
JARLSø - dEN NyE BOLIGøyA I OSLOFJORdEN

Byggetrinn 4, Tun Sydøst: 30 leiligheter • høy standard • Flott Fjordutsikt
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frister denne utsikten? nå kan den bli din

Tomten der vi skal oppføre Tun Sydøst vender ut mot Oslofjorden og Nøtterøyskjærgården.

I Tun Sydøst vil du bo vendt mot den østlige 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 natur- 
opp levelser fra leilighetene, med høststormer og trolsk frostrøyk fra havet og skjærgård  
dekket av rimfrost.



Velkommen til tun sydøst
På en flott sjøtomt beliggende sydøst på øya skal vi bygge 30 nye 
 leiligheter fordelt på to bygg. Disse blir plassert i en L-formasjon, for å 
danne et tun og skape optimale utsikt- og solforhold. Leilighetene har 
arealeffektive og nøye gjennomtenkte romløsninger. Størrelsene vil 
 variere fra den minste leiligheten på 36 kvm, til den største på 141 kvm. 
Hovedvekten vil ligge på treroms mellom 107–120 kvm.

De fleste leilighetene får to terrasser i ulike retninger. Disse er delvis 
inntrukket for å sørge for le og skjerming. I tillegg får terrassene mot 
sjøen innglassing, så de kan benyttes store deler av året.

 Tunet som dannes mellom byggene vil vi utvikle med  vakre uteområder 
og gangveier ned mot kyststien og dypvannskaia. Den flotte gamle kaia 
vil bli pusset opp med badetrapp og solplattinger.
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vestsiden 2

vestsiden 1

Med OrkesterPlass til livet På OslOfJOrden

tOrgersøya
vallø

Jarlsøsundet

JarlsøbrOa

OslO
t
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tårnet

tun sydøst

OrMø

innseilingen til tønsberg

tJøMe
t
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arkitektens Ord: Med skJærgården i stua

På Jarlsø ved innseilingen til tønsberg by vil byggetrinn 4, med navnet 

tun sydøst, oppføres ytterst på østsiden av øya med vidstrakt utsyn 

over skjærgården og Oslofjorden. boligene ligger i første rekke mot sjøen 

med fantastisk utsikt mot sør, øst og nord. 

tun sydøst består av to lave boligblokker i tre etasjer med parkerings

kjeller. byggene ligger nord for tårnet, og er de første og sørligste 

byggene av totalt seks bygg som er planlagt på øyas østside. 

det er lagt vekt på å ivareta de fantastiske kvalitetene som beliggen

heten i skjærgården gir. gjennom store glassfelt kan man følge årstidene 

fra solglitrende hav med yrende båtliv sommerstid, til høststormer og 

soloppgang over islagt fjord vinterstid.

de fleste leilighetene er gjennomgående og gjennomlyste med balkonger 

på begge sider. Helt eller delvis innglasset balkongareal forlenger  

sommersesongen og skjermer mot vind.

 

leilighetene har arealeffektive planløsninger med fokus på store  

oppholdsrom, og materialvalg og utførelse av høy standard. 

valg av materialer har slektskap og referanser til både tårnet og vest

siden 2 på vestsiden av Jarlsø, som i likhet med tun sydøst er prosjektert 

av spir arkitekter. utvendige materialer består av lyse betongflater med 

slipte overflater i marmorpuss, store glassfelt, innglassede balkonger 

samt innslag av treverk. 

det har vært en utfordring å bryte ned hovedvolumet i mindre enheter 

ved å jobbe bevisst med sprang og differensiert materialbruk i fasadene. 

arkitekten har ønsket å gi husene en egen identitet og et balansert 

arkitektonisk uttrykk. 

Marius grimsæth

Master i arkitektur

sPir arkitekter
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leiligHeter Med utsøkte kvaliteter

leilighetene i tun sydøst vil få høy standard i materialvalg og tekniske 

løsninger. de fleste vil være gjennomgående, med gode solforhold,  

og får to terrasser.  

Planløsningene

•	 Planløsningene	er	utformet	med	tanke	på	god	bokomfort	og	

 optimal utsikt fra leilighetene. 

•	 Romløsningene	er	arealeffektive.

•	 Stuene	vil	preges	av	store	vindusflater	for	maksimal	fjordutsikt.

•	 Walk-in	garderobe	til	de	fleste	master	soverommene.	

•	 Innvendig	bod,	eventuelt	kombinert	walk-	in	garderobe/bod,	

 i tillegg  til sportsbod i kjeller. bod på mange av terrassene.

interiørkvaliteter

alle leilighetene i tun sydøst får samme eksklusive innvendige standard 

som leilighetene i tårnet, med tre stilpakker å velge blant. kjøkkenet le

veres	av	engelske	Crown	Imperial,	og	baderomsinnredningen	kommer	fra	

norske linn bad. du kan lese mer om interiørløsningene på sidene 1421.

•		 Gulv	i	oppholdsrom	får	enstavsparkett	av	høy	kvalitet.

•	 Vannbåren	gulvvarme	fra	eget	nærvarmeanlegg.	

•	 Alle	endeleilighetene	får	dimensjonert	gasspeis.

•	 Kvadratiske	LED-downlights	med	dimming,	lysstyringssystem	

 og  scenarieprogrammering.

•		 Bredbåndtilgang,	tv	og	ip-telefoni	via	fibernett.	Porttelefon.

terrasser

terrasser og uteplasser har høy prioritet når omgivelsene er som de er 

på Jarlsø. vi lager dem romslige og brukervennlige. til terrassene leverer 

vi innglassings løsninger med foldeglass på hele eller deler av den ene. 

innglassingen har enkelt glass.

dette vil medføre at man kan bruke terrassen store deler av året, og som 

en naturlig forlengelse av stuen. den innglassede delen får tredekke og 

 leveres med ferdig opplegg for terrassevarmere. en av  terrassene får 

 uttak til gass i de fleste leilighetene.

garasJe Og Heis

til hver leilighet følger en garasjeplass i kjelleren. fra garasjeanlegget vil 

det bli adkomst via heis og trapp til alle etasjene.

