JARLSØ – DEN NYE
BOLIGØYA I OSLOFJORDEN

BYGGETRINN 5, INNSEILINGEN 1

35 nye leiligheter - Varierte størrelser - Flott fjordutsikt
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VELKOMMEN TIL
INNSEILINGEN 1
På en flott sjøtomt beliggende sydøst på øya
skal det bygges 35 nye leiligheter fordelt på tre
etasjer i et vinklet bygg. Bygget er utformet for
å skape optimale utsiktsforhold for alle, og et
tiltalende og skjermet hagerom. Leilighetene har
arealeffektive og nøye uttenkte romløsninger.
Størrelsene vil variere fra den minste leiligheten
på 38 kvm, til den største på 158 kvm.
Hovedvekten vil ligge på tre-fire roms mellom 88
til 113 kvm. De fleste leilighetene får to terrasser i
ulike retninger. De største terrassene ligger vendt
mot sjøen, og uteboder på enden vil sørge for
le og skjerming. Disse terrassene får i tillegg
innglassing, så de kan benyttes store deler av året.
På motstående side blir det romslige terrasser
eller balkonger i alle gjennomgående leiligheter,
de fleste vil få ettermiddags- og kveldssol.
Hageområdet rundt og foran bygget vil bli utviklet
med vakre uteområder og gangveier ned mot
kyststien. Et nytt badeanlegg er også under
planlegging ved den eksisterende steinmoloen
foran INNSEILINGEN 1.
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FRISTER DENNE UTSIKTEN?
NÅ KAN DEN BLI DIN
SIDE 6 - INNSEILINGEN 1

Tomten der INNSEILINGEN 1 skal
oppføres vender ut mot Oslofjorden
og Nøtterøyskjærgården mot syd
og øst.

Fra INNSEILINGEN 1 vil du få flott utsikt mot den
sydøstlige delen av innseilingen til Tønsberg.
Dette er en av landets mest populære fritidsbåtleder,
og om sommeren yrer farvannene rundt Jarlsø
av båttrafikk. Sommeridyllen gir seg selv med

beliggenheten ved det mange kaller Norges
flotteste skjærgård. Også om høsten og vinteren
blir det storslagne naturopplevelser fra leilighetene,
med høststormer og trolsk frostrøyk fra havet og
en skjærgård dekket av rimfrost.

Beliggenheten til Jarlsø er unik, med 360 graders
utsikt over Oslofjorden. Omgitt av Nøtterøyskjærgården og Færder nasjonalpark. Fra øya tar det
snaue ti minutter inn til Tønsberg sentrum, og en
drøy time unna ligger hovedstaden.
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MED ORKESTERPLASS
TIL LIVET PÅ OSLOFJORDEN
YTRE OSLOFJORD

FÆRDER NASJONALPARK
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INNSEILINGEN
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”INNSEILINGEN 1 tilbyr
en boligform som gir en
enestående kontakt med naturens
fabelaktige variasjoner”

ARKITEKTENS ORD
SLOTTSFJELLET

Thorvald Bernhardt
Faglig leder/Partner
KB Arkitekter

Renate Ellila
Sivilarkitekt MNAL/Daglig leder/Partner
KB Arkitekter

Ut mot Oslofjorden, beskyttet av Vallø, Torgersøya
og Ormøy i øst, ligger byggetrinn 5 av den
planlagte boligbebyggelsen på Jarlsø.

Her på Jarlsøs østside vil man bo tett på naturens
skiftende lynne; fra glitrende sommersol over
speilblank sjø, til ulende vinterstorm og frådende
skumsprøyt.

Med sjøsiden som nærmeste nabo i øst ligger alle
leilighetene i INNSEILINGEN 1 med utsikt mot
Oslofjorden. Trinnet består av 35 boenheter av ulik
størrelse, fra den minste 2-roms, til den største
4-roms leiligheten. Leilighetene har stor innbyrdes
variasjon, romslige takhøyder, god utrustning på
bad og kjøkken og ytterligere muligheter for ulike
tilvalg. De er fordelt over 3 plan over bakken, med
garasjering og bod-arealer i en kjelleretasje, alt
knyttet sammen med trappe- og heisoppganger.
Bebyggelsen omkranser et generøst landskapsrom
som er omsorgsfullt bearbeidet og inneholder
uteoppholdsplasser for store og små.
Oppholdsplassene er opparbeidet og formgitt
med tanke på rekreasjon og sosial kontakt. Det er
også lagt vekt på beskyttelse mot uønsket vind og
trekk ved hjelp av bevisst modellering av landskapet
og avskjermende levegger og vegetasjon.
I forlengelsen av dette landskapsrommet og utover
i fjorden er det videre planlagt et badeanlegg som
også vil legges til rette for offentlig bruk.

Byggetrinnet søker en lavmælt arkitektonisk
tilnærming til stedet og naturen. Virkemidlene er
bruk av glass, teglstein og trepanel i ytterveggene
og svakt skrånende beplantede grønne takflater
som søker nærhet til de geometriske formene vi
finner på øya.
De aller fleste leilighetene er gjennomgående
slik at de i tillegg til utsikt mot fjorden i sydøst,
oppnår ettermiddags- og kveldssol mot vest
med en tilhørende balkong eller terrasse.
Terrassene og balkongene mot fjorden, med sitt
spektakulære panorama, vil gis ly mot de stundom
sterke vindkrefter med en fleksibel innglassing.
INNSEILINGEN 1 tilbyr en boligform som gir
en enestående kontakt med naturens fabelaktige
variasjoner, godt plassert i et velfungerende,
gryende lokalsamfunn, nettopp ved
INNSEILINGEN til Tønsberg, Norges eldste by.
Thorvald Bernhardt og Renate Ellila
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LANDSKAPSARKITEKTENS FILOSOFI

Anne-Kari Hetterud
Landskapsarkitekt MNLA
Aspaln Viak AS

Med havet som nærmeste nabo legges det til
rette for et godt og innholdsrikt bomiljø. Her kan
man tusle i morgenkåpa ned til vannkanten for å ta
et morgenbad eller hoppe i kajakken og nyte sjøen
på nært hold. En tursti rundt øya byr på varierte
opplevelser med strand, båter og et hyggelig
skogsholt i sør hvor man kan nyte sjøutsikten i ro
og fred. Det planlegges et nærmiljøanlegg med
tennisbane, treningsapparater, hundelufting,
hinderløype og lek i umiddelbar nærhet.
Leilighetene får hyggelige, private balkonger og
små, frodige ‘hagerom’ i 1. etg. Utearealene har
høy kvalitet på utforming, innhold og materialer.
Det legges til rette for en felles uteoppholdsplass
sentralt på tunet med muligheter for grilling/bål
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og sosialt samvær i le for vær og vind. En liten
lekeplass med variert innhold og et badeanlegg
legger til rette for gode opplevelser for barn og
barnebarn.
Variert og frodig vegetasjon bidrar til hyggelige
uterom. Beplantningen tilfører ulike kvaliteter
gjennom året; lilla kjempeløk og blomstrende
frukttrær om våren, bær og variert blomstring om
sommeren, frukt og høstfarger om høsten og
stiliserte, skulpturelle former om vinteren.
Rommene mellom byggene skal være gode å
oppholde seg i og de skal være hyggelige å
betrakte for beboerne fra balkonger og leiligheter.
Anne-Kari Hetterud

”Variert og frodig vegetasjon
bidrar til hyggelige uterom.
Beplantningen tilfører ulike
kvaliteter gjennom året”

LEILIGHETER MED UTSØKTE KVALITETER

SE MER
Parketter, kjøkkeninnredning, fliser og
veggfargeprøver kan sees
utstilt i vårt visningslokale

Leilighetene i INNSEILINGEN 1 vil få høy standard
av materialvalg og tekniske løsninger. De fleste vil
være gjennomgående, med gode solforhold og
to terrasser.
PLANLØSNINGENE
• Planløsningene er utformet med tanke på god
bo-komfort og optimal sjøutsikt fra leilighetene.
• Romløsningene er arealeffektive.
• Stuene vil preges av store vindusflater mot sjøen
med tanke på å oppnå maksimal utsikt.
• Alle leilighetene får innvendig bod i leiligheten,
bod på terrasse, samt sportsbod i kjelleren.
• I de fleste leilighetene er det eget privat
beliggende soverom/gjesterom med tilgang
til gjestebad.
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INTERIØRKVALITETER
Kjøkkenet leveres av engelske Crown Imperial, med
integrerte hvitevarer fra Miele. Fliser og baderomsinnredningen er valgt fra Flisekompaniet. Du kan
lese mer om interiørløsningene på sidene 18 til 21.
• Gulv i oppholdsrom får enstavsparkett av høy 		
kvalitet fra Kährs.
• Leilighetene blir varmet opp med vannbåren
gulvvarme, som legger til rette for et godt
inneklima året rundt. Gulvvarmen kommer
fra eget nærvarmeanlegg.
• LED-downlights med dimming innfelt i tak.
• Bredbåndtilgang, TV og ip-telefoni via fibernett.
• Porttelefon.
• Balansert ventilasjonsanlegg.
• Alle leiligheter fra 77 kvm og oppover får
dimensjonert gasspeis.

• Alle leiligheter der det er plass får benkeventilator
integrert i induksjonstopp.
• Det blir opplegg til kjøling som kan bestilles
som tilvalg i de største leilighetene.
TERRASSENE
Terrasser og uteplasser har høy prioritet når
omgivelsene er som de er på Jarlsø. Vi lager
dem romslige og brukervennlige.
Til terrassene vendt mot sjøen leverer vi
innglassingsløsninger med foldeglass. Innglassingen
har enkelt glass. Dette vil medføre at man
kan bruke terrassen store deler av året. Den
innglassede delen leveres med ferdig opplegg
for terrassevarmere.
Hovedterrassen får egen oppbevaringsbod. I de
fleste leilighetene får en av terrassene uttak til
gass. Alle terrassene får gulv i flott og vedlikeholdsvennlig tregulv.

Illustrasjon fra stuen i en av leilighetene i INNSEILINGEN 1.

GARASJE OG HEIS
Til hver leilighet følger en garasjeplass i kjelleren.
Fra garasjeanlegget vil det bli adkomst via heis og
trapp til alle etasjene.
ENERGIVENNLIGE MILJØLØSNINGER
Vi har valgt en rekke fremtidsrettede tekniske

løsninger i leilighetene som understreker vår
miljøprofil. Dette senker energiforbruket og
sparer miljøet. Energien til oppvarming av
leilighetene på Jarlsø kommer fra sjøen rett utenfor.
Øyas eget nærvarmeanlegg er dimensjonert til å
varme opp 400 leiligheter, samt næringslokalene.
Både vannbåren gulvvarme og oppvarming av

tappevann vil forsynes med energi fra fjorden. Alle
leilighetene får LED-spotter som primærbelysning
i tak, med klart og godt lys. Pærene har betydelig
lengre levetid og lavere enegiforbruk enn annen
type belysning. Fasadene får materialer valgt med
tanke på minimalt vedlikeholdsbehov i fremtiden.
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Illustrasjon fra terrasse i en av leilighetene i INNSEILINGEN 1.
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VELG BLANT VÅRE
INTERIØRSTILER

INTERIØRSTIL 1 DEN BLÅ TIMEN (STANDARD)
Det nordiske lyset er verdenskjent og skaper
dempede, men samtidig klare og dype fargetoner
i naturen. ”Den blå timen” er spesielt vakker,
med variasjoner i blå- og gråtoner som endrer
omgivelsene sakte i overgangen mellom dag og natt.
Inspirert av denne paletten har vi her valgt ut
interiørløsninger med fokus på duse nordiske
fargetoner.
KJØKKENINNREDNING
Furore Icy White supergloss (kan og leveres i matt)
tilnærmet lik 9918 Klassisk Hvit eller nesten enda
litt hvitere. Benkeplate: SolidCore hvit, 1027.

INTERIØRSTIL 1 ”Den blå timen”

HOVEDFARGE PÅ VEGGER
Lys grunntone: 1928 Sommersne 1102-Y10R.
FARGE PÅ KJØKKENVEGGER
5030 St. Pauls Blue 6108-B08G.
INTERIØRSTIL 2 ”Skjærgården”

TAK, DØRER, LISTER OG VINDUER
9918 Klassisk Hvit S0500-N.

FARGEKONSULENTENS ORD
INTERIØRSTIL 3 ”Maritim glød”
TRE ULIKE STILPAKKER
Alle som kjøper leilighet i INNSEILINGEN 1 vil,
innen gitte frister, kunne velge fritt blant våre
tre stilpakker. Disse inneholder ulike parketter
og utvalgte fargekombinasjoner på vegger,
kjøkkeninnredning, baderomsinnredning og
fliser.
SETT DITT PERSONLIGE PREG PÅ LEILIGHETEN
Leilighetskjøpere kan velge alt i en pakke, eller
plukke og mikse elementer. Valgene i de tre
interiørstilene kan den enkelte foreta med våre
leverandører, uten ekstra kostnad. Alle som kjøper
leilighet vil får tilsendt en egen brosjyre med all
informasjon om tilvalgsprosessen, stilpakker, og
andre mulige tilvalg.
Alle valg utenom standardpakken, som er
interiørstil 1, ”Den blå timen”, må gjennomføres
skriftlig med de enkelte leverandørene.
SIDE 18 - INNSEILINGEN 1

Vi har fått hjelp av en tungvekter i faget til å sette
sammen fargepalettene til våre tre stilpakker. Line
M. Bergan er farge- og interiørkonsulent og har
i flere år vært engasjert som konsulent for Jotun.
Her er hennes egne ord om fargevalgene og
stilpakkene til leilighetene i INNSEILINGEN 1.
Jeg er oppvokst i nærmiljøet og kjenner det
godt. Det har derfor vært spesielt viktig for meg
å gjenspeile det deilige lyset og de vakre fargene
i hav, himmel og skjærgården vi omgir oss med
på alle kanter.
Lite er mer vakkert enn fargene du ser på en tur
rundt denne flotte øya. Hav og himmel gir ro og
påfyll. Den helt lyse men lune grunntonen 1928
Sommersne gjenskaper tonene du finner i en
sandstrand. Sammen med 0553 Ascott som er en
perfekt gråbeige farge får du en lun og god base
sammen med mørkere toner. De dempede blågrå
som 4629 Skyggeblå, 5249 Linblå og 5030 St. Pauls
Blue finner du igjen i både hav og himmel. 6315

Jade og 6232 Sjøalge er perfekt støvet og diskret
og står nydelig sammen med de blågrå tonene.
I disse palettene finner du alt fra de helt lyse
klassisk tonene vi alle elsker å omgi oss med til
dypere mer dempede toner som skaper spenning
i interiøret og fremhever detaljer, gulv og fliser på
en god måte.
Jeg lover dere at mørkere vegger kommer vi til å
se mer av. Mørk vegg gjør ikke nødvendigvis
rommene mindre, men lunere. En god farge til
vegg er diskret og dempet, men den skal også
fremheve møbler, kunst og ikke minst den
fantastiske utsikten vi har nettopp her.

