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den nye boligøya i oslofjorden

leiligheter med

fantastisk fjordutsikt
ett Tårn

to ønsker
DET FØRSTE er at bygget skal markere
innseilingen til Tønsberg fra Ytre Oslofjord.
DET ANDRE er at Tårnet skal romme
leiligheter med særegne kvaliteter. Vi har
lagt mye ressurser i å utvikle løsninger
som legger til rette for høy bokomfort.
Utsikten lar seg vanskelig beskrive med ord.
Vi henviser til bildene og illustrasjonene
i dette prospektet, og til filmene på vår
nettside.
Vi håper du finner Tårnet like spennende
som oss!
Beste hilsen
Jarlsø Eiendom AS
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arkitektens ord

UNIKE LEILIGHETER
Tanken om å lage en markering av inn
seilingen til Tønsberg har ligget nedfelt i
reguleringsplanen for Jarlsø siden den ble
godkjent i 2006. Ønsket fra utbygger har
vært at dette skal bli et helt spesielt bygg,
til glede for beboere, men også et verdig
og distinkt landemerke for byen Tønsberg
og distriktet rundt.

nærmeste nabo og full oversikt over all
båttrafikk ut og inn av Oslofjorden, vil dette
bli d
 rømmeboliger for alle med interesse
for det maritime liv.
Alle boenhetene får arealeffektive plan
løsninger, gjennomgående høy standard og
gode og miljøtilpassede tekniske løsninger.
Boligene vil være helt unike i 
området,
og kanskje ikke ha sin make noe sted. Alle
boenheter får store luftige balkonger, med
en hoveddel som kan lukkes med glass
vegger, og som gir mulighet til å forlenge
sommeren mot både høst og vår.

Tårnet slik det fremstår i dag er et resultat
av halvannet års samarbeid m
 ellom oss som
arkitekter, og utbygger. Samt gode innspill

lanavdeling,
fra Tønsberg kommunes p
politikere og andre underveis i prosessen
med detaljregulering av o
 mrådet.

Utvendig vil Tårnet fremstå med lyse
f arger og en betydelig andel glass. Glasset
vil ta til seg mye av fargespillet fra vann og
himmel, og gi bygget et skiftende utrykk i
takt med værforhold og årstider. Andelen
glass i fasaden utgjør det m
 aksimale
arealet av hva som er mulig med d
 agens
tekniske løsninger, og det er et ø
nske
at bygget fremstår som mest mulig
transparent fra utsiden. I samspill med

lyse betongvegger med overflate i slipt
hvit marmor, mener vi i Spir 
Arkitekter
at Tårnet vil fremstå på en tiltalende
måte, med en diskret tilnærming til det
fantastiske skjærgårdsmiljøet.

Å utforme et bygg i et s kjærgårdslandskap
stiller mange krav. Klimaet som skifter
fra lune sommerdager til vinterstormer
med ”nordavind fra alle kanter” er en
stor 
utfordring. Å finne et tilforlatelig
arkitektonisk uttrykk med en form og

materialitet som kan gi bygget en naturlig
tilhørighet på Jarlsø over tid har også vært
krevende. Det er i tillegg et ønske at alle
beboere får mest mulig sol og størst mulig
del av den flotte utsikten.
Vinduer nesten fra gulv til tak i oppholds
rommene, og glassrekkverk på hoveddelen
av terrassene vil gi en sjelden nærhet til
sjøen, samt det f antastiske lyset som opp
står når himmel, sol og måne reflekteres
i vann. Med Nøtterøy-skjærgården som

Tore Jahnsen
Spir Arkitekter

SE 3d film av tårnet
På vår nettside www.jarlsø.no kan du se 3D-animasjonsfilm av Tårnet.
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360° OSLOFJORD

HIMMEL OG HAV

I ulike retninger og fra ulike høyder vil
man kunne se følgende fra leilighetene i
Tårnet: hovedskipsleden i Ytre Oslofjord,
Nøtterøyskjærgården, innseilingen til Tøns
 usvik, Tønsberg
berg, Husøy, Jarlsøsundet, H
by med Slottsfjellet, Vallø, Færder, samt
Østfoldlandet. Utsikten vil bli spektakulær
året rundt.
Innseilingen til Tønsberg er en av landets
mest populære fritidsbåtleder, og om
sommeren yrer farvannene rundt Jarlsø av
båttrafikken på fjorden.
Om høsten vil du kunne sitte lunt inne,
og oppleve ruskevær på sjøen fra «første
balkong». I vintersesongen kan s temningen
bli trolsk, med frostrøyk fra vannet og
snødekte øyer ute i fjorden.
I utformingen av leilighetene har vi hatt
maksimal fokus på å ivareta sjøutsikten.
Alle får store vindusflater, mange i tre
retninger. Terrassene lager vi romslige, og
de fleste får innglassingsløsninger.
Bildene på denne siden viser utsikten

fra
Tårnet. Fra venstre: en “lagune” mot vest, fra
bakkeplan. I midten: utsikten fra en terrasse
høyt oppe, mot sydvest (fotomontasje). Til
høyre: utsikt innover Ytre Oslofjord, Ormø
og Torgersøya sett fra bakkeplan.