Se mer 
Parketter, kjøkkeninnredning, 
fliser og veggfargeprøver kan 

sees utstilt i vårt visnings-
lokale.
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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 opp

varming 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	vedlikeholds-	

 behov i fremtiden.
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velg blant våre interiørstiler

tre ulike stilPakker

alle som kjøper leilighet i tun sydøst vil kunne velge fritt blant våre tre 

stilpakker. disse inneholder ulike parketter og utvalgte fargekombina

sjoner på vegger,  kjøkkeninnredning og fliser.

leilighetskjøper kan velge alt i en pakke, eller plukke elementer. valgene  

i de tre interiørstilene kan den enkelte foreta med våre leverandører, uten 

ekstra kostnad.

alle valg utenom standardpakken, som er interiørstil 1, ”den blå timen”, 

må  gjennomføres skriftlig med de enkelte leverandørene.

tilvalg

innen gitte frister, og som tilvalg er det mulig å endre løsninger i 

 leiligheten. de kjøperne som ønsker tilvalg må gjennomføre disse skrift

lig med de ulike  leverandørene som vil fakturere direkte for dette.

etter kontraktsignering vil alle kjøpere bli invitert til møte med de ulike 

l everandørene.
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Parkett

Eik	 Nouveau	 White,	 enstavs	 fra	

kährs. Overflaten består av et 

helt stykke eik, som er børstet og  

behandlet med en lun hvit  

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 kvist. 

fliser På bad

varmgrå  20 x 20 cm fliser fra 

vitra på gulv. lik type flis, 10 x 10  

cm i dusjsonen. Hvite, matte 

liggende fliser, 25 x 43 cm på  

vegger. samme fliskombinasjon 

på gjeste bad.

garderObe entre

velg mellom skyvedører i hvitt eller 

med speil.

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 over

gangen mellom dag og natt.

inspirert av denne paletten har vi her valgt ut interiørløsninger med 

fokus på duse nordiske fargetoner.

HOvedfarge På vegger

egghvit, silkematt (0502y,  

Jotaproff prima clean 10).

farge På fOndvegg 

sOverOM Og gJesterOM

valmuefrø, varm gråtone 

(nCs s4502y).

takfarge

Hvit  matt (Jotaproff 02).

kJøkkeninnredning

Hvit, matt Zeluso innredning. benkeplate “solid Core” i lys grå laminat, 

hvit glassplate over kjøkkenbenk.

vegg tak

fOndvegg
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interiørstil 2: skJærgården

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 kvist. 

fliser På bad

lys grå, 20 x 20 cm fliser fra vitra 

på gulv. lik type flis, 10 x 10 cm i 

dusjsonen. Hvite, blanke  liggende 

fliser, 25 x 43 cm på vegger. 

samme fliskombinasjon på gjeste

bad.

garderObe entre

velg mellom skyvedører i hvitt eller 

med speil.

den norske skjærgården har en vakker og særegen fargepalett. vannet 

skifter  nyanser fra dypt mørkeblått, massivt grått og varmgrønt til lyse

blå 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.

HOvedfarge På vegger

refleksjon (nCs 0801y25r). 

lys, ren hvitfarge, som heller mot 

det grå.

farge På fOndvegg 

sOverOM Og gJesterOM

Marrakesh. lun kaffe latte 

fargetone(nCs 3606y29r).

takfarge

Hvit  matt (Jotaproff 02).

vegg tak

kJøkkeninnredning

grå, matt furore innredning (furore zeluso supermatt grey light). 

 benkeplate i grå laminat. lys grå glassplate over k jøkkenbenk.

fOndvegg
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Parkett

Eik	 Weimar.	 Enstavs	 fra	 Kährs	 i	

en rolig, jevn sortering med små 

variasjoner i årringer og tone. 

Overflaten består av et helt stykke 

eik som er børstet og matt lakkert. 

Hvert bord er faset på 4 sider, for å 

forsterke plankenes utrykk. 

fliser På bad

lys sandfarget, 20 x 20 cm fliser 

på gulv, fra vitra.  samme type flis, 

10 x 10 cm i dusjsonen.  lys latte

farget, matte liggende veggfliser, 

25 x 43 cm. samme fliskombina

sjon på gjestebad.

garderObe entre

velg mellom skyvedører i hvitt eller 

med speil.

interiørstil 3: MaritiM glød

Mettet blått, hvitt og varme gråtoner. 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.

HOvedfarge På vegger

egghvit, silkematt (0502y Jota

proff prima clean 10).

farge På fOndvegg 

sOverOM Og gJesterOM

gustaviansk blå, en lys, varm 

 blåtone med innslag av grått 

(s3010r80b).

takfarge

Hvit  matt (Jotaproff 02).

vegg tak

kJøkkeninnredning

kaffefarget høyglans furore innredning (coffee dark supergloss), med 

matt benkeplate i samme farge. Hvit glassplate over kjøkkenbenk.

fOndvegg
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MOderne Og funksJOnelle kJøkkenløsninger

alle leilighetene vil få åpen kjøkkenløsning med mulighet for skjerming, 

som tilvalg, dersom det ønskes. 

Innredningen	kommer	fra	engelske	Crown	Imperial.	Denne	leverandøren	

har de  senere årene markert seg med moderne, funksjonelle og flotte 

innredninger	av	høy	kvalitet.	Crown	er	også	valgt	som	leverandør	til	flere	

nye leilighetsbygg på  tjuvholmen.

Alle	som	kjøper	leilighet	i	Tunet	Sydøst	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 fritt velge blant mange farger på kjøkken

innredningen om man ønsker noe utenom forslagene i stilpakkene. det 

er	også	mulig	å	foreta	tilvalg	hos	Crown,	om	man	skulle	ønske	å	legge	til	

elementer i kjøkkeninnredningen etc. de har kyndige rådgivere dersom 

man ønsker tips og råd.

Miele Hvitevarer

alle kjøkkener leveres komplette med integrerte hvitevarer fra Miele. 

alle får  ekstra bred induksjonstopp, innebygd stekeovn med ekstra 

ovnsvolum	 fra	 den	 eksklusive	 Classic-serien,	 oppvaskmaskin	 og	 kjøl/

fryseskap.  de største leilighetene får helt kjøleskap og halvt fryseskap.