PARKETT
Eik Nouveau White, enstavs, fra Kährs.
Overflaten består av et helt stykke eik, som er
børstet og behandlet med en lun lys pigmentering
før matt lakk er påført. Alle 4 kanter er fasede, slik
at man får et forsterket plankeutrykk. Hvert bord
er 187 mm brede og 2,4 m lange, og inneholder
noe kvist.
BADEROMSFLISER
Her har vi valgt deilkate beige fliser på gulv, og
liggende hvite fliser på vegg.
Gulv : Elegance Marte Beige nat. 30x30
Vegg: Fk pro uni white GL/MA. 20x50
Mosaikk i dusj. Elegance Marte Beige nat. 5x5
Samme fliskombinasjon på gjestebad.
BADEROMSINNREDNINING
Hvit innredning (tilnærmet lik 9918 Klassisk Hvit
S0500-N) med skuffer og flott speilskap med hyller
og led lyslist.

Jeg ønsker dere lykke til med alle valg. I tillegg til
jobben som konsulent for Jotun, driver jeg LMB
Farge og Interiørdesign AS. Dersom noen skulle
ønske ekstra rådgivning så ta gjerne kontakt.

GARDEROBE ENTRE
Hvit innredning. Der det er skyvedørsgarderobe
leveres som standard en hvit dør og en med speil.
En annen kombinasjon kan velges.

Line M. Bergan
Farge- og interiørkonsulent

GARDEROBE SOVEROM
Garderobe med hvite skapdører.
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INTERIØRSTIL 2 SKJÆRGÅRDEN

INTERIØRSTIL 3 MARITIM GLØD

Den norske skjærgården har en vakker og særegen
fargepalett. Vannet skifter nyanser fra dypt
mørkeblått, massivt grått og varmgrønt til lyseblå
fløyel. Svaberg og rullestein byr på en fargeskala fra
varme jordtoner, til matt, grått glattskurt. Inspirert
av denne lokale paletten har vi satt sammen farger
og overflater til interiørstil 2.

Mettet blått, varmt mørkebrunt tre, og lune hvite
toner. Maritim estetikk mister aldri appellen, og
det med god grunn. Vi er mange som trives i og
ved interiørkulturen utviklet rundt båtlivet og det
våte element. Med utgangspunkt i denne paletten
har vi utviklet interiørstil 3.

KJØKKENINNREDNING
Zeluso supermatt Midnight blue. (Kan også
leveres i blank/supergloss) Mørk blå tilnærmet
ncs 8005-R80B. Kjøkkenbenk: Polaris Glacierhvit.
Anti Fingerprint. Tilnærmet Klassisk Hvit.

KJØKKENINNREDNING
Kjøkkenfronter: Furore Coffeee light, supergloss
(kan og leveres i matt). Tilnærmet ncs 2201 Varm
Lin S4005-Y50R
Benkeplate på kjøkken: Polaris svart matt,
anti-fingerprint.

FARGE PÅ VEGGER GANG OG SOVEROM
Lys grunntone: 1928 Sommersne 1102-Y10R.
FARGE PÅ STUE- OG KJØKKENVEGGER
4629 Skyggeblå S5005-R80B
TAK, DØRER, LISTER OG VINDUER
9918 Klassisk Hvit S0500-N.
PARKETT
Eik Nouveau Snow enstavs fra Kährs. Overflaten
består av et helt stykke eik som er børstet og
behandlet med en markant hvit pigmentering, før
matt lakk er påført. Alle 4 kanter er fasede, slik at
man får et forsterket plankeutrykk. Hvert bord er
hele 187 mm brede og 2,4 m lange og inneholder
noe kvist.
BADEROMSFLISER
Her har vi valgt flotte fliser i marmorimitasjon (som
ser ekte ut, men som ikke misfarges). Matte på gulv
og blanke på vegg:
Gulv: Lea Dreaming Bianco Stat. Velvet 30x30 cm
Vegg: Lea Dreaming Bianco Stat. Velvet 60x60 cm
I dusj: Mosaikk. Lea Dreaming Bianco. 3x3 cm.
Samme fliskombinasjon på gjestebad.
BADEROMSINNREDNING
Hvit innredning (tilnærmet lik 9918 Klassisk Hvit
S0500-N) med skuffer og flott speilskap med hyller
og led lyslist.
GARDEROBE ENTRE
Hvit innredning. Der det er skyvedørsgarderobe
leveres som standard en hvit dør og en med speil.
En annen kombinasjon kan velges.
GARDEROBE SOVEROM
Garderobe med hvite skapdører.
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HOVEDFARGE PÅ VEGGER
Lys grunntone: 1928 Sommersne 1102-Y10R.
TAK, DØRER, LISTER OG VINDUER
9918 Klassisk Hvit S0500-N.
PARKETT
Noveau Tawny enstavs mattlakkert fra Kährs. Dype
mørke toner med en varm glød skaper en robust
og fyldig atmosfære. Børstet med mikrofasede
kanter. 15 mm. Overflaten består av et helt stykke
eik som er børstet og behandlet med en mørk
pigmentering, før matt lakk er påført. Alle 4 kanter
er fasede, slik at man får et forsterket plankeutrykk. Hvert bord er hele 187 mm brede og 2,4 m
lange og inneholder noe kvist.
BADEROMSFLISER
Varme, beige fliser på både gulv og vegger.
Vegg: Elegance Marte Beige nat. 30x60
Gulv: Elegance Marte Beige nat. 30x30
Dusj: mosaikk Elegance Marte Beige nat. 5x5
Samme fliskombinasjon på gjestebad.
BADEROMSINNREDNING
Innredning i sort eik med skuffer og flott speilskap
med hyller og led lyslist.
GARDEROBE ENTRE
Hvit innredning. Der det er skyvedørsgarderobe
leveres som standard en hvit dør og en med speil.
En annen kombinasjon kan velges.
GARDEROBE SOVEROM
Garderobe med hvite skapdører.
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MODERNE OG FUNKSJONELLE KJØKKENLØSNINGER

DITT KJØKKEN
Crown tilbyr kjøkkeninnredninger i en
rekke ulike farger og utførelser. Alle kjøpere
vil bli invitert til et møte hos Crown der de
kan velge alternative farger på innredningen,
eller ekstrautstyr som tilvalg.

De fleste leilighetene vil få en delvis skjermet
kjøkkenløsning beliggende i enden av stuerommet,
vendt mot ettermiddags/kveldssolen. Kjøkkenet
kan enkelt leveres med full skjerming og glassdør,
som tilvalg, dersom det ønskes. I mindre leiligheter
er kjøkkenet delvis skjermet eller med åpen
løsning, se plantegninger lenger bak.
Innredningen kommer fra engelske Crown
Imperial, via Crown Kjøkken som har åpnet flere
forretninger i Norge . Denne leverandøren har
de senere årene markert seg med moderne,
funksjonelle og flotte innredninger av høy kvalitet.
Crown leverte kjøkken og garderober til både
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Tårnet og Tun Sydøst, og er også valgt som
leverandør til flere leilighetsbygg på Tjuvholmen.
Alle som kjøper leilighet i INNSEILINGEN 1 vil bli
invitert til møte hos Crown Kjøkken i deres flotte
showroom/kontor i Drammen. Her kan man se
en rekke ulike løsninger utstilt, og uten ekstra
kostnad velge blant mange farger på kjøkkeninnredningen om man ønsker noe utenom forslagene
i stilpakkene. Det er også mulig å foreta tilvalg
hos Crown, om man skulle ønske å legge til egne
elementer i kjøkkeninnredningen eller garderober.
De har kyndige rådgivere dersom man ønsker tips
og råd.

MIELE HVITEVARER
Alle kjøkken leveres komplett med integrerte
hvitevarer fra Miele*. Alle får induksjonstopp,
innebygd stekeovn, integrert oppvaskmaskin og
kjøl/fryseskap. De største leilighetene får helt
kjøleskap og halvt fryseskap under benk.
De fleste leilighetene får Mieles helt nye og
flotte induksjonstopp med integrert ventilator
”Two in one”. Denne benkeventilatoren er veldig
effektiv, og har kullfilter. De minste leilighetene
får standard induksjonstopp og kvalitets ventilator
med kullfilter i overskap.
*Leiligheter på 38 kvm får kjøl/frys kombiskap fra AEG.

Her ser vi modellen Furore White
Supergloss i en leilighet i Tun Sydøst.
Vi har valgt tilsvarende innredning
i INNSEILINGEN 1, men med
oppgradert løsning med benkeventilator
integrert i induksjonstopp.

DELIKATE BADEROM

DINE VALG
Fliser på vegger og gulv kan
leveres i ulike farger. Vi har valgt ut
tre ulike delikate kombinasjoner,
se informasjon på sidene om
våre stilpakker.

Alle bad får innredning og fliser valgt ut på
Flisekompaniet.

Mindre bad og gjestebad får lik innredning
tilpasset størrelsen.

Innredningen kommer fra Kame, og leveres i ulike
bredder tilpasset de ulike badene.
Møblet har to skuffer, og kan leveres i hvitt eller
sort eik.

Alle badene får termostatstyrt gulvvarme og dusj
i innmurt nisje og glassdør, eller med glassvegger.
En diskret og pen vegghengt WC med demping i
setet leveres som standard.

Servanten er i porselen, og vi leverer en som
standard, de som ønsker to servanter kan velge
det som tilvalg.

Det er klargjort for vaskemaskin og tørketrommel
i søyle.

Et pent speilskap med innvendige hyller, el-uttak,
og flott led-lyslist med dimming leveres til.

Vegger og gulv blir flislagte. Flisene kan sees
utstilt i vårt visningslokale.

SIDE 24 - INNSEILINGEN 1

Bilde fra et baderom i en leilighet i Tun
Sydøst. Badene i INNSEILINGEN 1 får
lignende standard og løsninger.

PLANTEGNINGER OG LEILIGHETSBESKRIVELSER

EGEN GJESTELEILIGHET
1-ROMS LEILIGHET

STOR VARIASJON I STØRRELSER OG UTFORMING
INNSEILINGEN 1 får 3 etasjer, samt kjeller med
parkering, sportsboder og heis opp til leilighetene.
Noen av leilighetene finnes det flere like, eller
nesten like av, i ulike etasjer. Andre leilighetstyper
finnes det bare en av.
De ulike leilighetstypene presenteres på de
følgende sidene. Antall rom i leilighetene
markeres med en farget boks til hver plantegning.

På etasjeplanene til høyre kan du se
seksjonssnummeret til hver enkelt leilighet i
de ulike etasjene. I prislisten står leilighetene
oppført med samme seksjonsnummer.

2-ROMS

3-ROMS

3/4-ROMS

4-ROMS

Alle som kjøper leilighet i INNSEILINGEN 1, vil få tilgang til en egen liten gjesteleilighet som beboerne eier sammen og disponerer på deling.
Denne ligger i første etasje, har egen balkong, og den levereres ferdig innredet med dobbeltseng og minikjøkken.

OVERSIKT OVER LEDIGE OG SOLGTE LEILIGHETER
På våre nettsider kan du se 3d-illustrasjon av
INNSEILINGEN 1 med oppdaterte markeringer
av ledige og solgte leiligheter.

ETASJEPLANER
1
R1

R8

R6

SN

R
SN
7

SN

R
SN

9

SN
R
SN
10

SNR 12

SNR 13

4
R2

R
SN

19

R
SN
20

2
R2
SN
21
R
SN

R
SN
23

SN

SNR 25

SNR 26

SNR 35

2

R3

R
SN

30

R
SN
31

SN

R
SN

4

R3

33 SN

SNR 29
SNR 5
SNR 4
SNR 3

SNR 2
SNR 1

1.etasje

SNR 18

SNR 28

SNR 17
SNR 16

SNR 27

SNR 15
SNR 14

2.etasje

3.etasje

17 kvm BRA
P-rom: 17 kvm
Terrasseareal: 6,2 kvm
GJEST

SIDE 26 - INNSEILINGEN 1

INNSEILINGEN 1 - SIDE 27

N

SNR 1: LEILIGHETSTYPE 1

SNR 2: LEILIGHETSTYPE 2

3/4 ROMS ENDELEILIGHET

2-ROMS LEILIGHET

Flott beliggende, innholdsrik og solrik endeleilighet beliggende ytterst mot sydøst. Det store stuerommet er gjennomgående og har delvis skjermet kjøkken mot
vest. Et område av stuen er satt av til valgfri bruk for kjøper, som kan velge mellom mer stueareal, kontor, eller et ekstra gjesterom. Vinduer i tre retninger sikrer
gode sol- og lysforhold fra morgen til kveld. Fra både stuen, master-soverommet og terrassen blir det flott utsikt utover Oslofjorden, innseilingen til Tønsberg,
N
Torgersøya og Ormøy. En flott gasspeis med glassvegger kan sees fra store deler av stuen og terrassene.

Liten og smart – dette er den minste leilighetstypen i INNSEILINGEN 1, men den er nøye uttenkt og byr på mye bokvalitet. Fra entreen er det tilgang til bad og
bod – sistnevnte kan også brukes kombinert som garderobe. Stuen har åpen kjøkkenløsning og store vinduer med skyvedør ut til terrassen. Soverommet har
plassbesparende skyvedør. Hele terrassen har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis. Utenfor terrassen har leiligheten egen markterrasse på 10 kvm.
Utsikten fra både stue, soverom og terrasser blir flott, rett ut mot fjorden og båtlivet.

Hovedterrassen er på hele 40 kvadratmeter med innglassing mot syd. I front av terrassen/ har leiligheten en egen markterrasse på 25 kvm. Mot vest ligger i tillegg
en mindre terrasse med kveldssol, så denne leiligheten har mye å by på for dem som ergang
glad i terrasse-livet.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
21 kvm innglasset terrasse.
Terrassebod.
Kjøkkenøy.
Helt kjøleskap og halv frys under benk.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
Gjesterom med privat tilgang til
gjestebad.

14,7 m2

3,8 m2

16 x 188 = 3 000

Innglasset uteareal
11,9 m2
TV

rør

bod
3,1 m2

7,4

bad

sov

4,6 m2

9,2 m2

gang

sov2

Utebod
2,2 m2

11,0 m2

m2

Uteareal
10,1 m2

12 kvm innglasset terrasse.
Ferdig opplegg for terrassevarmer.
Terrassebod.
Sportsbod i kjeller.

bod

bad

3,1 m2

2,5 m2

sov1
13,4 m2

A

Tv-kontor-sov

3,8

bad

7,4 m2

6,2

Balkong
19,2 m2

Peis

Utebod
2,2 m2

12,6 m2

Uteareal
25,2 m2

Innglasset balkong
21,6 m2

Uteareal
10,1 m2

TV

bad

sov

4,6 m2

9,2 m2
Utebod
2,2 m2

Seksjonsnr: 02
Leilighetsnr: A H0102
Type: 2-roms
BRA: 38,0m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 35,0m2
Etasje: 1.etasje

44,9 m2

kjøkken

Innglasset balkong
11,9 m2

rør

opphold

Seksjonsnr: 01
Leilighetsnr: A H0103
Type: 3-4-roms
BRA: 113,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 110,5m2
Etasje: 1.etasje

14,7 m2

m2

m2

TV

Uteareal
10,7 m2

stue/kjøkken

gang

Uteopphold totalt: 22,0m2
innglasset uteareal: 11,9m2

Målestokk: 1: 100

SIDE 28 - INNSEILINGEN 1

TB

Salg

P-rom: 35 kvm
Terrasseareal: 24 kvm
Innglasset terrasse: 12 kvm

FASE

A4

TB

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

MÅL

1:100

7
8.03.1
0
g
i
p
ø
rel
Forprosjekt 3724
FoKB
KTRL.

