudd/

delinnbetaling/sluttoppgjør før 

hjemmelsovergang. Eventuelle 

påkrevde endringer av garantier 

ved eventuelle videresalg/trans

porter utføres ikke og bekostes 

ikke av selger

Eventuelle påkrevde endringer av 

garantier ved eventuelle videre

salg/transporter utføres ikke og 

bekostes ikke av selger.

TOMT:

Eiet tomt i dag ca. 2.576 kvm. 

Det kan bli foretatt grensejus

teringer og eventuell sammen

slåing/deling i forbindelse med 

utbyggingen. Tomtens areal 

etter evt. justeringer er ennå ikke 

fastsatt. 

MATRIKKEL / ADRESSE:

Eiendommen har i dag matrik

kelnummer gnr.  108, bnr. 512 i 

Lørenskog kommune.

Matrikkelnummer vil kunne 

endres i forbindelse med utviklin

gen av prosjektet. Eiendommen 

har i dag adresse  Astrids vei 1, 

1473 Lørenskog.           

 Adressen vil bli endret og vil bli 

endelig fastsatt av kommunen 

innen overtagelse.

Totalt vil prosjektet bestå av 93 

leiligheter med et underliggende 

garasjeanlegg. Det vil bli felles 

takterrasse i 7. og 8. etasje. Areal 

felles takterrasser 716 kvm. Det 

vil bli næringsarealer i første 

etasje. 

REGULERINGSFORHOLD:

Eiendommen er i dag regulert 

til kombinert byggeområde for 

bolig og næring.

Reguleringsplan og bestemmel

ser følger som vedlegg til denne 

salgsoppgave. Interessenter 

oppfordres til å kontakte megler 

ved spørsmål til reguleringen i 

området.

SERVITUTTER / RETTIGHETER / 

HEFTELSER:

Andelene overdras med de 

rettigheter og forpliktelser som 

grunnboken viser. Grunnboksut

skrift følger som vedlegg til den

ne salgsoppgave. Andelene vil 

være fri for økonomiske heftelser 

med unntak av lovpålagt pante

rett til borettslaget som sikkerhet 

for oppfyllelse av den enkelte 

fellesforpliktelser. I tillegg kan sel

ger tinglyse bestemmelser vedrø

rende borettslag, naboforhold 

eller forhold pålagt av myndig

hetene. Det er tinglyst servitutter 

på eiendommen, og kopi av disse 

fås av megler. Følgende heftelser 

og servitutter er tinglyst pr i dag:

1985/16261/8 RETTIGHET 

TINGLYST	

21.02.1985 

RETTIGHETSHAVER:

Lørenskog Sparebank 

Lnr: 1497717

LEIEAVTALE

MÅNEDLIG LEIE NOK 44,930

KAN OVERDRAS/FRAMLEIES 

UTEN	SAMTYKKE	FRA	HJEM

MELSHAVER/

UTLEIER

2018/5283551/200 PANTEDO

KUMENT	TINGLYST	

09.03.2018 21:00 

BELØP:	NOK	75.000.000

PANTHAVER:DANSKE	BANK	

Org.nr: 977074010

2018/5955692/200 ERKLÆ

RING/AVTALE	TINGLYST	

27.03.2018 21:00 

:Knr:0230	Gnr:108	Bnr:516	

Bestemmelse	om	kostnadfsfor

deling

2018/595569-1/200	BESTEM

MELSE	OM	VEG	TINGLYST	

27.03.2018 21:00 

OVERFØRT FRA: 0230108/516

:Knr:0230	Gnr:108	Bnr:512	

OVERFØRT FRA: 0230108/516

Gjelder denne registerenheten 

med	flere

LIGNINGSVERDI:

Ligningsverdi er per tiden ikke 

fastsatt. Ligningsverdien fast

settes av Ligningskontoret 

etter beregningsmodell som tar 

hensyn til om boligen er en såkalt 

”primærbolig” (der boligeieren 

er folkeregistrert bosatt) eller 

”sekundærbolig” (alle boliger 

man eier, men ikke bor fast i). 

Interessenter oppfordres til å 

sjekke www.skatteetaten.no eller 

kontakte ansvarlig megler for 

nærmere informasjon om fastset

telse av ligningsverdi.
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STANDARD	/	UTSTYR:

Se vedlagte leveransebeskrivel

se som utgjør en del av denne 

salgsoppgave.

