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Vi försöker eliminera alla risker redan i designskedet

Brett utbud av akustiklösningar
I detta nummer av Gyproc Solutions kan du läsa
om vårt deltagande på Nordbygg, Sveriges
största mässa inom samhällsbyggnad. Som
vanligt deltog vi tillsammans med övriga
företag inom Saint-Gobainkoncernen. I år låg
ett särskilt fokus på vårdmiljöer. Vi arrangerade en seminariedag under mässan som bland
annat handlade om de utmaningar som framtidens vårdprojekt står inför. Det gäller inte
bara krav på tillgänglighet, hygien, luftkvalitet och flexibilitet utan även hållbarhet för
både material och konstruktioner. Här har
Gyproc under flera år arbetat för att erbjuda
projektörer ett extra stöd, till exempel genom
vår guide för vårdlokaler. Gyprocs lättbyggnadslösningar är särskilt anpassade för att möta
framtidens krav på säkerhet, hållbarhet och
miljö för vårdlokaler.

just nu också arbetet med
att ta fram en guide för skollokaler. Den ska
fungera som ett projekteringshjälpmedel när
det bland annat gäller akustik, inneklimat
och hållbarhet. Akustiken är en av de viktigaste aspekterna när det gäller arbetsmiljön
i skolan. Gyproc har ett brett utbud av akustiklösningar särskilt lämpade för skolmiljöer.

Inom Gyproc pågår

Lars Lundberg,
VD Gyproc Sverige

Du k an även läsa mer om våra Certifierade
Entreprenörer. Vi hälsar det senaste företaget
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att bli certifierade välkommet, Castella Entreprenad AB. Fler företag står dessutom på
tur för certifiering. Gyprocs Certifierade
Entreprenörer är otroligt viktiga samarbetspartners för oss. Certifieringen säkerställer
att arbetet med våra system utförs professionellt och enligt våra föreskrifter. På så sätt
kan kunderna vara säkra på att systemen
uppfyller kraven på brandskydd, akustik,
fuktsäkerhet eller miljöprestanda.
Förra året lanserade Gyproc

den banbrytande
gipsskivan ErgoLite som är 25 procent lättare
än en traditionell gipsskiva. Tack vare ny
lättviktsteknik klarar skivan branschens alla
krav samtidigt som den bidrar till förbättrad
arbetsmiljö, ökad hållbarhet och bättre ekonomi. ErgoLite har tagits emot mycket väl
av marknaden. Och redan nu tittar vi på nya
produkter och lösningar där lättviktstekniken kan vara lämplig.

I år fir ar Gyprocs anläggning i Bålsta sitt
50-årsjubileum. Innovation har varit en stor
bidragande orsak till vår framgång sedan
starten. Det är också genom innovation och
nära samarbete med våra kunder som vi står
starka inför framtidens utmaningar.
På baksidan av tidningen kan du se några
av våra innovationer från de senaste åren.

5
20

14

16
18
26
27
28

Gyproc Solutions är en tidning om hållbart byggande med lättbyggnadsteknik som ges ut av Gyproc AB, med två nummer/år.
Adress: Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta. Tel: 0171-41 54 00, www.gyproc.se
Försäljning: www.gyproc.se/kontakt/försäljning
Ansvarig utgivare: Göran Larsson Redaktör: Mia Strömberg Projektledning: Micael Lindgren, Roxx Communication Group Text: Håkan Hellström
och Anders Myrdal Layout: Daniel P Sandin, Peter Winqvist Roxx Communication Group Foto: Ryno Quantz och Gyproc
Tryck: Trycks på miljövänligt papper av Trydells Tryckeri, 2014

2

Gyproc Solutions

www.gyproc.se

Digital uppdatering av handboken
ger ständigt aktuell information
Gyprocs handbok är en av de viktigaste arbetsredskapen för den som
arbetar med lättbyggnadssystem.
För att alltid erbjuda den mest
aktuella informationen kommer
Gyproc att successivt börja revidera
handbokens kapitel vid behov och
därefter publicera dem digitalt.
ett projekteringshjälpmedel som innehåller uppgifter om
Gyprocs system och produkter, presenterade i form av systemguider, datablad
och tekniköversikter.
– Ett dilemma när man ger ut en
pappersk atalog med ett material som
ständigt behöver uppdateras är att vissa
kapitel kan hinna bli inaktuella innan det
är dags för nästa utgåva, säger Torbjörn
Pettersson, technical support manager på
Gyproc. Därför kommer vi att börja med
att revidera handbokens kapitel när det är
nödvändigt och sedan publicera dem digitalt på vår hemsida. På så sätt kan användaren vara säker på att den mest aktuella
informationen alltid är tillgänglig. Vi
kommer dock att fortsätta att publicera
papperskatalogen med jämna mellanrum.
Både pappersversionen och den digitala versionen av handboken är gratis
för alla Gyprocs kunder. Den tryckta
handboken kan beställas på Gyprocs
hemsida. Här kan du även hämta den
digitala versionen samt läsa handboken
som eBok.