SE FILM AV TÅRNET
På www.jarlsø.no kan du se panoramafilm av utsikten
fra 33 meters høyde (moh).
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frister utsikten?

her ser du noe av hva
tårnet kan by på

Utsikten fra Jarlsø mot øst fotografert
fra cirka 14 meters høyde (fotomontasje).

Utsikten fra Jarlsø mot vest fotografert
fra cirka 19 meters høyde.

tårnet

vestsiden 2
vestsiden 1

LEILIGHETENE I TÅRNET VIL FÅ

ORKESTERPLASS TIL LIVET
PÅ OSLOFJORDEN

leiligheter med

utsøkte kvaliteter

Leilighetene i Tårnet vil få høy standard i
materialvalg og tekniske løsninger. De fleste
vil være gjennomgående, med gode sol
forhold, og ha to terrasser i ulike r etninger.
PLANLØSNINGENE
• Planløsningene er utformet med tanke
på god bo-komfort og optimal utsikt fra
leilighetene.
• Romløsningene er arealeffektive, og
stuene får ekstra takhøyde, opptil
270 cm.
• Stuene vil preges av store vindusflater
for maksimal fjordutsikt.
• Walk-in garderobe til mastersoverommene.
• Innvendig bod, i tillegg til sportsbod
i kjeller.
INTERIØRVALG
• Gulv i oppholdsrom får enstavs parkett
av høy kvalitet.
• Vannbåren gulvvarme fra eget
nærvarmeanlegg.
• Alle leilighetene får dimensjonert
gasspeis.
• Kvadratiske LED downlights, med
dimming, lysstyringssystem og
scenarieprogrammering.
• Bredbåndtilgang, tv og IP-telefoni via
fibernett. Porttelefon.

DELIKATE BADEROM
Badene får delikate og moderne 
innredninger fra norske Linn Bad. Gulv og vegger
blir flislagte. Gulvene får 
termostatstyrt
varme. Det er satt av plass til vaskemaskin
og kondensbasert 
tørketrommel i nisje,
eller i eget vaskerom.
terrasser
Terrasser og uteplasser har høy prioritet
når omgivelsene er som de er på Jarlsø. Vi
lager dem romslige og brukervennlige. Til
terrassene i Tårnet leverer vi innglassings
løsninger med foldeglass på hele eller deler
av den største terrassen. Innglassingen har
enkelt glass.
Dette vil medføre at man kan bruke
terrassene store deler av året, og som

en naturlig forlengelse av stuen. Den
innglassede delen får tredekke, og leveres
med ferdig opplegg for terrasse
varmere.
En av terrassene får uttak til gass.

garasje og heis
Til hver leilighet følger en garasjeplass i
kjelleren. Fra garasje
anlegget 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 energi
forbruket og sparer miljøet.
• Energien til oppvarming av leilighetene
i Tårnet kommer fra sjøen rett utenfor.
Øyas eget nærvarmeanlegg er dimen
sjonert til å varme opp 400 leiligheter,
samt næringslokalene. Både vannbåren
gulvvarme og oppvarming av varmtvann
vil forsynes med energi fra fjorden.
• Alle leilighetene får LED-spotter som
primærbelysning i tak, med klart og
godt lys. Pærene har en holdbarhet på
flere år, og betydelig lavere energiforbruk enn annen type belysning.
• Fasadene får materialer valgt med tanke
på minimalt vedlikeholdsbehov i frem
tiden.

Se bilder fra ferdige leiligheter
På våre nettsider finnes et fotogalleri, hvor du blant annet kan se
bilder fra flere innflyttede leiligheter i Vestsiden 1 og 2.
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terrasser tilrettelagt for

uteliv store deler av året
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velg blant våre

interiørstil 1

interiørstiler

tre ulike stilpakker
Alle som kjøper leilighet i Tårnet vil kunne
velge fritt blant våre tre stilpakker.
 tvalgte
Disse inneholder ulike parketter, og u
fargekombinasjoner på vegger, kjøkkeninn
redning og fliser.
Man kan velge alt i en pakke, eller plukke
elementer. Valgene i de tre interiørstilene
kan den enkelte kjøper 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.

den blå timen

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.
Dette er vårt standardinteriør.

