Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN
Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola
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Nu syns det att det händer mycket på
byggarbetsplatsen. För några veckor
sedan kom de första delarna av stommen
och nu växer huset fram dag för dag.
Stommen består av pelare och balkar av
stål samt pelare, bjälklag och väggar av
betong. Allt är förtillverkat av UPB i
Lettland.
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På gång just nu
februari 2019

Det börjar likna en skola

Montaget sker i fyra etapper, anpassade
efter kranens räckvidd. Den måste flyttas
tre gånger för att nå runt hela skolan.
- Allt går enligt plan, det är en bra
arbetsplats med gott om utrymme att
jobba på. Det är en stor fördel, säger
Vilnis Višķers, platschef på UPB.
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Kommande händelser:
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
för att bygga in fukt.

Själva montaget består av fyra delar. Först kommer pelaren, sedan är det dags för stålbalken
och sist monteras håldäcket. Tillsammans med foggjutning och armering bildar det bjälklaget.
Alltså taket på plan 1 och golvet på plan 2. Betongpelarna och håldäcken kommer till bygget i
takt med att de ska användas. Det är stora och tunga konstruktioner som inte mellanlagras
utan monteras direkt ifrån lastbilen.

Vintern har kommit till Baggeboskolan
Hur påverkar snön bygget, platschef Kenneth Johansson, NCC?
NCC?
- Egentligen påverkar det inte så mycket, mer än att det tar lite tid att röja undan
den. Hittills har det varit en väldigt bra vinter byggmässigt. Det känns väldigt bra
att vi hann med gjutningarna i rätt tid. Projektet går enligt plan, att det blir vinter
och snö är något som man alltid planerar för.

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

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

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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