DITT KJØKKeN
Crown	tilbyr	kjøkkeninnredninger	 

i en rekke ulike farger og utførelser. 
På	fotografiet	til	høyre	ser	vi	 

modellen furore med avrundet  
øy	i	fargen	Zeluzo	White.	Inn-

redningen i bakkant er i Coffee 
light supergloss.
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delikate baderOM

alle bad får innredning fra norske linn bad. Modellen vi har valgt  

(se bilde på motstående side) heter ”astrid” og har et klassisk rent  

design med håndtakløse skuffer. Overflatene har en delikat matt 

struktur i fargen kremhvitt. servanten er i porselen. det store speilet 

har innebygget lys med dimming. armaturet vi leverer til er Xlight fra  

Newform,	 i	 flott	 kubistisk	 design.	 Hele	 baderomsinnredningen	 kan	 

sees utstilt i vårt visningslokale.

de fleste hovedbadene får en 120 cm bred seksjon. der det er plass  

leveres i tillegg et sideskap, også dette med skuffer. gjestebadene vil få 

en smalere linn innredning av samme modell, eller en seksjon med vask 

av tilsvarende kvalitet. alle badene får termostatstyrt gulvvarme og dusj  

i	nisje	eller	med	to	glassvegger.	En	diskret	og	pen	gulvstående	WC	med	

demping i setet leveres som standard. det er klargjort for vaskemaskin 

og tørketrommel i søyle.

vegger og gulv blir flislagte. vi har valgt brede liggende rektangulære 

fliser med målene 25 x 43 cm til veggene. På gulvene legges 20 x 20 cm

fliser fra vitra. i dusjsonen legges 10 x 10 cm fliser av samme type og 

farge,	noe	som	gir	en	fin	kontrasterende	effekt.	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. flisene kan sees utstilt  

i vårt visningslokale.

DINe valg
Fliser på vegger og gulv 

kan leveres i ulike farger, se 
 informasjon på sidene om 

våre stilpakker.
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Plantegninger, leiligHetsbeskrivelser Og etasJePlaner

10 ulike leiligHetstyPer – fOrdelt På tO bygg

Hvert bygg har tre etasjer, samt kjeller med parkering, sportsboder  

og heis opp til leilighetene. 

Hver	enkel	 leilighetstype	finnes	det	3	av,	en	i	hver	etasje.	Det	er	mulig	 

å slå sammen visse leilighetstyper, dersom noen skulle ønske det.

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 leilighetsnummeret til hver enkelt 

leilighet i de ulike etasjene. i prislisten står leilighetene oppført med 

samme nummer, fra 130.

Oversikt Over ledige Og sOlgte leiligHeter

På våre nettsider kan du se 3dillustrasjon av tun sydøst med opp

daterte markeringer av ledige og solgte leiligheter.

1. etasJe

etasJePlaner

N

Lokaliseringsfigur:

Dato:
Tittel tenging:

Målestokk:
m

g/sm
h

Sign.:

Kontroll:

Tegningsnr.:
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Arkitekt:
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3119
 Tønsberg

Tlf. 333 818
 80

Fax. 333 818
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2. etasJe 3. etasJe

LEILIGHETSTY PE  1J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE 

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

Terrasse
20,1 m

v.
s

vent.

Stue/kjk.
67,9 m

Bod
2,7 m

Terrasse
24,4 m

Trapp / heis
27,6 m

Sov
14,3 m

Gard/bod
4,6 m

Bad
4,9 m

Sov/kontor
8,4 m

Sov/disp
9,9 m

Bad
6,4 m

Gard./bod
5,3 m

Hall
11,7 m

Innglasset areal
12,8 m

N

N

Lokaliseringsfigur:

Dato:
Tittel tenging:

Målestokk:
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g/sm
h

Sign.:

Kontroll:

Tegningsnr.:
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Arkitekt:
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3119
 Tønsberg

Tlf. 333 818
 80

Fax. 333 818
 81
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21.09.12

1:200

m
h

O
versiktsplan

 hus 1, 2. etasje
8

2
3

0
 J

A
R

L
S

Ø
 B

Y
G

G
E

T
R

IN
N

 4

Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8
Nr. 9

Nr. 10

Nr. 25

vent.

vent.

vent.

vent.

vent.

vent.

vent.

vent.

vent.
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Lokaliseringsfigur:

Dato:
Tittel tenging:

Målestokk:
m

g/sm
h

Sign.:

Kontroll:

Tegningsnr.:

A-503

Arkitekt:
S
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rkitekter A

S
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bergveien 3

3119
 Tønsberg

Tlf. 333 818
 80

Fax. 333 818
 81

Prosjekt:
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vent.

vent.
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Nr. 29

N
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flott beliggende og solrik ende

leilighet ytterst mot sydøst, med 

stor slagen utsikt over innseilingen 

til tønsberg , skjærgården og inn og  

utover Oslofjorden.  vinduer  i tre 

retninger sikrer optimale lys forhold. 

to store terrasser gir rikelig med 

uteplass, og innbyr til både spise

plass og salonggruppe utendørs. 

den innglassede terrassen mot syd 

utvider bruks sesongen og i praksis 

stuearealet store deler av året. 

•	 stort vindusfelt med  
panoramautsikt i stuen. 

•	 12,8 kvm innglasset  
terrasse mot fjorden. 

•	Mastersoverom med en suite 
bad	og	walk-in	garderobe.

•	 stue med åpen kjøkkenløsning 
på 67,9 kvm. 

•	 ekstra bred kjøkkenøy  
med skuffer på begge sider.

•	Helt kjøleskap og halvt  
fryseskap under benk.

•	 gasspeis. 

•	 gjesterom med eget bad  
og	walk-in	garderobe.

•	 terrassebod

* leiligheten i 3. etg har 2 innglassede  
terrasser, på 6,9 og 11,7 kvm. 

141 kvm bra

P-rom: 133 kvm
Terrasseareal totalt: 47,2 kvm
Innglasset terrasse: 12,8 kvm*

målestokk: 1: 100

LEILIGHETSTY PE  1J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE 

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

Terrasse
20,1 m

v.
s

vent.

Stue/kjk.
67,9 m

Bod
2,7 m

Terrasse
24,4 m

Trapp / heis
27,6 m

Sov
14,3 m

Gard/bod
4,6 m

Bad
4,9 m

Sov/kontor
8,4 m

Sov/disp
9,9 m

Bad
6,4 m

Gard./bod
5,3 m

Hall
11,7 m

Innglasset areal
12,8 m

N

LEILIGHETSTY PE  1J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE 

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

Terrasse
20,1 m

v.
s

vent.