23.02.2017

FORM.

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet A H0103
A-101-01S

38 kvm BRA

DATO

FASE

A4

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

1:100

0
pigForprosjekt
ø
l
e
r
o
KB
F
KTRL.

MÅL

S1

23.02.2017

FORM.

P-rom: 110 kvm
Terrasseareal totalt: 79 kvm
Innglasset terrasse: 21 kvm

DATO

113,5 kvm BRA

FILN.

7
8.03.1

FILN.

Uteopphold totalt: 76,7m2
nnglasset uteareal: 21,6m2

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet A H0102
A-101-02S

S2

Målestokk 1:100

INNSEILINGEN 1 - SIDE 29

SNR 3: LEILIGHETSTYPE 3

SNR 4: LEILIGHETSTYPE 4

3-ROMS LEILIGHET

4-ROMS LEILIGHET

Arealeffektiv tre-roms leilighet. Vinduer i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet kjøkken mot vest og
ettermiddagssolen. Fra kjøkkenet er det utgang til terrasse i hele leilighetens bredde. Gasspeisen fungerer som et skille mellom kjøkken og stue. Det er også
mulig som tilvalg å sette opp en hel vegg med glassdør dersom man ønsker lukket kjøkken. Mot øst blir det flott fjordutsikt fra store stuevinduer, med skyvedør
ut til den innglassede terrassen. Utenfor denne terrassen ligger markterrassen på 15 kvm, så leiligheten byr på rikelige og varierte uteplasser.

Arealeffektiv fire-roms leilighet. Vinduer i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet kjøkken mot vest og
ettermiddags- og kveldssolen, med utgang til terrasse. Den store terrassen mot øst har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis. Utenfor terrassen har
leiligheten egen markterrasse på 16 kvm. Utsikten fra både stue, soverom og terrasser blir flott, rett ut mot fjorden og det yrende båtlivet i innseilingen til Tønsberg.

•
•
•
•
•
•
•

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
Gjesterom med privat tilgang til gjestebad.
15 kvm innglasset terrasse.
Terrassebod.

N

•
•
•
•
•
•
•
•

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
To soverom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis
16 kvm innglasset terrasse.
Terrassebod.

14,6 m2

16 x 188 = 3 000

Uteareal
10,2 m2

Utebod
2,2 m2

3,1 m2

12,7 m2

bad
2,5 m2
TV

Innglasset balkong
15,1 m2

bod
3,1 m2

sov2

bad

6,8 m2

6,2 m2

13,4 m2

A

Sov2

bad

7,4 m2

gang

6,2 m2

Sov1
Innglasset balkong
16,9 m2

13,4 m2

A

m2

TV

Utebod
2,2 m2

Utebod
2,2 m2

Uteopphold totalt: 41,6m2
innglasset uteareal: 16,9m2
100.5 kvm BRA

23.02.2017

1:100

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

F

KB

FASE

Målestokk 1:100

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

S4

TB

TYPE

P-rom: 97,5 kvm
Terrasseareal totalt: 44 kvm
Innglasset terrasse: 17 kvm

SIGN.

Salg

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet A H0101
A-101-03S

31,3 m2

KTRL.

FASE

TB

Forprosjekt

TYPE

FORM.

A4

SIGN.

MÅL

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

reløp
FoKB
KTRL.

DATO

1:100

3.17
ig 08.0

opphold

MÅL

S3

23.02.2017

FILN.

d totalt: 41,2m2
uteareal: 15,1m2

12,8 m2

FORM.

29,5 m2

88 kvm BRA

kjøkken

Seksjonsnr: 04
Leilighetsnr: B H0102
Type: 4-roms
BRA: 100,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 97,5m2
Etasje: 1.etasje

trapp/heis

Uteareal
16,8 m2

Uteareal
7,9 m2

DATO

2,5 m2

FILN.

bad

SIDE 30 - INNSEILINGEN 1

sov1

Uteareal
15,0 m2

Peis

7,4

Målestokk: 1: 100

Utebod
2,2 m2

7,4 m2

31,4 m2

Uteareal
11,1 m2

P-rom: 85 kvm
Terrasseareal totalt: 43 kvm
Innglasset terrasse: 15 kvm

gang

12,6 m2

Sov3
opphold

r: 03
nr: A H0101
ms
m2
2m2
,0m2
etasje

4,9

m2

11,0 m2
Peis

kjøkken

sov1

bad

bod

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet B H0102
A-101-04S
INNSEILINGEN 1 - SIDE 31

SNR 5: LEILIGHETSTYPE 5

SNR 6: LEILIGHETSTYPE 6

3-ROMS LEILIGHET

3/4 ROMS ENDELEILIGHET

Beliggenheten mot portalen gir denne leiligheten en særegen og tiltalende planløsning. Stuen og terrassene i front får skråvegg. Terrassen mot øst har innglassing
som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, og bod. Utenfor terrassen har leiligheten egen markterrasse på 10 kvm. Utsikten fra både stue, soverom og terrasser blir
flott, rett ut mot fjorden med innseilingen til Tønsberg og yrende båtliv.

Beliggenheten mot portalen gir denne gjennomgående leiligheten en særegen og tiltalende planløsning. Stuen og terrassene i front får skråvegg. Et område av
stuen er satt av til valgfri bruk for kjøper, som kan velge mellom mer stueareal, kontor, eller et ekstra gjesterom. Terrassen mot syd har innglassing som kan åpnes
eller lukkes, helt eller delvis, og bod. Utenfor terrassen har leiligheten egen markterrasse. Utsikten fra terrassen mot syd blir flott, ut over Oslofjorden med innseilingen
til Tønsberg og yrende båtliv.

Vinklet stue
Kjøkkenøy
Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Vestvendt gjesterom med balkong og kveldssol.
Gasspeis.
14 kvm innglasset terrasse.
Terrassebod.
2

N

13,8 m

bod

•
•
•
•
•
•
•
•

Vinklet stor stue.
Skjermet kjøkken.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Terrasse med kveldssol mot nord.
Gasspeis.
14 kvm innglasset terrasse.
Terrassebod.

trapp/heis
29,9 m2

3,0 m2

Uteareal
5,5 m2

Peis

stue/kjøkken
37,6 m2

sov2

bod

bad

3,1 m2

2,5 m2

sov2

12,4 m2

Utebod
2,2 m2

A

•
•
•
•
•
•
•

7,4 m2
6,7

sov1

bad

gang

13,4 m2

6,3 m2

m2

trapp/heis

Innglasset balkong
13,9 m2

TV

A

Uteareal
10,1 m2

gang
5,7

kjøkken
12,8 m2

Innglasset balkong
14,6 m2

m2

Peis

18,4 m2

Uteareal
9,1 m2

opphold
52,1 m2

16 x 188 = 3 000

Uteareal
10,2 m2

r: 05
nr: B H0101
ms
m2
2m2
,0m2
etasje

3,1

m2

sov1

bad

bod

12,6 m2

4,9 m2

gang
11,0 m2

Sov3

Utebod
2,2 m2

7,4 m2

d totalt: 30,3m2
uteareal: 14,6m2

Tv-kontor-sov

Seksjonsnr: 06
Leilighetsnr: C H0103
Type: 3-4-roms
BRA: 120,0m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 117,0m2
Etasje: 1. etasje

9,4 m2

Uteopphold totalt: 33,1m2
innglasset uteareal: 13,9m2

SIDE 32 - INNSEILINGEN 1

KB

FASE

A4

F

TB

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

1:100

KTRL.

23.02.2017

MÅL

Målestokk 1:100

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

S6

FORM.

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet B H0101
A-101-05S

P-rom: 117 kvm
Terrasseareal totalt: 35 kvm
Innglasset terrasse: 14 kvm

DATO

TB

120 kvm BRA

FILN.

FASE

A4

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

1:100

.03.17
8
0
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB
KTRL.

23.02.2017

MÅL

S5

FORM.

Målestokk: 1: 100

FILN.

P-rom: 78 kvm
Terrasseareal totalt: 32 kvm
Innglasset terrasse: 14 kvm

DATO

81 kvm BRA

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C H0103
A-101-07S
INNSEILINGEN 1 - SIDE 33

SNR 7 OG 10: LEILIGHETSTYPE 7

SNR 8: LEILIGHETSTYPE 8

2-ROMS LEILIGHET

4-ROMS LEILIGHET

Liten og smart – med nøye uttenkt planløsning er det mulig med god bokvalitet på et lite areal. Fra entreen er det tilgang til bad og bod – sistnevnte kan også
brukes kombinert som garderobe. Stuen har åpen kjøkkenløsning og store vinduer med skyvedør ut til terrassen. Soverommet har plassbesparende skyvedør.
Hele terrassen har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis. Utenfor terrassen har leiligheten egen markterrasse på 11 kvm. Terrassen blir solrik med
flott utsikt ut mot Oslofjorden og båtlivet. Denne leilighetstypen er unntatt tilgjengelighetskrav.

Fire-roms innholdsrik og arealeffektiv leilighet. Vinduer og terrasser i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis
skjermet kjøkken mot nord og ettermiddags- og kveldssolen, med utgang til terrasse som går i hele leilighetens bredde. Terrassen mot syd har innglassing
som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, og bod. I tillegg har leiligheten egen markterrasse på 14 kvm. Terrassene gir rikelig med uteplass, og innbyr til
både spiseplass og salonggruppe utendørs. Utsikten fra både stue, soverom og terrasser blir flott, ut mot Oslofjorden og båtlivet ved innseilingen til Tønsberg.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

13 kvm innglasset terrasse.
Ferdig opplegg for terrassevarmer.
Terrassebod.
Sportsbod i kjeller.

N

Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
To soverom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis.
15 kvm innglasset terrasse.

wc
Utebod
2,2 m2

Utebod
2,2 m2

bad

sov

kjøkken

4,6 m2

9,3 m2

12,7 m2

Peis

2,5 m2

opphold
31,3 m2

TV

gang

Innglasset balkong
13,5 m2

stue/kjøkken

3,6 m2

Uteareal
11,0 m2

Innglasset balkong
15,2 m2

TV

15,0 m2

bod

Uteareal
15,7 m2

3,0 m2

sov3

102, D H0102

sov1

6,3 m2

13,3 m2

A

7,4 m2

bad

bad

Utebod
2,2 m2

2,5 m2

SIDE 34 - INNSEILINGEN 1

sov

4,6 m2

9,3 m2
TV

gang

16 x 188 = 3 000

Innglasset uteareal
13,5 m2

stue/kjøkken

3,6 m2

Uteareal
11,0 m2

Uteopphold totalt: 45,3m2
innglasset uteareal: 15,2m2

100,5 kvm BRA

23.02.2017

1:100

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

.03.17
8
0
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB
FASE

Målestokk 1:100

SNR 8

TB

TYPE

P-rom: 97,5 kvm
Terrasseareal totalt: 47 kvm
Innglasset terrasse: 15 kvm

SIGN.

FASE

Salg

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C/D H0102
A-101-08S

3,1 m2

bad

KTRL.

S10

TYPE

TB

Forprosjekt

bod

MÅL

S7

SIGN.

FORM.

A4

KTRL.

MÅL

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

FoKB

11,0 m2

FORM.

Målestokk: 1: 100

1:100

gang

7,4 m2

DATO

P-rom: 35 kvm
Terrasseareal totalt: 26 kvm
Innglasset terrasse: 13 kvm

DATO

38 kvm BRA

23.02.2017

FILN.

3.17

08.0
reløpig

sov2

FILN.

24,5m2
: 13,5m2

Seksjonsnr: 08
Leilighetsnr: C H0101
Type: 4-roms
BRA: 100,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 97,5m2
Etasje: 1.etasje

Uteareal
14,4 m2

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C H0101
A-101-09S
INNSEILINGEN 1 - SIDE 35

SNR 9: LEILIGHETSTYPE 9

SNR 11: LEILIGHETSTYPE 10

3-ROMS LEILIGHET

4-ROMS LEILIGHET

Innholdsrik og arealeffektiv tre-roms leilighet. Vinduer og terrasser i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet
kjøkken mot nord og ettermiddagssolen. Gasspeisen fungerer som et skille mellom kjøkken og stue. Det er også mulig som tilvalg å sette opp en hel vegg med
glassdør dersom man ønsker lukket kjøkken. Fra kjøkkenet er det utgang til terrasse med kveldssol.

Arealeffektiv fire-roms leilighet. Vinduer og terrasser i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet kjøkken mot
nord og ettermiddags- og kveldssolen, med utgang til en terrasse i hele leilighetens bredde.

Mot sydøst blir det flott utsikt fra store stuevinduer, med skyvedør ut til den innglassede terrassen. Utenfor denne terrassen ligger markterrassen på 14 kvm, så
leiligheten byr på rikelige og varierte uteplasser med plass til både spisegruppe, solsenger og utesalong.
•
•
•
•
•
•
•

N

Stort vindusfelt i stuen.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Gjesterom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis.
15 kvm innglasset terrasse.
Terrassebod.

Terrassen mot syd har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, og bod. Utenfor terrassen har leiligheten egen markterrasse på 16 kvm. Utsikten fra
både stue, soverom og terrasser blir flott, rett ut mot fjorden og båtlivet.
•
•
•
•
•
•
•

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
To soverom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis.
Innglassing og terrassebod.
Utebod
2,1 m2

trapp/heis

Utebod
2,2 m2

bod

bad

3,1 m2

2,5 m2

kjøkken

bad

TV

6,3 m2

Innglasset balkong
15,2 m2

TV

Uteareal
14,4 m2

nr: 09
nr: D H0103
oms
0m2
,2m2
,0m2
etasje

Peis

Uteareal
9,6 m2

kjøkken

31,3 m2

13,3 m2

Seksjonsnr: 11
Leilighetsnr: D H0101
Type: 4-roms
BRA: 100,5m2
Utebod: 2,1m2
P-rom: 97,5m2
Etasje: 1.etasje

opphold

12,7 m2

Uteareal
17,0 m2

31,3 m2
Utebod
2,2 m2

7,4

Uteareal
13,0 m2

sov1

bad

sov3

Innglasset balkong
14,5 m2

13,4 m2

6,3 m2
A

6,8 m2

A

gang

7,4 m2

opphold

12,7 m2

sov1
sov2

Peis

29,5 m2

m2

bad

gang

Utebod
2,2 m2

2,5 m2

10,8 m2

sov2
7,4 m2

sov

bad

bod

9,3 m2

4,5 m2

3,1 m2

TV

Uteopphold totalt: 44,5m2
innglasset uteareal: 14,5m2

16 x 188 = 3 000

gang

Innglasset uteareal
13,5 m2

stue/kjøkken

ld totalt: 39,2m2
t uteareal: 15,2m2

SIDE 36 - INNSEILINGEN 1

Salg

S11
TB

FASE

A4

FoKB
SIGN.

