Refe
erensob
bjekt »TTrosa SStadsho
otell &S
Spa
Beställa
are Jungfruto
omten AB
Referens Beställare Johan Marrkman 070 5
521 72 72
Tidsperio
od Jan 2010-Dec 2010
0
Storlek ca 19 Mkr
Arbetsc
chef Johan Kjellberg
Platsche
ef Johan Kjellberg
Entrepre
enadform Generalentre
G
eprenad Lö
öpanderäkn
ning

Totalren
novering av
a Trosastadshotell sp
pa
Trosasta
adshotells Spa var ne
ergånget o
och
vattensskat efter 20
2 års verkssamhet.
Arbetena delade
es in i två etapper
e
förr att
verksam
mheten sku
ulle kunna pågå und
der
tiden. E
Etapp 1 på
åbörjades under
u
janu
uari
2010. D
Det var markplan som
m revs ut tilll
betong
gstommen. Ny planlö
ösning med
d
behand
dlingsrum, omklädnin
ngsrum oc h
butik fä
ärdigställde
es till Maj 2010. Där e fter
var dett källarplan
n som revs ut.
Grundv
vatten nivå
ån ligger ca 1,5m upp
p
på källa
arväggarn
na, källaren
n är konstruerad som en va
attentät be
etong kass un.

d
pålade
e plattan vvar det fylltt med
På den
300 mm singel och en övverbetong som
var mellan
m
150
0 och 200 m
mm tjock. Hela
H
överrbetongen
n i källarpla
an samt singelskiktet bilades bort och fforslades ut på en
yta av
a ca 350 m². Ny gollvkonstruktion ny
el, VVS och vent
plan
nlösning utffördes. All e
drog
gs om. Nyttt ventilatio
ons aggreg
gat
insta
allerades på
p vinden. Pool, torr och
o
ångbastu byggdes, beh andlingsru
um,
relaxxrum och ett
e aromarrum byggd
des.
Ytskiikten besto
od av kake
el, klinker, mosaik
m
och bambu. Källarvåning
K
gen tog i bruk
b
1:a advent
a
2010
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