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Fokus på innovation
numret av Gyproc Solutions kan du
läsa mer om det senaste resultatet av vårt
omfattande utvecklingsarbete, ErgoLite,
gipsskivan som är 25 procent lättare än tidigare standardgipsskivor. Den låga vikten
innebär bland annat en förbättrad arbetsmiljö, ökad effektivitet vid byggprocessen
och stora miljöfördelar.

I det här

Med lanseringen av ErgoLite presenterar Gyproc en helt ny generation av lättviktsteknologi och vi är först i Europa med den här
typen av lättviktsskivor. Detta är ett exempel
på vår ambition att leda utvecklingen av ett
hållbart byggande där vi fokuserar både på
miljö och ergonomi. Jag tror att den lättviktsteknologi som vi har presenterat genom
ErgoLite kommer att kunna återfinnas i fler
av Gyprocs produkter i framtiden.
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Den nya gipsskivan Gyproc ErgoLite är 25 procent lättare än en standardgipsskiva.

I det nya, ultramoderna sjukhuset som just nu växer fram i Solna används en
mängd produkter från Gyproc.

Övergång från olja till gas
Projektet AkuLite avslutat
Fokus på arbetsmiljön
Rigitone BIG ger bättre skolmiljö
Relansering av Gyproc THERMOnomic

Under de senaste åren har Gyproc genomfört
en stor mängd åtgärder för att effektivisera
energianvändningen och minska företagets
miljöpåverkan. I maj togs ytterligare ett stort
steg då konverteringen från olja till naturgas
genomfördes. I ett slag minskas våra utsläpp
av växthusgaser avsevärt, när det gäller koldioxid med 25-30 procent. Det här är helt i
linje med vår övergripande miljöstrategi och
vi arbetar kontinuerligt med att minska vår
miljöpåverkan. Samtidigt bidrar vi genom
att ta fram innovativa lösningar för hela
byggsektorn till ett hållbart byggande.

I h ö s ta s n å d d e Gyproc silvernivån inom
WCM, World Class Manufacturing. Under
de senaste sju åren har Gyproc genomfört ett
målmedvetet förbättringsarbete inom ramen
för WCM, vilket har gjort att vi har kunnat
öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön
och höja produktkvaliteten.

Lars Lundberg,
VD Gyproc Sverige

Dessutom:

inneburit att vi har byggt upp
en stor kunskap om våra processer vilket har
skapat grunden till vårt framgångsrika utvecklingsarbete.
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I maj bytte Gyproc ut eldningsoljan mot
naturgas, något som innebär stora miljö
mässiga förbättringar. Utsläppen av koldi
oxid, svavel och kväveoxid minskas. Koldioxid
utsläppen reduceras med upp till 30 procent.

Övergång till
naturgas minskar
Gyprocs utsläpp
av växthusgaser

G

yproc använder nu naturgas

i sex nya brännare, som
bland annat används för
att driva torken.
– Vi har investerat i nya
kanalbrännare med en sammanlagd effekt på 32 MW, säger Tore Jakobsson,
underhållschef på Gyproc. De tre första
brännarna är i drift från den 6 maj och
de andra tre driftsätts i juli.
I mitten på april installerades den
stora gastanken, med en höjd på 28
meter och en diameter på 4,30.
– Tanken innehåller 240 ton flytande
naturgas, vilket är den första större
tankanläggningen i Stockholmsområdet
utanför Stockholm Gas. Under en dag
gör Gyproc av med cirka 30–35 ton,
säger Tore Jakobsson. Leveranserna av
ny gas i flytande form från AGA sker i
stort sett dagligen.
Installationsarbetena har skett i etapper sedan hösten 2012. De viktigaste
arbetena ägde rum vecka 18, då Gyprocs
produktion låg nere hela veckan under
konverteringen från olja till gas.
– Det gäller att vara mycket noggrann
med att kontrollera alla rörledningar,
tanken och andra installationer, säger
Tore Jakobsson. Vi både provtryckte och
röntgade. Eftersom Gyproc är pionjärer
på området har intresset från de mynwww.gyproc.se

digheter som är ansvariga på området
varit mycket stort.
Minskad miljöpåverkan
Flytande naturgas, LNG, har ett högt
energiinnehåll, vilket innebär att en liter
LNG innehåller samma energimängd
som 600 liter naturgas i gasform. Fördelen med detta är effektivare transporter
och därmed mindre miljöpåverkan.
– En stor fördel med att använda
naturgas är att anläggningen utan någon
som helst omställning också kan använda biogas som bränsle. Och ju mer
biogas desto större blir miljövinsten,
säger Tore Jakobsson.
Genom att byta ut eldningsolja mot
naturgas sänks utsläppen av koldioxid
med 25–30 procent. Även utsläppen av
svavel och kväveoxid reduceras.
– Genom att konvertera till LNG
reducerar vi vår klimatpåverkan gällande koldioxid, svavel och kväveoxid
markant, vilket ligger helt i linje med
vår miljöstrategi och vårt miljöarbete,
säger Lars Lundberg, vd på Gyproc. En
utvärdering av alternativa lösningar har
utmynnat i LNG, baserat på både miljö,
tillgänglighet och kostnadsskäl. Vi har
även goda erfarenheter av LNG från vår
norska verksamhet.

