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Beliggenheten til Jarlsø er  unik, med 360 graders utsikt til fjorden,
og bryggekanten rett utenfor døren. Og bare 15 minutter fra brua ligger Tønsberg Torg.
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Dette prospektet er av illustrativ karakter. Vi tar forbehold om senere endringer i tegninger og tekniske spesifikasjoner.
Plan- og fasadetegninger i prospektet kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.
Design/produksjon: GANDALF,  www.gandalf.no. Tekst: Robin Solum. Foto: Mona Nordøy, Robin Solum, Christian Solum,
Slottsfjellfestivalen: Anne Charlotte Schjøll/Tønsbergs Blad. Torget i Tønsberg: Per Moe/Tønsbergs Blad.
Slottsfjellet/Brygga: Tønsberg Tourist centre/Renate Blindheim. Trykk: Bryne Offset.
Mer informasjon DnBNor Eiendom: tlf: 33 37 15 80, jarlsoe@dnbnoreiendom.no. Se også www.jarlsoe.no

Pantone 540

Byggetrinn 1 Vestsiden: 360 graders fjordutsikt, strandlinje, 15 minutter til Tønsberg

På 30 mål sjøtomt, lengst sør på Jarlsø, er nå planene klare for
byggetrinn 1 – Vestsiden. Her kan du bo slik de gamle viking
kongene helst ville – med nær kontakt til fjorden, fri utsikt og
sjøsprøyt. Vestsiden vil bestå av 6 bygg, med til sammen 115
leiligheter. Størrelsene vil variere, fra den minste på 55 kvm, til
den største på 240 kvm. Hovedvekten vil være tre-roms, med en
størrelse på rundt 130 kvm.

De fleste leilighetene vil bli gjennomgående, med luftige, lyse
rom og ekstra god takhøyde.  I innredningen vil vi bruke løsninger og
materialer av høy kvalitet. Alle leilighetene får romslige terrasser
eller balkonger, heis, bod, og garasjeplass i underetasjen. Båtplass
og sjøbod kan leies etter ønske og tilgjengelighet. Bølgebryter
er  allerede på plass, og bryggeområdene vil stå  ferdige til
innflyttingen.

Frister denne utsikten?
Nå kan den bli din. Salget av leiligheter på Jarlsø er i gang!
Lengst sør på historiske Jarlsø, med strandlinje, vendt mot innseilingen til Tønsberg,
bygger vi 115 leiligheter på et eventyr av en tomt, slakt hellende ned mot sjøen.
Midt i mot ligger den gamle trehusbebyggelsen på Husøy. De fleste leilighetene får
glitrende sjøutsikt, og alle byr på moderne boligkomfort med høy kvalitet i alle ledd.

En deilig skjærgårdshage
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Jarlsø – den nye boligøya i Oslofjorden

Beliggenheten til Jarlsø er unik, med herlig utsikt til fjorden,
og bryggekanten rett utenfor døren. Og bare 15 minutter fra brua ligger Tønsberg Torg.
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Mer info: DnBNor Eiendom, tlf: 33 37 15 80

eller mail til jarlsoe@dnbnoreiendom.no og www.jarlsoe.no
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Anne Handegaard, tlf: 33 37 13 71, mob: 90 28 97 50, mail: anne.handegaard@dnbnoreiendom.no
Trond Holsvik, tlf: 33 37 15 09, mob: 918 85 195, mail: trond.holsvik@dnbnoreiendom.no
Andreas Leines, tlf: 33 37 15 10, mob: 918 41 065, mail: andreas.leinaes@dnbnoreiendom.no
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Prospektet er av illustrativ karakter. Vi tar forbehold om endringer
i tegninger og tekniske spesifikasjoner. Plan- og fasadetegninger og annen informasjon i
prospektet kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.
Design/produksjon: GANDALF,  www.gandalf.no. Tekst: Robin Solum. Foto: MonaPantone
Nordøy, 
654
(som sendt tidligere)
Robin Solum, Christian Solum, Slottsfjellfestivalen: Anne Charlotte Schjøll/Tønsbergs
Blad.
Torget i Tønsberg: Per Moe/Tønsbergs Blad. Slottsfjellet/Brygga: Tønsberg Tourist centre/
Renate Blindheim.  Trykk: Bryne Offset, februar 2007.

Byggetrinn 1 Vestsiden: Flott fjordutsikt, strandlinje, 15 minutter til Tønsberg

På 30 mål sjøtomt, lengst sør på Jarlsø, er nå planene klare
for byggetrinn 1 – Vestsiden. Her kan du bo slik de gamle
vikingkongene helst ville – med nær kontakt til fjorden,
fri utsikt og sjøsprøyt. Vestsiden vil bestå av 6 bygg, med
til sammen 115 leiligheter. Størrelsene vil variere, fra den
minste på 60 kvm, til den største på 180 kvm. Hoved
vekten vil være tre-roms, på rundt 110 kvm.

De fleste leilighetene vil bli gjennomgående, med luftige,
lyse rom og ekstra god takhøyde. I  innredningen vil vi
bruke løsninger og  materialer av høy kvalitet. Alle leilighetene får romslige terrasser eller balkonger, heis, bod, og
garasjeplass i underetasjen. Kjøperne vil få tilbud om båtplass, og bølgebryteren er allerede bygget.

Med skjærgårdsnaturen som hage

Landskapsarkitektene sier: «Maritimt miljø og bryggeliv»

En akkurat passe stor, gammel eventyrskog brer seg ut mot Oslo
fjorden i sør. Her kan du gå tur blant gamle furuer, villkaprifol, skjær
gårdens blomster, markjordbær og mosetepper. Langs hele området
blir du bortskjemt av den kilometerlange stranden kantet med vakker,
rødlig Tønsbergitt.