Gyprocs Handbok är

Detta är Gyprocs Handbok

Gyproc Handbok innehåller alla uppgifter om Gyprocs system och produkter i
form av systempresentationer, översikt över systemegenskaper, ljudgranar,
datablad för väggtyper, undertakstyper, bjälklagstyper med tillhörande
typdetaljer, produktinformation och kompletterande teknisk information
– allt för att underlätta ditt projekteringsarbete. Gyproc Handbok ger
underlag för val av konstruktioner och exempel på detaljlösningar
för olika funktionskrav avseende brandklass, ljudreduktion, väggars
stabilitet etc.
Tillsammans med monteringshandboken och produktkatalogen
innehåller handboken allt man behöver veta för att kunna
projektera och bygga med Gyprocs systemlösningar.

Effektivare transporter i norra Sverige
Gyprocs nya Norrlandsterminal
effektiviserar materialtransporterna till kunderna i norra Sverige.

andra företag inom
Saint-Gobainkoncernen, Isover och
Weber, delar Gyproc på lagerutrymmet
i Söråker, mellan Sundsvall och Härnösand. Terminalen drivs av en distributör
som både ansvarar för lagerhållning och
spedition i norra Sverige.

Tillsammans med två

www.gyproc.se

– Här lagerhålls de mest frekvent
handlade produkterna i vårt sortiment,
berättar Göran Larsson, Gyprocs försäljningschef.
– Eftersom vi delar terminalen
med Weber och Isover har vi en
unik möjlighet att samordna
och effektivisera transporterna ut till kunderna, bland
annat genom samlastning.
Gyproc har alltid en dialog
med kunderna för att hitta de

mest effektiva logistikuppläggen. Vi får nu en större flexibilitet att tillgodose deras önskemål än tidigare, säger Göran
Larsson.

Härnösand
Sundsvall

Söråker

Kontakt 

Göran Larsson
goran.larsson@g yproc.com
0171-41 54 35.
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Aula Medica

Aula Medica omfattar cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta.
Hörsalen rymmer cirka 1000 personer. Byggnaden rymmer
även kontor för cirka 90 personer, 100 konferensplatser,
två restauranger samt ett café.
Byggnadens konstruktion består av sex stycken fackverk
som är cirka 50 m långa och 7,2 m höga. Bärverket är av
limträ och fasaden, som formats av trianguleringar, har
två karaktärer. Utifrån har den ett ”skal” av glas och inifrån
ser man bärverket i trä.
Fastighetsbolag: Akademiska Hus
Arkitekter: Wingårdh Arkitektkontor
Entreprenör: NCC Construction
Foto: Ulf Sirborn

Årets bygge: Aula Medica i Solna
Aula Medica vid Karolinska institutet har utsetts till Årets bygge 2014.
Gyproc har bland annat levererat brandskyddsskivan Glasroc F
FireCase och våtrumsskivan Glasroc
H Ocean till bygget av aulan.
f ärdig 2013. Med sin
fasad av glas buren av pelare i trä och ett
rundat hörn, som lutar 33 grader och
sträcker sig med 23 meters överhäng ut
över Solnavägen, har aulan blivit en
symbolbyggnad för hela Karolinska In-

Aul a Medica stod
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stitutet och Solna Campus. Här kommer
förutom stora forskarmöten bland annat
även Nobelföreläsningarna att hållas.
Genom återförsäljaren Beijer Bygg har
Gyproc levererat våtrumsskivan Glasroc
H Ocean till bygget. En av aulans stora
balkar har klätts in med Glasroc F FireCase, som används för inklädnad och
passivt brandskydd av bärande stål
stomme utan monteringsprofiler. FireCase erbjuder effektiv brandisolering av
de flesta typer av stålbalkar och stålpelare
i upp till 120 minuter.