Kjøkkeninnredning
Hvit, matt Furore innredning. Benkeplate i
lys grå laminat, hvit rammelist, hvit glass
plate over kjøkkenbenk.
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).

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 gjestebad.
Garderobe entre
Velg mellom skyvedører i hvitt eller med
speil.

TILVALG
Innen gitte frister, og som tilvalg er det
mulig å endre flere løsninger i leiligheten.
De kjøperne som ønsker tilvalg må
gjennomføre disse skriftlig med de ulike
leverandørene som vil fakturere direkte for
dette.
Etter kontraktsignering vil alle kjøpere bli
invitert til møte med de ulike l everandørene.

Se bilder fra ferdige leiligheter
På våre nettsider finnes et fotogalleri, hvor du blant annet kan se
bilder fra flere innflyttede leiligheter i Vestsiden 1 og 2.
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Se stilen
Parketter, kjøkkeninnredning, fliser og veggfargeprøver
kan sees utstilt i vårt v isningslokale.
19

interiørstil 2

skjærgården

Den norske skjærgården har en vakker
og særegen fargepalett. Vannet skifter
nyanser fra dypt mørkeblått, massivt grått,
varmgrønt med hvite bølgetopper, til lyse
blå fløyel.

Kjøkkeninnredning
Grå, matt Furore innredning (Furore zeluso
supermatt grey light). Benkeplate i lys grå
laminat, med rammelist i børstet sølv
finish. Lys grå glassplate over kjøkkenbenk.

Svaberg og rullestein byr på en fargeskala
fra varme jordtoner, som på Jarlsø, til
matt, grått glattskurt.

Hovedfarge på vegger
Refleksjon (NCS 0801Y25R). Lys, ren hvitfarge,
som heller mot det grå, der egghvit heller
mot det gule.

Inspirert av denne lokale paletten har
vi satt sammen farger og overflater til
interiørstil 2.

Farge på fondvegg
soverom og gjesterom
Marrakesh. Lun kaffe latte fargetone
(NCS 3606y29r).
Takfarge
Hvit – matt (Jotaproff 02).

Se stilen
Parketter, kjøkkeninnredning, fliser og veggfargeprøver
kan sees utstilt i vårt visningslokale.
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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 v egger.
Samme fliskombinasjon 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.

Kjøkkeninnredning
Kaffefarget høyglans Furore 
innredning
(coffee dark supergloss). Benkeplate i imitert
treverk, med mettet gråblå rammelist. Hvit
glassplate over kjøkkenbenk.

Med utgangspunkt i denne paletten har vi
utviklet interiørstil 3.

Hovedfarge på vegger
Egghvit, silkematt (0502Y Jotaproff prima
clean 10).
Farge på fondvegg
soverom og gjesterom
Gustaviansk blå, en lys, varm blåtone
med innslag av grått (S3010R80B).
Takfarge
Jotaproff 02 Hvit - matt.

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
 usjsonen.
Vitra. Samme type flis, 10 x 10 cm i d
Lys latte-farget, matte liggende veggfliser,
25 x 43 cm. Samme fliskombinasjon på
gjestebad.
Garderobe entre
Velg mellom skyvedører i hvitt eller med
speil.

ANDRE FARGER
Kjøkkeninnredning og fliser kan leveres i andre farger,
se utstilling hos våre leverandører.
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moderne og funksjonelle

kjøkkenløsninger

Alle leilighetene vil få åpen kjøkkenløsning,
med lett skjerming, og mulighet for ytter
ligere eller ingen skjerming, dersom det
ønskes.
Innredningen kommer fra engelske Crown.
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 Tårnet 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
kjøkkeninnredningen om man ønsker noe
utenom forslagene i stilpakkene.
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. I leilighetstypene 1 og 2
leveres helt kjøleskap og halvt fryseskap.

SE MER AV KJØKKENENE HER
På www.crownimperial.no kan du se alle innredninger,
farger og mulige løsninger.
22
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blått hav og

ditt interiør?

tårnet

leiligheter og etasjer
Tårnet får fem ulike leilighetstyper, fordelt
på 11 etasjer.
Hver enkelt leilighetstype er markert med
beliggenhet og etasjer der den finnes.
De ulike leilighetstypene markeres med
følgende ulike farger.
Leilighetstype 1

101,6 kvm BRA

Leilighetstype 2

119,0 kvm BRA

Leilighetstype 3

80,4 kvm BRA

Leilighetstype 4

69,8 kvm BRA

Leilighetstype 5

112,8 kvm BRA

12. etasje
11. etasje
felles
takterrasse

10. etasje
9. etasje

9. etasje

8. etasje

8. etasje

7. etasje

7. etasje

6. etasje

6. etasje

5. etasje

5. etasje

4. etasje

4. etasje

3. etasje

3. etasje

2. etasje

2. etasje

INNGANG

garasje

oversikt over ledige og solgte leiligheter
På våre nettsider kan du se 3D-illustrasjoner av Tårnet med
oppdaterte markeringer av ledige og solgte leiligheter.
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3 (4) roms hjørneleilighet