Gyproc Solutions
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I FOKUS
Första lättviktsskivorna
som utvecklats och
tillverkas i Europa

Vid utveckling och tillverkning
av ErgoLite används en ny unik
teknologi som sänker skivans vikt
med 25 procent. Gyproc ErgoLite är
den första gipsskivan som tillverkas
i Europa enligt denna teknologi.
För en standardgipsskiva är vikten
per kvadratmeter 9 kilo, för ErgoLite
är motsvarande vikt 6,7 kilo.
– Vi har lyckats behålla skivans
styrka och hållfasthet genom en unik
teknologi som ger en höghållfast
gipskärna, berättar Bo Larsson,
System & Innovation Director Nordic
på Gyproc.
Den armerade kärnan med
luftporer omges av yttre lager av
gips med extra hög densitet samt
extra stark och tålig kartong.
De tekniska systemegenskaperna
är fullt dokumenterade. ErgoLite
har genomgått cirka 3 000 tester
under utvecklingsarbetet, såväl
laboratorietester av Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, SP,
som monteringstester av snickare.
Testerna säkerställer gipsskivornas
prestanda, bland annat när det gäller
brandisolering, akustiska egenskaper,
hållfasthet och monteringsegenskaper.
– Gyproc i Bålsta är ett av sju
utvecklingscenter runt om i världen
inom Saint-Gobain Gypsum, säger
Bo Larsson. Det är ett unikt nätverk
som gör det möjligt för oss att ligga
i framkant inom utvecklingen av nya
produkter och system. Målet för våra
innovationslösningar är alltid att de
ska komma våra kunder till godo.
ErgoLite är bara den senaste i raden
av innovativa lösningar från Gyproc:
2007 Glasroc Hydro
2009 BladeRunner
2009 ERGO stål
2009 Promix spackel
2010 NoCoat
2010 Gyproc THERMOnomic
2010 Flexi-regel
2010 Glasroc F Firecase
2011 Gyptone Instant
2011 Aquaroc
2011 Gyptone Activ’Air
2011 Aquabead
2012 Gyproc THERMOnomic nytt
sortiment
2012 Gyptone BIG Curve
2012 Glasroc H Storm
2012 Glasroc H Ocean
2012 Gyptone 10 mm skivor Activ’Air
2013 Glasroc H Storm Sealing Tape
2013 Gyproc ErgoLite
4
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Den nya gipsskivan Gyproc ErgoLite är 25
procent lättare än en traditionell gipsskiva.
Ny teknologi ger en stark och stabil skiva
som klarar branschens alla krav och bidrar
till förbättrad arbetsmiljö, ökad hållbarhet
och bättre ekonomi.

Gyproc ErgoLite

sparar både ryggen, miljön och pengar

>>

www.gyproc.se
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TEMA: produktutveckling

ErgoLites låga vikt innebär en enklare manuell hantering anser Juha Kuronen.

M

ed ErgoLite har Gyproc
tagit fram en revolutionerande lätt gipssk iva, marknadens
första och enda lättviktsskiva. Tack vare ny unik teknologi
och produktionsteknik är Gyproc ErgoLite betydligt lättare än traditionella gipsskivor, samtidigt som alla egenskaper som
branschen kräver och efterfrågar behålls.
– Gipskärnan i ErgoLite innehåller
luftporer som ger den låga vikten, säger
Bo Larsson, Systems & Innovation Director Nordic på Gyproc. Skivans hållfasthet kommer från en höghållfast
gipskärna samt ett ytlager av gips med

extra hög densitet. Dessutom skyddas
den av extra stark och tålig kartong.
– Allt detta resulterar i en gipsskiva som
en mycket stark och lättbearbetad samtidigt som den har en låg vikt, säger han.
När den monteras med Gyprocs väggsystem uppnås gällande ljud- och brandkrav.
Sparar tid och
förbättrar arbetsmiljön
En låg vikt innebär många olika fördelar, inte minst när det gäller manuell
hantering. En reducerad vikt på 25
procent innebär att en ErgoLite-skiva
med standardmåtten 900 x 2400 mm
väger 15 kg i stället för 20 kg.

Extra stark och
tålig kartong
Gips med extra hög
densitet i ytlagret för
stabilitet och styrka
Armerad gipskärna
med luftporer för
reducerad vikt
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– Det betyder att en snickare kan
få drygt hundra kilo mindre att lyfta
och bära under en arbetsdag, vilket
skapar en betydligt bättre arbetsmiljö,
säger Bo Larsson.
Den låga vikten kan också betyda en
högre effektivitet under byggprojektet.
– Det går helt enkelt att använda
längre skivor, upp till 3200 mm, utan
att totalvikten överstiger 20 kg, säger
Bo Larsson. Längre skivor gör att man
kan undvika skarvar i väggarna upp till
tak. En montör kan därigenom också
täcka en större väggyta på kortare tid.
Färre skarvar ger dessutom en snyggare f inish. ErgoLite monteras på
samma sätt som traditionella gipsskivor.
Miljöfördelar
ErgoLites låga vikt ger också miljövinster och en förbättrad transportekonomi.
– ErgoLite är självklart helt återvinningsbar, säger Bo Larsson. Lägre vikt
vid frakt ger en lägre bränsleförbrukning och därmed en reducering av
CO2-utsläppen.
Det är dessutom möjligt att spara
transportkostnader eftersom fler skivor
kan lastas på en bil. På så sätt kan antalet
transporter mellan lager och kund minskas. Färre transporter innebär sparade
transportkostnader för kunden.
Bra ljud- och brandegenskaper
ErgoLites tekniska egenskaper har
dokumenterats i ett stort antal systemwww.gyproc.se