«På Jarlsø møtes du av elementer som er typiske for det maritime
miljøet ved Oslofjorden. Kontakten til sjøen er til stede med direkte
utsyn mot fjorden og i form av materialer med maritim tilhørighet som
tåler bruk og slitasje, og som eldes med verdighet. Bebyggelsen ligger
mellom bryggemiljøet i vest og et nydelig skogområde i øst.

På resten av øya vil det oppstå nye botaniske miljøer, utformet av
landskapsarkitekter med sansen for å spille på lag med naturen.

Bryggen er det naturlige oppholdsstedet, både på fine soldager og klare
vinterdager. Her promenerer man på gangstier langs smale vannkana
ler som leder ut mot sjøen. Uteoppholdsplassene har bevisst varierende
karakterer – åpne plasser med vide utsikter, så vel som mindre steder
skjermet for vind og innsyn.

Dette blir hagen til beboerne på Jarlsø. Og ingen trenger å bekymre
seg for å klippe plenen, eller luke bedene. En gartner vil ta seg av den
saken. Har du grønne fingre, er det fritt fram for botaniske utskeielser
på egne terrasser.

Vegetasjon vil bli et aktivt bidrag til å gi området karakter. Pil, siv og ulike
prydgressorter vil benyttes, da dette er arter inspirert av karakteren på
det omgivende fjordlandskap.»
Gullik Gulliksen og Kari-Elisabeth Haugan
Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter MNLA

”Bryggen er
det naturlige
oppholdsstedet”



NYT DEN FriskE sjøluftEN

Spennende og utradisjonelle visjoner
Livet på sjøen og skjærgårdsnaturen vil spille hovedrollen i utemiljøet
på Jarlsø. I tillegg ønsker utbygger å utvikle tilbud og aktiviteter som
skaper trivsel for alle som bor her, uansett alder.
Badestrand mot vest, duft- og urtehage, frukthage, restaurant, sand
volleybane, tennisbane, lekeplasser, isfontene og torg med kafé er
noen av ønskene. Dette er visjoner og vi kan ikke garantere at alt vil bli
realisert. Dessuten kan det være at de som flytter hit har gode idéer
utbygger ikke har tenkt på.
Fullt utbygget får Jarlsø cirka 400 leiligheter. Det satses  bevisst på
v ariert utforming, med ulike arkitekter til hvert byggetrinn.

FØLG BlomstRingEN i frukthagen



På Vestsiden skal du ikke savne noe
Alle leilighetene vil få en høy standard i utforming, materialvalg og
tekniske løsninger.
Planløsningene er utformet med tanke på maksimal boligkomfort, og
leilighetene er arealeffektive. De fleste vil være gjennomgående, med
terrasse/balkong i to retninger.
Stuene vil preges av store vindusflater for maksimal  utsikt. Du
kan velge type parkett og farger på veggene fra flere stilpakker.
Soverommene er bevisst romslige.
Innredninger til kjøkken, bad og garderober kommer fra anerkjente
leverandører. Kjøkken og bad er i moderne, men ikke kald stil.

Moderne boligkomfort



GÅ barføtt til badestranden

Fokus på fremtidsrettede løsninger i alle ledd gjenspeiler seg i
oppvarmings- og energiløsninger. Leilighetene får vannbåren varme,
som gir lave fyringsutgifter. I tillegg vil det bli  gasspeis i de fleste
leilighetene. Belysningen vil bli godt gjennomtenkt og til dels være
tilknyttet lysstyringssystem og sensor.
Terrasser og uteplasser er viktige når omgivelsene er som på Jarlsø.
Vi lager dem brukervennlige.
Alle leiligheter får bredbåndtilgang, kabel-tv eller felles parabolanlegg
og porttelefon. Mange får innvendig bod.
Med hver leilighet følger en garasjeplass, sportsbod og sykkelparkering
i kjelleren. Fra garasjeanleggene vil det bli adkomst via heis og trapper
til alle etasjene.

Arkitekten sier: «Sol og utsikt. Vind og sjø. Godt naboskap»
«Jarlsø er et uvanlig flott sted med nærheten til sjøen
som enorm trivselsfaktor. Her vil vi skape et godt bomiljø,
i respekt for sol og utsikt, vind og sjø, og godt naboskap.
Bygningene har et estetisk uttrykk som skaper en
helhet, samtidig som hvert bygg har sin egenart. Det har
også vært viktig at bebyggelsen legger til rette for med
menneskelige og sosiale relasjoner.

Utbyggingen av en perle som Jarlsø må være bærekraftig.
Bomiljøet skal ha gode vilkår, og øya skal leve videre
som rekreasjonsområde – for fremtidige beboere og nær
miljøet, og i all slags vær og til alle årstider.
Bygningene på Vestsiden ligger i hesteskoform rundt et tun
som åpner seg for sol og utsikt mot sør, og ly mot vest, nord
og øst. Tunet er bilfritt, alle garasjer er under bygningene.

Materialbruk og fargevalg gir liv til bygningsformene. Tegl
sammen med tre og pusset mur danner trivelige og til
nærmet vedlikeholdsfrie fasader.»
Øystein Thomassen A.M.T
Thomassen Arkitektkontor AS

Grill selvfisket mat på terrassen



Stilsikre interiører

Fire spennende gulv

Til å hjelpe oss med utformingen av interiørkvaliteter i leilighetene, har
vi søkt assistanse hos interiørarkitekten Nikki Butenschøn. Han har
satt sammen ulike fargepaletter, og valgt ut alternativer for gulv.

Alle gulv er høykvalitets parkett, der tonene er i harmoni med Jarlsønaturens palett.
Mattlakkert eik og ask er med i standardpakkene. Oljet ask og lakkert valnøtt kommer
som tilvalg. Du får se parkettprøver før du velger.

