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Totalentreprenör: PMB Sverige. Arkitekt: sandellsandberg
Innehållet i materialet är sammanställt i ett tidigt skede. PMB Sverige  

förbehåller sig rätten till ändringar i den slutliga produkten eller tjänsten. 2018. 

ARKITEKT: 
THOMAS SANDELL

Thomas Sandell är en av Sveriges  
mest uppmärksammade arkitekter  
och form givare. Han driver arkitekt-
kontoret sandellsandberg och arbetar 
med uppdragsgivare över hela världen.  
Han är känd för en rad byggnader,  
som Gåshaga brygga på Lidingö och 
Stockholmsbörsen.

– Det maritima har varit den röda tråden i 
vårt arbete med utformningen av det nya 
bostadsområdet på vackra Hästö.  
Här finns en tradition av varv, där man  
på vintern drog upp båtarna på land och  
la dem upp och ned. Det gav oss inspi-
ration till formen på husen som vi kallar 
Båken och Slupen.
 – Den gamla Blekingeekan målades 
traditionellt i svart tjära eller röd blymönja 
och det satte tema för färgsättningen som 
känns naturlig på platsen.
 – Vi har arbetat med form, utblickar 
och rumslig volym för att säkerställa 
boendekvalitéer som ytterligare förstärker 
upplevelsen av denna fantastiska plats i 
Karlskrona skärgård.

 

BO I EN SEGELBÅT  
– FAST PÅ LAND 

KVARTERET KÖLEN I KARLSKRONA
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Att bo nära vattnet med egen havsutsikt är inte unikt i en stad som Karlskrona,  

men det är långt ifrån alla som har en egen båtplats och gästhamn 20 meter från  

ytterdörren – nu är det möjligt! Dessutom ligger det nya havsnära maritima kvarteret 

nära både stadskärnan och Karlskrona skärgård. 

Kvarteret Kölen kommer att bli en helt unik plats att bo på. Området har tidigare  

innehållit varvsverksamhet och ligger i direkt anslutning till vattnet. Några av villorna  

har dessutom en byggnadshöjd på nästan 8 meter, vilket ger en fantastiskt rymd.  

Husen byggs i en mycket spännande arkitektur som smälter fint in i den gamla  

varvsmiljön. Vill du bo i en segelbåt, fast på land? Då ska du bo i Båken eller Slupen.

KASTA LOSS FRÅN
VARDAGSRUMMET! 

Vi har arbetat med form, utblickar och 
rumslig volym för att säkerställa boendekvalitéer 
som ytterligare förstärker upplevelsen av denna  

fantastiska plats i Karlskrona skärgård.

Hästö  
Marina, 

Karlskrona

”

”

ARKITEKT THOMAS SANDELL
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12 VATTENNÄRA 
ARKITEKTRITADE  
VILLOR I SÖDERLÄGE  
I MARITIM MILJÖ

KVARTERET KÖLEN I KARLSKRONA

ETT MARINT PARADIS 

De 12 arkitektritade villorna vid Hästö Marina har ett modernt 

formspråk och harmonierar med områdets unika maritima 

varvsmiljö.  

 

VARJE VILLA MÖTER HAVET 

Samtliga villor har söderläge och ligger i direkt anknytning 

till vattnet och den fantastiska marinan. 

TVÅ HUSMODELLER 

Kvarteret Kölen består av två husmodeller, Båken och 

Slupen. Båken, (7 villor) är en 2-plansvilla och har en boyta  

på 153 kvm. Slupen (5 villor) är ett sutteränghus med en  

boyta på 177 kvm. 

 

Samtliga villor har två badrum, bra förvaring, dubbel takhöjd, 

förråd samt carport.  

 

BEHÄNDIGA GRÖNA TOMTER
Tomterna varierar mellan 596-859 m2.
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DITT HÅLLBARA 
HEM
PMB Sverige erbjuder hus med byggkvalitet. Våra hus har tät och 

stabil konstruktion och ytterväggen består av 240 mm isolering och 

dubbelt skivmaterial på insidan. Särskild omsorg läggs på tätningen 

eftersom ett tätt hus har lägre energiförbrukning. 

EN STADIG GRUND

Vi använder oss av grundläggningsmetoden platta på mark  

bestående av 400 mm höga kantelement, 100 mm betong med 

armering och 300 mm cellplast. Detta är en beprövad konstruktion 

som är fuktsäker och kostnadseffektiv. I plattan gjuts rör för vatten-

buren golvärme in samt rörläggning för vatten och avlopp. 

MILJÖVÄNLIG LUFT OCH VÄRME

Uppvärmningen i ditt nya hus sker med frånluftsvärmepump  

– med hjälp av denna tar vi tillvara på den varma luften som redan 

finns i huset och som annars ventileras ut. Genom att välja denna 

värmekälla får du ett ekonomiskt och miljövänligt uppvärmnings-

system. Dessutom bidrar systemet till en effektiv ventilation i huset. 