Stue/kjk.
67,9 m

Bod
2,7 m

Terrasse
24,4 m

Trapp / heis
27,6 m

Sov
14,3 m

Gard/bod
4,6 m

Bad
4,9 m

Sov/kontor
8,4 m

Sov/disp
9,9 m

Bad
6,4 m

Gard./bod
5,3 m

Hall
11,7 m

Innglasset areal
12,8 m

NleiligHetstyPe 1
4 rOmS eNDeleIlIgheT
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104 kvm bra

P-rom: 97 kvm
Terrasseareal totalt: 32,1 kvm
Innglasset terrasse:  11,9 kvm

målestokk: 1: 100

gjennomgående 3 roms leilighet, 

med gode sol og lysforhold. 

stue og kjøkkenarealet er delvis  

adskilt, med terrasser utenfor  

i hver ende av leiligheten. På  

terrassene blir det plass til både 

utendørs spisebord og salong. 

Mot øst er det flott utsikt mot inn

seilingen til tønsberg, med yrende 

båtliv. På terrassen mot vest blir 

det sol både ettermiddag og kveld. 

Master-soverommet	 har	 walk-in	

garderobe og privat bad.

•	 stort vindusfelt med flott  
sjøutsikt i stuen. 

•	11,9 kvm innglasset  
terrasse mot fjorden. 

•	 stue med åpen kjøkkenløsning 
på 56,9 kvm. 

•	Helt kjøleskap og halvt  
fryseskap under benk.

•	kjøkkenøy med sitteplass.

•	 terrassebod.

LEILIGHETSTY PE  2J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.
s

vent.

vent.

Bod
2,8 m

Terrasse
10,7 m

Terrasse
18,6 m

Innglasset areal
11,9 m

Trapp / heis

Stue/kjk.
56,9 m

Sov
13,2 mBad

7,0 m
Gard./bod
4,6 m

Bad
2,7 m

Sov
9,4 m

Hall
5,4 m

Sov/disp

N

N

BR A 104  m2 P-ROM  97  m2

LEILIGHETSTY PE  2J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.
s

vent.

vent.

Bod
2,8 m

Terrasse
10,7 m

Terrasse
18,6 m

Innglasset areal
11,9 m

Trapp / heis

Stue/kjk.
56,9 m

Sov
13,2 mBad

7,0 m
Gard./bod
4,6 m

Bad
2,7 m

Sov
9,4 m

Hall
5,4 m

Sov/disp

N

N

BR A 104  m2 P-ROM  97  m2

 leiligHetstyPe 2
3 rOmS leIlIgheT
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gjennomgående 3 roms leilighet, 

med gode sol og lysforhold. stue 

og kjøkkenarealet er delvis adskilt, 

med terrasser utenfor i hver ende 

av leiligheten. Her blir det plass 

til både utendørs spisebord og 

salong. fra terrassen mot øst er 

det flott utsikt mot innseilingen 

til tønsberg, med yrende båtliv. 

På terrassen mot vest blir det 

sol både ettermiddag og kveld.  

Mastersoverommet har privat bad.

•	 stort vindusfelt med flott sjøut
sikt i stuen. 

•	11,9 kvm innglasset terrasse 
mot fjorden. 

•	 stue med åpen kjøkkenløsning 
på 56,9 kvm. 

•	Helt kjøleskap og halvt fryse
skap under benk.

•	kjøkkenøy med sitteplass.

•	 terrassebod

104 kvm bra

P-rom: 97
Terrasseareal totalt: 32,1 kvm
Innglasset terrasse:  11,9 kvm

målestokk: 1: 100

LEILIGHETSTY PE  3J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.
s

vent.

Bod

Bod
2,8 m

Terrasse
10,7 m

Terrasse
18,6 m

Innglasset areal
11,9 m

Stue/kjk.
56,9 m

Sov
12,5 mBad

6,7 m

Gard./bod
4,3 m

Bad
4,2 m

Sov
8,0 m

Hall
6,4 m

N

N

BR A 104  m2 P-ROM  97  m2

leiligHetstyPe 3
3 rOmS leIlIgheT

LEILIGHETSTY PE  3J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.
s

vent.

Bod

Bod
2,8 m

Terrasse
10,7 m

Terrasse
18,6 m

Innglasset areal
11,9 m

Stue/kjk.
56,9 m

Sov
12,5 mBad

6,7 m

Gard./bod
4,3 m

Bad
4,2 m

Sov
8,0 m

Hall
6,4 m

N

N

BR A 104  m2 P-ROM  97  m2
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dette er den minste leiligheten  

i tun sydøst. Med særdeles  

arealeffektive løsninger byr 

den like fullt på god bokvalitet 

for den som ikke trenger mye  

areal. stort stuevindu mot fjorden 

fra gulv til tak. flott utsikt ut 

over inn seilingen til tønsberg, 

skjærgården og Oslofjorden.  

Morgen og for middagssol på den 

innglassede terrassen. denne  

leiligheten er mulig å slå sammen  

med en av naboleilighetene,  

leilighetstype 3 og 5.

•	 seng skjermet bak vegg.

•	 suitekvaliteter!

•	flott fjordutsikt.

36 kvm bra

P-rom: 33 kvm
Terrasseareal: 5,7 kvm 

(innglasset)
målestokk: 1: 100

LEILIGHETSTY PE  4J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.
s

vent.

Innglasset terrasse
5,7 m

Stue/kjk/sov
23,8 m

Hall
3,0 m

Bod
2,4 m

Bad
5,0 m

N

N

BR A 36  m2 P-ROM  33  m2

leiligHetstyPe 4
1 rOmS STuDIOleIlIgheT

LEILIGHETSTY PE  4J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.
s

vent.

Innglasset terrasse
5,7 m

Stue/kjk/sov
23,8 m

Hall
3,0 m

Bod
2,4 m

Bad
5,0 m

N

N

BR A 36  m2 P-ROM  33  m2
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LEILIGHETSTY PE  5J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

vent.

v.
s

Terrasse
20,9 m

Bod
2,5 m

Terrasse
18,6 m

Innglasset areal
11,9 m

Innglasset terrasseBad

Hall
6,6 m

Sov
12,1 m

Sov
9,5 mGard./bod

6,3 m

Stue/kjk.
48,1 m

Bad
6,5 m

Bad
3,7 m

N

N

BR A 98  m2 P-ROM  89  m2

gjennomgående endeleilighet, 

med gode sol og lysforhold. stue

areal med åpen kjøkken løsning. 

store terrasser utenfor i hver 

ende av leiligheten, med plass 

til utendørs spisebord og salong. 

fra terrassen mot øst er det flott 

utsikt mot innseilingen til tøns

berg og skjærgården, med yrende 

båtliv. den innglassede terrassen 

utvider brukssesongen og i prak

sis stuearealet store deler av året. 