I tillegg har han satt sammen fire stilpakker der alt henger harmonisk
sammen. To av dem er standardløsninger, de to andre er tilvalg. Du
kan velge blant løsninger som inkluderer et bestemt gulv, en farge
palett til rommene, farge på kjøkkeninnredningen, overflate på benke
plater og fargeløsninger i baderom. Etter kontraktsignering  velger
hver kjøper stilpakke individuelt.

Eik lys mattlakk
Mattlakk fremhever eikens naturlige variasjoner, og overflaten føles myk,
uten at det går ut over slitestyrken.

Ask hvit mattlakk 		
Med hvit mattlakk blir ask et vakkert lyst gulv med et sofistikert uttrykk.
Utseendet minner om et oljet gulv.

Ask hvit oljet			
En moderne, spennende og annerledes parkett. Den legges ubehandlet og kan behandles med
olje. Dette gir overflaten en særdeles behagelig, myk kvalitet og en vakker lys, dempet glød.

Valnøtt lakkert		
Valnøtt-treets varme bruntoner gir en flott og elegant parkett som er et maritimt
og spenstig alternativ til skipsgulv.

Ask hvit mattlakk
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BO Moderne på historisk grunn

Ask hvit oljet

Eik lys mattlakk

Valnøtt lakkert

Interiørakitekten sier: «Hav, himmel og skjærgård»

Fargepaletter til vegger

«Jarlsø er omgitt av hav, himmel og skjærgård og har sin
egen  hundremetersskog med flott, gammel furu og mose
landskap. Derfor falt det naturlig å velge og vrake i denne
vakre naturens egen palett da jeg begynte å planlegge
løsninger for interiøret.

Jord – skog

Kveldslys

En fyldig palett, inspirert av jord, trær og mose. Hoved
fargen er en soft beige tone som danner en diskret og
sofistikert bakgrunn for interiøret. Tilleggsfargene er
en varm kaki grønntone og en mørkere jordfarge.

Det skarpe dagslyset viker for kveldens duse og varme
toner. Hovedfargen i denne paletten er en lys og gylden
tone, kombinert med en varm gråtone, og en sprek
gresskarfarge som kontrast.

Jeg har valgt relativt lyse fargekombinasjoner til vegger, med
mettede, men ikke for sterke, toner. De fleste av leilighetene
er gjennomgående og vil bli lyse og romslige. Dermed trenger
fargene substans, samtidig som de er dempede.

Hovedfarge: Myk jord. Tak, list, karm: Eggehvit.
Tilleggsfarger: Kaki og Solid.

Hovedfarge: Dun. Tak, list, karm: Eggehvit.
Tilleggsfarger: Gresskar og Hamp.

Ekstra krydder i form av spenstige fargeklatter og sprelske
detaljer overlater jeg til den enkelte å tilsette etter personlig
smak. God fornøyelse!»
Nikki Butenschøn
Interiørarkitekt

Myk jord

Eggehvit

Kaki

Solid

Dun

Eggehvit

Gresskar

Hamp

Hav – svaberg

Rullesten

En maritim og lys palett med hav, salt og svaberg som
elementer. Hovedfargen er en lys og delikat sandfarge.
Tilleggsfargene er en dus blåtone og litt mørkere sandfarge.

Varme grå og beige valører dominerer i denne paletten.
En diskret og rolig fargepalett, inspirert av steinene i
fjæra, danner rammene rundt et harmonisk miljø.

Hovedfarge: Lys sand. Tak, list, karm: Eggehvit.
Tilleggsfarger: Marrakesh og Kilden.

Hovedfarge: Lys grå. Tak, list, karm: Eggehvit.
Tilleggsfarger: Sand, Marrakesh.

Lys sand

Eggehvit

Marrakesh

Kilden

Lys grå

Eggehvit

Sand

Marrakesh

Dersom man ønsker det, kan alle palettene ha eggehvit som hovedfarge.
nyt en varm Kaffekopp på brygga
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Kjøkkenløsninger av ypperste klasse
De fleste av leilighetene vil få en helt, eller delvis, åpen kjøkkenløsning.
Mange får mulighet for ekstra skjerming som tilvalg. Alle kjøkken
innredningene kommer fra anerkjente kjøkkenleverandører.
Kjøkkenene  leveres med integrerte hvitevarer av høy standard fra
anerkjent leverandør. Alle kjøkkener får hurtig induksjonstopp, inne
bygd stekeovn, og oppvaskmaskin. De fleste får også 90 cm side-
by-side kjøl/frys av høy kvalitet. En god ventilator vil bli montert.
Etter kontraktsignering vil du bli kalt inn til et møte for å velge kjøkken
løsninger. Her vil vi foreslå ulike kombinasjoner av farger, benkeplater 
og håndtak som står til gulvet og fargepaletten for leiligheten til
veggene. Det er også mulig å gjøre ekstra tilvalg hos entreprenøren.

Åpne kjøkkenløsninger
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LEV URBANT PÅ LANDET

Illustrasjonsfoto.

Delikate og romslige baderom
Badene har delikate og moderne innredninger fra anerkjente leveran
dører som standard. Gulvene blir flislagte, med termostatstyrt varme.
Veggene får fliser i en annen lys tone.
De fleste hovedbadene leveres med badekar. Alle kommer med roms
lig dusj, WC og veggmontert håndklevarmer. Belysningen vil bli down
lights med dimmer.
I leiligheter med to bad vil det bli levert en enklere innredning til det
minste baderommet. Også her blir det gulvvarme, dusj og fliser.
På det minste badet er det plass til vaskemaskin og kondensbasert
tørketrommel. I leiligheter med ett bad er det plass til vaskemaskin og
tørketrommel under benk, alternativt som søyle.
Etter kontraktsigneringen velger kjøperne baderomsinnredning og
eventuelle tilvalg på et eget møte. På møtet foreslår vi en kombinasjon
av innredninger og farger som passer til ulike flisekombinasjoner på
gulv og vegg.