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

08.0
reløpig

Forprosjekt

TYPE

TB

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet D H0103
A-101-10S

1:100

KTRL.

KB

FASE

FORM.

A4

F

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

MÅL

1:100

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

KTRL.

DATO

23.02.2017

FILN.

Målestokk: 1: 100

S9

23.02.2017

MÅL

P-rom: 97,5 kvm
Terrasseareal totalt: 46 kvm
Innglasset terrasse: 14 kvm

FORM.

P-rom: 85 kvm
Terrasseareal totalt: 41 kvm
Innglasset terrasse: 15 kvm

3.17

DATO

100,5 kvm BRA

FILN.

88 kvm BRA

Uteareal
11,1 m2

Salg

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet D H0101
A-101-11S

Målestokk 1:100

INNSEILINGEN 1 - SIDE 37

SNR 13: LEILIGHETSTYPE 12

SNR 12: LEILIGHETSTYPE 11

4-ROMS ENDELEILIGHET

Flott beliggende, innholdsrik og solrik leilighet nær sjøen. Det store stuerommet er gjennomgående og har delvis skjermet kjøkken mot nord. Fra kjøkkenet
er det utgang til en terrasse med kveldssol. Fra både stuen, master-soverommet og terrassen blir det flott utsikt utover Oslofjorden, innseilingen til Tønsberg,
Nøtterøyskjærgården og Ormøy.

Med sin beliggenhet helt ytterst mot sjøen vil man få en unik nærhet til vannet i denne leiligheten. Den store vinklede stuen har vinduer og utsikt i tre retninger, og
er omkranset av store terrasser på nesten 100 kvm. Her blir det sol fra morgen til kveld og storslagen utsikt både inne- og utefra over innseilingen til Tønsberg, mot
Vallø, Torgersøya med klokketårnet, Ormøy og langt utover Oslo-fjorden. De store terrassene har rikelig med plass til både spiseplasser og salonggrupper.
Kjøkkenet ligger skjermet i nordenden av stuen og har utgang til en stor terrasse med kveldssol. Gasspeisen er sentralt plassert i stuen, med glassvegger, og kan
sees fra både stue, kjøkken og terrasser.

Den sydøstvendte hovedterrassen har innglassing og bod. I front av terrassen har leiligheten egen markterrasse på 13 kvm. Denne leiligheten har mye å by på
for dem som er glad i terrasse-livet!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
14 kvm innglasset terrasse.
Delvis skjermet kjøkken.
Helt kjøleskap og halv frys under benk.
Gasspeis.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
Gjesterom med privat tilgang
til gjestebad.

m2

trap

29,5

p/he

is

m2

sov
1

14,4

bod

3,1

m2

sov
3

8,4

m2

m2

bad

gan

6,8

g

m2

2,5

m2

A

N

4-ROMS LEILIGHET

bad

6,3

sov
2

8,2

N

• Store vindusfelt i stuen mot
fjordutsikten.
• 32 kvm innglasset terrasse.
• 30 kvm markterrasse.
• Helt kjøleskap og halv frys
under benk.
• Master-soverom med en
suite bad.
• Badekar og dusj.
• Romslig hall/garderobe
med inngang til bod.
• Gjesterom med privat
tilgang til gjestebad.

m2

Uteareal
14,6 m2

opphold

sov3

sov
1

13,4

Utebod
3,0 m2

16,7 m2

Uteareal
18,1 m2

Ute
bod
2,2
m2

m2

kjøkken

48,6 m2

7,8 m2

m2

Peis

Innglasset balkong
32,2 m2

A

opp

m2

Inng
14,5 lasset b
alko
m2

ng

Utebod
2,1 m2

Uteopphold totalt: 38,4m2
innglasset uteareal: 14,5m2

Målestokk: 1: 100

SIDE 38 - INNSEILINGEN 1

5,2 m2

6,7 m2

bad

bod

3,6 m2

3,1 m2

16 x 188 = 3 000

bad

sov1

8,8 m2

14,4 m2

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

F

KB

FASE

1:100

TB

TYPE

23.02.2017

SIGN.

Salg

P-rom: 125,5 kvm
Terrasseareal totalt: 98 kvm
Innglasset terrasse: 32 kvm

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

KTRL.

FASE

TB

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet E H0102
A-101-12S

MÅL

KB

128,5 kvm BRA

FORM.

F

TYPE

A4

S12

SIGN.

1:100

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

KTRL.

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

MÅL

23.02.2017

FORM.

DATO

P-rom: 110,5 kvm
Terrasseareal totalt: 40 kvm
Innglasset terrasse: 14 kvm

7,4 m2

gard

Uteareal
30,2 m2

Uteopphold totalt: 95,1m2
innglasset uteareal: 32,2m2

FILN.

113,5 kvm BRA

Seksjonsnr: 13
Leilighetsnr: E H0101
Type: 4-roms
BRA: 128,5m2
Utebod: 3,0m2
P-rom: 125,5m2
Etasje: 1.etasje

gang

DATO

m2

Ute
are
12,9 al
m2

sov2

FILN.

ken

Peis

kjøk

14,1

hold

TV

Seksjonsnr: 12
Leilighetsnr: E H0102
Type: 4-roms
BRA: 113,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 110,5m2
Etasje: 1.etasje

45,3

TV

Ute
area
l
11,0
m2

S13

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet E H0101
A-101-13S

Målestokk 1:100

INNSEILINGEN 1 - SIDE 39

SNR 15: LEILIGHETSTYPE 14

3/4 ROMS ENDELEILIGHET

2-ROMS LEILIGHET

Flott beliggende, innholdsrik og solrik endeleilighet beliggende ytterst mot sydøst. Det store stuerommet er gjennomgående og har delvis skjermet kjøkken mot
vest. Et område av stuen er satt av til valgfri bruk for kjøper, som kan velge mellom mer stueareal, kontor, eller et ekstra gjesterom. En flott gasspeis med glassvegger
kan sees fra store deler av stuen og balkongene. Vinduer i tre retninger sikrer gode sol- og lysolforhold fra morgen til kveld. Himmlingshøyden stiger til 3,4 meter i
stue/kjøkken. Fra både stuen, master-soverommet og balkongen blir det flott utsikt utover Oslofjorden, innseilingen til Tønsberg, Torgersøya og Ormøy.

Liten og smart – med nøye uttenkt planløsning er det mulig med høy bokvalitet på et begrenset areal. Fra entreen er det tilgang til bad og bod – sistnevnte kan
også brukes kombinert som garderobe. Kjøkkenet ligger skjermet innenfor entreen. I stuen er det store vinduer med flott fjordutsikt, og skyvedør ut til balkongen.
Soverommet har to plassbesparende skyvedører. Denne leiligheten er en av tre som har ekstraareal i etasjen over. Fra stuen leder en trappestige opp til et tilhørende
hemsareal og loft som kan brukes som lager. En del av loftet får åpen forbindelse til leilighetens stueareal, noe som vil skape en flott og luftig stue.

Hovedbalkongen er på hele 40 kvadratmeter med innglassing mot syd og bod. Mot vest ligger i tillegg en mindre balkong med kveldssol, så denne leiligheten har
mye å by på for dem som er glad i terrasse-livet.

Hele balkongen har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, noe som forlenger brukssesongen betraktelig. Balkongen blir solrik med flott utsikt ut
mot Oslofjorden og båtlivet.

16 x 188 = 3 000

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
21 kvm innglasset balkong.
Kjøkkenøy.
Helt kjøleskap og halv frys under benk.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
Gjesterom med privat tilgang til gjestebad.

N
bod

bad

3,1 m2

sov

4,6 m2

sov2

gang

7,4 m2

11,0 m2

10,1 m2

•
•
•
•
•

Skjermet alkove.
Innglasset balkong.
Ferdig opplegg for balkongvarmer.
Utebod.
Sportsbod i kjeller.

nede

Utebod
2,2 m2

bad
2,5

sov1
3,0

Tv-kontor-sov

bad

7,4 m2

6,2 m2

4,0

TV

m2

Innglasset balkong
17,0 m2

kjøkken
5,0

åpent

m2

Balkong
18,3 m2

Balkong
10,3 m2

opphold

bad

44,9 m2

4,6 m2

sov
10,1 m2

Peis

Seksjonsnr: 15
Leilighetsnr: A H0202
Type: 2-roms m/hems
BRA: 50,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 47,5m2
Etasje: 2.etasje

kjøkken
12,6

Utebod
2,2 m2

m2

Innglasset balkong
21,6 m2

Uteopphold totalt: 50,2m2
nnglasset balkong: 21,6m2

Utebod
2,2 m2

Nede

bad

Oppe

Uteopphold totalt: 17,0m2
innglasset balkong: 17,0m2

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

F

KB

FASE

1:100

TB

TYPE

Målestokk 1:100

23.02.2017

SIGN.

Leilighet A H0203
A-102-01S

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

S15

KTRL.

Salg

P-rom: 47,5 kvm
Balkongareal totalt: 19 kvm
Innglasset balkong: 17 kvm

MÅL

TB

Forprosjekt 3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4

FORM.

FORM.

A4

FASE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

reløp
FoKB

TYPE

MÅL

1:100

50,5 kvm BRA

3.17
ig 08.0

SIGN.

23.02.2017

KTRL.

DATO

S14

FILN.

113,5 kvm BRA

SIDE 40 - INNSEILINGEN 1

Loft/lager for leil
A H0202

20,5 m2

m2

gang

Målestokk: 1: 100

stue/alkove

bod/gard.

13,4 m2

P-rom: 110,5 kvm
Balkongareal totalt: 52 kvm
Innglasset balkong: 21 kvm

høyde (1,7-1,1) m
ikke målbart areal

A

m2

A

Seksjonsnr: 14
eilighetsnr: A H0203
Type: 3-4-roms
BRA: 113,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 110,5m2
Etasje: 2.etasje

oppe
2,2 m2

DATO

•
•
•
•
•
•
•
•

FILN.

N

SNR 14: LEILIGHETSTYPE 13

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet A H0202
A-102-02S
INNSEILINGEN 1 - SIDE 41

SNR 16: LEILIGHETSTYPE 15

SNR 17: LEILIGHETSTYPE 16

3-ROMS LEILIGHET

4-ROMS LEILIGHET

Arealeffektiv tre-roms leilighet. Vinduer og balkonger i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet kjøkken
mot vest. Fra kjøkkenet er det utgang til balkong med ettermiddags- og kveldssol. Gasspeisen fungerer som et skille mellom kjøkken og stue.
Det er også mulig som tilvalg å sette opp en hel vegg med glassdør dersom man ønsker lukket kjøkken.
Fra store vinduer i stuen, master-soverommet og balkongen blir det flott utsikt utover Oslofjorden og innseilingen til Tønsberg med yrende båtliv.

Arealeffektiv fire-roms leilighet. Vinduer og balkonger i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet kjøkken mot
vest og ettermiddags- og kveldssolen, med utgang til balkong. Balkongen mot øst har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, og bod.
Utsikten fra både stue, soverom og balkong blir flott, rett ut mot fjorden og båtlivet.

•
•
•
•
•
•

Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig gang med inngang til bod.
Soverom 2 med privat tilgang til gjestebad.
15 kvm innglasset balkong.
Utebod.

N

•
•
•
•
•
•

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
To soverom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis
16 x 188 = 3 000

2,8 m2

Utebod
2,2 m2

bod
3,1 m2

Balkong
10,3 m2

12,7 m2

gang

opphold

stue/kjøkken

bod

11,0 m2

Peis

kjøkken

Innglasset balkong
15,5 m2

wc

43,1 m2

3,3 m2

sov3

31,4 m2

Utebod
2,2 m2

7,4 m2

bad
sov1

2,5 m2
TV

bod
3,1 m2

bad

gang

sov 2

6,8 m2

7,4 m2

6,2

Innglasset balkong
15,1 m2

13,4 m2

sov2

A

7,4 m2

bad
6,2 m2

sov 1

m2

13,4 m2

A

TV

Utebod
2,2 m2

2,5 m2
A

0201

trapp/heis
18,4

m2

bod/gard.

: 25,4m2
ng: 15,1m2

31,4 m2

kjøkken

Seksjonsnr: 17
Leilighetsnr: B H0202
Type: 4-roms
BRA: 100,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 97,5m2
Etasje: 2.etasje

stue/alkove

opphold

Balkong
10,3 m2
Peis

bad

Innglasset balkong
16,0 m2

12,7 m2

Utebod
2,2 m2

Uteopphold totalt: 26,3m2
innglasset balkong: 16,0m2

SIDE 42 - INNSEILINGEN 1

FASE

A4

KB

Forprosjekt

TB

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

1:100

SIGN.

Målestokk 1:100

S17

23.02.2017

KTRL.

P-rom: 97,5 kvm
Balkongareal totalt: 28 kvm
Innglasset balkong: 16 kvm

MÅL

100,5 kvm BRA

FORM.

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet A H0201
A-102-03S

DATO

FASE

TB

TYPE

A4

SIGN.

1:100

KTRL.

S16

MÅL

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

FORM.

23.02.2017

.03.17
8
0
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB

FILN.

Målestokk: 1: 100

DATO

P-rom: 85 kvm
Balkongareal totalt: 27 kvm
Innglasset balkong: 15 kvm

FILN.

88 kvm BRA

Salg

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet B H0202
A-102-04S

INNSEILINGEN 1 - SIDE 43

SNR 18: LEILIGHETSTYPE 17

SNR 19 OG 30: LEILIGHETSTYPE 18

3-ROMS LEILIGHET

3/4 ROMS LEILIGHET
15,6

Beliggenheten mot portalen gir denne

Nleiligheten en særegen og tiltalende

Balkong
10,3 m2

Balkongen mot syd har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, og bod. Utsikten fra balkongen mot syd blir flott, ut over Oslofjorden med
innseilingen til Tønsberg og yrende båtliv.

N
sov 1

Utsikten fra både stue, soverom og
balkong blir flott, rett ut mot fjorden
og innseilingen til Tønsberg med
yrende båtliv og flotte naturopplevelser.
Master-soverommet har utgang til
egen balkong med ettermiddagsog kveldssol.

15,6

m2

bad
6,2 m2

sov 2

•
•
•
•
•
•
•

Vinklet stor stue.
Skjermet kjøkken.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Balkong med kveldssol mot nord.
Gasspeis.
15 kvm innglasset balkong.