och montagetester. Gipsskivan har tagits
fram för invändig användning i väggar
och tak, som rumsavskiljare och i brandoch ljudavskiljande konstruktioner.
ErgoLite kan användas i Gyprocs
taksystem: GK stålprof ilsystem f ör
nedpendlat undertak och PS primär/
s ek u nd ä r ta k u nd e r t a k me d s t å l 
stomme. Tester har visat att ErgoLite
har helt likvärdiga eller bättre brandegenskaper än traditionella gipsskivor. Skivan kan användas på samma
sätt vid brandisolering av tak som
standardg ipsskivor.
När hög ljudisolering efterfrågas bör
ErgoLite användas i system med Gyproc XR stålreglar för ljudisolering.
Med denna systemsammansättning
kan i de allra flesta fall, samma eller
bättre ljudisolering uppnås än med
Gyproc GS med standardgipsskiva.
All dokumentation med ljudgranar
och systemlösningar f inns på www.
gyproc.se/ergolite.
Noggrant testade
Under utvecklingsarbetet involverades
flera av Gyprocs kunder, bland annat
från Kungsmontage. Flera montörer fick
prova på att arbeta med ErgoLite under
utvecklingsprocessen.
– Jag var hos Gyproc två gånger för
att testa på att jobba med skivan, berättar snickaren Caj Lagerström. ErgoLite
är en jättebra produkt, som både är lätt
och har en bra funktion.
www.gyproc.se

Flera montörer
deltog i utprovning
en av ErgoLite. Deras
åsikter fick stor
betydelse för skivans
slutliga utformning
och egenskaper.
Sittande Caj Lager
ström, Kungsmonta
ge. Fr. vänster Mika
Tiuraniemi, Timo
Silvola, TTBygg, Juha
Kuronen, Kungsmon
tage och Peter Örn,
Gyproc.

Philippe Samson, Gyproc och Kai Illikainen, Lindqvist Bygg.

Gyproc ErgoLite
är minst lika lätt
att skära, såga
och arbeta med
som konven
tionella gips
skivor.
Juha Kuronen
monterar en
skiva i taket.

Gyproc Solutions

7

Ergolite gör det möjligt att använda längre skivor utan att vikten överstiger traditionella
skivor. Därmed kan horisontella skarvar undvikas.

Caj Lagerström och de andra montörerna testade montering, sågning, håltagning och flera andra moment.
– Med tanke på att man kan lyfta
ganska många skivor under en arbetsdag
så spelar vikten en stor roll, säger han.
Det känns i kroppen efter en sådan dag.
Men det är inte bara vikten som frestar
på, det är också arbetsbelastningen vid de
olika arbetsmomenten. Därför är det
viktigt att skivan är lätt att jobba med, till
exempel att kapa.
Juha Kuronen håller med sin kollega
om ErgoLites fördelar.
– Den nya skivan är mycket lättare att
bearbeta än de tidigare gipsskivor. Det
krävs mindre ansträngning, säger han.
– Det var också intressant att se hur
skivornas egenskaper hade förändrats
mellan första och andra gången som vi
testade prototyperna. Den första gången
var skivorna mycket mjukare, lite för
mjuka så de var svåra att skära. Men
andra gången var det en tydlig skillnad,
då var de styvare vilket underlättade
bearbetningen. Det visade hur Gyproc
hade arbetat med att förbättra produkten
för att passa våra behov.
– Jag tror att ErgoLite kommer att
vara efterfrågad på marknaden, säger
Juha Kuronen.

8
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Medarbetare från
Lindqvist Bygg
monterar långa
ErgoLite-skivor.

Kai Illikainen, Lindqvist Bygg.

Kontakt 

Bo Larsson
bo.larsson@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 68

www.gyproc.se

Viktig kugge

i bygget av Nya Karolinska sjukhuset
Nya Karolinska sjukhuset i Solna är just nu Euro
pas största byggarbetsplats. När det toppmoder
na sjukhuset öppnar 2016 kommer det att ha 800
bäddar, sträcka sig över 320 000 m2 golvyta och
ha kostat 14,5 miljarder kronor.
Gyproc har valts som leverantör av produkter
och lättbyggnadssystem till sjukhusets huvud
byggnader.

>>

www.gyproc.se
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N

Väggarna på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna innehåller stora mängder rör och ledningar.

”Det ställer
stora krav på
att såväl vi
som våra leve
rantörer kan
erbjuda det
senaste.”
Mark Lennox
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ya Karolinska i Solna (NKS)

blir ett toppmodernt sjukhus där man kommer att
bedriva högspecialiserad
sjukvård samt forskning
och utbildning. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten
under 2016 och vara helt klart 2017.
Bygget, som leds och genomförs av
Skanska, startade 2010 och är indelat i
flera olika faser.
För fas 4 av bygget har det brittiska företaget Measom Dryline fått
uppdraget att montera innerväggar.
Measom har lång och om fattande
erfarenhet av sjukhusprojekt i Storbritannien, bland annat genom bygget av John Radcliffe Hospital och
Royal London Hospital.
– Det som främst skiljer sjukhus från
vanliga industri- och aff ärslokaler är
de höga kraven på akustik och renlighet, säger Declan McCrory, platschef

för Measom Dryline. Dessutom innehåller väggarna en hel del rör och
ledningar som inte återfinns i vanliga
byggnader.
– Tack vare d agens avancerade
med icin innehå l ler sjuk husbygget
många tekniska detaljer som projektteamet aldrig stött på tidigare, till
exempel blyklädda rum för röntgen
och st r å lbeh a nd l i ng, sä ger M a rk
Lennox, regionchef på Measom Dryline. Det ställer stora krav på att såväl
vi som våra leverantörer kan erbjuda
det senaste inom produkt- och monteringsutveckling.
Integrerad leverantörskedja
Measom Dryline har låtit Gyproc leverera produkter och lättbyggnadssystem
till NKS. Det gäller bland annat Glasroc F Firecase och Gyproc Protect F
brandskyddsskivor och Gyproc Robust
gipsskivor.