Årets bygge

Årets bygge är en utmärkelse inom
samhällsbyggnadssektorn som delas ut av svensk Bygg
tjänst och branschtidningen Byggnadsindustrin varje år.
Expertjuryns motivering till årets vinnare Aula Medica:
”Projektet präglas av nytänkande, öppenhet och
kreativitet, där byggnadens avancerade utformning
hade sin motsvarighet i byggprocessens goda logistik
och planenliga genomförande. En djärvt lutande
byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar sig
i en krävande omgivning. I ett ovanligt grepp i samverkan
med glaskonstnären Ingegerd Råman har Aula Medica fått
sin personliga inramning.”

www.gyproc.se

Fokus på hållbart byggande
Saint-Gobains och Gyprocs monter
på Nordbygg 2014 bjöd på ett sammanhållet tema: hållbart byggande.
Här presenterade man gemensamma lösningar för energieffektiva
och komfortabla hus när det gäller
akustik, brand, fukt och inomhusmiljö. Målet är att bygga sunt och
hållbart, såväl för i dag som för
framtiden.
Sammanlagt deltog drygt 800 företag från
30 länder. Över 52 000 personer besökte
årets Nordbygg på Stockholmsmässan.
Många av dessa lockades till Saint-Gobainkoncernens gemensamma monter, där
Gyproc var en av utställarna tillsammans
med systerföretagen Ecophon, Emmaboda Glas, Isover, Norton och Weber.

www.gyproc.se

I Gyprocs del av montern kunde besökarna ta del av flera innovationer och
lösningar. Det gällde till exempel den nya
lätta gipsskivan ErgoLite. Även Gyproc
AkustikMembran som snabbt ger en
förbättrad ljudmiljö vid renovering presenterades. Effektivt brandskydd av stålkonstruktion visades genom Glasroc FireCase med snabb montering och bland
annat mer uthyrningsbar yta som resultat.
Intresset bland besökarna var stort för
Saint-Gobains och Gyprocs satsning på
hållbart byggande. För Gyproc handlar det
om att satsa stora resurser på forskning och
utveckling av hållbara produkter, systemlösningar och tjänster för byggmarknad
och industri – till förmån för både miljön,
kvaliteten och byggets totalkostnad.
Vill du veta mer om Saint-Gobains
och Gyprocs arbete för hållbart byggande, gå till hallbartbyggande.se.

Gyproc Solutions
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Samverkan förutsättning
för hållbart byggande
Under Nordbygg anordnade SaintGobain och Gyproc en seminariedag
på temat hållbart byggande och
lättbyggnadssystem i sjukhus
miljöer.
fokus på NKS;
Nya Karolinska sjukhuset i Solna, ett
av världens största sjukhusprojekt just
nu. Personal från generalentreprenören
Skanska, byggentreprenören Measom
och Gyproc berättade om projektet i
allmänhet och lättbyggnadssystemen i
synnerhet. Gyproc har valts ut som leverantör av lättbyggnadssystem till fas
4 och 6 i bygget av NKS. Ett genomgående tema var betydelsen av samverkan mellan projektets alla deltagare och
vikten av att göra rätt från början.

Under förmiddagen l åg

Maria Nordberg

Leif Karlsson

Mark Witchell

Torbjörn Pettersson
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– Det ökar inte bara trovärdigheten
för miljöarbetet utan ger också en
transparens genom den dokumentation som följer med certifieringarna.
Certifieringarna ställer höga krav på
leverantörerna, till exempel på att
man har en fullständig lista med
miljöprestanda för allt material redan
när man vänder sig till oss första
gången. För lättbyggnadssystem handlar det inte bara om miljödeklaration
för gipset utan även sådant som
fogmassa eller lim. Listan omfattar
också transporter, återvinning och
avfallsminimering.

Rätt från början
Leif Karlsson från Skanska berättade om
de hårda krav på ljud, hygien, brand,
stabilitet och miljö som gäller för hela
projektet.
– Det är otroligt viktigt att få allt rätt
från början. Projektet drivs enligt OPS,
offentlig-privat samverkan, vilket innebär att vi inte bara planerar och bygger
sjukhuset utan även ansvarar för drift och
underhåll i 25 år, allt för ett förutbestämt
pris. Eventuella misstag kommer att
kosta Skanska stora belopp, detsamma
gäller en försening av driftstart.
– Vi försökte därför eliminera alla
risker redan i designskedet. Tillsammans med arkitekter, Measom och
Gyproc satte vi oss ned två år innan
byggstart för att gå igenom alla kravspecifikationer och hitta rätt nivå för att
kunna uppfylla funktionskraven, ned
till minsta detalj. Vi kräver till exempel
att alla produkter är testade och certifierade. Målet är att vi ska lämna över
sjukhuset med noll fel.

