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Kommande händelser:

DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA

Baggeboskolan är en F-6-skola med
plats för 540 elever, som är belägen vid 
korsningen mellan Hörnebovägen och 
Fågelviksleden.
Skolan, som blir treparallellig, rymmer
en sär- och träningsskola, en fullstor 
idrottshall och en skolrestaurang med
storkök. En ljusgård knyter ihop skolan 
och är tillgänglig för alla elever. Skolan 
tas i bruk hösten 2020.

April: Montering av utfackningsväggar, 
alltså icke bärande ytterväggar. 
Väggarna tillverkas av KMT i Estland och 
NCC monterar. Väggarna levereras med 
fönster redan monterade. Väggarna kläs 
senare med ytskikt, på Baggeboskolan 
blir det tegel. 

Maj: Yttertaket ska på plats. Det 
levereras och monteras av norska 
Lett-tak. Att prefabricera taket innebär 
att man får tätt hus snabbt och 
minimerar risken att bygga in fukt.

Maj: Nu börjar vi montera utvändiga 
metallpartier. Stora glaspartier i fasaden 
bidrar till mycket ljusinsläpp.

Tibro kommun

Jan Frid, arbetsledare hos NCC, berättar om statusen på bygget:

Följ Baggeboskolan på Instagram 
för att få de senaste 
uppdateringarna från bygget.

Företaget UPB är snart klara med sitt 
montage av stommen som består av stål 
och betong. Det är fortfarande en del kvar 
på plan 2.

Monteringen av utfackningsväggarna går 
på högvarv och vi har nu monterat ungefär 
fyra femtedelar. Vädret har för det mesta 
varit bra och trots några dagar med hård 
vind har montaget kunnat pågå utan 
störningar.

UPB förstärkte upp med ytterligare en
mobilkran några veckor i mars månad

”Det känns som att vi har bra flyt på arbetsplatsen och vi ska förstärka upp med 
ytterligare yrkesarbetare nästa vecka.

Inom kort planeras montage av limträbalkar i ljusgården. Dessutom behöver det göras 
en del förberedande arbeten för Lett-Tak som ska montera takelementen. Förberedande 
arbeten som ska göras är bland annat att bygga hiss och trapptorn, alltså en tillträdesled 
till taket som byggs med ställningsmaterial.”

På gång just nu
april 2019

för att kunna arbeta med sporthallen parallellt med skolan. Den har nu ersatts med en
lastbilsburen kran. När UPB är klara med sitt montage har de en del efterlagningar och
igjutningar, som tar cirka 2 veckor att utföra.

Baggeboskolan fortsätter växa fram
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