Gyproc är en del av koncernen SaintGobain tillsammans med British Gypsum, Measoms brittiska leverantör.
– Vi har ett mycket bra arbetsförhållande. De har varit en prioriterad leverantör till oss sedan drygt 75 år tillbaka,
berättar Mark Lennox.
– Gyproc har fungerat som en viktig
resurs inom teknisk support för oss, säger
Mark Lennox. Gyproc’s Torbjörn Pettersson och Tommy Haglund har varit
ett särskilt stort stöd när det gäller NKS.
De har till och med varit en integrerad
del av vår planeringsprocess sedan drygt
18 månader. Enligt mig är förmågan till
snabb teknisk vägledning en av Gyprocs
främsta tillgångar, genom att de förenklar byggprocessen och bidrar med innovation och mervärde för kunden.
Hårda miljökrav
NKS ska byggas och drivas med minsta
möjliga miljöpåverkan. Genom energiefwww.gyproc.se

Med hjälp av I-reglar byggs så kallade hybridväggar, tvådelade väggar som underlättar montering och rymmer alla rör och kablar.

Kontakt 

Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 62
Med hjälp av en spackelbazooka dras spacklet snabbt och enkelt över fogar tillsammans med en fogremsa.

fektiva installationer, hög återvinning och
klimatskal av högsta kvalitet är målet att
NKS ska nära halvera sin energianvändning jämfört med dagens sjukhus. Alla
ingående material ska ha en fullständig
innehållsdeklaration med miljökontroll
enligt Byggvarubedömningen.
N KS utfor mas dessutom f ör att
uppnå högsta klass i det svenska miljök lassn ing ssystemet M i ljöbygg nad.
Sjukhuset kommer även att certifieras
enligt LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) i den näst högsta klassen Gold. LEED är ett internationellt miljöklassningssystem för en
helhetsbedömning av byggnaders miljö
egenskaper, vilket täcker in såväl energi
aspekten som övrig miljöpåverkan.
– LEED medför hårda krav på avfallssortering och återvinning, säger Mark
Lennox. Det är mycket lite av vårt
material som går till deponi nuförtiden,
utan det mesta av gips, isolering och
www.gyproc.se

metall går till återvinning. Gyproc är
helt insatta i betydelsen av denna del av
projektet och arbetar aktivt tillsammans
med oss för att öka återvinningsgraden.
Nya erfarenheter
Det är första gången som Measoms Mark
Lennox och Declan McCrory arbetar i
Sverige och visst tycker de att vissa saker
är annorlunda jämfört med hemmamarknaden. Skanska och Measom har nyligen
färdigställt ett stort sjukhusprojekt i London, och mellan 30 och 60 av arbetarna
från det bygget har följt med till NKS. Här
arbetar de tillsammans med svenska byggjobbare för att färdigställa det här bygget
med samma kvalitet och hastighet.
Declan McCrory säger att den huvudsakliga skillnaden med att jobba i Sverige gäller materialval och val av tekniska lösningar.
– I Sverige använder man till exempel
ett regelavstånd på 450 mm jämfört med

”Vi har hittat
några unika
tekniska lös
ningar i projek
tet.”
Declan McCrory

600 mm i Storbritannien. Så det blir
ganska mycket mer metall i väggarna
här, säger han.
En del av byggnadslösningarna har
Gyproc och Measom valt att plocka med
sig från British Gypsum, till exempel
hur man väljer att bygga så kallade hybridväggar med hjälp av I-reglar i stål.
Hybridväggen är en tvådelad produkt
som kan rymma alla rörledningar, kablar
och annan teknisk utrustning samt göra
det enklare att montera skivorna.
– Gyproc bidrar genom att tillverka
gipsskivor av speciallängd för att Measom lättare ska kunna montera våra
hybridväggar, säger Declan McCrory.
– Vi har hittat några unika tekniska
lösningar i projektet där vi har kunnat
inkorporera produkter från British Gypsum och Gyproc, säger Mark Lennox.
Vi kommer att kunna ta med oss nyttiga erfarenheter från detta projekt och
det samma tror jag gäller för Gyproc.
Gyproc Solutions
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Målet för
Akulite
har upp
fyllts
Efter tre år har akustikforsknings
projektet AkuLite avslutats.
– Jag tycker att vi har nått de mål
som vi satte upp för projektet, säger
Klas Hagberg, projektledare för
AkuLite. Vi har kunnat leverera nya
ljudisoleringskriterier för lätta bygg
system. På lång sikt kan det främja
utvecklingen av lättbyggnadskon
struktioner.
och har letts av SP
Trätek i konsortium med Luleå tekniska
universitet, Chalmers, Lunds tekniska
högskola, Linnéuniversitetet, SP Akustik, WSP och ÅF. Gyproc har fungerat
som en av projektets industrifinansiärer.
– Med lättbyggnadsteknik uppstår
nya akustiska fenomen och detta gör
att systemen blir mer komplexa, vilket
ställer högre krav på konstruktionerna
och även på kunskapen om den akustiska funktionen. Och även om byggkraven uppfylls kan vibrationer och
låga frekvenser ge upphov till allvarliga störningar, säger Klas Hagberg.
AkuLite startades 2009