Bra dialog
Mark Witchell är regional director på
Measom, en byggentreprenör med stor
erfarenhet av sjukhusbyggen i Storbritannien. Detta var första gången som
företaget arbetade i Sverige och han
kunde berätta om valet av Gyproc som
leverantör av lättbyggnadssystem.
– Vi väljer helst leverantörer som kan
erbjuda hela system, som Gyproc. Att
köpa från olika leverantörer kan ställa
till problem, inte minst vid reklamationer, garantiärenden och så vidare. Andra viktiga faktorer vid valet av leverantör är möjlighet till teknisk support
på plats, logistikorganisationen, graden
av återvinning och tillverkning nära
arbetsplatsen.
– Vi har haft en väl fungerande och
tät dialog med Tommy Haglund på
Gyproc redan från start. Genom tidig
samverkan har vi kunnat förutse problem
som vi har kunnat lösa innan vi började
bygga. Vi har också lärt oss en del, till
exempel fördelen med att använda sig av
system med bredden 900 mm i stället för
system med 1200 mm, vilket höjer produktiviteten ute på arbetsplatsen och gör
att man kan höja takhöjden jämfört med
brittiska byggen.

Hårda miljökrav
Maria Nordberg, miljöansvarig på
Skanska, berättade att på NKS används
två miljöcertif ieringar, LEED och
Miljöbyggnad.

Aktiv i processen
Torbjörn Pettersson, teknisk chef på
Gyproc, gav sin syn på projektet och
vad det inneburit för hela Gyproc.
– För att kunna bidra med så mycket
som möjligt i ett sådant här projekt

måste man vara aktiv och delaktig i
processerna redan från start. Vi har levererat stora mängder material, som
standardgipsskivor, brandskyddsskivor,
våtrumsskivor, cirka 50 mil stål och
över 6 miljoner skruv samt andra tillbehör. Vi har varit upp till åtta personer
från Gyprocs sida som har vart aktiva i
projektet.
– Vi lämnar garantier för våra kompletta systemlösningar, om rätt lösning
har valts utifrån behovet och de har
monterats rätt så garanterar vi systemets
funktion för en mängd olika krav, till
exempel brand, akustik, fukt och stabilitet. Samtliga våra produkter är byggvarudeklarerade.
– Vi ställdes inför flera akustikutmaningar på grund av alla installationer och
genomföringar i väggarna, vilket krävde
speciallösningar som skivor av högre
densitet och schaktväggar. Tunga dörrar
och glaspartier gjorde att vi fick installera förstärkningar med trä- och stålreglar.
– Helikopterplattans placering på taket
orsakar rörelser i konstruktionen vilket vi
löste med en teleskopskena. Vår brandskyddsskiva FireCase valdes ut i samråd
med brandskyddsentreprenören. Den kan
monteras direkt på stålet utan profiler.
– Vi har också använt oss av skräddarsydda format på alla leveranser för
att minska spillet. All lastning sker
under tak vid vår fabrik i Bålsta och
plasthuvar kan sättas på packarna vid
behov, något som minskar fuktproblematiken. Allt gipsspill på bygget går
tillbaka till fabriken för återvinning.
Hållbart byggande
Under eftermiddagen fick talare från
Isover, Weber och Gyproc, alla systerbolag inom Saint-Gobain-koncernen,
berätta om kvalitetssäkring och hållbart
byggande. Målet är att erbjuda produkter och lösningar som ger goda förutsättningar till ett effektivt byggande,
som i sin tur ger minskade koldioxidutsläpp och lägre driftskostnader.
Patrik Andersson från Isover ställde
frågan: Vad tjänar konsumenten och
miljön på att man bygger energieffektivt?
Han konstaterade att en av Saintwww.gyproc.se

Stefan Kanda

Gobains största utmaningar är hållbart
byggande, både när det gäller nyproduktion och renovering. Det handlar
bland annat om att skapa kostnadseffektivitet i själva byggprocessen, maximera boytan, använda hållbara material, klara kraven på fuktsäkerhet,
brandsäkerhet och akustisk effektivitet.
Samtidigt ska attraktiva boenden skapas.
I åtagandet ingår också att, förutom hög
kvalitet på produkterna, även att erbjuda hög tillgänglighet, god service
och snabba leveranser.
En utmaning är också att hitta så
tunna konstruktioner som möjligt för
att maximera boytan.
– Det är ett krav som driver oss, genom att bygga smart ökar boytan och
därmed marknadsvärdet, säger han.
Minskade koldioxidutsläpp och mindre driftskostnader är väldigt viktigt för
såväl konsument som fastighetsägare.
Ett energieffektivt boende, det vill säga
en framtidssäkrad investering, är förstås
lättare att sälja på sikt.
Vikten av dokumentation
Stefan Kanda på Weber resonerade
kring processtyrning för P-märkta fasadsystem för lättregelväggar. Webers
www.gyproc.se