Ro etter bymas
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Byggetrinn 1 Vestsiden: orkesterplass til livet på sjøen

Vestsiden 6: På toppen av feltet troner Vestsiden 6 som nærmeste nabo
til Jarlsøs egen hundremetersskog. For en del leiligheter er fjordutsikten
dobbel – mot innseilingen til Tønsberg i vest og Torgersøya og fjorden i øst.

6

5

1

Vestsiden 5: Tenk deg en leilighet med fjordutsikt i to retninger. Det
får de fleste i Vestsiden 5. I vest ligger innseilingen til Tønsberg, i øst
Torgersøya og fjorden.
Vestsiden 1: Et steinkast fra vannet, lengst mot sør og med flott utsikt
over innseilingen til Tønsberg og solnedgangen i vest, ligger Vestsiden 1.
Her har du orkesterplass til Tønsbergs båttrafikk.

4

2
Vestsiden 2: Nærmeste nabo til Vestsiden 1 med samme maritime
følelse og nærkontakt med fjorden og solen.

3

Vestsiden 3: Her er leilighetene inspirert av arkitektlegenden Le Corbusier.
De fleste går over to plan og har spennende, særpregede løsninger.
Utsikten er dominert av fjorden i sør og solnedgangen mot nordvest.
Vestsiden 4: Soloppgangen og solnedgangen og dobbel fjordutsikt.
De fleste leilighetene i Vestsiden 4 gir deg innseilingen til Tønsberg i
vest og Torgersøya og fjorden i øst.

1

Leilighet V1-1-3
Bruksareal 110 kvm
Terrasse 36,4 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 1: 3(4) roms leilighet

En flott beliggende leilighet, rett  overfor
bryggeanlegget. Barnevennlig, på  bakke-
plan, med ett/to mindre soverom, i tillegg
til et ekstra stort master-soverom, med
mulighet for walk-in garderobeløsning.

1

BOD
16,1

Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no

47,5
36,4
3,9

6

19,0
5

1

NOR
D
4

2

3

V1-1-3

V1-1-3
BRA 113 m2
OPPLEV StjernehimmelEN ved fyret
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Leilighet
Leilighetxxx
V1-2-1
Bruttoareal
Bruksarealxxx
154kvm
kvm
Terrasser
+ 8 kvm
Terrasserxxx
36kvm
Målestokk
Målestokk1:100
1:100

Eksempel 1:
Vestsiden
på4leilighet:
roms leilighet

1

En flott og romslig endeleilighet, med stjerne
utsikt utover fjorden mot syd, og innseilingen
til Tønsberg og solnedgangen mot vest. Hoved
terrasse på hele 36 kvm, og frokostbalkong inn
mot gårdsrommet.
Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no
8,0
6

41,5
83,3

5

1

NOR
D
4

2

3

12,0
V1-2-1

18,5
11,0
12,0
BOD
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DINGLE MED BEINA FRA BRYGGEKANTEN

Leilighet V2-2-4
Bruksareal 97 kvm
Terrasser 13,5 + 4,8 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 2: 3 roms leilighet

En snerten tre-roms, med soverommene samlet
innover mot gårdsrommet. Kjøkkenløsningen
er åpen, og fra stuen og den romslige terrassen
får du idyllisk utsikt mot innseilingen og
solnedgangen.

9,1

2

15,9
47,7

Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no

13,5

12,9
4,8

6

BOD
5

1

NOR
D
4

2

3

V2-2-6

V2-2-4

V2-2-4
BRA 100 m2

UNN DEG ET EVENTYR
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Leilighet V2-3-4
Bruksareal 113 kvm
Terrasser 14,5 + 4,8 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 2: 3 roms leilighet

2

En romslig tre-roms, med soverommene samlet
innover mot gårdsrommet. En flott og uttrukket
stuenisje vender mot vest og panoramautsikten.
Kjøkkenløsningen er åpen.
Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no

9,1

14,2

66,3

6

5

14,5

1

NOR
D

12,9
4

2

4,8

3

BOD
V2-3-4

V2-3-4
BRA 116 m2
18

TA FRI FRA VEDLIKEHOLDSARBEID

3

Leilighet V3-2/3-6
Bruksareal 123 kvm
Terrasser 24,0 + 13,8 kvm
Målestokk 1:120

Vestsiden 3: 3 roms leilighet over to plan

Denne leiligheten går over to plan, med inngang i 3. etasje
med hall, bad og soverom, og trapp ned til 2. etasje med
kjøkken, stue, bad og et master-soverom på hele 21,4 kvm.

BOD

24,0

Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no

6

5

1

NOR
D
4

61,5

2

3

3. etasje
2. etasje
V3-2/3-6

21,4

V3-2/3-6

12,1

13,4
9,0

TENK Å KUNNE GÅ TIL BÅTEN
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4

Leilighet V4-4-1
Bruksareal 136 kvm
Terrasser 21,1 + 7,4 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 4: 4 roms leilighet

En prektig 4-roms, som gir mulighet for en særdeles
spenstig kjøkkenløsning med rund kjøkkenøy. Stuen er
skjermet i en nisje mot vest, med panoramautsikt mot
innseilingen. Et svært romslig master-soverom ligger
innenfor.
17,8

Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no
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SITT MED ET PLEDD PÅ FANGET OG NYT SOMMERNATTEN

V4-4-1
BRA 139 m2

Leilighet V4-4-2
Bruksareal 124 kvm
Terrasser 20,6 + 6,7 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 4: 4 roms leilighet

En romslig fire-roms, med åpen kjøkkenløsning.
Stuen med flott og skjermet nisje mot vest, og et
prektig master-soverom innenfor. Stjerneutsikt mot
fjorden i to retninger.