På terrassen mot nordvest blir det 

sol både ettermiddag og kveld. 

Mastersoverommet har eget bad 

og	walk-in	garderobe.

•	 stort vindusfelt med  
flott sjøutsikt i stuen. 

•	11,9 kvm innglasset  
terrasse mot fjorden. 

•	 stue med åpen kjøkkenløsning 
på 48 kvm. 

•	Helt kjøleskap og halvt  
fryseskap under benk.

•	kjøkkenøy med sitteplass.

•	gasspeis. 

•	 terrassebod.

98 kvm bra

P-rom: 89 kvm
Terrasseareal totalt: 42 kvm

Innglasset terrasse:  11,9 kvm
målestokk: 1: 100

LEILIGHETSTY PE  5J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

vent.

v.
s

Terrasse
20,9 m

Bod
2,5 m

Terrasse
18,6 m

Innglasset areal
11,9 m

Innglasset terrasseBad

Hall
6,6 m

Sov
12,1 m

Sov
9,5 mGard./bod

6,3 m

Stue/kjk.
48,1 m

Bad
6,5 m

Bad
3,7 m

N

N

BR A 98  m2 P-ROM  89  m2

leiligHetstyPe 5
3 rOmS eNDeleIlIgheT
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LEILIGHETSTY PE  6J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.s
vent.

Bod
2,5 m

Terrasse
28,7 m

Innglasset areal
15,8 m

Innglasset areal
15,3 m

Terrasse
28,6 m

Hall
12,2 m

Gard./bod
4,5 mSov

11,3 m
Sov
9,3 m

Bad
3,5 m

Stue/kjk.
77,8 m

Sov/kontor
9,4 m

Bad
6,1 m

Sov
15,4 m

Bad
6,8 m

NN

BR A 139  m2 P-ROM  132  m2

LEILIGHETSTY PE  6J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.s
vent.

Bod
2,5 m

Terrasse
28,7 m

Innglasset areal
15,8 m

Innglasset areal
15,3 m

Terrasse
28,6 m

Hall
12,2 m

Gard./bod
4,5 mSov

11,3 m
Sov
9,3 m

Bad
3,5 m

Stue/kjk.
77,8 m

Sov/kontor
9,4 m

Bad
6,1 m

Sov
15,4 m

Bad
6,8 m

NN

BR A 139  m2 P-ROM  132  m2

gjennomgående og solrik ende

leilighet med flott utsikt over inn

seilingen til tønsberg, skjærgården 

og Oslofjorden.  vinduer i tre ret

ninger sikrer optimale lysforhold. 

to store terrasser gir rikelig med 

uteplass og utsikt, og innbyr til 

både spiseplass og salonggruppe 

utendørs. den innglassede og 

solrike terrassen mot syd ut

vider brukssesongen og i praksis  

stue arealet store deler av året. 

•	 stort vindusfelt med  
panoramautsikt i stuen. 

•	15,8 kvm sydvendt innglasset 
terrasse med fjordutsikt. 

•	Mastersoverom med privat  
bad	og	walk-in	garderobe.

•	 stueareal med åpen  
kjøkkenløsning på 78 kvm. 

•	ekstra bred kjøkkenøy  
med skuffer på begge sider.

•	Helt kjøleskap og halvt  
fryseskap under benk.

•	gasspeis. 

•	 terrassebod.

* leiligheten i 3. etg har innglasset terrasse 
på 10,4 kvm. 

139 kvm bra

P-rom: 132 kvm
Terrasseareal totalt: 59,8 kvm
Innglasset terrasse:  15,8 kvm*

målestokk: 1: 100

leiligHetstyPe 6
4 rOmS eNDeleIlIgheT
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denne arealeffektive leiligheten 

har hele 5 rom, og sjøutsikt i to 

retninger fra stuer og terrasser. 

fra stuen er det inngang til gjeste

rom, eller eget kontor. flott utsikt 

over innseilingen til tønsberg, 

skjærgården og Oslofjorden fra 

stuen og den innglassede sol

rike terrassen mot syd. Mot nord  

ligger en separat stue og gjesterom.   

terrassen mot nord byr på 

kveldssol og utsikt innover Oslo

fjorden og mot valløbukta.

•	 stort vindusfelt med  
panoramautsikt i stuen. 

•	15,8 kvm sydvendt innglasset 
terrasse med fjordutsikt. 

•	Master soverom med privat bad.

•	Helt kjøleskap og halvt  
fryseskap under benk.

•	 terrassebod.

123 kvm bra

P-rom: 119 kvm
Terrasseareal totalt: 28,8 kvm
Innglasset terrasse:  15,3 kvm

målestokk: 1: 100

LEILIGHETSTY PE  7J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

vent.

v.s

Trapp / heis
30,1 m

Innglasset areal
15,3 m

Bod
2,4 m

Terrasse
11,1 m

Sov
15,4 m

Stue/kjk.
47,9 m

Bod
3,3 m

Bad
4,8 m

Sov
10,2 m

Sov/kontor
8,3 m

Hall
4,6 m

Bad
6,8 m

Stue/disp
14,3 m

Gang
3,3 m

N

N

BR A 123  m2 P-ROM  119  m2

leiligHetstyPe 7
5 rOmS leIlIgheT

LEILIGHETSTY PE  7J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

vent.

v.s

Trapp / heis
30,1 m

Innglasset areal
15,3 m

Bod
2,4 m

Terrasse
11,1 m

Sov
15,4 m

Stue/kjk.
47,9 m

Bod
3,3 m

Bad
4,8 m

Sov
10,2 m

Sov/kontor
8,3 m

Hall
4,6 m

Bad
6,8 m

Stue/disp
14,3 m

Gang
3,3 m

N

N

BR A 123  m2 P-ROM  119  m2
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gjennomgående 4 roms leilighet 

med sjøutsikt i to retninger fra 

stuer og terrasser. flott utsikt 

over innseilingen til tønsberg, 

skjærgården og Oslofjorden 

fra stuen og den innglassede  

solrike terrassen mot syd. Mot nord  

ligger en separat stue og gjeste

rom. utsikt innover Oslofjorden og 

mot vallø fra terrassen mot nord, 

som får kveldssol. 