kvalitetssäkring av fasadsystem är oerhört komplext och inkluderar bland
annat verifiering, utbildad personal och
tredjepartskontroll.
Han underströk att processen med
P-märkta fasadsystem måste vara med
tidigt, redan vid projekteringen. Weber
började jobba med certifierade fasadutbildningar 2001.
– Det är viktigt för oss att vi inte bara
har P-märkta fasadsystem, det är lika
viktigt att entreprenörerna som monterar fasadsystemen och alla dess tätningsdetaljer är utbildade. Då vet vi att
komponenterna som vi levererar monteras på rätt sätt.
Stefan Kanda underströk också vikten av dokumentation, som är en förutsättning för att kunna spåra bakåt i
projekten. Vinsten med det är att det
går att koppla ihop rätt tillbehör med
rätt typ av produkt som verifierats hos
SP, det går även att se att rätt mängd
produkter använts och så vidare.
Certifiering och kvalitetsäkring
Torbjörn Pettersson fokuserade på Gyprocs nysatsning med att certifiera entreprenörer. Hans utgångspunkt var:
Hur kan kostnaden som beror på fel

reduceras? Och hur kan vi handskas
med materialet på rätt sätt?
– En stor utmaning för oss på Gyproc
är att det ska bli rätt från början och att
vi på sikt ska ha en nollvision. I grunden
handlar det om att minska felen i utförandet, menade Torbjörn Pettersson.
Han underströk vikten av att det gäller
att inte bara jobba med bra systemlösningar utan det är också viktigt att de
utförs på ett riktigt sätt. Ett effektivt sätt
att nå det målet är Gyprocs systemsäkring
som bygger på att certifiera entreprenörer.
Syftet med certifieringen är att säkerställa att konstruktionen uppfyller
marknadens ställda krav på ljud, brand
och stabilitet. Det innebär att Gyproc
utbildar arbets- och projektledare och
montörer i lättbyggnadsteknik och i
Gyprocs system. När den processen är
klar är man en certifierad entreprenör
och kan kvalitetssäkra projekt. Det ökar
möjligheterna att utförandet följer Gyprocs kvalitetssäkring och ger nöjda
kunder i slutänden. Målet är att den som
utbildat sig ska få insikt i lättbyggnadsteknik och har fått kunskaper för att
kunna minska risken för fel. En viktig
del är också att förstå sambandet mellan
utförande och slutlig funktion.

Patrik Andersson

Anders Hansson

Gyproc Solutions
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Framtidens
universitetssjukhus
växer fram
Just nu sker en stor om- och nybyggnation vid Linköpings
universitetssjukhus. Bygget omfattar bland annat fyra nya
flyglar, ett nytt hus och större delen av huvudblocket byggs
om. Vid bygget av mellanväggar används Gyprocs lättbyggnadssystem, med bland annat en teleskopskena som effektiviserar entreprenörens arbete.

www.gyproc.se

Gyproc Solutions

9

å

hlin & Ekeroth Byggnads AB
är en av flera entreprenörer som arbetar med stomkomplettering vid bygget
av det nya Linköpings
universitetssjukhus. Projektet kallas
Framtidens universitetssjukhus. Av en
total yta på 67 000 kvadratmeter ansvarar företaget för cirka 21 000 kvadratmeter.

– Totalt arbetar vi med åtta nybyggda
våningsplan på både västra och östra sidan av sjukhuset, berättar Rickard Piehl,
produktionsledare på Åhlin & Ekeroth.
Vi har som mest haft 46 montörer på plats
och det här är ett av våra största åtaganden någonsin. Ungefär två tredjedelar av
uppdraget för byggentreprenören rör
mellanväggar, i övrigt handlar det om
golvläggning, undertak och inredning.
Förutom byggentreprenaden samordnas
el-, rör- och ventilationsentreprenader.
Åhlin & Ekeroths arbete inleddes
hösten 2013 och beräknas vara avslutat
i maj 2015.
– Vi har kommit långt med mellanväggarna och kommer troligtvis att vara
klara till sommaren, säger Rickard Piehl.
Gyproc levererar även lättbyggnadssystem till två andra entreprenörer på
bygget, Miljöbyggarna Entreprenad AB
och Teknikbyggarna i Linköping AB.
Snabbare med teleskopskena
Vid bygget av mellanväggarna används
lättbyggnadssystem från Gyproc.
– Vi har haft hjälp av Gyprocs teknikstöd innan projektstarten, där vi bland
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”I början av
projektet hade
vi ett önskemål
om att kunna
använda en
teleskopskena,
något som
Gyproc lyckades få fram
innan bygget
satte igång.”
Rickard Piehl