Lägre frekvenser
En av de saker som framkommit under
projektets gång är hur viktigt det är att
fokusera på riktigt lågfrekvent ljud och
vibrationer, något som har större inverkan
på människors hälsa än vad man kan tro.
– Våra resultat visar att man måste ta
hänsyn till ljud vid frekvenser ända ned
till 20 Hz, vilket också är den nedre
gränsen för mänsklig hörsel. Det är ett
12
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frekvensområde som man aldrig tidigare
beaktat i ljudisoleringssammanhang, säger
Klas Hagberg. Även när det gäller vibrationer har vi lärt oss en hel del, vad gäller
störning och beräkningsmetoder.
Låga frekvenser är betydligt svårare att
dämpa och är mycket svårare att ”bygga
bort” i efterhand jämfört med högre frekvenser. Därför är det viktigt att uppkomst
och spridning av dessa ljud förhindras redan
i projekteringsskedet och att det finns en
styrning under hela byggprocessen.
– AkuLite har visat att man måste
tänka lite nytt när det gäller design av
lätta byggnadskonstruktioner. Nu kommer inte våra rön att genast hamna i
byggreglerna (BBR), även om det innebär att kanske ytterligare ett steg tas inom
en rimlig framtid. Framförallt måste man
nu veta hur man kan beräkna och verifiera låga frekvenser vilket naturligtvis
öppnar för mer forskning.

Klas Hagberg,
projektledare för
AkuLite.

få stort inflytande för hur nya system
och byggmetoder utvecklas i Sverige och
övriga Europa framöver.
– Det här kommer att stärka lättbyggnadstekniken, där det har saknats en
tydlig akustisk forskning under en
längre tid, säger han.
AkuLite resulterar i en rad rapporter,
en slutrapport, en handbok samt en skrift
som riktar sig till mindre entreprenadföretag.
– Förhoppningsvis kommer projektet
också i förlängningen att bidra till att
underlätta harmoniseringen av byggnadsregler i hela Europa, säger Klas Hagberg.

Stärker lättbyggnadstekniken
Klas Hagberg menar att de resultat som
framkommit inom AkuLite kommer att
www.gyproc.se

Ytbelagd glas
fibermatta
Ytbelagd
glasfibermatta

Glasfiber
armerad gips

– På Gyproc sker ett kontinuerligt utvecklings
arbete, ofta i nära samarbete med entreprenörer
och andra kunder, säger Bo Larsson, System & Innovation
Director Nordic på Gyproc. Deras kunskap och åsikter väger tungt
när vi arbetar mot en färdig produkt. En viktig aspekt i arbetet är
arbetsmiljön för dem som använder våra produkter dagligen.

Förbättrad arbetsmiljö viktig
faktor i produktutvecklingen
Ett exempel på hur Gyproc arbetat med att
förbättra arbetsmiljön är våtrumsskivan
Glasroc H Ocean som lanserades 2011
och utvecklades under drygt ett års tid.
Under utvecklingsarbetet lät man bland
annat externa montörer utvärdera våtrumsskivans egenskaper.
– Tack vare en ny tillverkningsmetod
och ytbehandling av Ocean är den mer
komfortabel att arbeta med än den
gamla våtrumsskivan, säger Bo Larsson.
För montörerna har Ocean absolut
inneburit en förbättrad arbetsmiljö.
Tillverkningsmetoden för Ocean har
tagits fram av Gyproc i Sverige och

www.gyproc.se

våtrumsskivan tillverkas vid produktionsanläggningen i Bålsta.
Minskad arbetsbörda
Ett annat exempel är den senaste produktnyheten: Gyproc ErgoLite, gipsskivan som är 25 procent lättare än
standardgipsskivor. Du kan läsa mer om
ErgoLite på sidan 4-7 i Gyproc Solutions.
– Den nya skivan har många fördelar.
En av dem är att med ErgoLite lyfter en
montör cirka 120 kilo mindre på en dag
jämfört med en vanlig gipsskiva, säger
Bo Larsson. ErgoLite är dessutom lättare
att skära.

Produktutveckling blir allt viktigare
i takt med att produktlivscyklerna blir
kortare.
– Gyproc har en bra plattform att stå på
med Saint-Gobainkoncernen som ägare,
som satsar stora resurser på forskning och
utveckling, säger Bo Larsson. Vi har ett
nära samarbete med företagen inom koncernen, därför vågar jag sticka ut hakan och
säga att vi tillsammans kan erbjuda kompletta, nya och smarta lösningar för hela
byggsektorn – lösningar som bidrar till ett
hållbart byggande och en sund arbetsmiljö.

Bo Larsson, System
& Innovation
Director Nordic på
Gyproc.
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Tillsammans med en textilmatta används Rigitone BIG för att tillgodose kraven på god akustisk arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

Mönsterskola skapades
med Rigitone BIG
Sånghusvallens skola i jämtländska Krokom är en klimatsmart skola som stod f ärdig
till hösten 2012. Men skolan är inte bara energieffektiv utan stor eftertanke har
också lagts på att göra skolmiljön inbjudande och lekfull.
För skolans innertak har Rigitone BIG akustikundertak använts.
– Rigitone valdes både på grund av plattornas egenskaper och deras hålmönster,
säger arkitekten Can Savran.

