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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.

Januari Januari Januari Januari –––– marsmarsmarsmars: Nu kommer stommen. 
Lettiska företaget UPB både levererar 
och monterar stommen som är i stål. 
Montaget tar tolv veckor. Stommen 
börjar tillverkas i fabrik i november.

Mars Mars Mars Mars –––– april: april: 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. 

MajMajMajMaj: Yttertaket ska på plats. Det 
levereras och monteras av norska 
Lett-tak. Montaget tar 2,5 vecka. 
Fördelarna med att prefabricera är att 
man får ett tätt hus snabbt.

Bottenplatta och projektering  

På gång just nu
november 2018

Tibro kommun

vädret i sig tills gjutningarna är färdigställda i mitten av december.
Under tiden som arbetet med bottenplattan pågår fortsätter arbetet med alla ledningar 
och dragningar som ska ligga under plattan. 
Parallellt med det arbete som utförs på byggarbetsplatsen pågår även projektering av 
tillverkningsritningar på stomme, utfackningsväggar och tak. Detaljer om huruvida 
väggar ska ansluta mot tak samt var man ska göra ursparningar i väggar för installationer
är saker som diskuteras. Då stomme, väggar och tak förtillverkas på fabrik gäller det att
få med sig all information i det här skedet.  

Workshop - Utvärdering av projekteringen
Projekteringsfasen börjar närma sig slutet i projektet och 
för att utvärdera och dra lärdomar av arbetet som gjorts 
genomfördes en workshop på Inredia. Där medverkade 
arkitekt, konstruktör, installatörer, byggentreprenör samt 
beställare. I smågrupper diskuterades vad som varit bra 
samt vad som kan bli bättre.  
Eftermiddagen blev lyckad med bra samtal och resulterade
i en lista med förslag på förbättringar.

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

Arbetet med bottenplattan är i full gång.
Plattan är 5320 m2, vilket innebär att det går åt:
� 1535 m3 cellplast för isolering = 14 lastbilar 

med släp. 
� 1300 m3 betong = 200 betongbilar  
� 78 ton armering. 
Höstvädret har varit strålande, vilket påverkat 
produktionen positivt. Förhoppningsvis håller