annat har haft f lera möten. Gyprocs
vårdguide har vi använt till viss del under
arbetsberedningsfasen, säger Rickard
Piehl.
– I början av projektet hade vi ett
önskemål om att kunna använda en teleskopskena, något som Gyproc lyckades
få fram innan bygget satte igång. Teleskopskenan sparar oss mycket tid, eftersom vi slipper att montera vinkelprofiler
utanpå. Nu monterar man bara teleskopskenan och sedan är det bara att köra på.
Från Gyproc levererades även blybelagda gipsskivor, för användning i sjukhusets lokaler där det f örekommer
röntgenstrålning. Strålskyddsskivor
används som strålskyddande beklädnad
på lätta stål- eller träregelväggar inom
till exempel sjukvård.
– Blybeläggning är inte så vanligt i
dag, men i flera rum är det nödvändigt
för att uppnå tillräcklig stråldämpning,
berättar Rickard Piehl.
Höga kvalitetskrav
– Landstinget har avsatt en särskild
kontrollgrupp som gör avstämningar
ungefär en gång i månaden, bland annat
www.gyproc.se

Linköpings universitetssjukhus

Om- och nybyggnationen sträcker
sig fram till 2020 och omfattar fyra
nya sjukhusflyglar med bland annat
en helt ny akutmottagning och
förlossningsavdelning. Nya huvudentréer,
parkeringshus och hus för samlad psykiatri
vård är andra nytillskott.
Byggherre: Landstinget i Östergötland
genom FMcentrum
Generalentreprenör: NCC Construction
Sverige AB
Arkitekt: White arkitekter AB
www.gyproc.se
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Guide vid
projektering
av vårdlokaler

utifrån våra egenkontroller och foto
dokumentation, fortsätter Rickard.
I ett så komplicerat och tekniskt avancerat bygge som ett nytt sjukhus ställs
höga krav på bland annat hygien, inneklimat, brandsäkerhet och akustik.
– Även leveranserna ställer höga krav
på oss entreprenörer. Alla transporter
måste bokas in på webben tio dagar i
förväg och inleveranser kan enbart ske
kvällstid på grund av att det f inns

mycket begränsade lossningsytor. Allt
har dock funkat mycket bra från Gyprocs sida.
Rickard berättar att han har lång erfarenhet av Gyprocs produkter men att
han ännu inte testat den nya lättviktsskivan ErgoLite i ett byggprojekt.
– Jag är mycket nyfiken på att känna
hur lätt den är och hur den är att
skruva i, och vill gärna låta snickarna
prova den, säger han.

Gyproc har tagit fram en guide
som hjälper projektörer och
entreprenörer som arbetar med
vårdlokaler. Syftet med guiden
är att ge en snabb och tydlig
överblick över relevanta krav
och rekommendationer vid byggande
av vårdlokaler baserade på Gyprocs
lättbyggnadssystem. Guiden innehåller
de lösningar som krävs för att skapa
ett effektivt och flexibelt byggprojekt
samtidigt som säkerhet, komfort och ett bra
inneklimat säkras för patienter och personal.
Den fokuserar bland annat på
brandkrav, hygienkrav, akustik och
strålningsavskärmning. Guiden går över
skådligt igenom kraven för varje utrymme i
vårdmiljön, från väntrum och reception till
patientrum och operationssalar.
Guiden gör inte anspråk på att vara
komplett med hänsyn till alla standarder
och krav, utan avsikten är att den ska
ge projektörer och rådgivare en samlad
överblick.

Linköpings
Gyprocs Vårdlokalguide
kan universitetssjukhus
du hämta på
www.gyproc.se.Om- och nybyggnationen sträcker sig fram
till 2020 och omfattar fyra nya sjukhusflyglar
med bland annat en helt ny akutmottagning
och förlossningsavdelning. Nya huvudentréer,
parkeringshus och hus för samlad psykiatri vård är
andra nytillskott.
Byggherre: Landstinget i Östergötland genom
FMcentrum
Generalentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: White arkitekter AB