8,8 m2

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Kjøkkenøy.
Gasspeis.
15 kvm innglasset terrasse.
Utebod.

gang

trapp/heis

18,2 m2

bod

bad
2,5 m2

sov2

gang

7,4 m2

6,7 m2

TV

Innglasset balkong
15,6 m2

kjøkken
Peis

opphold
53,2 m2

Innglasset balkong
15,5 m2

bad
2,8 m2

Tv-kontor-sov

S18

F

KB

FASE

TB

TYPE

FORM.

A4

SIGN.

MÅL

1:100

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

KTRL.

DATO

23.02.2017

FILN.

wc

Salg

Uteopphold totalt: 25,9m2
Jarlsø - Felt 2 / Tun
4
innglasset
balkong: 15,6m2
Leilighet B H0201
A-102-05S

120 kvm BRA

P-rom: 117 kvm
Balkongareal totalt: 28 kvm
Innglasset balkong: 15 kvm
Målestokk 1:100

S30
S19

23.02.2017

1:100

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

.03.17
8
0
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB
FASE

Utebod
2,2 m2

7,4 m2

TB

TYPE

sov3

SIGN.

43,1 m2

3,3 m2

KTRL.

bod

11,0 m2

Seksjonsnr: 19
Leilighetsnr: C H0203
Type: 3-4-roms
BRA: 120,0m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 117,0m2
Etasje: 2.etasje

MÅL

gang

stue/kjøkken

FORM.

3,1 m2

9,0 m2

DATO

bod

FILN.

16 x 188 = 3 000

100,5 kvm BRA

SIDE 44 - INNSEILINGEN 1

sov1
13,4 m2

18,4 m2

Uteopphold totalt: 25,8m2
innglasset balkong: 15,5m2

Målestokk: 1: 100

bad
6,3 m2

Balkong
10,3 m2

14,6 m2

12,6 m2

P-rom: 97,5 kvm
Balkongareal totalt: 28 kvm
Innglasset balkong: 15 kvm

Utebod
2,2 m2

A

3,1 m2

A

Seksjonsnr: 18
Leilighetsnr: B H0201
Type: 3-roms
BRA: 100,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 97,5m2
Etasje: 2.etasje

20,4 m2

Peis

TV

•
•
•
•
•

3,0 m2

trapp/heis

A

planløsning. Stuen og balkongene i
front får skråvegg. Balkongen mot øst
har innglassing som kan åpnes eller
lukkes, helt eller delvis, noe som
forlenger brukssesongen betydelig.

Beliggenheten mot portalen gir denne gjennomgående leiligheten en særegen og tiltalende planløsning. Stuen og balkongene i front får skråvegg.
Et område av stuen er satt av til valgfri bruk for kjøper, som kan velge mellom mer stueareal, kontor, eller et ekstra gjesterom.

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C H0203
A-102-07S

INNSEILINGEN 1 - SIDE 45

SNR 21: LEILIGHETSTYPE 20

SNR 20 OG 23: LEILIGHETSTYPE 19
2-ROMS LEILIGHET

4-ROMS LEILIGHET

Liten og smart – med nøye uttenkt planløsning er det mulig med god bokvalitet på et begrenset areal. Fra entreen er det tilgang til bad og bod – sistnevnte kan
også brukes kombinert som garderobe. Kjøkkenet ligger skjermet innenfor entreen. Stuen har store vinduer med skyvedør ut til balkongen. Egen skjermet alkove
for sofa eller gjesteseng. Soverommet har to plassbesparende skyvedører.

Fire-roms innholdsrik og arealeffektiv leilighet. Vinduer og balkonger i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis
skjermet kjøkken mot nord med utgang til balkong med ettermiddags- og kveldssol. Balkongen mot syd har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis,
og bod. Balkongene gir rikelig med uteplass, og innbyr til både spiseplass og salonggruppe utendørs. Utsikten fra både stue, soverom og balkong blir flott, utover
Oslofjorden og det yrende båtlivet i innseilingen til Tønsberg.

Hele balkongen har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis. Balkongen blir solrik med flott utsikt ut mot Oslofjorden og båtlivet i innseilingen
til Tønsberg.
•
•
•
•

N

14 kvm innglasset balkong.
Ferdig opplegg for terrassevarmer.
Utebod.
Sportsbod i kjeller.

•
•
•
•
•

Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
To soverom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis.
Utebod
2,2 m2

sov

bad
4,6

Balkong
10,3 m2

10,3 m2

m2

Peis

Utebod
2,2 m2

opphold

kjøkken

31,4 m2

12,7 m2

Innglasset balkong
14,1 m2

5,0 m2
TV

4,0 m2

TV

kjøkken

7,4

bod/gard.
3,0 m2

bad

sov3
m2

opphold/sov

Innglasset balkong
16,8 m2

sov1

6,3 m2

13,3 m2

A

gang

bad

20,4 m2

2,5 m2

Utebod
2,2 m2

A

D H0202

gang

sov2

Seksjonsnr: 21
Leilighetsnr: C H0201
Type: 4-roms
BRA: 100,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 97,5m2
Etasje: 2.etasje

1m2
,1m2

Utebod
2,2 m2

11,0 m2

7,4 m2

sov

bad

bod

4,6

10,3 m2

m2

3,1 m2

16 x 188 = 3 000

gang

SIDE 46 - INNSEILINGEN 1

100,5 kvm BRA

A4

TB

FASE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

FoKB

Forprosjekt

TYPE

1:100

SIGN.

23.02.2017

3.17

08.0
reløpig

KTRL.

Målestokk 1:100

S21

MÅL

P-rom: 97,5 kvm
Balkongareal totalt: 29 kvm
Innglasset balkong: 16 kvm

FORM.

Salg
S23

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C/D H0202
A-102-08S

DATO

TB

TYPE

FASE

SIGN.

A4

S20

KTRL.

MÅL

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

1:100

.03.17
8
0
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB

FILN.

Målestokk: 1: 100

23.02.2017

FORM.

P-rom: 47,5 kvm
Balkongareal totalt: 16 kvm
Innglasset balkong: 14 kvm

DATO

50,5 kvm BRA

FILN.

Uteopphold totalt: 27,1m2
innglasset balkong: 16,8m2

Salg

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C H0201
A-102-09S

INNSEILINGEN 1 - SIDE 47

SNR 22 OG 33: LEILIGHETSTYPE 21

SNR 24: LEILIGHETSTYPE 22

3-ROMS LEILIGHET

4-ROMS LEILIGHET

Innholdsrik og arealeffektiv tre-roms leilighet. Vinduer og balkonger i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet
kjøkken mot nord og ettermiddagssolen. Gasspeisen fungerer som et skille mellom kjøkken og stue. Det er også mulig som tilvalg å sette opp en hel vegg med
glassdør dersom man ønsker lukket kjøkken. Fra kjøkkenet er det utgang til balkong med kveldssol.
Mot sydøst blir det flott fjordutsikt fra store stuevinduer, med skyvedør ut til den innglassede balkongen, hvor man kan sitter i le og følge med på båtlivet i
innseilingen til Tønsberg.

Arealeffektiv fire-roms leilighet. Vinduer og balkonger i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis skjermet kjøkken mot
nord med utgang til balkong med ettermiddags- og kveldssol.
Balkongen mot syd har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, og bod. Utsikten fra både stue, soverom og balkong blir flott ut mot Oslofjorden,
Nøtterøyskjærgården og båtlivet i innseilingen til Tønsberg.

Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Gjesterom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis.
17 kvm innglasset balkong.
Utebod.
trapp/heis

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
To soverom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis.
Innglassing og utebod.

Utebod
2,2 m2

A

bod

bad

3,1 m2

2,5 m2

Balkong
10,3 m2

kjøkken
12,7 m2

gang

7,4 m2

A

opphold

sov2

6,8 m2

31,5 m2

bad

sov1

6,3 m2

13,3 m2

Balkong
10,3 m2

TV

Innglasset balkong
16,9 m2

TV

bad

sov3

kjøkken

6,3 m2

7,4 m2

12,7 m2

sov1

opphold

Peis

Innglasset balkong
15,3 m2

A

18,2

•
•
•
•
•
•
•

20,5 m2

3,0 m2

m2

N

Peis

•
•
•
•
•
•

31,4 m2

2, 33
H0203, D H0303

Utebod
2,2 m2

13,4 m2

bad

Seksjonsnr: 24
Leilighetsnr: D H0201
Type: 4-roms
BRA: 100,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 97,5m2
Etasje: 2.etasje

Utebod
2,2 m2

2,5 m2

sov2
7,4

Utebod
2,2 m2

gang

m2

10,8

m2

bod

bad

sov

4,6 m2

10,3 m2

3,1 m2

16 x 188 = 3 000

gang

SIDE 48 - INNSEILINGEN 1

FORM.

A4

Salg

A4

SIGN.

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

1:100

Innglasset balkong

.03.17
8
0
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB
KTRL.

23.02.2017

MÅL

TB

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet D H0203/303
A-102-10S

P-rom: 97,5 kvm
Balkongareal totalt: 27 kvm
Innglasset balkong: 15 kvm

FORM.

KB

FASE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

F

TYPE

MÅL

1:100

SIGN.

23.02.2017

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

KTRL.

DATO

Målestokk: 1: 100

S33
S22

FILN.

P-rom: 85 kvm
Balkongareal totalt: 29 kvm
Innglasset balkong: 17 kvm

DATO

100,5 kvm BRA

88 kvm BRA

FILN.

alt: 27,2m2
kong: 16,9m2

kjøkken

TB

S24

FASE

Uteopphold totalt: 25,6m
innglasset balkong: 15,3m2

e, 3.etasje

TYPE

2

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet D H0201
A-102-11S

Målestokk 1:100

INNSEILINGEN 1 - SIDE 49

SNR 26: LEILIGHETSTYPE 24

SNR 25: LEILIGHETSTYPE 23
4-ROMS LEILIGHET + LOFTSTUE

4-ROMS FRONTLEILIGHET

Loft
/
E H lager fo
0
r lei
høy 201
l
de

ikke

N mot sjøen vil man få en unik nærhet til
vannet i denne leiligheten. Den store
vinklede stuen har vinduer og utsikt i
tre retninger, og er omkranset av store
balkonger. Her blir det sol fra morgen
til kveld. Utsikten blir storslagen ut over
innseilingen til Tønsberg, mot
Vallø, Torgersøya med klokketårnet,
Ormøy og langt utover Oslo-fjorden.
Balkongene har rikelig med plass til
både spisebord, salonggrupper og
solsenger.

åpe

Det store stuerommet er gjennomgående og har delvis
skjermet kjøkken mot nord. Fra kjøkkenet er det utgang til
balkong med kveldssol. Stuen har trapp opp til en romslig
loftstue, som om ønskelig kan utnyttes til en fullverdig annen
etasje med for eksempel tv-stue.

Med beliggenheten helt ytterst ut

(1
mål ,7-1,1)
bart
m
area
l

nt

beliggende, innholdsrik og solrik leilighet nær sjøen.
NFlott
Dette er den største leiligheten i INNSEILINGEN 1.

Loft

stue

44,6

Fra både stuen, master-soverommet og balkongen blir det
flott utsikt utover Oslofjorden, innseilingen til Tønsberg,
Nøtterøyskjærgården og Ormøy.
Den sydøstvendte hovedbalkongen har innglassing og god
plass til både spisebord og utesalong.

/opp

m2

hold

h=1

,9 m

Oppe trapp
18,4 /heis

kjøkken

Utebod
3,0 m2

16,8 m2

Balkong
14,7 m2

Balkong
10,3 m2

m2

gan

onto

A

6,8

g

Tv-k

m2

m2

r-so

v

Ute
bod
2,2
m2

bad

6,3

sov
2

8,2

m2

17 x

176

=3

m2

sov
1

000

13,4

opp

45,4

Balk
ong
10,3
m2

hold

Inng
la
17,3 sset ba
lkon
m2
g

m2

ken

m2

Peis

Uteopphold totalt: 27,6m
innglasset balkong: 17,3m2

14,1

EH

kjøk

2

158 kvm BRA

Målestokk: 1: 100

SIDE 50 - INNSEILINGEN 1

S25

FASE
TYPE

MÅL

SIGN.

A4

KTRL.

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

7
3724
Forprosjekt
8.03.1

Salg

KB
0
Foreløpig

1:100

FORM.

DATO

23.02.2017

FILN.

Nede

P-rom: 155 kvm
Balkongareal totalt: 29 kvm
Innglasset balkong: 17 kvm

m2

TV

Seksjonsnr: 25
Leilighetsnr: E H0202
Type: 4-roms
BRA: 158,0m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 155,0m2
Etasje: 2.etasje + hems

Ute
bod
2,2
m

TB

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet E H0202
A-102-12S

Seksjonsnr:
26er sentralt plassert i stuen,
Gasspeisen
med
glassvegger,
og kan sees fra både
Leilighetsnr: E H0201
stue,
kjøkken
og
balkonger.
Type: 4-roms
BRA: 141,0m2
2
• Store
vindusfelt
i stuen mot fjordutsikten.
Utebod:
3,0m
•
34
kvm
innglasset
balkong.
2
P-rom: 138,0m
• Helt kjøleskap og halv frys under benk.
Etasje:
2.etasje
• Master-soverom
med en suite bad.

50,9 m2
Peis

sov2

gang

7,4 m2

5,2 m2

6,7 m2

bad

bod

3,8 m2

3,1 m2

16 x 188 = 3 000

bad
8,8 m2

sov1
18,6 m2

• Badekar og dusj.

2
• Romslig
hall med
inngang
til bod.
Uteopphold
totalt:
59,6m
2
•
Gjesterom
med
privat
tilgang
til gjestebad.
innglasset balkong: 34,6m

Innglasset balkong
34,6 m2

gard

walk-in

trapp/heis

4,8 m2

18,4 m2

Utebod
2,2 m2

3.17

23.02.2017

1:100

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

141 kvm BRA
P-rom: 138 kvm
Balkongareal totalt: 62 kvm
Innglasset balkong: 34 kvm

08.0
reløpig

TB

FoKB

FASE

2,5

7,8

m2

Forprosjekt

TYPE

bad

m2

opphold

Sov3

SIGN.

m2

KTRL.

18,6

-in

bad

sov
3

8,4

m2

A

m2

4,8

MÅL

m2

-in

FORM.

walk

walk

4,3

Kjøkkenet ligger skjermet i nordenden
av stuen og har utgang til balkong med
kveldssol. Master-soverommet har en
suite bad og walk in garderobe.
Soverommet er høyloftet, over 4 meter
opp til skråhimlinger med store vinduer
mot fjorden og innseilingen i øst. Over
bad og garderobe ligger en hems som
nås via en åpen loftstige, til bruk for
ulike formål som stuing av reiseeffekter
eller som lager.

sov
1

000

DATO

m2

sov
1

11,4

=3

020
2-ko
rr.

bod

3,1

176

FILN.

17 x

TV

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
17 kvm innglasset balkong.
Delvis skjermet kjøkken.
Helt kjøleskap og halv frys under benk.
Gasspeis.
Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Soverom 3 med privat tilgang til gjestebad.