•	 stort vindusfelt med  
panoramautsikt i stuen. 

•	Master-soverom	med	en	walk-in	
garderobe og privat bad.

•	15,8 kvm sydvendt innglasset 
terrasse med fjordutsikt. 

•	Helt kjøleskap og halvt  
fryseskap under benk.

•	 terrassebod.

120 kvm bra

P-rom: 113 kvm
Terrasseareal totalt: 24.4 kvm
Innglasset terrasse:  8,2 kvm

målestokk: 1: 100

LEILIGHETSTY PE  8J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.s

vent.
vent.

Trapp / heis
33,4 m

Terrasse
10,8 m

Innglasset areal
8,2 m

Bod
2,5 m

Terrasse
11,1 m

Stue/disp
20,6 m

Stue/kjk.
54,2 m

Bad
3,5 m

Sov
8,0 m

Sov
12,0 m

Hall
5,2 m

Bad
7,0 m

Gard./bod
4,2 m

Bod
3,0 m

N

N

BR A 120  m2 P-ROM  113  m2

leiligHetstyPe 8
4 rOmS eNDeleIlIgheT

LEILIGHETSTY PE  8J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.s

vent.
vent.

Trapp / heis
33,4 m

Terrasse
10,8 m

Innglasset areal
8,2 m

Bod
2,5 m

Terrasse
11,1 m

Stue/disp
20,6 m

Stue/kjk.
54,2 m

Bad
3,5 m

Sov
8,0 m

Sov
12,0 m

Hall
5,2 m

Bad
7,0 m

Gard./bod
4,2 m

Bod
3,0 m

N

N

BR A 120  m2 P-ROM  113  m2
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Med særdeles arealeffektive løs

ninger byr denne leiligheten på 

god bokvalitet for den som ikke 

trenger mye plass. stort stuevindu 

mot fjorden fra gulv til tak. flott 

utsikt ut over innseilingen til tøns

berg, skjærgården og Oslofjorden. 

solrik innglasset terrasse mot 

syd. dersom noen skulle ønske en 

ekstra stor leilighet, er det mulig 

å slå denne leiligheten sammen 

med leilighetstype 8 eller 10.

•	 solrik 

•	 seng skjermet bak vegg.

•	 suitekvaliteter!

•	flott fjordutsikt.

45 kvm bra

P-rom: 40 kvm
Terrasseareal: 5,7 kvm 

(innglasset)
målestokk: 1: 100

leiligHetstyPe 9
1 rOmS leIlIgheT

LEILIGHETSTY PE  9J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.s
vent.

Innglasset
terrasse
5,7 m

Stue/kjk.
19,0 m

Sov
11,3 m

Hall
3,8 m

Bod
3,0 m

Bad
5,1 m

N

N

BR A 45 m2 P-ROM  40 m2

LEILIGHETSTY PE  9J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1

v.s
vent.

Innglasset
terrasse
5,7 m

Stue/kjk.
19,0 m

Sov
11,3 m

Hall
3,8 m

Bod
3,0 m

Bad
5,1 m

N

N

BR A 45 m2 P-ROM  40 m2
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Med sin beliggenhet ytterst i front 

mot fjorden, får man en unik nær

het til vannet i denne leiligheten. 

stuen med åpen kjøkkenløs ning 

er på hele 79 kvm, og får sol store 

deler av dagen og storslagen ut

sikt over innseilingen til tønsberg ,  

skjærgården, vallø, Husvik og  

inn og utover Oslofjorden.  vinduer  

i tre retninger sikrer optimale  

lysforhold. to store terrasser på 

til sammen 63 kvm gir overdådige 

uteplasser, og innbyr til både spise

plass og salonggruppe utendørs. 

•	 stort vindusfelt med  
panoramautsikt i stuen. 

•	15,8 kvm sydøstvendt inn
glasset terrasse med fjordutsikt. 

•	Mastersoverom med en suite 
bad	og	walk-in	garderobe.

•	 stueareal med åpen kjøkken
løsning på 79 kvm. 

•	ekstra bred kjøkkenøy med 
skuffer på begge sider.

•	Helt kjøleskap og halvt  
fryse skap under benk.

•	gasspeis. 

•	 terrassebod.

* leiligheten i 3. etg har innglasset terrasse 
på 10,4 kvm. 

LEILIGHETSTY PE  10J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1v.s

v.s
vent.

Innglasset
terrasse
5,7 m

Bod
2,5 m

Terrasse
32,7 m

Terrasse
31,0 m

Innglasset areal
15,8 m

11,3 m Bad
5,1 m

Hall
8,6 m

Sov
11,2 m

Sov
9,3 m

Stue/kjk.
79,2 m

Sov/kontor
9,4 m

Bad
6,2 m

Gard./bod
4,6 m

Bad
3,5 m

N

N

BR A 137  m2 P-ROM  131  m2

137 kvm bra

P-rom: 131 kvm
Terrasseareal totalt: 63.7 kvm
Innglasset terrasse: 15,8 kvm*

målestokk: 1: 100

LEILIGHETSTY PE  10J A R L S Ø  B Y G G E T R I N N  4

1. 2. og 3. ETASJE

2.  ETASJE

3.  ETASJE

2

1

2

1

2

1v.s

v.s
vent.

Innglasset
terrasse
5,7 m

Bod
2,5 m

Terrasse
32,7 m

Terrasse
31,0 m

Innglasset areal
15,8 m

11,3 m Bad
5,1 m

Hall
8,6 m

Sov
11,2 m

Sov
9,3 m

Stue/kjk.
79,2 m

Sov/kontor
9,4 m

Bad
6,2 m

Gard./bod
4,6 m

Bad
3,5 m

N

N

BR A 137  m2 P-ROM  131  m2

leiligHetstyPe 10
4 rOmS eNDeleIlIgheT
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tun sydøst leveransebeskrivelse

boligprosjektet: to bygg, hvert på tre etasjer. 15 leiligheter i hvert bygg. 

Alle	leilighetene	har	terrasse	og/eller	balkong.	Garasjeanlegg	i	kjeller	med	

heis og trapp til hver etasje.

 

bygningene: bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong

elementer. Overflaten er i slipt lys betong. enkelte fasadepartier er kledd 

med treverk. innvendige vegger er i tre eller stål stenderverk kledd  

med gipsplater.  