Kontakt 

Kent Pettersson
kent.pettersson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 42
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Breddning av
utbudet för nya
Kiruna sjukhus
Ett av världens största stadsbyggnadsprojekt pågår i Kiruna. För att ge plats åt fortsatt gruvdrift i staden måste
stadskärnan flyttas. Just nu pågår projekteringen inför
det framtida bygget och i planen ingår bland annat ett
nytt Kiruna sjukhus.
i stadsplanering
vid Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm är ansvarig för utvecklingsplanen för Kiruna. Han är anlitad
som projektledare på Kiruna kommun
på halvtid och arbetar tillsammans
med en utvecklingsgrupp med representanter från kommunen, LKAB,
Trafikverket och Länsstyrelsen.
Projektet innefattar avvecklingen
av den gamla och framväxten av den
nya stadskärnan, allt under en period på cirka 20 år. Alla
samhällets delar, som skola, vård, bostäder, arbetsplatser och
butikslokaler samt all infrastruktur ska byggas upp på nytt.
Kostnaden beräknas till 15-20 miljarder kronor.
Stort fokus ligger på hållbarhet: social, ekonomisk och
miljömässig.
– Det finns många hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till och
dessa kan vara svåra att förena. Men vi har samtidigt fått en
unik möjlighet till nytänkande, säger Göran Cars.
En viktig del är Kiruna nya sjukhus som ska stå färdigt
2025. Just nu är man inne i en fas som landstiget kallar för
kunskapsinhämtning, där syftet är att få en överblick över de
speciella villkor som gäller för Kiruna. Utmaningen ligger
främst i att kunna erbjuda god sjukvård i glesbefolkade områden med långa avstånd.
– Det är möjligt att den bästa lösningen är att bygga ett
sjukhus som inte bara innehåller traditionell sjukvård utan
även andra delar av offentlig verksamhet, säger Göran Cars.
Till exempel delar som traditionellt tillhör kommunal verksamhet som äldreboende och kostrådgivning. Det kan också
finnas plats för friskvård av olika typ.
– Det gäller att hitta en lösning som passar Kirunas behov,
samtidigt som vi kan fungera som pionjärer när det gäller
framtidens sjukvård, säger Göran Cars.
Den här breddningen av verksamheten på ett sjukhus kan
ses som en motpol till den allt större specialisering som sker
på många av Sveriges sjukhus. Inom många landsting ses en
ökad specialisering som en förutsättning för att ekonomin ska
gå ihop, till och med för de stora universitetssjukhusen. För
Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer en fjärdel av intäkterna från högspecialiserad vård som man säljer till andra
landsting, främst när det gäller neurokirurgiska verksamheten.
Ett annat exempel är Nya Karolinska Solna, där den planerade högspecialiserade vården måste kompletteras med omkringliggande akutsjukhus och annan primärvård.

Göran Cars, professor

www.gyproc.se
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Nya akustikundertak
för bättre skolmiljö
När Vammarskolan tvingades
genomgå en omfattande ombyggnad efter vattenskador valde man
att montera akustikundertak och
akustikgipsskivor från Gyproc, som
bland annat innehåller Activ’Air för
en bättre inomhusluft.
www.gyproc.se

I

samband med en omfattande omoch tillbyggnad har Vammarskolan i Valdemarsvik fått nya innertak. I samtliga uppehållsutrymmen och korridorer samt i
trapphallarnas tak och översta väggparti har Gyprocs akustikinnertak och
akustikskivor monterats.
– Beställaren har nu fått en bra akustisk undertakslösning som är slagtålig
samt ommålningsbar utan att tappa
några akustiska egenskaper.
Sammantaget möjliggör detta väsent-

ligt lägre förvaltningskostnader, säger
Peter Jacobsson, Gyproc.
Monteringsarbetena har utförts av
Akustik & Undertakshuset AB i Norrköping.
– Vi blev färdiga med våra arbeten för
några veckor sedan och nu återstår bara
eventuella efterarbeten, säger Lars Flintberg, vd för Akustik & Undertakshuset.
Det handlar om 650 kvm Gyptone
Sixto 60 kant E i korridorer och uppehållsutrymmen samt om 400 kvm
Rigitone BIG 8-15-20 Super i trapphalGyproc Solutions
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Activ’Air

Activ’Air bryter ned och reducerar
koncentrationen av formaldehyd i
byggnader, vilket gör den mycket lämplig
vid ny- eller ombyggnad av till exempel
förskolor, skolor och sjukhus, miljöer där
många personer påverkas.
Det är en patenterad teknologi som
reducerar VOC-emissioner (lättflyktiga
organiska föreningar) som exempelvis
formaldehyd från byggmaterial och
inredning som till exempel färg, möbler,
mattor till ofarliga inaktiva bindningar
med upp till 70 procent.

Rigitone BIG

Rigitone BIG är storformatsskivor som
gör det möjligt att skapa stora, obrutna
perforerade väggar eller undertak utan
synliga skarvar, även i kombination med
normala standardgipsskivor. Uppfyller
akustikkraven enligt ISO 354.
Format 1203 x 1960 mm
Tjocklek 12,5 mm
Bärverk GK-system i två nivåer

larnas övre partier. Gyptone Sixto
innehåller Activ’Air som bryter ned och
reducerar koncentrationen av formaldehyd i byggnader, vilket gör den lämplig
i skol m iljöer.
– Allt arbete har skett i etapper och
skolan har varit i drift under hela tiden,
säger Lars Flintberg. Vi arbetar med
Gyprocs produkter titt som tätt och jag
gillar dem. De är lätta att jobba med,
bara man följer anvisningarna.
Tre vattenskador på nio månader
Vammarskolan i Valdemarsvik är en
typisk kommunal mellan- och högstadieskola från 1950-talet, med karakteristiska tegelväggar och flera fristående huskroppar. Efter tre vattenskador under en period på nio månader
fanns ett stort renoveringsbehov. Efter
cirka två års diskussioner om skolans
framtid fattade kommunen beslutet att
genomföra en omfattande om- och
tillbyggnad av skolan. Arbetet inleddes