Både entréplan och övre plan har vattenburen golvvärme. Samtliga 

hus är byggda efter regler för brandskydd.

PMB BYGGER 
FÖR FRAMTIDEN
Det finns många anledningar att välja ett hus från PMB Sverige. 

Förrutom att vi är ett väletablerat byggföretag med fokus på 

kvalitet och hållbarhet så ställer vi höga krav på oss själva och 

våra underentreprenörer. Vår miljömedvetenhet genomsyrar 

varje byggprojekt som vi utför och vi tar varje bygguppdrag på 

fullaste allvar och levererar på utsatt tid.
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BYGGBESKRIVNING
BOSTADSHUS

Grundläggning Gjuten betongplatta med underliggande 
markisolering.

Yttertak Takstolar, råspont samt papp.

Ytterväggar hus Stående panel målad med röd/svart  
kulör, spikläkt, luftningsläkt, vindskydd, 
195 mm isolering, 195x45 mm regel, plast-
folie, 45 mm installationszon = 45x45 mm 
regel och 45 mm isolering, 12 mm OSB 
och 13 mm gipsskiva.

Innerväggar Gipsskivor OSB, regelstomme med 
mellan liggande isolering. Kan ändras vid 
våtrum.

Entréparti Invändigt klätt med klarlackad ekpa-
nel. Dörr i ek med ekkarm. Entrétrappa 
i tryckimpregnerat trä. Låssystem Yale 
Doorman.

Balkong Endast Båken. Yttre kortsidor likt fasad, 
inre kortsidor stående lackad ekpanel, 
långsida stolpfritt klarglasräcke, överlig-
gare i lackad ek. Golv tryckimpregnerat 
virke.

Fönster Svart-/rödmålade aluminiumbeklädda 
trä fönster, vitmålad insida, 3-glas isoler-
ruta och monterad tätningslist. Fasta 
fönster enligt ritning.

Fönsterdörrar Svart-/rödmålade aluminiumbeklädda 
trä fönsterdörrar, vitmålad insida, 3-glas 
isolerruta, monterad tätningslist och dörr-
broms samt cylinderlåsning på insidan.

Elinstallation Enligt PMB standard inkl fiberanslutning 
och nätverksuttag. 

VS Enligt Säker Vatten. 
Utvändig vattenutkastare.

Utv. belysning Utvändiga armaturer vid entrédörr,  
fönsterdörr och sidobyggnad.

Uppvärmning Frånluftsvärmepump med återvinning.  
Vattenburen golvvärme i båda plan.  
Elkomfort golvvärme i badrum på  
bottenvåning.

CARPORT/UTVÄNDIGT FÖRRÅD

Grundläggning Gjuten betongplatta på mark i förråd. 
Grusad mark för biluppställning.

Ytterväggar Stående panel målad med röd/svart  
kulör, spikläkt, vindskydd och 120 mm 
regelverk. Utvändig färdigmålning.

Yttertak Takstol, råspont samt papp.

Förrådsytterdörr Svart-/rödmålat dörrblad. Tröskel av oljad 
ek. Monterad tätningslist och dörrbroms. 
Cylinderlås och trycke.

Värme Ej uppvärmt.

ÖVIGT

Finplanering Parkering: 0-18 bergkross. 
 Gång: Stepstone 80x40 cm betongplattor.
 Trätrall: tryckimpregnerat virke. Gräsmatta 

på övriga ytor. Bergytor lämnas synliga.

RUMSBESKRIVNING
GENERELLT BOSTADSHUS

Invändiga tak Vitmålad gips.

Innervägg Vitmålad gips.

Innerdörrar Vitmålat massivt dörrblad,  
vitmålad karm. Dörrtrycke i rostfri look. 

Golvlister Eklister.

Foder Vitmålade.

Golv, torra utr. Rappgo Ek Mörkaskog Tilja Native.

Fönsterbänkar Kalksten.

Fönstersmygar Vitmålad gips. Smyg i bad/WC-D har 
kaklad smyg.

Invändig trappa Handledare och steg i massiv ek.  
Övriga detaljer i vitlack. 

Förvaring Vedum i omfattning enligt ritning.  
Vita släta luckor med rostfritt handtag.

 Klädstång med trådbackar.
 Skåpshöjd: fullhöjd med takanslutning.

ENTRÈPLAN & ÖVERVÅNING

HALL
Tak, vägg Lika generellt.

Förvaring Lika generellt.

Golv Kalksten 30 cm breda med fallande 
 längder. 

VARDAGSRUM/ALLRUM/HALL
Tak, vägg, golv Lika generellt. 

KÖK/MATPLATS
Tak, vägg, golv Lika generellt.