Terrasse/balkonger: terrassedekke er i betong med mulighet for å legge  

fliser  eller treverk som tilvalg. Hovedterrassene leveres med delvis  

innglassing (enkeltglass). det innglasede arealet blir levert med treverk på  

gulv. rekkverk leveres med glassflater og aluminium. gassuttak til grill  

(ikke på de to minste leilighetene).

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 fargen leilighetskjøper velger i tilvalgsmøte med 

valgt malerentreprenør. 

Tak/himlinger	 og	 taklister: nedforet himling utføres i gips. takhøyden 

er cirka 2,45 meter i 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.	Det	vil	bli	mulig	

å foreta endringer og tilvalg hos kjøkkenleverandøren. 

bad: På bad leveres dusj, baderoms innredning og servant med ettgreps 

blandebatteri og garnityr. vegger og gulv blir flislagt, gulv får varmekabler. 

Gulvstående	toalett.	Belysningen	er	downlights	i	tak.		

i mindre bad leveres innredning med servant og toalett. noen også med 

dusj. det er plass til vaskemaskin og tørketrommel (kondenstrommel) på 

et av badene. vannfordelingsskap for tappevann og  gulvarmefordelinger 

er ikke endelig plassert, men vil fortrinnsvis plasseres i bod, garderobe 

eller bad.

garderobe: det leveres minimum en meter skyvedørsgarderobe per seng 

som  standard, og i hall. noen leiligheter har ekstra skyvedørsgarderobe  

som	 i	 enkelte	 tilfeller	 erstatter	 innvendig	 bod,	 og	 noen	 har	 walk-in	 

løsning/omkledningsrom.	

 

innvendige dører: som standard leveres hvite diplomat Contour 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	som	inngangs

dør, modell er under vurdering.

tilvalg: innen angitte tidsfrister kan leilighetskjøpere velge individuelle

løsninger mot et pristillegg i henhold til bustadsoppføringslova.  

eventuelle tilvalg gjøres på et eget møte med leverandør og entreprenører.  

tilvalg blir fakturert direkte fra leverandør og entreprenør til kjøper. 

tekniske anlegg

ventilasjon: balansert boligventilasjon. til induksjonstopp leveres  

kjøkkenventilator.

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 25 stykk i leiligheter mindre enn 100 kvm, og 40 stykk  

i leiligheter over 100 kvm. 

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 ns 3439. det leveres 

med følgende antall punkter til de forskjellige leilighetsstørrelsene:

•	Maks	80	pkt.	på	leiligheter	mindre	enn	100	kvm

•	Maks	120	pkt.	på	leiligheter	over	100	kvm

ønskes flere punkter eller spotter må det bestilles av elektroentreprenør 

som tilvalg.

Oppvarming og varmtvann: leilighetene blir oppvarmet med vannbåren 

gulvvarme. endeleilighetene leveres med gasspeis som standard. 

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. 

Hoved inngangspartiet får ringetablå med callinganlegg til leilighetene. 

renovasjon: det vil bli etablert nedgravd utvendig avfallssystem for 

kildesortering etter retningslinjene for tønsberg kommune. 
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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 romslig og  

dimensjonert etter krav. 

Trapper/trapperom:	trapper i betong blir hovedsakelig belagt med fliser 

og ellers malt. 

boder: alle leiligheter får egen uoppvarmet sportsbod i garasjeanlegget.

garasjeplan: garasjeanlegget får fjernstyrt rulleport i aluminium. 

laveste høyde i garasjen er cirka 205 cm.

garasjeplasser: til hver leilighet hører en parkeringsplass i felles garasje

anlegg. det blir mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplass etter tilgjengelighet. 

uteområder: Området får attraktive grøntområder og beplantning. 

utendørs belysning: det blir felles utelys ved innkjøringer, interne veier, 

inngangspartier og på fasade. Hver leilighet får egen belysning på  

terrasse og balkong.

brannvern

det installeres sentralanlegg for 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.   

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.

tomt: selger har eiendomsrett til all ubebygget grunn frem til de enkelte 

byggetrinns/sameies	tomt	er	fradelt.

garanti: kjøper har reklamasjonsrett etter bustadoppføringslova. i denne 

perioden skjer oppfølging av reklamasjonsarbeider gjennom entreprenør. 

generelle fOrbeHOld 

Prosjektet er per dato under detaljprosjektering. det tas derfor forbehold 

om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for best 

mulig gjennomføring av prosjektet, men som ikke forringer den generelle 

standarden.

dette prospektet med tilhørende tegninger er kun ment som en orienter

ing om byggeprosjektet, og er ikke bindende for den detaljerte utform

ingen av bebyggelsen. alle opplysninger er dermed gitt med forbehold 

om utbyggers rett etter kjøpekontrakten til å foreta endringer.

bruksareal (bra) er det arealet som ligger innenfor boligens omsluttende 

vegger inkl. bod. bra vil angi et større areal enn primærrom (Prom). 

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.

Jarlsø eiendom as er ansvarlig for salget. for øvrige forhold gjelder  

kjøpekontraktens bestemmelser. det tas forbehold om offentlig saks

behandling og fasadeendringer.

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 trykkfeil.

Oktober 2012, Jarlsø eiendOM as

deltakere i PrOsJektet

utbygger: Jarlsø eiendom as     arkitekt: spir arkitekter as
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... så lekkert ble det

vi har fått besøke to innflyttede leiligheter i vestsiden 2 for å vise hvordan 

eierne har fått det. disse leilighetene preges av beboernes sterke  

interesse for interiør. begge holder de en klassisk og samtidig tidsriktig 

stil, med detaljer som overrasker og skaper spennende kontraster.

 

den flotte sjøutsikten utenfor preger opplevelsen av interiøret. i likhet 

med mange andre som har flyttet til Jarlsø, har de færre bilder på 

veggene enn hva som er vanlig. Mange innreder bevisst etter utsikten, 

slik at sjøen utenfor får spille en viktig rolle i stemningen inne.

 

til sammen 175 leiligheter er nå innflyttet på øya, og vi er imponert over 

innsatsen	mange	beboere	legger	i	å	skape	sine	drømmehjem.		Her	finner	

vi alt fra stramme minimalistiske interiører, til det klassiske,  og i noen 

tilfelle raust overdådige.

 

alle som skal bo i tun sydøst vil få de samme eksklusive interiørløsnin

gene som vi valgte ut til leilighetene i tårnet. så blir det opp til de enkelte 

beboere å sette prikken over i’en i disse flotte leilighetene.