4

BOD

F

6,7

Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no
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BAD PÅ ”DIN EGEN” STRAND
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Leilighet V5-1-5
Bruksareal 115 kvm
Terrasse 23,3 + 6,7 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 5: 3(4) roms leilighet

5

En romslig fire-roms, barnevennlig
beliggende på bakkeplan og med
soverommene samlet mot øst.
Komplett oversikt over alle
plantegninger og leiligheter:
www.jarlsoe.no
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TENK Å KUNNE TA MORGENBAD HVER DAG

V5-1-5

V5-1-3
BRA 117 m2

Leilighet V5-2-8
Bruksareal 62 kvm
Terrasse 6,9 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 5: 2 roms leilighet

5

En praktisk to-romsleilighet med åpen
kjøkkenløsning og romslig soverom mot vest.
Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no
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V5-2-5
BRA 63 m2

TA EN JOGGETUR PÅ KYSTSTIEN
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Leilighet V6-2-3
Bruksareal 68 kvm
Terrasse 5,3 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 6: 2 roms leilighet

6

Funksjonell to-romsleilighet med flott utsikt
mot innseilingen i vest. Åpen kjøkkenløsning
langs endevegg.
Komplett oversikt over alle plantegninger
og leiligheter: www.jarlsoe.no
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24

VINK TIL BÅTENE I INNSEILINGEN

Leilighet V6-2-8
Bruksareal 163 kvm
Terrasse 59,4 kvm
Målestokk 1:100

Vestsiden 6: 4 (5) roms leilighet

En prektig endeleilighet med tre
romslige soverom. Stuearealet er på
hele 88 kvm, omkranset av en flott
terrasse på 59 kvm, vendt mot syd,
med orkesterplass mot skogen og
fjorden.

6

59,4

Komplett oversikt over alle
plantegninger og leiligheter:
www.jarlsoe.no
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KJENN AT DU LEVER
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Teknisk beskrivelse
Boligprosjektet: Alle leilighetene har terrasse, balkong eller
uteplass. Byggene har felles underjordisk garasjeanlegg med
heis og trapp til hver etasje i hver oppgang.
Bygningene: Bygningen utføres med bærekonstruksjon
i  betongelementer.  Veggene er innvendig kledd med gips
plater og utvendig delvis forblendet med tegl. Enkelte
partier er kledd med trepanel. Innvendige vegger er i treeller stålreisverk kledd med gipsplater.
Balkonger/terrasser: Terrasse- og balkonggulv er i betong
med dekke av fliser, betongheller eller tre. Alternativene er for
tiden under vurdering. Rekkverk leveres med glassflater og
aluminium.
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TA ET GLASS VIN I SOLNEDGANGEN

Innvendig standard

Tekniske anlegg

Gulv: Som standard leveres parkett av eik eller
ask med andre parketter som tilvalg. På bade
rom/wc vil det bli flisgulv.

enklere innredning med servant og klosett.
Det er plass til vaskemaskin og tørketrommel
(kondenstrommel) på ett av badene.

Ventilasjon: Iht. gjeldende forskrifter.
Til induksjonstopp leveres kjøkken
ventilator.

Hovedinngangspartiene får ringe
tablåer med callinganlegg til
leilighetene.

Vegger: Veggene i leilighetene blir malt i den
fargepaletten leilighetskjøper velger i møte med
entreprenør ved kontraktinngåelse.

Garderobe: Det leveres 1 meter skap per seng
som standard. Noen leiligheter har ekstra skap,
og i enkelte tilfeller erstatter skap innvendig bod.

Alarm: Må bestilles av kjøper.

Tak/himlinger og taklister: Nedforet himling
utføres i gips. Takhøyden er cirka 2,60 meter.
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak inn
kassinger og helt eller delvis nedforede plate
himlinger. Listverk blir malt.

Innvendige dører: Som standard leveres hvite
dører.

Elektrisk: Alle framføringer utføres
skjult i vegger og tak så langt det er
mulig. Det vil bli halogenbelysning i
oppholdsrom (stue/kjøkken/bad)
og  belysning i bod og på terrasse/
uteplass.

Kjøkken: Innredningene kommer fra anerkjente
leverandører. Kjøkkenene blir levert med kom
plett innredning inklusive komfyr, induksjons
topp, kjøl/frys, oppvaskmaskin og  ventilator.
Det vil bli mulig å foreta tilvalg hos kjøkkenleve
randøren. System for kildesortering leveres.
Bad: På bad leveres baderomsinnredning og
servant med  ettgreps blandebatteri og garni
tyr. Vegger og gulv blir flislagt, og  belysningen
er downlights i tak. Klosett er i hvitt porselen.
Badene har  gulvvarme, håndklevarmer og
dusj med dusjvegg. I mindre bad leveres en

Vinduer/balkongdører: Bygget utføres med alu
miniumsbelagte vinduer/balkongdører utvendig
og med  treverk innvendig.
Gulvlister/gerikter: Det leveres malt eller lakkert
listverk til gulv, vinduer og dører.
Hovedinngangsdør til leilighet: Modell er under
vurdering.
Tilvalg: Innen angitte tidsfrister kan leilighets
kjøpere velge individuelle løsninger mot et pris
tillegg. Eventuelle tilvalg gjøres på et eget møte
med entreprenør.