D

på
Sånghusvallens skola har
stor betydelse för energiförbrukningen. Den har
en halvcirkelform i nordsydlig riktning, där takets solpaneler och
allmänna utrymmen har lagts i söder.
– Undervisningslokalerna har placerats i norr för att skapa en stabil miljö
för eleverna, både när det gäller temperatur och ljus, säger Can Savran, arkitekt
på GRÖN FORM Arkitektur & Miljö
AB som ritade skolan.
Skolans byggnation slutfördes av

14
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NCC Construction Sverige AB.
Sånghusvallens skola är en lågenergibyggnad som innehåller flera innovativa energilösningar. Uppvärmningen
är en kombination av fjärrvärme, värmeindexerad ventilation och solfångare.
Elektriciteten kommer främst från solceller.
God arbetsmiljö
Stor energi har lagts på att skapa en god
arbetsmiljö på skolan.
– Det finns en transparens mellan de
olika rummen. Jag ville skapa en miljö

Can Savran, arkitekt
på GRÖN FORM
Arkitektur & Miljö
AB.

som känns öppen och att det går att se
genom byggnaden, säger Can Savran.
– Från kommunens sida fanns önskemål om att lokalerna skulle klara ljudklass B enligt Boverkets ljudkrav, säger
han.
Can Savran titttade på olika helhetslösningar med fokus på taluppfattbarhet,
alltså kvaliteten på talets överföring till
lyssnaren. Valet föll till slut en kombination av textilmattor och Rigitone BIG
akustikundertak.
– Rigitone valdes både på grund av
plattornas akustikegenskaper och deras
www.gyproc.se

Skolans uppvärmning kommer bland annat från solfångare på taket.

design, då särskilt hålmönstret för just
den här modellen. Mönstret uppfattas
som att det är ”utan riktning”, det leder
alltså inte blicken åt något särskilt håll,
säger han.
– Vi valde att komplettera undertaket
med mineralull. Det var första gången
som jag använt mig av Rigitone och jag
är nöjd med resultatet.
Produktprogrammet for Rigitone
BIG omfattar sex standardmönster med
runda hål och två standardmönster med
kvadratiska hå l. Per forer ingen är
www.gyproc.se

sammansatt av olika hålmönster, som
var för sig har ett helt eget uttryck och
därmed kan ingå som en väsentlig del
av inredningen.
Rigitone BIG kommer som storformatsskivor med raka kanter, vilket
möjliggör stora, obrutna perforerade
undertak utan synliga skarvar, Skivorna, som är avsedda för montering på
nedpendlat GK-system, kan användas
för akustisk reglering i alla typer av
rum. Baksidan av skivorna är försedda
med akustikfilt.

Kontakt 

Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 91
Gyproc Solutions
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THERMOnomic

– Större sortiment och förbättrad
En ökad efterfrågan på oorganiska byggmaterial har gjort att Gyproc väljer att utöka sortimentet
för sitt ytterväggsystem THERMOnomic.
– Särskilt i de nordiska länderna väljer många att använda profiler i stål i stället för trä för att
minska risken för fuktskador, säger Michael Amstrup, Business Development Manager External
Walls Scandinavia.
– På samma gång har vi gjort systemet mer energieffektivt än tidigare.
ett ytterväggssystem med regelstomme av THERMOnomic slitsade stålprofiler som kläs
utvändigt med Glasroc H Storm Vindskyddsskiva och invändigt med Gyproc
Gipsskivor. Gyproc THERMOnomic
är ett komplett stomsystem för ytterväggar som lämpar sig perfekt för när
man önskar en stomme som inte suger
åt sig fukt.
– Som alla organiska material kan trä
dra åt sig fukt och under ogynnsamma
fuktiga förhållanden är det risk för
mögelangrepp, säger Michael Amstrup.
Stål påverkas inte av fukt och har många

Gyproc THERMOnomic är
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andra goda egenskaper; stålet är både
tåligt och starkt.
Gyproc gipsskivor på stålstomme har
länge varit det dominerande systemet i
Norden när det gäller innerväggar. Tack
vare slitsningen i stålprofilerna är det
möjligt att även bygga ytterväggar med
stålprofiler.
– I och med att lättbyggnadstekniken
utvecklas höjs kraven på fuktsäkra och
energieffektiva byggnader. Det ger
också en ökad efterfrågan på fler och
större profildimensioner.
När det gäller tjockleken på reglar och
skenor inom THERMOnomicsystemet

finns nu även 1,5 och 2,0 mm, förutom
de tidigare dimensionerna på 0,7, 1,0 och
1,2 mm. De finns i standardbredderna
145, 170, 195 och 245 mm. Men nu finns
också möjligheten att beställa andra varianter mellan 120 och 250 mm.
Bättre värmeegenskaper
I THERMOnomicsystemet är reglar
och skenor slitsade, vilket minimerar
köldbryggan och därmed förbättrar
värmeisoleringsförmågan.
– Vi har valt att utöka antalet perforeringar för att förbättra det samlade systemets U-värde, vilket beskriver hur god
www.gyproc.se

”Bra alternativ till
träreglar”
För Volvo Construction Equip
ment i Eskilstuna byggs två
byggnader som ska rymma
kontors- och verkstadslokaler.
Byggnaderna uppförs med
utfackningsväggar av THERMO
nomic ytterväggssystem.
ligger strax utanför Volvos fabriksområde i Eskilstuna och byggherre är Brunnsta
Industrihus KB. Generalentreprenör för bygget är ByggPartner i
Dalarna AB.
– Man kommer bland annat att
använda verkstadslokalerna för
montering av grävmaskiner. Bygget ska vara f ärdigt i höst, säger
Jukka Alila, platschef för ByggPartner.
– Thermonomic används på
båda byggnaderna och det är första
gången som jag har kommit i kontakt med systemet, berättar Jukka.
När man är rädd för fukt i träreglar
är det här ett bra alternativ för ytterväggskonstruktioner. Systemet
innehåller flera komponenter som
underlättar monteringen, till exempel skarvplåtar.
– Vi har också använt oss av liggande z-profiler för en förbättrad
ljudisolering och stabilitet, säger
Jukka.