3 (4) roms hjørneleilighet

leilighetstype 1

leilighetstype 2
12. ETASJE
11. ETASJE

Dette er den nest største leilighetstypen
i Tårnet. Vinduer i tre retninger sikrer
optimal og variert sjøutsikt og gode sol- og
lysforhold. Utsikten fra stuen blir stor
slagen gjennom store vindusfelt mot øst:
ut mot Oslofjorden, Vallø, Torgersøya og
Østfoldlandet i bakkant.
Den største terrassen vender mot 
nordøst, og får tilsvarende utsikt som stuen.
Et romslig innglasset areal utvider bruks
sesongen og i praksis stuearealet store
deler av året.

• Stort vindusfelt med panoramautsikt
i stuen.
• 11,3 kvm innglasset terrasse.
• Takhøyde stue/kjøkken: 270 cm.
• Walk-in garderobe innenfor mastersoverommet.
• Privat beliggende hovedbad.
• Gjestebad.
• Leiligheten kan enkelt gjøres om til
fire-roms.

3 (4) roms hjørneleilighet på 101,6 kvm BRA
Hovedterrasse: 27,2 kvm
Sekundærterrasse: 8,7 kvm
P-rom: 98,7 kvm
Antall: 10
Målestokk: 1:100

N
12. ETASJE
11. ETASJE
10. ETASJE

3 (4) roms hjørneleilighet på 122,2 kvm BRA
Hovedterrasse: 27,3 kvm
Sekundærterrasse: 9,8 kvm
P-rom: 119,5 kvm
Antall: 10
Målestokk: 1:100
N
12. ETASJE
11. ETASJE
10. ETASJE

INNGANG

9. ETASJE

9. ETASJE

9. ETASJE

8. ETASJE

8. ETASJE

8. ETASJE

7. ETASJE

7. ETASJE

7. ETASJE

6. ETASJE

6. ETASJE

5. ETASJE

6. ETASJE

4. ETASJE

5. ETASJE

5. ETASJE

N

N

3. ETASJE

4. ETASJE

N

Dette er den største leilighetstypen
i • Stort vindusfelt med panoramautsikt
10. ETASJE
Tårnet.Utsikten blir storslagen, utover9.ytre
i stuen.
ETASJE
Oslofjord og mot innseilingen til Tønsberg. • 11,3 kvm innglasset terrasse.
8. ETASJE
• Takhøyde stue/kjøkken: 270 cm.
7. ETASJE
Vinduer i tre retninger sikrer optimal og • Romslig walk-in garderobe innenfor
6. ETASJE
variert sjøutsikt og gode sol- og lysforhold.
master-soverommet.
5. ETASJE • Privat beliggende hovedbad.
Den største terrassen vender mot syd-øst
4. ETASJE • Eget vaskerom innenfor hovedbadet.
og har sol store deler av dagen. Et romslig
innglasset areal utvider brukssesongen
og • Gjestebad.
3. ETASJE
12. ETASJE
i praksis stuearealet store deler av året.
• Leiligheten kan enkelt gjøres om til
2.
ETASJE
11. ETASJE
fire-roms.
10. ETASJE

3. ETASJE

4. ETASJE

N

2. ETASJE

3. ETASJE

INNGANG

2. ETASJE

2. ETASJE
INNGANG

3.–12. etasje

INNGANG

Terrasse
27,2 m!
Vask
3,5 m!
Terrasse
8,7 m!

Sov
13,4 m!

Bod
2,0 m!

Bad
2,2 m!

Omkledn.
4,7 m!

Sov
10,9 m!

Bad
3,8 m!

Hall
16,2 m!

Bod
1,9 m!

Stue/kjk.
60,4 m!

Stue/kjk.
51,2 m!

Hall
10,5 m!

Trapp
10,8 m!

Trapp
8,1 m!

Innglasset areal
11,3 m!

Bad
5,1 m!

Sluse
2,2 m!

Terrasse
9,8 m!

Bad
5,0 m!

Omkledn.
4,2 m!

Sov
11,6 m!

Innglasset areal
11,3 m!

Sov
9,8 m!
Terrasse
27,3 m!
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3.–12. etasje

3 roms hjørneleilighet

2 roms leilighet

leilighetstype 3

leilighetstype 4
12. ETASJE
11. ETASJE

Arealeffektiv 3-roms leilighet med utsikt i
tre ulike retninger. Terrassen er vendt mot
sydvest, og får sol store deler av dagen.