Oppvarming og varmtvann: Leilig
hetene får miljøvennlig oppvar
ming med vannbåren varme. De
fleste leveres med gasspeis.
TV/telefon: De fleste  leilighetene
har ett telefonuttak og to  uttak
til fellesantenne. De største
leilighetene får ett ekstra TVuttak. Bredbånd ligger ferdig
koblet til leilighetene. Kjøper
betaler selv tilknytnings- og
abonnementsavgifter.

Renovasjon: Det vil bli etablert
system for kildesortering etter
reglene for Tønsberg kommune.
Tegninger av tekniske anlegg:
Fremføringer til disse blir ikke
inntegnet på tegningene i kjøpe
kontrakten. 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.

Sikkerhet: Det monteres port
telefon med døråpner i hver leilighet.

HØR LYDEN AV BØLGESKVULP HVER DAG
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Fellesarealer
Inngangspartier: Hver oppgang
får hovedinngang med innvendige
trapper og heis til leilighetene.
Hovedinngangspartiene blir flis
lagt.

Garasjeplasser: Til hver leilighet
hører én parkeringsplass i felles
garasjeanlegg. Det blir mulighet
for å kjøpe en ekstra garasjeplass
etter tilgjengelighet.

Heis: Heis fra garasjeanlegg i
kjeller til alle etasjer. Alle heiser
blir romslige og dimensjonert et
ter ny standard.

Uteområder: Området får attrak
tive grøntområder og beplantnin
ger. Hovedtunet får sittegrupper
og lekeplass.

Trapper/trapperom: Trapper i  betong blir hovedsakelig belagt
med fliser og ellers malt. Det blir
trapper fra  garasjeanlegg til alle
etasjer.

Utendørs belysning: Det blir
felles utelys langs innkjøringer og
interne veier, ved inngangspar
tier og på brygger. Hver leilighet
får belysning på balkong/ute
plass. Alle utelys vil bli styrt av
fotoceller.

Boder: Alle leiligheter får egen
sportsbod i garasjeanlegget.
Garasjeplan: Byggene har hvert
sitt felles garasjeanlegg med
fjernstyrt  rulleport i aluminium.
Laveste  etasjehøyde i garasjene
er cirka 220 cm.
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En deilig
SLAPP
AV Iskjærgårdshage
EN DEILIG SKJÆRGÅRDSHAGE

Deltakere i prosjektet
Spesielle opplysninger og forbehold
Veggtykkelser: Prospekttegnin
gene baserer seg på arkitektens
første tegninger før ferdig detalj
prosjektering. Derfor må det tas
forbehold om at veggtykkelser
kan bli endret for å tilpasses nød
vendige fremføringer av tekniske
anlegg.
Tegninger: Tegningene i prospek
tet er veiledende. Innervegger
som er tegnet med hel strek inn
går i leveransen, stiplede streker
viser vegger som ikke er inklu
dert i prisen.

Uteanlegg: Uteanlegg blir ferdig
stilt for hvert byggetrinn så fort
årstidene tillater det. I enkelte
tilfeller kan dette bli etter over
takelse.
Offentlige pålegg: Selger tar for
behold om endringer grunnet
offentlige pålegg som ikke er
kjent på salgstidspunktet.
Priser: Salgsprisene er faste og
kan ikke justeres etter kontrakts
inngåelse. Selger står fritt til når
som helst å regulere prisene på
usolgte boliger.

Prospektet: Prospektet er av
illustrativ karakter og det tas for
behold om  endringer av bygge
prosjekt og materialbruk. Selger
tar forbehold om justeringer og
endringer av byggetrinnene.
Parkeringsanlegg: Selger behol
der full eiendomsrett til garasjeog parkeringsplasser som ikke er
solgt.
Arealer: Leilighetene og balkon
gene er målt på tegning og
mindre avvik kan forekomme.

Tomt: Selger beholder full eien
domsrett til utvendige felles
arealer og de ubebygde delene
av tomten som skal benyttes til
oppføring av senere byggetrinn,
også etter at eiendommen er
seksjonert.

Utbygger:
Jarlsø Eiendom A/S
Arkitekt:
Thomassen Arkitektkontor A/S
Eiendomsmegler:
DnBNOR Eiendom AS

Garanti: Kjøper har 5 års reklama
sjonsrett etter bustadoppførings
lova. I denne perioden skjer opp
følging av reklamasjonsarbeider
gjennom entreprenør.

soloppgang
+ solnedgang
= dobbel fjordutsikt

EnBO
deilig
skjærgårdshage
Bynært
på landet
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Jarlsøs nære omgivelser
Tønsberg sentrum ligger bare få minutter fra Jarlsø. Landets eldste by
er i dag et livlig senter for handel, næringsliv, utdannelse og kultur.
Rolig torghandel eller shopping-gallopp
Mens Brygga, Torget og de gamle bystrøkene, som Nordbyen, preges av
sjarmerende miljø med nostalgiske innslag, tilbyr gågatene fristende
spesialforretninger, gallerier og kunsthåndverk. Shoppingsenteret
Farmanstredet har et mylder av ulike forretninger.
Se, hør og opplev
Tønsberg er en av landets raskeste voksende kommune utenom Oslo.
Dette  fører også til vekst i tilbudene. Sommerrevyer, middelalder
festival, museer, konserter og teater – Vestfold byr nå på mer enn du
kan få med deg. Blant høydepunktene er Vestfold Festspillene med
soloppgangskonserten på  Verdens Ende,  Middelalderfestivalen
og Slottsfjellfestivalen. I tillegg finnes en rekke kinoer, teatre og
konsertarenaer. Fem minutter fra Jarlsø kommer nye Kilden med
Norges største og mest moderne kinosenter, konsertarenaer, spa og
spisesteder.
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En deilig skjærgårdshage