Inredning Kvänumkök Lindö Novo Art. Bänskivor i 
granit med planmonterad vask. Se bilaga.

Hushålls- Miele i rostfritt/integrerat utförande. 
maskiner Ugn, micro, induktionshäll, diskmaskin,  

kyl och frys samt fläkt. Se bilaga. 

SOVRUM
Tak, vägg, golv Lika generellt.

Förvaring Lika generellt.

BAD
Tak Lika generellt. inkl 5 st LED-spotlights.

Vägg Höganäs kakel 20x40 cm vit blank,  
rak sättning.

Golv Höganäs klinker, 30x30 cm.

Inredning Vedum Flow. Se bilaga.

Sanitetsgods Tvättställ i porslin engreppsblandare och 
vattenlås till inbyggnadstvättställ. Wc-stol 
IFÖ Spira, duschset och termostatblanda-
re från Mora. Hållare till toalettpapper och 
krokar för handdukar levereras löst. 

WC/D
Tak Lika generellt, inkl 5 st LED-spotlights.

Vägg Höganäs kakel 20x40 cm vit blank,  
ljusgrå fog, rak sättning. 

Golv Höganäs klinker, 30x30 cm.

Inredning Vedum Flow. Se bilaga.

Sanitetsgods I omfattning enligt ritning. Handfat i 
porslin engreppsblandare och vatten-
lås. Wc-stol IFÖ Spira, duschset och 
termostatblandare från Mora. Hållare till 
toalettpapper och krokar för handdukar 
levereras löst. 

KLV
Tak Lika generellt.

Vägg Vitmålad glasfiberväv.

Golv Höganäs klinker, 30x30 cm. Sockel i lika 
klinker. Kalksten i hustyp Båken. 

Inredning Vedum i vit slätlackad lucka. Laminat-
bänkskiva. Se bilaga. 

Hushålls- Tvätt och tork Miele. 
maskiner Se bilaga.

Teknik Frånluftsvärmepump med återvinning 
Nibe. 

BASTU Endast Slupen.

Golv Höganäs klinker 30x30 cm.

Vägg Bastupanel i asp.

Inredning Glasdörr. Bastulav.

TEKNIKRUM Endast Båken.

Tak, vägg Lika generellt.

Golv Höganäs klinker, 30x30 cm.

CARPORT/UTVÄNDIGT FÖRRÅD
Tak Panel i carport. Målad gips i förråd.

Vägg Panel i carport. Målad gips i förråd.

Golv Slät betongplatta obehandlad i förråd. 
Grusad mark för bil uppställning.
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HUSTYP BÅKEN, 153 KVM
2-planshus med friliggande carport samt förråd. Samtliga hus har magnifik havsutsikt  

i söderläge.
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BÅKEN, PLANLÖSNING
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HUSTYP SLUPEN, 177 KVM
2-planshus i sutteräng med friliggande carport samt förråd. Samtliga hus har magnifik havsutsikt  

i söderläge.
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SLUPEN, PLANLÖSNING
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OMRÅDESSKISS

 Boyta kvm Tomtarea Pris

BÅKEN
HUS 1 153 859 7 250 000

HUS 2 153 693 7 250 000

HUS 3 153 751 7 250 000

HUS 4 153 596 7 250 000

HUS 5 153 697 7 250 000

HUS 6 153 648 7 250 000

HUS 7 153 640 7 250 000

SLUPEN
HUS 8 177 685 8 250 000

HUS 9 177 684 8 250 000

HUS 10 177 685 8 250 000

HUS 11 177 684 8 250 000

HUS 12 177 683 8 250 000
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VILL DU HA HAVET SOM GRANNE, 
MED BÅT OCH GÄSTHAMN 
DIREKT UTANFÖR YTTERDÖRREN?

KARLSKRONA

Charlotte Johansson, tel 070-217 76 02.

charlotte.johansson@svenskfast.se

KARLSHAMN

Ann-Sofie Olsson, tel 070-144 78 74, 

ann-sofie.olsson@svenskfast.se

Läs mer 
om våra

byggplaner på 
pmbsverige.se

Kontakta Svensk Fastighetsförmedling.
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PMB är nutidens byggentreprenör med cirka 50 anställda i södra 
Sverige. PMB föddes 1982 och har sedan dess utfört bygguppdrag 
åt kommuner, fastighetsbolag, privatpersoner och industrin med 
högsta kundnöjdhet. Vi är kända för att ta varje bygguppdrag på 
fullaste allvar, tänka hållbart och leverera på utsatt tid.

Läs mer om alla våra byggplaner på www.pmbsverige.se

PMB SVERIGE AB | HUVUDKONTOR: SMIDESVÄGEN 5, 374 50 ASARUM | TEL 0454-600 30 | INFO@PMBSVERIGE.SE