De två byggnaderna

THERMOnomic är ett ytterväggsystem med stålprofiler som utvändigt kläs med Glasroc H Storm och invändigt
med Gyproc Gipsskivor. Systemet är perfekt när man önskar en stomme som inte suger åt sig fukt.
Jan Ekström, lagbas, längst fram och Robin Orrell, Byggpartner i Dalarna.

energieffektivitet
isolering en hel byggnadsdel har, säger
Michael Amstrup. Det gör att THERMO
nomic kan uppfylla högt ställda isoleringskrav för ett byggnadsprojekt.
För att kunna beräkna värmegenomgångskoefficienter och U-värden för en
konstruktion erbjuder Gyproc sina kunder att ta fram specifika beräkningar.
Vid behov av extra isolering kan korslagda Z-profiler monteras invändigt.
Stort urval av komponenter
Gyproc THERMOnomic passar för såväl
bärande som icke bärande konstruktioner. Ytterväggar med slitsade profiler kan
www.gyproc.se

antingen monteras på byggplats eller
förtillverkas som element.
Utöver stålprofiler och beklädningsskivor ingår också ett flertal tillbehörskomponenter som tillsammans bildar ett
komplett system för lätta ytterväggar.
På utsidan kan THERMOnomic
kompletteras med ett fasadskikt, till
exempel träpanel, tegel, stålplåt eller
cementbaserad skiva.
Kontakt 

Kent Pettersson
kent.pettersson@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 42
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Glasroc H Sealing tape
säkrar skarvarna

Gyproc lanserar en ny förseglings- och tätningstejp, särskilt framtagen för att passa vind
skyddssystemet Glasroc H Storm. Tejpen Glasroc H Sealing Tape skyddar mot vind och regn.
– Förseglingstejpen säkerställer att ytterväggen inte får luftläckage genom skarvarna
utan behåller sin energieffektivitet under hela byggnadens livslängd samt att konstruktio
nen är fuktsäker, säger Peter Örn, Business Development Manager på Gyproc.

och
fuktanhopning i ytterväggskonstruktioner ska skarvar, anslutningar och valt
fasadskikt utföras med tillräcklig täthet.
Något som man måste ta hänsyn till
både i projekteringsstadiet och i genomförandefasen. Val av rätt byggmaterial
påverkar även byggnadens livslängd,
underhållsbehov och miljöpåverkan –
faktorer som är avgörande för ett hållbart byggande.
– Det har visat sig att skarvar är en
särskilt känslig punkt, därför har vi
utvecklat Glasroc H Sealing Tape.
Tejpen är en del av och kompletterar
vårt vindskyddssystem Storm, säger
Peter Örn.
Glasroc H Sealing Tape används för
utvändig permanent tätning och försegling av skarvar i ytterväggskonstruktioner mellan Glasroc H Storm vindskyddsskivor. Den kan även användas
för tätning av fogar mot andra underlag,
till exempel ventilationskanaler, fönster
och dörrar. Tejpen ger optimal vidhäftning till Glasroc H Storm och är testad
tillsammans med vindskyddsskivan med
dokumenterat goda egenskaper. Tejpen
är till exempel UV-beständig i 12 månader och har ett dokumenterat åldringsmotstånd.

Genom en optimerad tillverkningsprocess har skivorna kunnat göras tre
millimeter tunnare (9,5 mm) med fortsatt mycket goda egenskaper, till exempel mycket god beständighet mot fukt
och mögel samt goda ljud- och brandisolerande egenskaper.

För att förhindra vatteninträngning

God vidhäftning
Tejpen har ett speciellt lim för tätning
av skarvar på Glasroc H Storm vindskyddsskivor, men de goda vidhäftningsegenskaperna gör den lämplig för
de flesta jämna underlag.
– Det är tillsammans med Storm som
tejpen testats och ett optimalt resultat
kan säkerställas, säger Peter Örn.
Förseglingstejpen levereras i två olika
bredd, 60 mm som används i vertikala
skarvar och 100 mm som används vid
horisontella skarvar, inner- och ytterhörn samt vid tejpning runt fönster etc.
Tejpens tjocklek är 0,3 mm.
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– Det är särskilt de horisontella skarvarna som kan vara kritiska, vatten
rinner ju nedåt, säger Peter Örn. Den
bredare tejpen ska säkerställa att vatten
inte kan krypa in. För att den bredare
tejpen ska vara enklare att hantera är
skyddsfilmen på baksidan tudelad så att
den är lättare ta av.
Produktdatablad och monterings
anvisningar för Glasroc H Sealing Tape,
finns på www.gyproc.se.
Detta är Glasroc H Storm
Gyproc presenterade sin optimerade
vindskyddsskiva Glasroc H Storm under
2011. Tillsammans med ett sortiment
av profiler, skruvar och tejp bildar skivan vindskyddssystemet Glasroc H
Storm. Det är ett komplett system för
vindskydd av ytterväggar, som antingen
kan byggas av slitsade stålprofiler (Gyproc THERMOnomic) eller med en
regelstomme av trä.
Vindskyddsskivan skapades utifrån
kundernas önskemål om en ännu tunnare och lättare skiva, som är mer
ergonomisk och har mycket goda fuktegenskaper.

Gyproc H Storm
är ett komplett
vindskyddssystem
för ytterväggar, som
består av vind
skyddsskivan Glasroc
H Storm, profiler,
skruvar och förseg
lingstejpen Glasroc H
Sealing tape.