ENERGIMERKING:

Energi og oppvarmingskarakter 

foreligger ikke p.t. Energiattester 

vil bli utarbeidet av selger i samar

beid med utførende entreprenør 

etter at detaljprosjekteringen er 

gjennomført. Etter dette vil ener

giattester for den enkelte bolig 

kunne innhentes hos megler.  

GARASJEANLEGG / PARKERING:

Det vil bli oppmerkede bilopp

stillingsplasser i felles garasjean

legg i kjeller. 1 biloppstillingsplass 

medfølger for 3 og 4roms 

leiligheter. Øvrige biloppstillings

plasser kan erverves i tillegg til 

boenheten i henhold til prisliste. 

Det er et begrenset antall pplas

ser. Det forberedes for El bil lade

punkt på et begrenset antall av 

pplassene. Komplett tilkobling 

av stikkontakt for ladestasjon vil 

være tilvalg.  

Organisering og lokalisering av 

garasjeplasser og sportsboder 

bestemmes av selger. Selger for

beholder seg retten til å bestem

me antall biloppstillingsplasser, 

samt plassering av sykkelparke

ring på terreng og evt. i kjeller.

Kjøper av biloppstillingsplass må 

betale en forholdsmessig andel 

av kostnadene til drift og vedli

kehold av garasjeanlegget, som 

kommer i tillegg til de alminnelige 

fellesutgiftene.

BODER:

Det medfølger 1 sportsbod til alle 

boliger. Sportsbodene vil ligge i 

felles anlegg i kjeller/garasjeanlegg   

FELLESUTGIFTER / LIKVIDI

TETSTILSKUDD:

Størrelsen på fellesutgiftene 

er ikke fastsatt, men stipulerte 

fellesutgifter skal dekke boretts

lagets ordinære driftsutgifter slik 

som kommunale avgifter, forsik

ring, forretningsførsel, kabeltv, 

vedlikehold m.m., men avhenger 

av ytelsene borettslaget rekvire

rer. Erfaringsmessig vil dette be

løpe seg til ca. kr. 35, / 40, pr. 

kvm.	BRA/mnd.	I	tillegg	kommer	

ca.	kr.	5-7,-	pr.	kvm.	BRA	pr.	mnd	

for varmt vann og fyring. Det 

foreligger per tiden ikke regn

skap	eller	budsjett.	Budsjett	vil	bli	

utarbeidet av selger i samarbeid 

med forretningsfører. Driftsbudsjett 

og fellesutgifter vedtas av styret 

og fremlegges til orientering på 

borettslagets generalforsamling.

Forretningsfører vil etter overta

gelsen innkalle 3 måneders felles

utgifter som likviditetstilskudd til 

borettslaget. 

BORETT

Selger har rett til å tinglyse bo

retter ved overtagelsen i henhold 

til borettslagsloven § 213. En bo

rett gir kjøper full råderett over 

boligen og andelen bortsett fra 

at kjøper ikke har stemmerett på 

borettslagets generalforsamling 

før andelen er overført. Andelen 

skal overføres til kjøper senest to 

år etter at første borett i boretts

laget er overtatt.

AVTALEMESSIGE FORHOLD:

Selger står fritt til å akseptere 

eller avslå ethvert kjøpstilbud.

Vedtekter for borettslaget vil bli 

utarbeidet av selger. Så snart do

kumentene er ferdige vil de bli til

sendt kjøper eller de kan innhen

tes hos megler. Det forutsettes 

at dokumentene aksepteres som 

grunnlag for handelen. Eventu

elle ønskede endringer kan skje i 

henhold til vedtektene på senere 

generalforsamlinger.

Selger vil benytte egen stan

dard kjøpekontrakt for alle salg i 

prosjektet. Det forutsettes at bud 

er lagt inn på grunnlag av denne 

kjøpekontrakten og en eventuell 

aksept av bud fra selger gis un

der samme forutsetning. Stan

dard kjøpekontrakt utgjør en del 

av denne salgsoppgave.

AVBESTILLING:

Kapittel VI i bustadoppførings

lova gir kjøper en avbestillings

rett. Dersom slik rett benyttes 

vil kjøper bli holdt ansvarlig for 

selgers merkostnader og tap som 

følge av en eventuell avbestilling. 

Bestilte	tilvalg	og	endringer	skal	

i slike tilfeller, i sin helhet, uansett 

betales av kjøper dersom dette 

er bestilt av entreprenør. 