3 roms hjørneleilighet på 80,4 kvm BRA
Terrasse: 15,8 kvm
P-rom: 75,6 kvm
Antall: 8
Målestokk: 1:100

• Gode lys og utsiktsforhold, med
vinduer i tre retninger.
• Takhøyde stue/kjøkken: 270 cm.
• Walk-in garderobe innenfor
master-soverommet.
• Innglasset terrasse

N

To-roms leilighet med flott utsikt rett
ut i
10. ETASJE
fjorden mot nordøst, fra store vindusfelt
i
9. ETASJE
stuen. Stor terrasse med utsikt mot Husvik,
8. ETASJE
Vallø og Torgersøya. Terrassen har sol fra
7. ETASJE
tidlig morgen til sen formiddag. For senere
ETASJE
sol kan man ta med kaffekoppen opp 6.til
10
5.
ETASJE
etasje, der en stor felles takterrasse byr på
4. ETASJE
kveldssol til solen går ned.

• Panoramavinduer i stuen mot fjorden
i retning nordøst.
• Takhøyde stue/kjøkken: 270 cm.
• Walk-in garderobe innenfor
master-soverommet.
• Bad med nisje til vask/tørkemaskin
innenfor walk-in garderoben.
• Eget gjestetoalett.

3. ETASJE

Bad
2,2 m!

8. ETASJE

N

7. ETASJE

5. ETASJE

6. ETASJE

4. ETASJE

5. ETASJE

3. ETASJE

3. ETASJE

INNGANG

2. ETASJE

2. ETASJE - 9. ETASJE

2.–9. etasje

2. ETASJE

SNITT

INNGANG

SNITT

2. ETASJE

SNITT

Entré
8,2 m!

Stue/kjk.
40,5 m!

Terrasse
27,2 m!

Bod/gard.
3,5 m!

Sov
9,3 m!

Gang
17,9 m!

Innglasset areal
11,4 m!

Sov
10,0 m!

Wc
2,8 m!
Terrasse
Innglasset areal
15,8 m!
Hall
13,2 m!

Stue/kjk.
41,6 m!

Entré
4,8 m!

Trapp
10,8 m!

Bad
5,0 m!

Bod/Gard
4,2 m!

Sluse
2,2 m!

0

1

2

3

4

12. ETASJE

5

11. ETASJE
10. ETASJE
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9. ETASJE
8. ETASJE

N

4. ETASJE

N

2. ETASJE

INNGANG

2. ETASJE - 9. ETASJE

6. ETASJE

3. ETASJE

4. ETASJE

Trapp
8,1 m!

8. ETASJE

7. ETASJE

7. ETASJE

5. ETASJE

Bad
6,1 m!

9. ETASJE

8. ETASJE

6. ETASJE

N

11. ETASJE
10. ETASJE

INNGANG

9. ETASJE

N
12. ETASJE

2. ETASJE
9. ETASJE

2 roms leilighet på 69.8 kvm BRA
Terrasse: 27,2 kvm
P-rom: 64,9 kvm
Antall: 1
Målestokk: 1:100
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Sov
9,8 m!

2. ETASJE

2. etasje

3 (4) roms leilighet

kombinasjonsmulighet

leilighetstype 5

leilighetstype 1 + 2
12. ETASJE
11. ETASJE

Arealeffektiv tre-roms med flott utsikt rett
ut i fjorden mot sydøst fra store vindusfelt
i stuen. Romslig terrasse med utsikt utover
Oslofjorden, Torgersøya og Ormø.
Terrassen har sol fra tidlig morgen til sen
ettermiddag. For sen kveldssol kan man ta
med kaffekoppen opp til 10 etasje, der en
stor felles takterrasse byr på kveldssol til
sola går ned.

• Panoramavinduer i stuen mot fjorden
i retning sydøst.
• Takhøyde stue/kjøkken: 270 cm.
• Walk-in garderobe innenfor mastersoverommet.
• Hovedbad innenfor walk-in garderoben.
• Eget vaskerom innenfor hovedbadet.
• Leiligheten kan enkelt gjøres om til
fire-roms.

3 roms leilighet på 112,8 kvm BRA
Overbygd terrasse: 27,2 kvm
P-rom: 109,8 kvm
Antall: 1
Målestokk: 1:100

Det er mulig å slå sammen leilighetstypene
10. ETASJE
1 og 2 til en ekstra stor leilighet. Dersom
9. ETASJE
noen ø
 nsker denne løsningen er det åpent
8. ETASJE
for o
 mtegning sammen med arkitekten.
7. ETASJE

6. ETASJE
5. ETASJE

12. ETASJE

12. ETASJE

11. ETASJE

10. ETASJE

9. ETASJE

9. ETASJE

11. ETASJE

2. ETASJE

11. ETASJE

10. ETASJE

Terrasse
25,0 m!

