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OKTOBER 2019

VAD HÄNDER NU OCH  
I NÄSTA STEG?
Nu är produktionens första milstolpe 
nådd. Sigfridsborgsskolan har fått sin 
”fot” när betongplattan gjöts. Nu ska den 
härdas inför nästa stora moment som är 
leverans och montering av husets stomme 
och tak. Arbete börjar i mitten av okto
ber och kommer att pågå under cirka tre 
månader. 

FÖRBEREDANDE MARKARBETEN
Innan husets stomme och tak levereras 
och monteras behöver en del förbered
ande markarbeten göras. Ytor för bygg
material och lyftkran ska anläggas, liksom 
en transportväg inom arbetsplatsen. 
Lyftkranen kommer sedan att flyttas runt 
inom arbetsplatsområdet, beroende på 
vilket arbete som ska genomföras. Den 
behövs för att hantera stommen och 
taket. 

HUSETS SKAL BYGGS FÖRST
Först ska husets stomme resas och där
efter läggs taket och arbetet med tätskikt 
börjar. Det är viktigt att så snabbt som 
möjligt få skolbyggnaden tät så att ingen 
fukt tränger in när det invändiga arbetet 
påbörjas. 

MARKARBETEN SOM PÅGÅR  
SAMTIDIGT SOM STOMMONTAGET
Grunden runt betongplattan ska isoleras 
och fyllas igen. En stödmur mot skolgår
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den ska byggas. Schakt och anläggning 
av rör för el, fiber, vatten, spillvatten 
och dagvatten som ska ansluta till den 
nya skolan görs. Bergvärmens ledningar 
placeras under mark och därefter ska  
marken fyllas igen. När detta är klart 
kommer eleverna att få tillbaka den 
nordöstra delen av skolgården som idag 
är avstängd. 

TRAFIK OCH BULLER UNDER 
BYGGTIDEN
Under de veckor som stommen levere
ras  kommer trafiken att öka. I samband 
med att stommen monteras kommer 
buller nivån att öka något. Det är främst 

kranens och borrhammarens arbeten som 
kommer att låta. Vi följer Naturvårds
verkets riktvärden för buller. 

KOMMANDE HELGARBETE  
5 OKTOBER
Lördagen den 5 oktober ska vattenled
ningen till befintliga Sigfridsborgs 
skolan läggas om då den ligger i vägen för 
kommande markarbeten. Detta måste 
göras på en helg eftersom skolan blir utan 
vatten den dagen. Arbetet pågår mellan 
8.3015.30. 