LOVGRUNNLAG:

Salg av bolig under oppfø

ring til forbruker reguleres av 

Bustadoppføringslova	av	13.	

juni 1997 nr. 43 («buf»). Loven 

regulerer kjøpers (forbrukers) 

rettigheter og plikter ved avtale 

om oppføring av bolig og kjøp av 

fast eiendom der bygningen ikke 

er fullført når avtalen inngås. For 

øvrig gjelder Lov om borettslag 

for borettslaget og driften av 

dette. 

EIERFORM / ORGANISERING:

Boligene	vil	bli	organisert	som	et	

frittstående borettslag i samsvar 

med	Borettslagsloven.	Selger	

forbeholder seg retten til å or

ganisere og fordele parkering og 

sportsboder på den måten som 

for selger anses mest hensikts

messig, for eksempel som en del 

av borettslagets fellesareal med 

dertil tilhørende bruksretter. For 

nærmere opplysninger se boretts

lagets vedtekter.

Det er borettslaget som eier 

eiendommen, mens andelseierne 

eier andeler i borettslaget. Andel 

i borettslag gir andelseier borett 

til og råderett over en nærmere 

bestemt bolig. Andelseierne får 

felles bruksrett til borettslagets 

fellesareal.

Hovedregelen er at bare fysiske 

personer kan eie andel i boretts

lag, og ingen kan eie mer enn 1 

andel, jfr. borettslagsloven § 41.

Borettslaget	har	lovbestemt	pant	

i den enkelte andel for ubetalte 

fellesutgifter og andre kostna

der knyttet til forholdet mellom 

andelen og borettslaget, jf. bo

rettslagsloven § 520. Pantekravet 

kan ikke overstige 2 G (2 ganger 

Folketrygdens grunnbeløp).

Den endelige organiseringen av 

borettslagets eiendom vil utføres 

etter salgsstart. Selger forbehol

der seg derfor retten til å endre.

FORRETNINGSFØRSEL:

Forretningsfører er ikke valgt. En 

tidsbegrenset kontrakt på 3 år vil 

bli inngått på vegne av boretts

laget før konstituerende møte. 

Kjøper aksepterer at selger velger 

forretningsfører.

FORSIKRING:

Frem til overtagelse vil eiendom

men være forsikret av selger. 

Etter overtagelse vil eiendommen 

forsikres gjennom borettsla

gets fellesforsikring. Kjøper må 

selv besørge innboforsikring og 

forsikring av eventuelle særskilte 

påkostninger.

ADGANG TIL LOVLIG UTLEIE:

Med mindre annet er fastsatt 

i borettslagets vedtekter, kan 

boligene leies ut når lovens vilkår 

for å overlate bruken av boligen 

til andre er oppfylt, jfr. Lov om 

borettslag kapittel 5, I og II. 

EIENDOMSMEGLER:

Nyeboliger AS, Sem&Johnsen 

Prosjektmegling

PB	1488	Vika

0116 Oslo

Ansvarlig megler: 

Tom	Z.	Bliksmark

Mail: tzb@semjohnsen.no

Megler har fast provisjon pr enhet 

solgt i prosjektet, kr. 37 000, inkl. 

mva.  Dersom handel ikke kom

mer i stand, har megler ikke krav 

på provisjon. Meglerprovisjon og 

utlegg betales av selger.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 

nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og 

terrorfinansiering	mv.,	er	megler	

pliktig til å gjennomføre legitima

sjonskontroll av involverte parter. 

Dersom partene ikke oppfyller 

krav til legitimasjon eller megler 

har mistanke om at transaksjonen 

har tilknytning til utbytte av en 

straffbar handling, kan megler 

stanse gjennomføringen av trans

aksjonen.

OVERSKJØTING OG OPPGJØR:

Det forutsettes at skjøtet tingly

ses i kjøpers navn i henhold til 

kjøpekontrakten. Ved eventuell 

endring i eierskap/navneendring 

fra kjøpers side etter bud/aksept 

vil det påløpe administrasjonsge

byr til megler på kr. 25.000, inkl. 

mva. som innbetales meglers 

driftskonto. Eventuell endring 

krever selgers samtykke. Sel

ger forbeholder seg retten til på 

fritt grunnlag å godta eller avslå 

transport av kjøpekontrakter. 

Dersom selger godtar transport 

av kjøpekontrakter forbeholder de 

seg retten til å kunne ta et gebyr 

for dette, kr. 25.000, inkl. mva. 