INNGANG

8. ETASJE

7. ETASJE

7. ETASJE

Omkledn.
5,1 m!

6. ETASJE

Terrasse
5. ETASJE
8,7
m!

6. ETASJE

7. ETASJE

Sov
17,6 m!

6. ETASJE

4. ETASJE

5. ETASJE
N

Innglasset areal
11,3 m!

3. ETASJE

4. ETASJE

INNGANG

2. ETASJE

2. ETASJE

2. etasje

N

Bad
5,2 m!

2. ETASJE

3. ETASJE

T

SNITT

INNGANG

Hall
15,6 m!

Gang
17,9 m!
Bad
5,1 m!

Omkledn.
4,7 m!

Sov
10,9 m!

Trapp
10,8 m!

Vask
3,5 m!

Kjk/spis
48,0 m!

Gang
15,1 m!

Gang
8,2 m!

Bod
3,0 m!

Sluse
2,2 m!

Bad
3,6 m!

Bod
2,2 m!

Stue/kjk.
60,4 m!

Hall
6,1 m!

Hall
4,2 m!

Bad
4,8 m!

Bod
2,4 m!

Wc
2,4 m!

V/T

Stue
49,7 m!

Sov
11,6 m!

Opphold
23,1 m!

Innglasset areal
11,3 m!

Adkomst
10,5 m!

Sov
14,8 m!
Terrasse
9,9 m!

Bibl./Gjest
14,8 m!

Innglasset areal
11,3 m!

Terrasse
27,2 m!
Terrasse
25,0 m!
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N

4. ETASJE

2. ETASJE

Wc
2,5 m!

V

5. ETASJE

3. ETASJE

Wc
1,1 m!

SNITT

Gard.
2,4 m!

10. ETASJE
9. ETASJE

8. ETASJE

8. ETASJE

2. ETASJE

N

3. ETASJE

12. ETASJE

INNGANG

4 (5) roms leilighet på 226 kvm BRA
Hovedterrasser: 25 + 25 kvm
Sekundærterrasser: 8,7 + 9,9 kvm
P-rom: 217,2 kvm
Målestokk: 1:125

4. ETASJE

N

N

På plantegningen ser vi et forslag til løsning
leilighet
med to innganger, og en hoved
med store åpne rom og fantastisk utsikt. I
tillegg er det i forslaget tegnet en egen
seksjon som kan fungere som en fullverdig
privat leilighet for besøkende eller andre
familiemedlemmer.
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3.–12. etasje

tårnet

leveransebeskrivelse
tårnet
Boligprosjektet: Alle leilighetene har terrasse
og/eller balkong. Bygget har garasjeanlegg
med heis og trapp til hver etasje.
Bygningen: Bygningen utføres med bære
konstruksjon i betongelementer. Enkelte
partier er kledd med sink. Innvendige
vegger er i tre eller stålreisverk kledd med
gipsplater.
Terrasse/balkonger: Terrassedekke er i b
 etong
med 
mulighet for å legge fliser. Hoved
innglassing,
terrassene leveres med delvis 
(enkeltglass). Det i

nnglassede 
arealet blir
levert med treverk på gulv. Rekkverk

leveres med glassflater og 

aluminium.
Gassuttak til grill.
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 ca 2,70 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
omplett 
k
innredning inklusive komfyr,
induksjonstopp, kjøl/frys, oppvaskmaskin
og ventilator. Det vil bli mulig å foreta
tilvalg hos kjøkkenleverandøren.

Bad: På bad leveres dusj, baderoms
innredning og servant med ettgreps blandebatteri og garnityr. Vegger og gulv blir flis
lagt, gulv får varme. 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 ett av badene hvis det
ikke er eget vaskerom. Vannfordelingsskap
for tappevann og 
gulvarmefordelinger er
ikke endelig 
plassert men vil fortrinnsvis
plasseres i bod, garderobe, vaskerom eller
bad.
Garderobe: Det leveres minimum en m
 eter
skyvedørsgarderobe per seng som standard,
og i gang. Noen leiligheter har ekstra
skyvedørsgarderobe som i enkelte tilfeller
erstatter innvendig bod, og noen har walkin løsning/omkledningsrom.
Innvendige dører: Som standard 
leveres
hvite Diplomat Contour dører eller lignende.
Vinduer/balkongdører: Bygget utføres med
aluminiumsbelagte trevinduer og balkong
dører med 3 lags glass.
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 inngangsdør, modell er
under vurdering.
Tilvalg: Innen angitte tidsfrister kan
leilighetskjøpere velge individuelle løsninger
mot et pristillegg i henhold til bustadsopp
føringslova. Eventuelle tilvalg gjøres på
et eget møte med leverandør og entre
prenører. Tilvalg blir fakturert direkte fra
leverandør og entreprenør til kjøper.