PerSONlIg INTerIØr
I Tun Sydøst hjelper vi kjøpere 

et godt stykke på vei, med 
3 ulike stilpakker å velge 

interiørelementer fra.
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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, villkapri

fol, 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.

leS mer:
Se vår folder 

«SJØlIv PÅ alle KaNTer» 
for mer  informasjon 
om uteområdene og 

 omgivelsene.

ingen trenger å bekymre seg for å klippe plenen, gjødsle eller luke  bedene. 

	Profesjonelle	gartnere	tar	seg	av	dette.	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.  Promenaden 

 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.

Området rundt tun sydøst og nabobygget tårnet vil bli  opparbeidet og 

beplantet med samme høye standard som på vestsiden av øya. sydover 

mot skogen kommer vi til å rydde opp og planere der det trengs, men 

ellers beholde mye av den naturlige skjærgård svegetasjonen. Området 

foran tunet, mot sjøen, vil bli opparbeidet med parkmessige kvaliteter 

som store gressplener, sitteplasser, og  utvalgte busker, trær og  blomster. 

dypvannskaia vil bli restaurert og videre utviklet med solplattinger og 

badetrapper med mer. 
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tilbud Og aktiviteter På øya

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 bris Cafe med mye godt på menyen, og en  

romslig uteservering

treningsstudiO Og velværesenter 

ved siden av cafeen ligger Jarlsø frisør og velvære med flere dyktige 

frisører, hudpleier, massør og negledesigner. i annen etasje har Jarlsø 

fotterapi åpnet. i enden av Hall 6 har beboerne eget  treningsstudio, som 

er godt  utstyrt for både mosjonstrening og styrketrening.

bilvask Og kaJakkklubb

flere maritime bedrifter har etablert seg i de renoverte industri hallene, 

som seilmaker elvstrøm, serco og vallø Motor. til manges glede har det 

også kommet en vaskeautomat for bilvask utenfor sydsiden av Hall 6.

noen beboere har tatt initiativet til ulike aktivitetstilbud som  

er åpne for alle  beboere som ønsker å være med. Petanque  

arrangeres to  ettermiddager i uken, over bryggepromenaden ved siden 

av  redningsselskapet.

kajakkklubb er nylig etablert. ellers arrangeres både lesesirkler,  

bow	lingkvelder,	sykkel-	og	gåturer	for	interesserte.

egeN NeTTSIDe FOr 
bebOere:

 På www.jarlsoedrift.no kan 
du lese nyheter fra Jarlsø, 

få praktisk informasjon om 
leverandører etc. 

I tillegg legger sameiene ut 
informasjon her.
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utbyggers visJOner

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 vil fortsette å holde fokus på å utvikle lei

ligheter med gode kvaliteter, flott utsikt og brukervennlige terrasser.

variert arkitektur

arkitektonisk satses det bevisst på variert utforming. første byggetrinn, 

vestsiden 1, er tegnet av arkitekt øystein thomassen. de store byggene 

er kledd i tegl og er 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, tårnet, 

er også tegnet av spir arkitekter. bygget blir spektakulært med sine 

12 etasjer, lyse fasader og store glassflater som vil reflektere fjorden 

rundt. spir ble også valgt til å utforme tun sydøst. videre bebyggelse på 

østsiden er under planlegging. vi har sterk fokus på at også denne be

byggelsen skal bli flott både for dem som skal bo her, og for alle naboer.

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:

  stor ballbane på sletta midt på øya, med flere utendørs trenings 

 og  aktivitetsmuligheter.

  en båthavn mot øst, der moloen er påbegynt.

videre ønsker vi som utbygger å fortsette og utvikle usedvanlig 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.

leS mer 
Se vår folder 

“liten øy - mektige 
historier” for å lese historikk 

om Jarlsø.
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avstander Og veien Hit

Nø�erøy Husvik

Jarlsø

E18

til Oslo

R308

Tønsberg

R311

R312

Tønsberg

Drammen

Oslo

Sandefjord

Rygge

Larvik

Nø�erøy Husvik

Jarlsø

E18

til Oslo

R308

Tønsberg

R311

R312

Tønsberg

Drammen

Oslo

Sandefjord

Rygge

Larvik

Jarlsø ligger «på landet», omgitt av Oslo fjorden, men likevel sentralt.         

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 1 time og 15 minutter. torp 

lufthavn ligger omtrent 30 minutter unna. du kan også ta  flybåten 

fra landsiden av brua til Jarlsø til  engelsviken, og derfra taxi til rygge 

 flyplass.

avstander

tønsberg 4 km 10 minutter

Oslo  100 km 1 t + 15 minutter

torp lufthavn 29 km 30 minutter

sandefjord 31 km 35 minutter 

larvik 42 km 45 minutter

kristiansand 236 km 3 timer



utViklingen aV boligøya jarlsø
•  Første byggetrinn Vestsiden 1 med 115 leiligheter sto klart i 2009. 
• andre byggetrinn, Vestsiden 2 med 60 leiligheter, ble innflyttet sommeren 2011. 
•  tårnet med sine 30 leiligheter blir byggetrinn tre. 
•  tun sydøst med 30 leiligheter blir fjerde byggetrinn.

Totalt er Jarlsø regulert for 400 boliger. Vi regner med at de resterende  leilighetene 
blir fordelt på to eller tre byggetrinn. øya er cirka 180 mål stor, så det blir rikelig med 
 utearealer rundt alle byggene.

VESTSIdEN 2

VESTSIdEN 1

hER KOMMER TåRNET

her kommer tun sydøst



SALG OG INFORMASJON
Jarlsø Eiendom AS
Jarlsøveien 50, 3124 Tønsberg
E-post: post@jarlsoe.no - telefon: 33 35 75 30 - telefax: 33 35 75 31

www.JARLSø.NO

Tekst: Jarlsø Eiendom AS  Produksjon: GANdALF  Foto: Kristian T. Bollæren, Mona Nordøy, Robin Solum, Christian Solum, will Børgesen, Vivi Engh-Andersen  Illustrasjoner: Oxivisuals  Trykk: Flisa Trykkeri

Beliggenheten til Jarlsø er unik, med 360 graders utsikt over Oslofjorden.
Fra øya tar det snaue ti minutter inn til Tønsberg  sentrum, og en drøy time 
unna ligger hovedstaden. 


