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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.

Maj: Start för innerväggar. Samtidigt 
som de byggs jobbar installatörerna 
med sina installationer i väggarna. Det 
handlar om elkablar samt rör för vatten 
och avlopp.

Maj: Nu börjar vi montera utvändiga 
metallpartier. Det är stora glaspartier 
i fasaden som bidrar till mycket ljus-
insläpp.

Juni: Dags att börja mura. Fasaden, som 
består av tegel, börjar växa fram. Arbetet 
blir färdigt i höst. 

Utfackningsväggarna är färdigmonterade.

Tibro kommun

Montage av innerväggar kräver noggrann samordning Följ Baggeboskolan på Instagram 
för att få de senaste upp-
dateringarna från bygget.

Utfackningsväggarna är 
färdigmonterade och det är 
dags att börja med taket. 
Det kommer i färdiga 
element på lastbilar, som 
lyfts på plats med kran för 
att monteras mot stom-
mens stålbalkar. Elementen 
består av en bärande stål-
balja, träreglar, plywood-
skivor och isolering. 

Med tätt hus börjar det invändiga väggmontaget. Här är flera entreprenörer inblandade. 
En av dem bygger väggarna, som är tvådelade och innehåller en hel del installationer. 
El- och rörentreprenörerna installerar elkablar och rör för vatten och avlopp.

- Det är en del samordning för att få det att flyta bra. Vi kan inte sätta upp andra sidan 
av väggen förrän installatörerna är färdiga, säger Jesper Stålarm, arbetsledare på NCC.

Skolan innehåller 287 rum och utrymmen, och därmed olika väggtyper beroende på 
ljud- och brandkrav i de olika rummen. 

En takduk fungerar som ytskikt. 

Takmontaget blir klart under maj månad. Lett-tak har åtta personer som sköter montaget, 
totalt är det över 270 element och över 5 000 m2 tak som ska på plats.  

Att prefabricera taket innebär att vi får tätt hus snabbt och minimerar risken att bygga in 
fukt. 

270 pusselbitar = ett tak På gång just nu
maj 2019
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