TV

•
•
•
•
•
•
•
•

Salg

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet E H0201
A-102-13S

S26

Målestokk 1:100

INNSEILINGEN 1 - SIDE 51

SNR 27: LEILIGHETSTYPE 25

SNR 28: LEILIGHETSTYPE 26

4-ROMS TOPPLEILIGHET
bod

Dette er den nest største leiligheten i INNSEILINGEN 1.
Vinduer og balkonger mot både syd og vest sørger for
gode lys- og solforhold. Den gjennomgående store
stuen har delvis skjermet kjøkken mot vest og
ettermiddagssolen. Gasspeisen fungerer som et skille
mellom kjøkken og stue. Det er også mulig som tilvalg
å sette opp en hel vegg med glassdør dersom man
ønsker lukket kjøkken. Fra kjøkkenet er det utgang til
balkong med ettermiddags- og kveldssol.
Mot sydøst blir det flott fjordutsikt fra store stuevinduer.
Det er skyvedør ut til den store innglassede balkongen,
hvor man kan sitte i le og følge med på det
yrende båtlivet i innseilingen til Tønsberg.

sov2
7,4 m2

gang

sov3

10,1 m2

8,1 m2

N

wc
2,6 m2

gang
10,1 m2

bod
3,4 m2

sov1
A

hall

6,5 m2

m2

Utebod
2,2 m2

Pe

is

stue/kjøkken
42,3 m2
Balkong
10,3 m2

kjøkken
12,3 m2

Seksjonsnr: 27
Leilighetsnr: B H0303
Type: 4-roms
BRA: 153,0m2
Utebod: 3,6m2
P-rom: 149,5m2
Etasje: 3.etasje

Innglasset balkong
24,4 m2

bod
3,0 m2

Sov2

Innglasset balkong
22,0 m2

A

6,4 m2

sov2
7,4 m2

gang
10,1 m2

Seksjonsnr: 28
Leilighetsnr: B H0302
Type: 3-roms
BRA: 90,0m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 87,0m2
Etasje: 3.etasje

bad

kott
TV

sov1
13,4 m2

A

bad
6,5 m2

Utebod
2,2 m2

Utebod
3,6 m2

90 kvm BRA
P-rom: 87 kvm
Balkongareal totalt: 24 kvm
Innglasset balkong: 22 kvm

S28

23.02.2017

1:100

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

F

KB

FASE

Uteopphold totalt: 22,0m2
innglasset balkong: 22,0m2
3724
Jarlsø
Felt
2
/
Tun
4
Forprosjekt
Leilighet B H0303
Salg
A-103-01S

TB

TYPE

KTRL.

10,1 m2

SIGN.

7

gang

KTRL.

KB

FASE

1:100

10.03.1
ForeløpA4ig
TB

TYPE

MÅL

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

23.02.2017

FORM.

h=1,9 m

2,6 m2

MÅL

S27

h=1,9 m

DATO

153 kvm BRA

4,3 m2

FILN.

600

15,9 m2

bad

FORM.

sov1

m2

DATO

7,1

Uteopphold totalt: 34,7m2
innglasset balkong: 24,4m2

SIDE 52 - INNSEILINGEN 1

Innglasset balkong
14,5 m2

13,7 m2

76,6 m2

Målestokk: 1: 100

22 kvm innglasset balkong.
Gasspeis.
Fliselagt dusjnisje.
Soverom 2 med tilgang til gjestebad.
Utebod.

bad

bad
2,8

•
•
•
•
•

13,4 m2

opphold

P-rom: 149,5 kvm
Balkongareal totalt: 38 kvm
Innglasset balkong: 24 kvm

Innholdsrik tre-roms leilighet, med vinklet stue og åpen kjøkkenløsning. Romslig gang med inngang til gjestebad og bod. Master-soverommet får også flott
fjordutsikt, og eget en suite bad. Fra stuen er det skyvedør ut til en stor innglasset balkong. Herfra blir det flott utsikt rett ut mot fjorden og innseilingen til
Tønsberg, med yrende båtliv og flotte naturopplevelser.

Innglasset balkong
22,0 m2

A

FILN.

• Master-soverom med en suite bad.
• Fliselagt dusjnisje.
• Soverom 3 med privat tilgang
til gjestebad.
• Gasspeis.
• 24 kvm innglasset balkong.
• Bod og kott.

3,0 m2

Peis

N

3-ROMS TOPPLEILIGHET

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet B H0302
A-103-02S

Målestokk 1:100

INNSEILINGEN 1 - SIDE 53

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet B H0301
A-103-03S
Salg

.03.17
6
1
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB

N

1:100

TB

SIGN.
MÅL

FORM.

Hele balkongen har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis. Balkongen blir solrik med flott utsikt ut mot Oslofjorden og båtlivet i innseilingen til
Tønsberg.
•
•
•
•

16 kvm innglasset balkong.
Ferdig opplegg for terrassevarmer.
Utebod.
Sportsbod i kjeller.
wc

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

A4

23.02.2017

4,6

DATO

opphold

bod/gard.
3,0 m2

2,9 m2
Innglasset balkong
14,5 m2

hall
13,7 m2

wc
3,7 m2
Pe

is

trapp/heis

Utebod
2,2 m2

Seksjonsnr: 31
Leilighetsnr: C H0302
Type: 2-roms
BRA: 50,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 47,5m2
Etasje: 2.etasje

F

KB

FASE

TB

TYPE

A4

SIGN.

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

S31
1:100

7
8.03.1
0
g
i
p
orelø Forprosjekt 3724

KTRL.

23.02.2017

MÅL

P-rom: 47,5 kvm
Balkongareal totalt: 18 kvm
Innglasset balkong: 16 kvm

FORM.

50,5 kvm BRA

DATO

Uteopphold totalt: 24,8m2
innglasset balkong: 14,5m2

Seksjonsnr: 29
Leilighetsnr: B H0301
Type: 4-roms
BRA: 145,5m2
Utebod: 2,5m2
P-rom: 142,5m2
Etasje: 3.etasje

N
SIDE 54 - INNSEILINGEN 1

20,4 m2

Uteopphold totalt: 16,1m2
innglasset balkong: 16,1m2

stue/kjøkken
42,3 m2

S29

opphold/sov

FILN.

22,5 m2

Innglasset balkong
16,1 m2

5,0 m2

sov3

A

Målestokk: 1: 100

kjøkken

TV

Utebod
2,5 m2

62,0 m2

bod

P-rom: 142,5 kvm
Balkongareal totalt: 27 kvm
Innglasset balkong: 14 kvm

10,3 m2

m2

4,0 m2

7,9 m2

145,5 kvm BRA

sov

bad

gang

7,9 m2

Utebod
2,2 m2

2,5 m2

FILN.

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
Soverom 3 med privat tilgang til gjestebad.
Romslig hall med bod.
14 kvm innglasset balkong.
Utebod.

KTRL.

sov2

•
•
•
•
•

FASE

Utsikten fra stuen og balkongen mot
sjøen blir flott, rett ut mot Oslofjorden
og innseilingen til Tønsberg med
yrende båtliv og flotte naturopplevelser.

TYPE

Balkong
10,3 m2

TV

12,4 m2

6,3

2

Peis

kjøkken

Liten og smart, med nøye uttenkt planløsning er det mulig med god bokvalitet på et begrenset areal. Fra entreen er det tilgang til bad og bod – sistnevnte kan også
brukes kombinert som garderobe. Kjøkkenet ligger skjermet innenfor entreen. Stuen har store vinduer med skyvedør ut til balkongen, og egen skjermet alkove for
sofa eller gjesteseng. Soverommet har plassbesparende skyvedører.

A

m

hold

53,5

Master soverommet har walk in
garderobe og en suite bad, med
badekar. Kjøkkenet er delvis skjermet,
og har utgang til balkong med
ettermiddags- og kveldssol. En flott
gasspeis med glassvegger kan sees
fra store deler av stuen og balkongen.

2-ROMS TOPPLEILIGHET

2

m

7,2 m2

opp

walk-in

SNR 31: LEILIGHETSTYPE 28

g

v
Peis

7,8 m2

12,8 m2

6 ,7

r - so

bad

sov1

gan

2

m

2

onto

m

ken

1 2 ,6

9 ,0

4-ROMS TOPPLEILIGHET
Beliggenheten over portalen gir
denne leiligheten er særegen og
tiltalende planløsning. Stuen og
balkongene i front får skråvegg.
Balkongen mot syd har innglassing
som kan åpnes eller lukkes, helt
eller delvis, noe som forlenger
brukssesongen betydelig.

kjøk

Tv-k

SNR 29: LEILIGHETSTYPE 27

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C H0302
A-103-05S

Målestokk 1:100
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SNR 32: LEILIGHETSTYPE 29

SNR 34: LEILIGHETSTYPE 30

4-ROMS TOPPLEILIGHET

3-ROMS TOPPLEILIGHET

Fire-roms innholdsrik og arealeffektiv leilighet. Vinduer og balkonger i begge ender sørger for gode lys- og solforhold. Den gjennomgående stuen har delvis
skjermet kjøkken mot nord med utgang til balkong med ettermiddags- og kveldssol.

Arealeffektiv tre-roms leilighet. Fra entreen er det tilgang til bad og bod – sistnevnte kan også brukes kombinert som garderobe. Fra gangen er det også inngang
til soverom 2, som får privat tilgang til gjestebadet. Master soverommet har en suite bad.
Stuen har store vinduer med skyvedør ut til balkongen, og åpen kjøkkenløsning.

Balkongen mot syd har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis, og bod. Balkongene gir rikelig med uteplass, og innbyr til både spiseplass og
salonggruppe utendørs. Utsikten fra både stue, soverom og balkong blir flott, utover Oslofjorden og det yrende båtlivet i innseilingen til Tønsberg.
•
•
•
•
•

N

Master-soverom med en suite bad.
Fliselagt dusjnisje.
Romslig hall med inngang til bod.
To soverom med privat tilgang til gjestebad.
Gasspeis.

Hele balkongen har innglassing som kan åpnes eller lukkes, helt eller delvis. Balkongen blir solrik med flott utsikt ut mot Oslofjorden og båtlivet i innseilingen til
Tønsberg.
•
•
•
•
•

Utebod
2,2 m2

Romslig gang med bod.
Innglasset balkong.
Ferdig opplegg for terrassevarmer.
Utebod.
Sportsbod i kjeller.

sov1

bad
6,4 m2

gang

Utebod
2,2 m2

13,1 m2

A

10,1 m2

bad

Peis

kjøkken
12,7 m2

2,6 m2

opphold

Balkong
10,3 m2

31,4 m2

gang
TV

sov3
7,4

m2

bad

sov1

6,3 m2

13,3 m2

A

bad

7,4

H0301

11,0

m2

m2

bod

bad

sov

4,6 m2

10,3 m2

3,1 m2

16 x 188 = 3 000

m2
e

gang

kjøkken

7,4 m2

bod

TV

gang

sov2

sov2

3,0 m2

Utebod
2,2 m2

2,5 m2

2

9,7 m2
Innglasset balkong
15,1 m2

Innglasset balkong

Innglasset balkong
21,3 m2

Seksjonsnr: 34
Leilighetsnr: D H0302
Type: 3-roms
BRA: 76,0m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 73,0m2
Etasje: 3.etasje

opphold
28,9 m2

Utebod
2,2 m2

Uteopphold totalt: 21,3m2
innglasset balkong: 21,3m2

talt: 25,4m2
kong: 15,1m2
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TB

FASE

A4

FoKB

Forprosjekt

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

1:100

KTRL.

MÅL

P-rom: 73 kvm
Balkongareal totalt: 23 kvm
Innglasset balkong: 21 kvm

23.02.2017

FORM.

Forprosjekt 3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet C H0301
Salg
A-103-06S

76 kvm BRA

DATO

FASE

TB

TYPE

FORM.

A4

SIGN.

MÅL

1:100

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

3.17
ig 08.0

reløp
FoKB
KTRL.

DATO

Målestokk: 1: 100

23.02.2017

FILN.

P-rom: 97,5 kvm
Balkongareal totalt: 27 kvm
Innglasset balkong: 15 kvm

S32

FILN.

100,5 kvm BRA

3.17

08.0
reløpig
Salg

S34

3724 Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet D H0302
A-103-07S

Målestokk 1:100
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SNR 35: LEILIGHETSTYPE 31

Utsikten fra en leilighet i Tun Sydøst,
nabobygget til INNSEILINGEN 1.

3/4 ROMS TOPPLEILIGHET
Hem
E H s for le
il.
020
2

Flott beliggende, innholdsrik og solrik leilighet nær sjøen.
N stuerommet er gjennomgående og har delvis
Det store
skjermet kjøkken mot nord. Fra kjøkkenet er det utgang
til balkong med kveldssol. Et område av stuen er satt av
til valgfri bruk for kjøper, som kan velge mellom mer
stueareal, kontor, eller et ekstra gjesterom. En flott
gasspeis med glassvegger kan sees fra store deler av stuen.
Master soverommet har walk in garderobe og en suite bad.
Fra stuen og balkongen utenfor blir det flott utsikt utover
Oslofjorden, innseilingen til Tønsberg, Nøtterøyskjærgården og Ormøy. Balkongen har innglassing og
god plass til både spisebord og utesalong.

11,4

176

walk

4,3

m2

m2

=3

000

-in
bad

5,8

m2

Tv-k

onto

Stort vindusfelt i stuen mot fjordutsikten.
17 kvm innglasset balkong.
Privat soverom 2/gjesterom med bad.
Delvis skjermet kjøkken.
Helt kjøleskap og halv frys under benk.

r-so

v

opphold
Inng
la
16,8 sset ba
lkon
m2
g
Peis

12,3 m2

Balkong
10,3 m2

Uteopphold totalt: 27,1m2
innglasset balkong: 16,8m2

Ute
bod
2,2
m2

65,4 m2

kjøkken

Seksjonsnr: 35
Leilighetsnr: D H0301
Type: 3-4-roms
BRA: 128,5m2
Utebod: 2,2m2
P-rom: 125,0m2
Etasje: 3.etasje

,9 m

TV

•
•
•
•
•

17 x

sov
1

h=1

bad

bod

13,1

6,4 m2

gang

3,4 m2

sov1

bad

2,7 m2

m2

Utebod
2,2 m2

A

10,1 m2

wc
2,6 m2

sov2

gang

8,1 m2

9,7 m2

sov2
7,4 m2

bod

128,5 kvm BRA
P-rom: 125 kvm
Balkongareal totalt: 29 kvm
Innglasset balkong: 17 kvm
Målestokk: 1: 100
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S35

FASE

FORM.

A4

TB

TYPE

BIM Server: bim.kbarkitekter.no BIM Server 19/3724 Jarlsø/3724
Bygning

SIGN.

MÅL

1:100

.03.17
8
0
g
i
reløp Forprosjekt 3724
FoKB
KTRL.

DATO

23.02.2017

FILN.