Oppgjør etter salg vil skje gjen

nom megler eller meglers underle

verandør.

TILVALG OG ENDRINGER:

Det vil bli gitt et tidsbegrenset 

tilvalgstilbud, som for eksempel 

ulike typer parkett, fargevalg på

veggflater,	fliser,	fronter	på	kjøk

ken og baderomsinnredninger, 

flere	el-punkter	etc.	Endringer	

ut over ovennevnte må på fritt 

grunnlag vurderes av selger, 

entreprenør og dennes underle

verandører. Det kan ikke påregnes 

at andre endringer kan foretas og 

de kan uansett ikke utføres om 

de er i strid med rammetillatelse 

eller vil kunne medføre forsinkelse 

i prosjektets fremdrift. Typiske 

endringer som ikke tillates er 

endring av fasade, vindusform, 

plassering av vann og avløp. 

Adgang til tilvalg og endringer 

er oppad begrenset til 15 % av 

kjøpesum i henhold til bustadopp

føringslova § 9. Alle tilvalg avta

lefestes direkte mellom kjøper og 

prosjektets utførende entreprenør 

i separat avtale (tilvalg). Alle tilvalg 

faktureres sammen med oppgjørs

oppsett fra megler.

Inngås kjøpsavtale etter igangset

ting av prosjektet, er interessent/

kjøper kjent med at frister for til

valg og endringer kan være utgått. 

Det må da tas forbehold i kjøpstil

budet dersom interessent/kjøper 

har ønske om tilvalg/endring som 

denne mener skal være mulig å få 

levert av selger. Konferer megler 

for nærmere informasjon.
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FORBEHOLD:

Alle illustrasjoner, skisser, mø

blerte plantegninger med mer er 

kun ment å danne et inntrykk av 

den ferdige bebyggelsen, og kan 

således ikke anses som ende

lig leveranse. Inntegnet utstyr/

inventar medfølger ikke, så som 

f.eks. skap, og det vil derfor 

fremkomme elementer i presen

tasjonsmaterialet som ikke inngår 

i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjek

tet i salgs og markedsførings

materiell vil ikke passe for alle 

boligene i prosjektet. Interessent 

oppfordres derfor særskilt til å 

vurdere dette (solforhold, utsikt, 

beliggenhet i forhold terreng og 

omkringliggende bygningsmasse 

med videre) før budgivning.

Alle opplysninger er gitt med 

forbehold om rett til endringer 

som er hensiktsmessige og/eller 

nødvendige, likevel slik at den 

generelle standard og utførel

se ikke forringes eller endres 

vesentlig. Kjøper aksepterer uten 

prisjustering at selger har rett til 

å foreta slike endringer. Eksem

pel på slike endringer kan være 

innkassinger av teknisk anlegg, 

mindre endringer av boligens 

areal og lignende.

Det kan være avvik mellom de 

plantegninger og skisser som er 

presentert i prospektet, og den 

endelige leveransen. Slike avvik 

utgjør ingen mangel ved selgers 

leveranse som gir kjøper rett til 

prisavslag eller erstatning. Ved 

vesentlige endringer har kjøper 

rett til å heve avtalen, og kreve 

kjøpesummen tilbakeført. Kjøper 

kan ikke kreve erstatning ut over 

dette.

Dersom det er avvik mellom teg

ninger i prospekt/internettside 

og leveransebeskrivelsen i den 

endelige kontrakt med kjøper, vil 

leveransebeskrivelsen ha forrang 

og omfanget av leveransen er 

begrenset til denne.

Selger står fritt til å bestemme 

bolignummer samt endre antall 

andeler i borretslaget. Selger 

forbeholder seg retten til uten 

varsel å kunne endre priser og 

betingelser for usolgte boliger og 

biloppstillingsplasser.

Det utearealet som hører til 

de respektive byggetrinn vil 

bli ferdigstilt i den grad det er 

mulig. Gjennomføring av et stort 

byggeprosjekt	i	flere	trinn	vil,	

blant annet på grunn av løpende 

byggevirksomhet, kunne medfø

re enkelte ulemper for beboerne 

inntil ferdigstillelse av samtlige 

byggetrinn.

Det tas forbehold om trykkfeil i 

prospekt og salgsoppgave.

