
 

Sika at work
skövde sjukhus
renovering med sarnafil® ts 77
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ProjektbeSkrivning 
skaraborgs sjukhus i skövde är den största enheten inom skaraborgs 
sjukhus. där finns en lång rad välutbyggda specialiteter. många unika 
kompetenser och metoder har utvecklats där och forskning pågår inom 
de flesta specialiteter.

ombyggnaden av sjukhuset har pågått en tid, och sjukhusstyrelsen har 
nu gett klartecken till nästa fas, som innebär att 14 vårdavdelningar 
byggs om. dessutom blir det nya byggnader i sjukhusområdets sydöstra 
hörn. där ska barn- och kvinnosjukvården få nya lokaler och det blir en 
samordning av allt som handlar om barn och ungdomar, från vård av för 
tidigt födda via förlossning till sjukvård för barn och unga.

den här etappen av ombyggnaden kommer att pågå i olika steg fram till 
2019. den nya förlossningsavdelningen beräknas vara färdig i juli 2015.

totalpriset för alla ombyggnader som är planerade på skaraborgs sjukhus 
i skövde är 160 miljoner.

Projektkrav 
när kärnsjukhuset byggdes i början på 1970-talet var både kraven och 
byggtekniken annorlunda. i dag, 40 år senare, har sjukhuset bytt namn 
till skaraborgs sjukhus skövde och ska sakta men säkert byta utseende 
och moderniseras.

nu handlar det om att bygga för en flexibel verksamhet, samt inte minst 
rensa bort miljöfarliga ämnen som PCB, som finns i mjukfogarna och som 
klassades som miljögift bara några år efter att bygget stod klart.

SikaS konStruktionSlöSningar
sarnafil® ts 77-15er traffic White.

sika var i ett tidigt skede med i projekteringen på detta projekt. då renove-
ring genomgående handlade om att använda miljövänliga material så var 
det självklara valet att använda sikas membran sarnafil® ts 77-15er då 
den inte innehåller några miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen. 

Sika Produkter
n sarnafil® ts 77-15er 
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våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
vänligen läs alltid gällande tekniskt datablad före användning av våra produkter.