Fuktsäker konstruktion
Glasroc H Storm har mycket låg vatten
absoprtion och är CE-märkt i bästa klass,
klass H1. Skivan har också en mycket
god mögelresistens.
Samtidigt som skivan är vatten- och
lufttät från utsidan, är den öppen för
diffusion från insidan. Det gör att eventuell fukt i stommen kan torka ur så att
den inte skadar den bakomliggande
konstruktionen.
På framsidan har Glasroc H Storm ett
vattenavvisande ytskikt med UV-skydd
som gör att skivan kan vara exponerad
för väder och vind i tolv månader utan
fasad. Det innebär en säker och stor
flexibilitet i byggnadsprocessen.

Peter Örn, Business
Development
Manager på Gyproc.

Kontakt 

Peter Örn
peter.orn@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 41

www.gyproc.se

Silver skapar förutsättningar för innovation
I höstas nådde Gyproc silvernivån inom WCM, World Class Manufactur
ing, ett arbetssätt som man har använt sig av sedan 2004.
– WCM har gjort det möjligt för oss att utnyttja den stora kapacitet som
finns för innovation inom vårt företag. Ett exempel på detta är lanseringen
av lättviktsskivan ErgoLite, berättar Lars Lundberg, vd på Gyproc.
World Class Manufacturing är en samling
verktyg för att öka produktiviteten,
förbättra arbetsmiljön och höja produktkvaliteten, där huvudprincipen är
att samtliga medarbetare ska involveras
i processen. Verktygen används för att
systematiskt identifiera och åtgärda
problem och på så sätt effektivisera
verksamheten.

www.gyproc.se

Varje problem åtgärdas i form av ett
projekt, som när det är genomfört
bland annat redovisas i hur stora besparingar som åtgärden resulterat.
Målet är nå vara världsklass inom en
mängd olika områden.
– WCM ger oss en stabilitet i produktionen, där vi har kontroll över
våra processer och en hög nivå på vår

kundservice, vilket silvernivån är ett
bevis på, säger Lars Lundberg. De
systematiska kontrollerna skapar förutsättningar för att kunna utveckla vår
produktion och därmed också våra
produkter.
– De senaste åren har vi lanserat ett
stort antal produkter som flyttat fram
positionerna för lättviktskonstruktioner. Lättviktsskivan Ergolite är ett bra
exempel på hur Gyproc, som en del av
koncernen Saint-G obain, leder utvecklingen på området, säger han.

Lars Lundberg,
vd på Gyproc.
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Nya ljudkrav på bostäder i BBR
Den 1 juli 2013 ändras delar av Bo
verkets byggregler (BBR). Det gäller
avsnitt 7 i BBR, Bullerskydd. Den
största förändringen är att Bover
ket nu gör alla ljudkrav tillgängliga
direkt i BBR utan att som tidigare
hänvisa vidare till en standard.
nivåer ligger
på ungefär samma nivå som tidigare.
Däremot används förkortade och mer
enhetliga benämningar på ljudkraven,
vilket ska göra dem tydligare.
Till förändringarna hör att en ytterligare en dimension tas in i ljudkraLjudkravens omfattning och

ven, nämligen ljudnivåskillnad som
avser isolering mellan rum i byggnad.
För enskilda byggdelar fortsätter man
att ställa ljudkrav med reduktionstal.
I BBR anges vilken ljudisolering som
behövs i olika utrymmen, uttryckt som
minsta ljudnivåskillnad mellan utrymmen vid luftburet ljud samt högsta
standardiserade stegljudsnivå.
– Det betyder att även rumsstorleken
kommer att ha betydelse för kravnivåerna,
säger Torbjörn Pettersson, chef för teknisk
support. Det innebär till exempel att vi
inte kan redovisa ljudnivåskillnaden för
våra produkter. Det är något som inte går
att beräkna förrän under planeringen eller bygget av en bostad. Självklart redo-

visar Gyproc akustiska data för varje enskild produkt.
– En noggrann kontroll mot ljudkraven vid projektering och av f ärdiga
byggnader blir mycket viktigare för
byggherrar och projektörer. Samtidigt
blir det enklare för dem att beräkna
vilka nivåer som gäller för en viss bostad.
– Nyheter i BBR gör
att det inte går att
redovisa ljudni
våskillnaden för
Gyprocs produkter
innan projekte
ringen startat, säger
Torbjörn Petterson,
chef för teknisk
support på Gyproc.

gyproc
e-News
Vi önskar alla läsare av Gyroc Solutions en trevlig sommar. Håll dig uppdaterad med vårt digitala
nyhetsbrev. Är du inte redan är prenumerant så kan du registrera dig på www.gyproc.se.

Förbättrad leveranssäkerhet med nytt CRM-system
Gyproc har börjat använda ett nytt CRMsystem.
– Med hjälp att systemet kan vi öka leverans
säkerheten eftersom det bidrar till att vi kan
göra bättre prognoser för vår produktion, säger
Göran Larsson, försäljningschef på Gyproc.
Under april har Gyproc startat ett nytt CRM-system

(Customer Relationship Management).
– Det nya systemet kommer att underlätta hanteringen av våra kundrelationer, säger Göran
20
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Larsson. Det kommer för det första att göra kundarbetet mer strukturerat och mer överskådligt för
hela Gyproc. Det kommer att kunna hantera alla
delar av ett kundprojekt, hela vägen från första
kontakten med en arkitekt till att en entreprenör
har utsetts och ett materialbehov finns beskrivet
med koppling till projektets planerade byggstart.
– Men den största fördelen är nog att vi kommer
att bli betydligt bättre på att lägga produktionsprognoser. Vår planering blir säkrare och bättre
underbyggd vilket ger en ökad leveranssäkerhet,
säger Göran Larsson.

Göran Larsson,
försäljningschef
på Gyproc.

www.gyproc.se

