Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN
Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola
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Kommande händelser:

december 2018
Dags för gjutning av bottenplattan

Den stora händelsen i december är gjutningen av bottenplattan. Betongföretaget Concrete
håller i det arbetet.
- Det blir klart under andra veckan i december. Totalt handlar det om 5 000 m2 betong och
vi delar upp det i fem omgångar, säger Tommy Hagberg, betongare på Concrete.
Själva gjutningen är relativt okomplicerad på Baggeboskolan. Det som kan ställa till det är
vädret. Första gjutningen fick skjutas upp en dag eftersom det var för kallt.
Innan man kan gjuta läggs isolering i form av cellplast. I skoldelen läggs sedan golvvärmeslingor på cellplasten innan man lägger på armeringen. De sista förberedelserna är att placera
ut avstängare för till exempel trapphus. Alltså reglar som läggs ut för att få 2 cm lägre nivå för
till exempel skrapgaller i entréer.
Sista momentet är att torrslipa ytan med diamantslipskivor för att den ska bli riktigt slät och
fin.

Den bästa planeringen gör vi tillsammans
För att planera byggnationen används verktyget NCC
projektplanering. Alla skriver upp sina aktiviteter på
lappar och fäster på en tidsaxel. Sedan är det enkelt
att se om tidsplaneringen håller. Någon kanske
måste flytta sin lapp för att underlätta för resten
av projektet. Syftet är att skapa engagemang och
delaktighet. Dessutom blir det mycket roligare att
jobba när man får vara med och bestämma.

Kontakt:
Projektledare Tibro kommun
Samuel Willner
Tel: 0504-181 57
samuel.willner@tibro.se

maj

Platschef NCC
Kenneth Johansson
Tel: 0703-48 92 85
kenneth.e.johansson@ncc.se

Januari–
Januari– mars:
mars Nu kommer stommen.
Lettiska företaget UPB både levererar
och monterar stommen som är i stål
och betong. Montaget tar tolv veckor.
Stommen började tillverkas i fabrik i
november.
Mars–
Mars– april:
april: Dags för montage 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:
Maj Yttertaket ska på plats. Det
levereras och monteras av norska
Lett-tak. Montaget tar 2,5 vecka. Att
prefabricera taket innebär att man får
tätt hus snabbt och minimerar risken
att bygga in fukt.

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

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.
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