Mat, drikke og moro
Ved siden av alle aktiviteter knyttet til sjø og båtliv, finner du kanskje
noe som lokker på distriktets mange golf- og bowlingbaner, Jarlsberg
travbane, på ridesentrene eller på Badeland. Eller på en av de mange
restaurantene og  cafeene. I Tønsberg ligger den største konsentras
jonen i området rundt brygga. Lokker det med de helt store gastro
nomiske utskeielsene, finnes blant andre Engø Gård på Tjøme.
Flotte turmuligheter
Tønsbergområdet har en rekke opparbeidede kyststier hvor du kan gå
tur  eller sykle året rundt. En av dem begynner like innenfor brua til
Jarlsø og går til båthavna på Klopp. Fra Åsgårdstrand kan du gå langs
strandlandskapene  Edvard Munch har gjort berømte, og helt bort til
Borrehaugene. Om vinteren byr regionen på en rekke flotte lysløyper
for skientusiaster.  Foretrekker du  bilturer, er det mye å velge blant:
Karl Johansvern, skogen på Løvøya, pittoreske Åsgårdstrand med sine
sørlandshus, Verdens Ende og det  imponerende  svaberglandskapet.
Og en drøy times kjøring unna er du på Karl Johan.

Sommerlykke
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme er hele Norges sommerhøyborg – helt
til Verdens Ende. Regionen byr på en praktfull skjærgård med varme,
glattskurte svaberg, lune viker, sandstrender og et yrende båt-, hytteog campingliv. På Jarlsø bor du midt i herlighetene.
Livet på landet
Tønsbergs nabokommuner inviterer deg til idylliske bondegårder, fine
turstier, store skoger og stille innsjøer og fiskevann. Her finner du også
historiske bygdetun og kunst- og håndverksutsalg.
Reis dit du vil
Regionen har et godt utbygget transporttilbud med tog, busser, ferger
og  flyplass. Og om den store verden utenfor skulle lokke, ligger fly
plassen Torp en halvtime unna.

Bo midt i herlighetene

OPPLEV KULTURmangfoldet
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Utsiktskart for Jarlsø
Mot nordvest: Innseilingen til
Tønsberg, Jarlsøsundet, Husvik og,
fra enkelte av toppleilighetene,
Slottsfjellet.

En øy – mange historier
NORD

Mot nordøst: Vallø, Torgersøya
med fyret og Oslofjorden
med skipsleia.

Jarlsøs sentrale beliggenhet og gode havneforhold har gitt øya en rik og drama
tisk historie. Navnet har hatt flere former gjennom tidene. På 1400-tallet ble
formene Jarssøy og Jerssøn brukt, i 1524 kjenner vi formen Jersøen, i 1651
Jertzøenn og  senere Giersø og Jersøy. Under vikingtiden og i middelalderen
var øya et politisk og religiøst hovedsete og åstedet for en rekke sentrale
begivenheter i Norges historie. Første gang vi hører om øya er i Ynglingesagaen.
700–800: Husk å dukke, herre Konge
Den første historien vi kjenner til, er om Kong Øystein Halfdansson, som sies å
ha omkommet ved Jarlsø rundt år 770 da bommen på et forbipasserende skip
slo ham overbord.

ØST

VEST

1200–1300: Riksråd og eim av gjenstridig myr
I kong Håkon Håkonssons tid (1217–1263) nevnes Jarlsø ofte. Kong Håkon
lot en kanal graves inn til Tønsberg, men den ble ikke vedlikeholdt og grodde
igjen. Derfor fortsatte Jarlsø å tjene som uthavn for Tønsberg. I denne perioden
møttes Det norske riksråd ofte på øya, og en rekke kongebrev og riksrådsbrev
ble utstedt her.
1400: Norsk våpentilstand og den blodrøde stein
I 1483 druknet ridder Jon Smør (nylig riksforstander) og Herr Einar Fluga på

Mot sørøst: Nøtterøskjærgården
og langt utover fjorden.

Mot sØRvest: Innseilingen til
Tønsberg, Husøy og Nøtterøskjærgården.

SØR
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LEV – NÅ!

Jarlsø under et Riksmøte. Ulykken omtales i Jens Nilssøms visitasbøker, der
en bonde fortalte biskopen «at Herr Einar fløt i land på Jerssøn, og den steinen
han døde på, er rød som blod». Steinen eksisterer fortsatt, men ligger nå
under vann nord for Jarlsø etter at hvalkokeriet «Skytteren» brukte den som
fortøyningsfeste under en storm på 1900-tallet. Både steinen og kokeriet ble
dratt til sjøs.

1500: Markedsboder, mjød og svette tresko
I  mars 1532 kom det til sjøslag ved Jarlsø, der fem av skipene Christian II 
var kommet fra Holland med støtte sammen med Fredrik IIs allierte, Lübeckerne. Slaget endte med en overlegen seier for sistnevnte. «Når man tenker

1900– 2004: Fra industriblomstring til boligøy
Den siste av frøknene Hansen solgte til Carl Midtlie i 1907. Han solgte videre til

s amlinger for å få saker prøvd for retten etc, må det ha vært meget folksomt
på øya når Riksrådet forhandlet her. Ikke usannsynlig har det vært oppført
boder etc ved disse anledninger».

Chr. H. Christophersen på Husvik. Med ham kom industrien til Jarlsø, og i 1915
startet Jarlsø Verft sin virksomhet. Verftet bygget lastebåter hvalbåter og
hvalfangerutstyr. I  1925 kom Tønsberg Harpunfabrik og skiftet navn til Jarlsø
fabrikker. I 1952–1953 ble verkstedlokalene til tidligere Jarlsø Verft tatt i bruk
som jernstøperi. Bruforbindelse til fastlandet kom i 1916 –  en gangbru i tre som
kunne åpnes fra Husviksiden for store båter. I 1958 ble denne erstattet med en
betongbru som tålte tung last. Kaien på øyas nordside ble bygget i 1961.