34

Tekniske anlegg
Ventilasjon: Sentralanlegg. Til induksjons
topp 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.
Sikringskap 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.
Alle 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 t ilknytnings- og abonnements
avgifter.

Tegninger av tekniske anlegg: Fremføringer
til disse blir ikke inntegnet på tegningene i
kjøpekontrakten. Endelig plassering bestemmes av hva som er 
hensiktsmessig og
nødvendig. Det tas forbehold om e
 ndringer
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 e
 tasjer.
Heisen blir romslig og dimensjonert e
 tter
krav. Det blir i tillegg egen brann
heis i
bygget.
Trapper/trapperom: Trapper i betong blir
hovedsakelig belagt med fliser og ellers
malt.
Boder: Alle leiligheter får egen uoppvarmet
sports-bod i garasjeanlegget.
Garasjeplan: Garasjeanlegget får fjernstyrt
rulleport i aluminium. Laveste høyde i
garasjen er cirka 210 cm.
Garasjeplasser: Til hver leilighet hører en
parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Det
blir mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplass
etter tilgjengelighet.
Uteområder: Området får attraktive grønt
områder og beplantning.

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 frem
føringer 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. S
elger
står fritt til når som helst å regulere
prisene på usolgte boliger.
Parkeringsanlegg: Selger beholder full eien
domsrett til garasje og parkeringsplasser
som ikke er solgt.
Arealer: Leilighetene og balkongene er
målt på tegning og mindre avvik kan fore
komme.

Porttelefoni: Det monteres 
porttelefon
med døråpner i hver leilighet. 
Hovedinngangspartiet får ringetablå med callinganlegg til leilighetene.

Utendørs belysning: Det blir felles utelys
ved innkjøringer, interne veier, inngangs
partier og på fasade. Hver leilighet får egen
belysning på terrasse og balkong.

Tomt: Selger beholder full eiendomsrett
til utvendige fellesarealer og de ubebygde
delene av tomten som skal benyttes til

oppføring av senere byggetrinn, også etter
at eiendommen er fradelt.

Renovasjon: Det vil bli etablert nedgravd
utvendig avfallsystem for kilde
sortering
etter retningslinjene for Tønsberg kommune.

Brannvern
Det leveres sprinkelanlegg i alle leilighetene.
Det leveres i tillegg brannslange eller
skumapparat.

Garanti: Kjøper har reklamasjonsrett etter
bustadoppføringslova. I denne perioden
skjer oppfølging av reklamasjonsarbeider
gjennom entreprenør.
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GENERELLE FORBEHOLD
Prosjektet er per dato under detaljprosjek
tering. 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 orientering om bygge
prosjektet, 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.
Bruksareal (BRA) er det arealet som ligger
innenfor boligens omsluttende vegger inkl.
bod. BRA vil angi et større areal enn primær
rom (P-rom). Angitt BRA i prisliste inkluderer
innglasset del av terrasse.
Antall kvadratmeter per rom, balkong og
terrasse samt vindusinndeling, kan v ariere
fra plantegningene etter at e
 ndelig detalj
prosjektering er gjennomført. Det tas forbehold
om eventuelle skrivefeil i beskrivelsen samt
mindre arealavvik som en følge av detalj
prosjektering av bygget.
Jarlsø Eiendom AS er ansvarlig for salget.
For øvrige forhold gjelder kjøpekontraktens
bestemmelser. Det tas forbehold om offentlig
saksbehandling og fasadeendringer.
Tegninger, modeller og bilder i p
 rospektet er
kun av illustrativ art og viser ikke det n
 øyaktige
innhold eller omfang av vår leveranse.
Det tas forbehold om trykkfeil.
Mai 2012
JARLSØ EIENDOM AS
Deltakere i prosjektet
Utbygger: Jarlsø Eiendom AS
Arkitekt: Spir Arkitekter AS

skreddersydde

fellesarealer

Hele første etasje i Tårnet er satt av til ulike
fellesrom for beboere, med både praktiske
og innbydende funksjoner.

Stor felles takterrasse med
panoramautsikt og sen kveldssol
I 10. etasje bygger vi en 80 kvadratmeter
stor og flott felles takterrasse. Her blir det
storslagen utsikt, og sol nesten hele dagen,
inklusive kveldssolen til den går ned.