FØLGENDE DOKUMENTER 

UTGJØR EN DEL AV DENNE 

SALGSOPPGAVE:

• Leveransebeskrivelse 

• Rombehandlingsskjema

• Plantegning og etasjeplan

• Prisliste

• Foreløpig utomhusplan

•	Kjøpsavtale/Budskjema

• Selgers standard kjøpekontrakt

• Grunnboksutskrift

• Reguleringsplan og bestem

melser

19.09.19

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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På mange måter er det 

tryggere å kjøpe ny 

bolig fordi det stilles 

krav om at boligen skal 

leveres i 100 prosent 

teknisk stand.

Lave omkostninger

Når du kjøper en brukt bolig 

 betaler du dokumentavgift til 

staten på 2,5 prosent av kjøpe

summen. Ved å  kjøpe nytt eller 

bolig under  oppføring, beregnes 

dokumentavgiften kun av tomte

verdien. Dette gir vesentlig lavere 

kjøpsomkostninger. 

Forutsigbarhet og garanti

Ved å kjøpe nytt eller ved kjøp 

av  bolig under oppføring, må 

 budstadoppføringsloven følges. 

Kjøper har med dette en lovfestet 

garanti på 5 år og dermed bedre 

rettsvern enn ved kjøp av brukt 

bolig.

Bedre	standard	og	mindre	

vedlikehold

Ved kjøp av ny bolig får du en 

høyere byggeteknisk standard 

enn for bare noen år siden. 

 Gjennom dagens krav og for

skrifter bygges det med bedre 

isolasjon, balansert  ventilasjon, 

vann	båren	varme,	flere	el-uttak,	

større heisrom og høyere krav til 

brann sikkerhet m.m. 

Det er også krav til tilgjengelighet 

for rullestol. 

Ved kjøp av helt nytt trenger du 

ikke bruke tid på oppussing og 

vedlikehold på mange år. Med 

god  plan legging av din nye bolig, 

får du en bolig som passer perfekt 

for deg! Det avholdes befaringer 

før  overtagelse, ved  overtagelse 

og ett år etter overtagelse. Even

tuelle feil som avdekkes vil bli 

rettet. Dette gir også en ekstra 

trygghet som du ikke vil ha ved 

kjøp av en brukt bolig.

Å starte med blanke ark 

er alltid smart

Følelsen	ved	å	flytte	inn	i	din	

egen, splitter nye bolig er trolig 

langt mer verdt enn du tror. Ingen 

skavanker, hakk i parketten eller 

spikerhull i veggene  du og din 

nye leilighet starter med blanke 

ark, sammen!

TENK NYTT
FORDELENE	VED	Å	KJØPE	NY	BOLIG

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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NABOLAGSPROFIL
ASTRIDS VEI 1,