3,0 m2

Salg

Jarlsø - Felt 2 / Tun 4
Leilighet D H0301
A-103-08S

INNSEILINGEN 1 - LEVERANSEBESKRIVELSE OG SALGSINFORMASJON
BOLIGPROSJEKTET: Et vinklet bygg i tre
leilighetsetasjer og kjeller. Alle leilighetene har
terrasse og/eller balkong. Garasjeanlegg i kjeller
med heis og trapp til hver etasje.
ANSVARLIG MEGLER
Anniken Rasch
Mobil: 984 84 844
E-post: anniken.rasch@dnbeiendom.no
Trond Holsvik
Mobil: 918 85 195
E-post: trond.holsvik@dnbeiendom.no
DNB Nybygg
Anton Jenssens gate 1
3103 Tønsberg
SELGER/UTBYGGER
Jarlsø Eiendom AS
Jarlsøveien 50, 3125 Tønsberg
Org.nr.: 971 127 767
ARKITEKT
KB Arkitekter AS

BYGNINGENE: Bygningene utføres med
plass-støpt bærekonstruksjon i betong. Fasader er
kledd med teglstein og delvis treverk. Innvendige
vegger er i tre eller stål stenderverk kledd med
gipsplater.
TERRASSE/BALKONGER: Terrassedekke er i
betong med tremmegulv. Hovedterrassene leveres
med delvis innglassing (enkeltglass). Rekkverk
leveres med glassflater og aluminium. Gassuttak
til grill på en terrasse eller balkong (ikke på de to
minste leilighetstypene).
INNVENDIG STANDARD
GULV: Som standard leveres enstavs parkett.
På baderom og wc vil det bli lagt fliser på gulv
og vegg.
VEGGER: Veggene i leilighetene blir malt i henhold
til standardfarger i prospekt, eller i den/de fargene
leilighetskjøper velger i tilvalgsmøte med valgt
malerentreprenør.
TAK/HIMLINGER OG TAKLISTER: Nedforet
himling utføres i gips. God takhøyde i hoveddel av
stue, lavere i øvrige rom for fremføring av tekniske
installasjoner. Rørføringer vil i all hovedsak bli
skjult bak sjakter, innkassinger, og helt eller delvis
nedforede platehimlinger. Listverk blir malt.
KJØKKEN: Kjøkken blir levert med komplett
innredning inklusive komfyr, induksjonstopp, kjøl/
frys, oppvaskmaskin og ventilator med kullfilter.
Det vil bli mulig å foreta endringer og tilvalg hos
kjøkkenleverandøren.
BAD: På bad leveres dusj, baderomsinnredning og
servant med ettgreps blandebatteri og garnityr.
Vegger og gulv blir flislagt, gulv får varmekabler.
Vegghengt toalett. Belysningen er downlights i tak.
I mindre bad leveres innredning med servant og
toalett, de fleste også med dusj. Det er plass til
vaskemaskin og tørketrommel (kondenstrommel)
på hovedbadet. Vannfordelingsskap for tappevann
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og gulvarmefordelinger er ikke endelig plassert,
men vil fortrinnsvis plasseres i bod, garderobe eller
bad.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer
eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med
mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

GARDEROBE: Det leveres minimum en meter
garderobe per seng som standard. Det leveres
også garderobe i gang/hall, bortsett fra i de
minste leilighetene. Noen leiligheter har ekstra
garderobe som i enkelte tilfeller erstatter innvendig
bod, og noen har walk-in løsning/omkledningsrom.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og
endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er
kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer
kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta
forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er
igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring
som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert
av utbygger/selger.

INNVENDIGE DØRER: Som standard leveres hvite
Swedoor Unique dører eller lignende.
VINDUER/BALKONGDØRER: Bygget utføres med
aluminiumbelagte trevinduer og balkongdører.
GULVLISTER/GERIKTER: Det leveres malt eller
lakkert listverk til gulv. Gerikter og taklister leveres
i isopor/neopren som blir malt.
HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET: Det
leveres brann/lyddør i henhold til krav som
inngangsdør.
TILVALG: Prosjektet og dets priser er basert på
at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med
delvis serieproduksjon i form av systematisering av
tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir
begrensninger for hvilke tillegg og endringer som
kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny
som angir aktuelle muligheter for endringer og
tilleggsarbeider.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og
tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter
skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av
byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som
vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold
til kjøpers interesse i å kreve endringer eller
tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt
for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf.
Bustadoppføringslova § 44.

TEKNISKE ANLEGG
VENTILASJON: Balansert boligventilasjon. Det er
lagt ferdig opplegg til kjøling som kan bestilles som
tilvalg i de største leilighetene.
ELEKTRISK: Alle framføringer utføres skjult i vegger
og tak så langt det er mulig. Det vil bli downlight
belysning i oppholdsrom (stue/kjøkken/bad/ entre)
i form av innfelte spotter. Totalt antall spotter som
leveres som standard er 15 stk i leiligheter til og
med 51 kvm, 20 stk opptil 100 kvm og 25 stykk i
leiligheter over 100 kvm. Ekstra belysning kan
bestilles som tilvalg av elektroleverandør.
Belysning leveres i bod og på terrasse.
Sikringsskap plasseres enten i bod, gang eller i
garderobe i leiligheten.
Elektropunkter leveres og plasseres i henhold til
NEK 400 for bolig.
OPPVARMING OG VARMTVANN: Leilighetene blir
oppvarmet med vannbåren gulvvarme. Leiligheter
over 76 kvm bra leveres med gasspeis som
standard. Annen peismodell kan velges som tilvalg.
TV/TELEFON: Leilighetene leveres med et
telefonuttak og to uttak til TV/bredbånd. Bredbånd
ligger ferdig koblet til leilighetene. Kjøper betaler
selv tilknytnings- og abonnementsavgifter.
PORTTELEFONI: Det monteres porttelefon med
døråpner i hver leilighet. Hovedinngangspartiet får
ringetablå med callinganlegg til leilighetene.
RENOVASJON: Det vil bli etablert nedgravd
utvendig avfallssystem for kildesortering etter
retningslinjene for Tønsberg kommune.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG: Fremføringer
til disse blir ikke inntegnet på prospekttegningene.
Endelig plassering bestemmes av hva som er
hensiktsmessig og nødvendig. Det tas forbehold
om endringer på plantegninger for fremføring av
sjakter for ventilasjonsanlegg, elektriske føringer og
innkassing av avløp osv.
FELLESAREALER
INNGANGSPARTI: Hovedinngangspartiet blir
flislagt og får innvendige trapper og heis til
leilighetene.
HEIS: Heis fra garasjeanlegg til alle etasjer. Heisen
blir dimensjonert etter gjeldende krav.
TRAPPER/TRAPPEROM: Trapper i betong blir
hovedsakelig belagt med fliser og ellers malt.
GARASJEPLAN: Garasjeanlegget får fjernstyrt
rulleport i aluminium. Laveste høyde i garasjen er
cirka 205 cm.
GARASJEPLASS OG BOD: Det medfølger en stk.
bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller.
Det blir mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplass
etter tilgjengelighet. El-bil parkering/ladestasjon vil
ikke leveres av selger, men kan bestilles som tilvalg.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan
organisering av parkeringsanlegget, uteareal
utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette
kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers
boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom,
eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet
bruksrett.
SYKKELPARKERING: Det blir etablert
sykkelparkering både ute og i garasjen.

brannvarsling i byggene, med detektorer og
meldeanlegg i alle leiligheter. Det leveres også
brannslange eller skumapparat.
SPESIELLE OPPLYSNINGER OG FORBEHOLD
VEGGTYKKELSER: Prospekttegningene baserer
seg på arkitektens første tegninger før ferdig
detaljprosjektering. Derfor må det tas forbehold
om at veggtykkelser kan bli endret for å tilpasses
nødvendige fremføringer av tekniske anlegg,
isolasjonsevne og bæringer.
TEGNINGER: Tegningene i prospektet er veiledende.
Innervegger som er tegnet med hel strek inngår i
leveransen, stiplede streker viser vegger som ikke
er inkludert i prisen. Gråfarget innredning på
plantegninger viser møbleringsmuligheter, og
leveres ikke.
Leilighetstype 7 er unntatt tilgjengelighetskrav.
UTEANLEGG: Uteanlegg blir ferdigstilt så fort
årstiden tillater det. Dette kan bli etter overtakelse.
OFFENTLIGE PÅLEGG: Selger tar forbehold om
endringer grunnet offentlige pålegg som ikke er
kjent på salgstidspunktet.
PRISER: Salgsprisene er faste og kan ikke justeres
etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som
helst å regulere prisene på usolgte boliger.
PARKERINGSANLEGG: Selger beholder full
eiendomsrett til parkeringsplasser som ikke er solgt.
AREALER: Leilighetene og balkongene er målt på
tegning og mindre avvik kan forekomme.

UTENDØRS BELYSNING: Det blir felles utelys ved
innkjøringer, interne veier, inngangspartier og på
fasade. Hver leilighet får egen belysning på terrasse
og balkong.

TOMT: Eiendommen skal fradeles og
eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller
oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal
opprettes med egen matrikkel, og eiendommen
vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt
fra selger å bli ca. 7900 kvm. Hver seksjon vil bestå
av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen.
Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet,
men vil bli fastsatt før overtagelse.

BRANNVERN: Det installeres sentralanlegg for

SAMEIET: Sameiet er planlagt å bestå av totalt

UTEOMRÅDER: Området får attraktive grøntområder
og beplantning.
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35 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt.
bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den
daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie
iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven.

seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil
engasjere forretningsfører for sameiet for første
driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett
for fellesutgifter.

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet
enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av
sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer
enn 2 seksjoner i sameiet.

2) KOMMUNAL EIENDOMSSKATT: Det er ikke
innført eiendomsskatt i Tønsberg kommune.

Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter
hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets
styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes
etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av
Sameiermøtet. Videre er det Sameiermøtet som
beslutter om det skal utarbeides husordens-/
trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en
stemme i sameiermøtet.
Seksjonering kan ta tid som følge av lang
saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres
oppmerksom på at ved utleie av boligen før
seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det
utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert
pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er
kjøpers ansvar og risiko.
EIERFORHOLD: Selveier
EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE KOSTNADER
1) FELLESUTGIFTER: Fellesutgifter vil avhenge av
hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi,
og fordeles ihht. vedtektene.
Fellesutgifter er stipulert til årskostnad kr. 348,- per
kvm BRA for første driftsår, hvor man har lagt til
grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget,
strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som
snømåking og renhold, fjernvarme for fellesareal,
TV, bredbånd og internett samt diverse vedlikehold
er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på Sameiermøte.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte
fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres
i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet
på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet
kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle
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STIPULERT OVERTAGELSE: Boligen planlegges
ferdigstilt i perioden fra 1. kvartal til 2. kvartal 2019,
under forutsetning om vedtak om igangsetting
innen 1. august 2017. Dette gjelder ikke som en
bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse,
herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper
skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne
som en frist ihht. bustadoppføringslova.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder
før den avtalte fristen til å ha boligen klar til
overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om
dette minimum to måneder før det nye
overtagelsestidspunktet. Det eksakte
overtagelsestidspunktet skal gis med minst
14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes
dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker
dersom det oppstår forhold som vil medføre at han
blir forsinket med sin utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene
som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.
HEFTELSER: Boligen selges fri for pengeheftelser
med unntak av boligsameiets legalpant i hver
seksjon jf. lov om eierseksjoner.
TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER:
Tønsberg kommune har tinglyst følgende
bestemmelser for Jarlsø i forbindelse med videre
drift og beboelse, og som ikke skal slettes:
Bestemmelse om vei og adkomstrett, herunder
bruk av sti for allmenheten, bestemmelse om at
fremleie av båtplass ikke er tillatt, bestemmelse for
trafokiosker.
FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER:
Jarlsø er regulert for opp mot 400 boligenheter

samt næring. Ytterligere utbygging må derfor
påregnes i årene fremover.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av
fasader og utomhusplanen.

Bryggeområdet er offentlig tilgjengelig for
allmennheten. Forvaltning og drift av veier, bro
og øvrige arealer vil betjenes av Jarlsø Eiendom AS
og kommunen. Rammetillatelse for prosjektet er
mottatt.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører
sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av
myndighetene.

MEGLERS VEDERLAG: (betales av oppdragsgiver)
Meglers vederlag er avtalt til kr 33.500,- pr enhet.
I tillegg betaler oppdragsgiver kr 25.000,- i
tilretteleggingsgebyr.
UTLEGG: (betales av oppdragsgiver)
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige
instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 2.500,Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,Oppgjørstjenester: Kr. 4.000,- pr enhet
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift
ENERGIMERKING: Energimerking av boligen skal
utføres av selger og må foreligge for å få utstedt
ferdigattest.
GARANTI: Kjøper har reklamasjonsrett etter
bustadoppføringslova. I denne perioden skjer
oppfølging av reklamasjonsarbeider gjennom
entreprenør.
GENERELLE FORBEHOLD: Selger er ikke
bundet dersom ikke 50 % av prosjektets totalverdi
er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for
igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom
disse forbeholdene ikke er avklart innen 01.04.18
har selger rett til å kansellere kontrakten.
Kjøper har i en slik situasjon rett til å få
innbetalt beløp samt opptjente renter på
klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger
intet ansvar overfor kjøper.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i
konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg
som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette
gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.
Er det motsetninger mellom prospekttegninger og
beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten etter samtykke av selger.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste
uten varsel på usolgte boliger.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER: Kjøp etter
bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader
og tap som følge av en eventuell avbestilling.
For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt
byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5
% av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige
pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom
på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan,
plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ
karakter og inneholder derfor detaljer som
farger, innredninger, møblering, beplantning
og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i
leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger
leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som
viser ulike innredningsløsninger er ment som
illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene
inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i
prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for
nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan
forekomme ved trykking/ kopiering.

Dette prospektet med tilhørende tegninger er
kun ment som en orientering om byggeprosjektet,
og er ikke bindende for den detaljerte utformingen
av bebyggelsen. Alle opplysninger er dermed
gitt med forbehold om utbyggers rett etter
kjøpekontrakten til å foreta endringer.

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for
VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren
har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav,
lover og forskrifter.

Antall kvadratmeter per rom, balkong og
terrasse samt vindusinndeling, kan variere fra
plantegningene etter at endelig detaljprosjektering
er gjennomført. Det tas forbehold om eventuelle
skrivefeil i beskrivelsen samt mindre arealavvik som
en følge av detaljprosjektering av bygget.

OMKOSTNINGER: Det skal i tillegg til
kjøpesummen betales følgende:
Tinglysningsgebyr for skjøte
kr 525,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,Á konto innbetaling til sameiet
kr 5.000,Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens
salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte
seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK
3.000,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold
om endring i tomteverdien og dokumentavgiften
på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer.

Bruksareal (BRA) er det arealet som ligger innenfor
boligens omsluttende vegger inkl. bod. BRA vil
angi et større areal enn primærrom (P-rom).
Innglassing utføres med enkeltglass med
luftespalteåpning og regnes som BRA i henhold til
Norges takseringsforbunds veileder for arealmåling
fra 2014. I prislisten skiller vi ut BRA på innglasset
areal på terrasse i egen kolonne.