1600–1900: Barske hvalfangere og selvhjulpne jomfruer
«Skipper Lollich skal faa laste ind bygningstømmer udi Jersøen for kongen»,

På 1960-tallet arbeidet det på det meste rundt 600 personer på Jarlsøy.
Mellom 1954 og 1980 ble det bygget flere fabrikker for ulike typer industri.

på», skriver professor L. Daae i 1886, «hvor mannsterke våre høvdinger og
biskoper var i middelalderen, og hvor mange mennesker som søkte til rådets

skriver Christian IV til lensherren i 1620. Det var vanlig praksis at kongens
skuter benyttet Jersøen som lasteplass. Fra 1664, og muligens også tidligere,
var Jarlsø gjestgiversted. På denne tiden ble det også etablert steinbrudd her.
Stattholder U. F. Gyldenløve eide Sem hovedgård og grevskapet fra 1679–1683,
og det sies at det «stolte og velklingende navn Jarlsø» gav opphav til navnet
Jarlsberg. Også den britiske øya Jersey sier å være oppkalt etter Jarlsø.
I 1835 ble arbeidet med kanalen inn til Tønsberg gjenopptatt, og i 1896 ble den
åpnet for skipstrafikk. Man kjenner navnene på en del av dem som bodde her
på denne tiden, som Hans Nilssøn (1664–1686). Nils Hansen (1827–1873)
drev rederivirksomhet og disponerte «Erstatningen», «Xari Maas», «Nancy»
og «Pocohontas». Etter hans død bodde hans ugifte døtre på Jarlsø i mange
år med gårdsdrift til eget bruk. På denne tiden ble øyas østside tatt i bruk som
opplagsplass for hvalflåten. Om dette hadde noe med jomfruenes tiltreknings
kraft å gjøre, vites ikke.

I 2004 definerte kommuneplanen Jarlsø som areal til boliger og lett næringsvirksomhet. Den siste industrien ble avviklet i 2006, og Arcus har tappet de
siste dråpene alkohol ut av tankanlegget på øyas  nordside. I  disse dager
vokser boligøya Jarlsø frem. Vi tror at dette nye kapittelet i Jarlsøs historie vil
sikre at øya på nytt får skinne som den Oslofjordperlen den er og har vært.

Nærkontakt til
fjorden, fri utsikt
og sjøsprøyt

Oslo
Drammen

Velkommen til Vestsiden
Tønsberg
Sandefjord
Larvik

til Oslo

E18

Jarlsø – den nye boligøya i Oslofjorden

Beliggenheten til Jarlsø er unik, med herlig utsikt til fjorden,
og bryggekanten rett utenfor døren. Og bare 15 minutter fra brua ligger Tønsberg Torg.

R308

til Kr. sand

R312

Tønsberg
R311

Nøtterøy

Husvik

Jarlsø

Avstander:
til Oslo

Tønsberg
7 km
Oslo
100 km
Torp Lufthavn R308 29 km
E18
Sandefjord
31 km
til Kr. sand
Larvik
42 km
Kristiansand
236 km

12 min.
1 time 20 min.
35 min.
40 min.
50 min.
4 timer 10 min.

Mer info: DnBNor Eiendom, tlf: 33 37 15 80

eller mail til jarlsoe@dnbnoreiendom.no og www.jarlsoe.no

R312

Tønsberg
R311

Anne Handegaard, tlf: 33 37 13 71, mob: 90 28 97 50, mail: anne.handegaard@dnbnoreiendom.no
Trond Holsvik, tlf: 33 37 15 09, mob: 918 85 195, mail: trond.holsvik@dnbnoreiendom.no
Andreas Leines, tlf: 33 37 15 10, mob: 918 41 065, mail: andreas.leinaes@dnbnoreiendom.no

Pantone 540

Prospektet er av illustrativ karakter. Vi tar forbehold om endringer
i tegninger og tekniske spesifikasjoner. Plan- og fasadetegninger og annen informasjon i
prospektet kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.
Design/produksjon: GANDALF,  www.gandalf.no. Tekst: Robin Solum. Foto: MonaPantone
Nordøy, 
654
(som sendt tidligere)
Robin Solum, Christian Solum, Slottsfjellfestivalen: Anne Charlotte Schjøll/Tønsbergs
Blad.
Torget i Tønsberg: Per Moe/Tønsbergs Blad. Slottsfjellet/Brygga: Tønsberg Tourist centre/
Renate Blindheim.  Trykk: Bryne Offset, februar 2007.

Byggetrinn 1 Vestsiden: Flott fjordutsikt, strandlinje, 15 minutter til Tønsberg

På 30 mål sjøtomt, lengst sør på Jarlsø, er nå planene klare
for byggetrinn 1 – Vestsiden. Her kan du bo slik de gamle
vikingkongene helst ville – med nær kontakt til fjorden,
fri utsikt og sjøsprøyt. Vestsiden vil bestå av 6 bygg, med
til sammen 115 leiligheter. Størrelsene vil variere, fra den
minste på 60 kvm, til den største på 180 kvm. Hoved
vekten vil være tre-roms, på rundt 130 kvm.

De fleste leilighetene vil bli gjennomgående, med luftige,
lyse rom og ekstra god takhøyde. I  innredningen vil vi
bruke løsninger og  materialer av høy kvalitet. Alle leilighetene får romslige terrasser eller balkonger, heis, bod, og
garasjeplass i underetasjen. Kjøperne vil få tilbud om båtplass, og bølgebryteren er allerede bygget.