1473 LØRENSKOG

Rolvsrud
Vurdert av 72 lokalkjente

Opplevd trygghet:  8,4 /10

Veldig trygt

Naboskapet:  6,0 /10

Høflige

Kvalitet på skolene:  8,2 /10

Veldig bra

TRANSPORT

Oslo Gardermoen 38.5 km

Oslo S 17.9 km
Lørenskog 2.9 km

Ellingsrudåsen T-banestasjon 4.3 km

Lørenskog sentrum 0.2 km

SPORT

Rolvsrud stadion 0.5 km
Kjenn skoleidrettsplass 0.7 km

SATS Metro 0.6 km
Fresh Fitness Skårer 0.7 km

VARER/TJENESTER

0.5 km
1.1 km

0.3 km
0.8 km

0.3 km
0.3 km

0.3 km

0.2 km
0.3 km

0.2 km
0.2 km

0.1 km

Metro Senter
Lørenskog Storsenter

Coop Mega Metro 
Bunnpris Skårer

Apotek 1 Metro
Boots apotek Metro

Metro Vinmonopol

Kiwi Skårer
Coop Mega Metro

Sydhagen
Narvesen Metro

Esso Tiger Skårer
 

SKOLER, BARNEHAGER NIVÅ KLASSER ELEVER KM
/AVD /BARN

SOLHEIM SKOLE 1-7 KL 14 KL 360 0.6 km

BENTERUD SKOLE 1-7 KL 14 KL 370 1.4 km

ÅSEN SKOLE 1-7 KL 16 KL 340 1.5 km

RASTA SKOLE 1-7 KL 19 KL 470 1.5 km

KJENN UNGDOMSSKOLE 8-10 KL 12 KL 350 0.8 km

LØKENÅSEN UNGDOMSSKOLE 8-10 KL 12 KL 360 1.6 km

FJELLSRUD SKOLE 8-10 KL 12 KL 342 2.1 km

MAILAND VIDEREGÅENDE SKOLE - 21 KL 398 0.6 km

LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE - 39 KL 850 2.4 km

SOLHEIM FAMILIEBARNEHAGE - 1 AVD 5 0 km*

SOLHEIM BARNEHAGE 1-6 ÅR 3 AVD 44 0.4 km

KJENN BARNEHAGE 0-6 ÅR 4 AVD 60 0.4 km

BEFOLKNING
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

OMRÅDE PERSONER HUSHOLDNINGER

Kommune: Lørenskog 37406 16291

Grunnkrets: Rolvsrud Nord 1372 764

For kilder og annen info om Nabolagsprofil se neste side. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Lørenskog kommune grenser i nord til Skedsmo, i øst til Rælingen, i sør til Enebakk og i vest til

Oslo. De mest tettbebygde områdene i Lørenskog er en del av tettstedet Oslo. Til Oslo sentrum er

reisetiden med tog, buss eller bil ca. 15 minutter. Jordbruksarealene ligger som en "buffer" mellom

marka i sør og bebyggelsen i nord. Navnet Lørenskog betyr leirete skog. Kommunens areal er på

71 km2. Store deler av kommunen (sørdelen) utgjøres av lørenskogdelen av den

utbyggingsvernede Østmarka, som omkranses av Oslos andel av skogsarealene. De aller fleste

innbyggerne bor derfor nord i kommunen.

SPESIELT ANBEFALT FOR

Godt voksne
Enslige
Familier med barn
Etablerere
Eldre

ROLVSRUD
Vurdert av 72 lokalkjente

KVALITET PÅ BARNEHAGENE

8,6
Dårlig Varierende Bra Veldig bra

STØYNIVÅET

8,2
Støy dag og natt Støynivå om dagen Lite støynivå

VEDLIKEHOLD VEIER

7,9
Lite velholdt Nokså velholdt Godt velholdt

VEDLIKEHOLD HAGER

7,9
Lite velholdt Nokså velholdt Godt velholdt

KOLLEKTIVTILBUD

8,7
Dårlig Ikke så bra Bra Veldig bra

TURMULIGHETENE

9,1
Kun langs veiene På gang/sykkelveierNærhet til skog og mark

AKTIVITETSTILBUD

7,5
Dårlig Bra Meget bra

KULTURTILBUD

7,3
Dårlig Bra Meget bra

SHOPPINGUTVALG

7,3
Dårlig Bra Meget bra

MATVAREUTVALG

8,0
Lite utvalg Standard utvalg Stort mangfold

DEMOGRAFI

41% er gift

15% er barnefamilier

21% har høyskoleutdanning

40% har inntekt over 300.000

80% eier sin egen bolig

12% eier hytte

77% har bolig mellom 60-120 kvm

73% av boligene er nyere enn 20

år

65% bor i terrassehus, bygård

eller blokk

80% av eiendommene har pris over

kr. 2,5 mill

FAMILIESAMMENSETNING Nabolag Norge
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Flerfamilier Par m/barn Par u/barn Enslig m/barn Enslig u/barn

LIVSSTIL (Rolvsrud Nord grunnkrets)

Aktiviteter: Kultur, mat og uteliv, sport

Interesser: Musikk, politikk, IT, mat og drikke, fritid og reiser, helse og
velvære, u-land, miljøvern

Radio & TV-vaner: Næringsliv, økonomi, debattprogrammer, kulturprogrammer,
politikk, utenriksnyheter

Lesevaner: Finansaviser/blader på papir og nett, IT-nyheter

Forbruk: Bøker, aviser, kino, uteliv, helsestudio, humanitære formål

Ferievaner: Bilferie, interrail, storbyferie, aktive ferier, temareiser,
sightseeing

Bilmerker: Toyota, Volkswagen, Mercedes Benz, Bmw, Audi

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand

(*luftlinje). Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag.

Livsstilsbeskrivelsene er levert av InsightOne som har delt Norges befolkning inn i Mosaic(tm)-grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig

statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Eiendomsprofil AS eller

Advokatene Sem og Johnsen Avd. Nyeboliger AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.Kilde: InsightOne, SSB 2016, Norsk

Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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LENE H. MARKEGÅRD lhm@sem-johnsen.no / 91 82 39 23

TOM Z. BLIKSMARK tzb@sem-johnsen.no / 90 92 59 04

UTVIKLING