Tegninger, modeller og bilder i prospektet er kun
av illustrativ art og viser ikke det nøyaktige innhold
eller omfang av vår leveranse. Det tas forbehold
om offentlig saksbehandling og fasadeendringer.
LOVVERKET: Kjøpet reguleres av Lov om avtale
med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.
(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller
hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker.
Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på
garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht.
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd

i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen
reguleres av avhendingslova.
LIKNINGSVERDI: Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå.
Likningsverdien for primærboliger (der boligeier
er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger
(alle andre boliger man måtte eie) fastsettes
etter forskjellige brøker. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no.
MEGLERS RETT TIL Å STANSE
GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler
pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll
av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle r
ettighetshavere til salgsobjektet. Det samme
gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver
og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav
til legitimasjon eller megler har mistanke om at
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en
straffbar handling eller forhold som rammes av
straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler
stanse gjennomføringen av transaksjonen.
Megler kan ikke holdes ansvarlig for de
konsekvenser dette vil kunne medføre for
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres
medkontrahent.
FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE: Ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse
kan finne sted.
Det tas forbehold om trykkfeil.
Mars 2017 Jarlsø Eiendom AS

INNSEILINGEN 1 - SIDE 63

OM Å BO VED VANNET

Vi vil gjerne få anbefale
en sang som sier mer enn
mange ord om temaet, gå
inn på www.youtube.com
og søk og lytt på
”Marie Fredriksson
Et hus vid havet”.

Det er ikke uten grunn at det finnes utallige
sanger, boktitler og filmnavn om mennesker og
vannet. Det er her vi `kommer fra`, og mennesker
har alltid etablert byer og bosteder ved hav,
fjorder, sjøer, elver og vann.
På Jarlsø bor du omgitt av fjorden, og det
gjennomsyrer opplevelsen av å bo her.
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Noen har egen båt på bryggene her og er aktive
brukere av Nøtterøyskjærgården – som mange
kaller Norges flotteste skjærgård. Andre tar på
seg badekåpa og rusler ned for morgen- og
kveldsbad. Flere gjør det året rundt. Andre igjen
liker seg best på land. En ting alle som bor her på
øya har felles er gleden over utsikten mot livet på
fjorden fra sine egne rom og terrasser. Med frisk
sjøluft som bonus.

Utemiljøbørsen
Send forslag til firmapost@amundsen-informasjon.no

Utemiljøbørsen er en kortfattet anmeldelse av tingenes tilstand eller mangel på tilstand – hos offentlige og
private aktører over hele landet. Vi gir terningkast fra én til seks, og lager en ti på topp-liste som oppdateres
i hver utgave av Utemiljø. I børsen kommer våre egne korte omtaler og innsendte forslag. Vi ønsker også at
våre lesere skal sende inn bilde, litt tekst – og foreslå terningkast på ting de kommer over.
Send til: firmapost@amundsen-informasjon.no

jarslø-prosjektet. To ganger har vi

inspiria Science Center. Senteret i

Runde sittebenker. Utenfor Hjørrings

hatt reportasjer fra Jarlsø-prosjektet i
Tønsberg. Her finner vi ett av de mest
spennende uteområder knyttet til boligutbygging her i landet. Med skjærgården som hage har landskapsarkitekter
og anleggsgartnere spilt på lag med naturen, og skapt fascinerende løsninger.
Til og med ny badestrand og sjiraffer er
på plass.
Honnør til anleggsgartner firma Strandman.

Sarpsborg er et moderne og unikt vitensenter. Uteområdet er også spesielt med
sine aktivitetstilbud som knytter lek og
aktiviteter til læring og vitenskap. Her
finner vi bl.a. en egen promenade, ulike aktivitetstilbud, lekeapparater og et
Østfoldkart formet etter kommunegrensene og beplantet med kommuneblomster fra hver av fylkets 18 kommuner.

kjøpesenter Metropol, som ligger i sentrum av den koselige byen på NordJylland i Danmark, har man satt opp
runde sittebenker. Benkene omkranser
busker, og når man setter seg ned – kan
man enten slappe litt av og beskue beplantningen, eller se utover den travle
plassen foran kjøpesenteret. En fin løsning.

Utemiljøbørsen 2012
Jarlsø-prosjektet
Bekkestua stasjon
Inspiria Science Center
Benker, Hjørring kjøpesenter
Danmark
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Bekkestua stasjon. Kolsåsbanen i Oslo
oppgraderes til T-banedrift, og Bekkestua stasjon har fått en helt ny visuell
utforming. Blant annet er taket i skråstilt furu. Anleggsgartnerforma Steen
& Lund har stått for steinlegging, utforming av bed, installering av benker og
sykkelstativer m.m. Resultatet er blitt
riktig så fint.

Utemiljø 1-2012 | www.utemiljonytt.no

MED SKJÆRGÅRDEN SOM HAGE
En akkurat passe stor, gammel eventyrskog brer
seg ut mot Oslofjorden ytterst syd på Jarlsø. Her
kan man gå tur blant gamle furuer, villkaprifol,
markjordbær og mosetepper. På sydspissen
ligger Jarlsøs eget fyr, som fortsatt er i drift.
Og litt bortgjemt i moselandskapet – to gamle
steinbunkerser.
På resten av øya utvikler vi nye botaniske miljøer
utformet i samarbeid med landskapsarkitekter
med sans for å spille på lag med naturen. Pil, siv
og ulike prydgressorter benyttes – arter inspirert
av karakteren på det omliggende fjordlandskapet.
I tillegg siviliserer vi med roser, småtrær, prydbusker,
store gressplener, rullesten og skulpturer. Dette er
’hagen’ til beboerne på Jarlsø.
Ingen trenger å bekymre seg for å klippe plenen,
eller luke bedene. Gartnere tar seg av den saken.
For beboere med grønne fingre er det fritt fram
for botaniske utskeielser på egne romslige terrasser.
På bryggeområdene foran Vestsiden 1 har vi fått
bygget en 150 meter lang, flott trepromenade,
med sjøboder og sittebenker foran flytebryggene
med båplasser for beboerne.

Kyststien fortsetter foran Vestsiden 2, helt bort til brua.
Foran Vestsiden 2 har vi reetablert og opparbeidet
en stor og flott sandstrand som har sol hele
dagen, ´til den går ned´, speilet i Jarlsøsundet.
Området rundt Tårnet og Tun Sydøst er opparbeidet
og beplantet med samme høye standard som
på vestsiden av øya, med blomstereng som en
naturlig overgang mellom skog og plenområder,
og masse flotte bed med busker, trær, stauder
og blomster. Vi har bevisst forsøkt å skape en
glidende overgang mellom uteområdene og
furuskogen, og blant annet benyttet sedum på
store arealer. Sedumen passer fargemessig godt
inn med både Tønsbergitten i det naturlige fjellet
her, og den naturlige skjærgårdsvegetasjonen.
Dypvannskaia foran Tårnet og Tun Sydøst er
restaurert, og har fått badestige.
Vi fikk terningkast 6 for uteområdene foran
Vestsiden 2 av Norges ledende fagblad for
utomhusarkitektur, UTEMILJØ. Det er vi stolte
over, og det styrker oss i overbevisningen om at
det er viktig å legge mye ressurser og omtanke i
uteområdene. Dette er beboernes nye hage, og
også til glede for besøkende og omgivelsene.
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TILBUD OG AKTIVITETER PÅ ØYA

LES MER
Se vår folder ”Uteområdene
og omgivelsene. Sjøliv
på alle kanter” for
mer informasjon om
nærområdet.

SØNDAGSÅPEN KOLONIAL OG CAFE
Det er etterhvert etablert flere gode tilbud for
beboere og besøkende på Jarlsø.
I Hall 6 til venstre rett innenfor brua er det
søndagsåpen Jokerbutikk. Vegg i vegg ligger Cafe
Jarlsø med mye godt på menyen. Cafeen har alle
rettigheter, og kan også tilby take away og en
romslig uteservering. Mer informasjon på ”Cafe
Jarlsø” på Facebook.
FRISØR OG VELVÆRESENTER
Ved siden av cafeen ligger PUST frisør og
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velværesenter med flere dyktige frisører, hudpleier
og massør. For mer informasjon se www.pustjarlso.no
eller deres Facebook-side.
FITNESSPOINT – TRENINGSSTUDIO
I senter av Hall 6 har Jarlsø eget stort treningsstudio,
Fitnesspoint, som er godt utstyrt for både
mosjonstrening og styrketrening. I tillegg har
senteret egen spinning-sal, med videoinstruktører.
Studioet holder åpent fra tidlig morgen til sen kveld
alle dager. Se egen Facebook-side ”Fitnesspoint
Jarlsø” for informasjon.

BILVASKEAUTOMAT
På sydsiden av Hall 6 er det en manuell bilvaskeautomat som er populær både for beboere og
besøkende.
BÅTPLASSER
Det er til nå bygget over 170 båtplasser på Jarlsø.
Jarlsø Eiendom AS har oversikt over ledige plasser.
PETANQUE PÅ BRYGGEPROMENADEN
Petanque arrangeres to ettermiddager i uken i
sommerhalvåret, over bryggepromenaden ved

UTBYGGERS VISJONER

LES MER
Se vår folder
”Liten øy – mektige
historier” for å lese mer
historikk om Jarlsø.

siden av Redningsselskapet. Det er etter hvert blitt
mange faste spillere, men det er mulig for nye å bli
med.
TENNIS OG HUNDELUFTING
Et stort friområde i senter av øya, oppe på sletten
over Tun Sydøst, er regulert som nærmiljøanlegg.
Her planlegges det flotte områder til uteaktiviteter
med tennisbane, utendørs treningsapparater,
hundeluftepark og ny gangvei som vil forbinde østog vestsiden av Jarlsø. Området blir pent beplantet
og sittebenker blir satt ut.
NÆRING PÅ JARLSØ
To av de gamle hallene på Jarlsø er bevart. Dette
er tidligere industrihaller, beliggende rett innenfor
broen. Hallene har blitt totalrenovert, og fremstår i
dag med flotte, moderne og luftige næringslokaler
med store vinduer, raus takhøyde, god ventilasjon
med kjøling og tidsriktige fasiliteter. Ulike bedrifter,
mange innen maritime næringer, har etablert seg
på Jarlsø, og rundt 50 personer har nå sin faste
arbeidsplass på øya. Hallen lengst øst huser i dag
Jarlsø Marina, som driver med service og opplag
av store båter. Her er det også mulig å fylle drivstoff
på egen flytebrygge.
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LEILIGHETER MED HØY BOKVALITET
Å bygge leiligheter med fokus på både estetikk og
bovennlige løsninger er vårt primære mål. Vi har
lykkes godt med dette, basert på responsen fra de
som har flyttet hit – vi har nå bygget og solgt 233
leiligheter. Vi vil fortsette å holde fokus på å utvikle
leiligheter med gode kvaliteter, flott utsikt og rause
terrasser.

Arkitekter. Tårnet er spektakulært, med sine 12
etasjer, lyse fasader og store glassflater som
reflekterer fjorden rundt.

VARIERT ARKITEKTUR
Arkitektonisk satses det bevisst på variert utforming.
Første byggetrinn, Vestsiden 1, er tegnet av arkitekt
Øystein Thomassen og bygget i tegl med store
bygninger, inspirert av de massive industribyggene
som lå på området tidligere. Byggetrinn 2, Vestsiden
2, er tegnet av Spir Arkitekter og er preget av
mindre enheter og lysere fasader. Byggetrinn 3
og 4, Tårnet og Tun Sydøst, er også tegnet av Spir

Vi har sterkt fokus på at også fremtidige byggetrinn
skal bli flotte både for dem som skal bo her, og for
naboene.

Til å utforme INNSEILINGEN 1 valgte vi
KB arkitekter, etter at de presenterte en skisse
vi synes var flott og nyskapende og som vil skape
den ønskede variasjonen i arkitekturen.

IKKE BARE BOLIGER
Følgende har tidligere stått på vår liste over
ønsker og visjoner, og er nå realisert: Sandstrand,
bryggepromenade, treningssenter, søndagsåpen
kolonial, cafe, frisør og velværesalong.

Blant ønsker og visjoner for den gjenstående
utviklingen er følgende:
• Utvikle området ved steinmoloen til en flott og
god badeplass på østsiden.
• Ballbane på sletta midt på øya, med tennisbane
og flere utendørs trenings- og aktivitets-muligheter.
• En båthavn til, til venstre for brua og bortover
langs kaia, med gjesteplasser.
• Eget område i senter av øya, med parsellhager,
drivhus og frukthage som alle som bor her kan dele.
Videre ønsker vi som utbygger å fortsette og utvikle
vakre uteområder, samt tilbud og aktiviteter som
skaper trivsel for alle som bor her, uansett alder.
Visjonen står med andre ord fortsatt klar: en perle
av en øy, med særegne bokvaliteter, usedvanlig
kontakt med fjorden, og et levende miljø!
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UTVIKLINGEN AV BOLIGØYA JARLSØ

AVSTANDER OG VEIEN HIT

Jarlsø ligger «på landet», omgitt av Oslofjorden,
men likevel sentralt. Under 10 minutter unna er
Tønsberg med alle sine tilbud. Veien til Oslo blir
stadig kortere, og flere store veiprosjekter er nå
realisert.
I dag tar turen inn til hovedstaden kun en drøy
time. Torp lufthavn ligger omtrent 30 minutter
unna.
AVSTANDER
Tønsberg
Oslo
Torp Lufthavn
Sandefjord
Larvik
Kristiansand

4 km
100 km
29 km
31 km
42 km
236 km

Første byggetrinn Vestsiden 1 med 115 leiligheter sto klart i 2009.
Andre byggetrinn, Vestsiden 2 med 60 leiligheter, ble innflyttet sommeren 2011.
Tredje og fjerde byggetrinn, Tårnet og Tun Sydøst, med til sammen 58 leiligheter
sto klart og ble innflyttet i 2014.
Totalt er Jarlsø regulert for 400 boliger. Øya er cirka 180 mål stor, så det blir rikelig
med utearealer rundt alle byggene.

R308
R312
Tønsberg
R311

10 minutter
1t+
30 minutter
35 minutter
45 minutter
3 timer

TÅRNET

Husvik

TUN SYDØST

Jarslø

VESTSIDEN 1
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Oslo
Drammen

Bolærne

Nøtterøy

VESTSIDEN 2

Moss

Tønsberg
Sandefjord
Larvik

Tjøme
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Mågerø

SALG OG INFORMASJON
DNB Eiendom er ansvarlig megler for salget av
leilighetene i INNSEILINGEN 1.
Ønsker du mer informasjon eller å kjøpe en av
leilighetene ta kontakt med:

Anniken Rasch på telefon 984 84 844
e-post: anniken.rasch@dnbeiendom.no
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Trond Holsvik på telefon 918 85 195
e-post: trond.holsvik@dnbeiendom.no

WWW.JARLSØ.NO
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