Privat trenings- og velværerom
Det største arealet har vi reservert for
treningsrom, med 
apparater til
et eget 
mosjon- og styrketrening. I tillegg blir det
her garderober, en romslig badstue og en
god massasjestol. På plassen utenfor blir
det terrasse/soldekk, med utedusj.

Felles vinrom med skap til alle
Til alle leilighetene følger et privat låsbart
vinskap i vinrommet. Skapene har ulike
soner for regulering av temperaturer

for hvit- og rødvin, samt Champagne.
Hvert skap har plass til 46 flasker, og har
uttrekkbare hyller i tre. Til vinrommet

sørger vi for en god tralle så man enkelt kan
losse inn fra bilen.

Lobby med fellesrom/stue/møterom
Innenfor inngangen blir det et innbydende
lobbyområde. Herfra blir det inngang til
et stort fellesrom, møblert med salong
og minikjøkken, hvor beboere kan avholde
sameiemøter, ta en kaffe, e
 ller ha private
møter.

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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felles takterRasse med

panoramautsikt

38

39

med skjærgårdsnaturen

som hage

En akkurat passe stor, gammel eventyr
skog 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 land
skapsarkitekter med sans for å spille på
lag med naturen. Pil, siv og ulike pryd
gressorter benyttes, arter inspirert av
karakteren på det omliggende fjordland
skapet. 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 sitte
benker. Promenaden fortsetter foran Vest
siden 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 Tårnet vil også 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 skjærgårdvegetasjonen.

les mer
Se vår folder «SJØLIV PÅ ALLE KANTER» for mer
informasjon om uteområdene og omgivelsene.
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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.

BILVASK OG KAJAKK-KLUBB
Flere maritime bedrifter har etablert seg
i de renoverte industrihallene, som seil
maker Elvstrøm og Vallø Motor.

I Hall 6 til venstre rett innenfor brua, har
det åpnet søndagsåpen Joker-butikk. Vegg i
vegg ligger Bris Cafe, med mye god mat, og
en romslig uteservering

Til manges glede åpnet også nylig 
også
en vaskeautomat for bilvask utenfor sydsiden av Hall 6.

treningsstudio og velværesenter
Ved siden av cafeen ligger Jarlsø Frisør og
Velvære med flere dyktige frisører, hudpleier,
massør og negledesigner. I annen etasje kom
nylig siste tilskudd: Jarlsø Fotterapi.

Noen beboere har tatt initiativet til ulike
aktivitetstilbud som er åpne for alle beboere
som ønsker å være med. Petanque a rrangeres to
ettermiddager i uken, over bryggepromenaden
ved siden av Redningsselskapet.

I enden av Hall 6 har beboerne eget
treningsstudio, som er godt utstyrt for

både mosjonstrening og styrketrening.

Kajakk-klubb er 
under etablering. Ellers
arrangeres både lesesirkler, bowling
kvelder, 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 fremover

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
leiligheter med gode kvaliteter, flott utsikt
og rause terrasser.
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 t egnet 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.
Videre bebyggelse på østsiden er også

under planlegging. Vi har sterk fokus på at
også denne bebyggelsen skal bli flott både
for dem som skal bo her, og for n
 aboene.

Ikke bare boliger
Følgende har tidligere stått på vår liste over
ønsker og visjoner, og er nå realisert: Sand
strand, 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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jarlsøs

avstander og

byggetrinn

veien hit

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 3.

Jarlsø ligger «på landet», omgitt av Oslo
fjorden, men likevel sentralt. 10 m
 inutter
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 35
minutter unna. Du kan også ta flybåten fra
Husvik, på innsiden av brua til Jarlsø, til
Oslo
Engelsviken, og derfra taxi til Rygge Flyplass.

Etter Tårnet planlegger vi et tun med to
bygg, hvert på tre etasjer, med tilsammen
cirka 30 leiligheter.
Totalt er Jarlsø regulert for 400 boliger.
Øya er cirka 180 mål stor, og det blir rikelig
med utearealer rundt alle byggene.

Drammen

Oslo

Rygge

Drammen

Tønsberg
Sandefjord

Larvik

Rygge

Tønsberg
Sandefjord

Larvik

u
til Oslo

E18

R308

R312

Tønsberg
R311

Nøtterøy

Avstander
Tønsberg
Oslo
Torp Lufthavn
Sandefjord
Larvik
Kristiansand

til Oslo

E18

R308

Husvik

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

Jarlsø

10 min.
1 t + 15 min.
35 min.
40 min
50 min.
4 t + 10 min.

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.

SALG OG INFORMASJON
Jarlsø Eiendom AS
Ellen Lund
Jarlsøveien 50
3124 Tønsberg
E-post: post@jarlsoe.no
Telefon: 33 35 75 30
Telefax: 33 35 75 31
www.jarlsø.no
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