Gyptone Sixto

Demonterbart eller fast monterat
akustikundertak, till 100 procent
återvinningsbart. Uppfyller akustikkraven
enligt ISO 354.
Format 600 x 600 mm
Tjocklek 10 eller 12 mm
Skivan kan fås i olika kantutföranden.

Kontakt 

Vammarskolan, Valdemarsvik

Peter Jacobsson
peter.jacobsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 01

september 2012 och byggnationen står
klar i juni 2014.
Tre huvudbyggnader har byggts om
och dessutom har tre sammanbindningsbyggnader samt en tillbyggnad uppförts.
Ombyggnationerna har handlat om allt
från totalrenovering med ny takkonstruktion till mindre åtgärder bland
annat för att få plats med fler klassrum.

Byggdes 1954. Omfattar årskurs 4-9 med
cirka 300 elever.
Ombyggnationen omfattar totalt 3 320
kvm och nybyggnationer totalt 860 kvm.
De nya sammanbindningsbyggnaderna,
som knyter samman de tre existerande
byggnaderna, innehåller bibliotek,
cafeteria, personal/pausrum och en
administrationsdel i anslutning till ny
huvudentré.
Generalentreprenör: Ivarssons Byggnads
AB, Norrköping
Arkitekt: Arkitektgruppen GKAK

Guide för skollokaler på gång
Gyproc arbetar just nu med att ta fram en
guide som riktar sig till dem som projekterar
skolor. Skolguiden kommer att ge en överblick
över de krav och standarder som gäller för
byggen av utbildningslokaler med Gyprocs
lättbyggnadssystem.
För något år sedan tog Gyproc fram en
motsvarande guide för vårdlokaler.
– Den nya skolguiden kommer i princip
att följa samma upplägg och ta upp sådant
som inneklimat, akustik, brandsäkerhet
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och hållbarhet, säger Torbjörn Pettersson,
technical support manager på Gyproc.
Guiden riktar sig främst till projektörer,
arkitekter, konsulter och olika huvudmän
inom utbildningssektorn, som kommuner,
landsting och privata aktörer.
– Guiden ska vara ett projekterings
hjälpmedel som utgår från lokalernas
funktion, i ställer för enskilda produkter och
system, säger Torbjörn Pettersson. Vi redovisar
de krav, standarder och rekommendationer
som gäller för varje område, som

brandsäkerhet eller akustik. Sedan tittar vi
på de lättbyggnadslösningar som kan vara
aktuella för varje lokaltyp utifrån deras
funktion, till exempel för klassrum, korridorer
eller uppehållsutrymmen.
Skollokalguiden beräknas vara färdig under
sommaren 2014.

www.gyproc.se

Tystare rum med AkustikMembran
Gyproc AkustikMembran förbättrar ljudisoleringen på befintliga väggar och golv inomhus.
Membranet kan med fördel användas vid
renoveringar då man önskar en förbättrad
ljudmiljö.
Akustikmembranet appliceras som ett
tunt skikt direkt på gipsskivan. Det tunna
skiktet innebär att väggtjockleken förändras
minimalt vilket gör att rumsarean i stort blir
sett oförändrad.
– Vi vet att renoveringsmarknaden har ett

stort behov av enkla lösningar för att förbättra
ljudmiljön i befintliga konstruktioner, säger
Peter Örn. Akustikmembranet är mycket enkelt
att applicera och kan snabbt ge en förbättrad
ljudmiljö. Det dämpar ljud såväl från andra
rum som utifrån, vilket ger en ökad komfort.
Akustikmembranet består av ett
vattenlösligt bindemedel som fäster på de
flesta underlag. Med hjälp av en limspridare
fördelas membranet direkt på en gipsskiva
som sedan i sin tur monteras mot befintlig
konstruktion. Cirka 0,3 liter går åt per

kvadratmeter.
Membranet har en låg viskositet och dess
konsistens gör att det inte rinner. Det har en bra
våtvidhäftning mot normala underlag (kraftigt
sugande underlag ska primas med grundfärg
eller liknande) för att skivan ska stanna på plats
utan att glida efter vertikalt montage.
Mer information om akustikmembranet finns
på gyproc.se. Där hittar du även en länk till en
instruktionsfilm om hur membranet appliceras.

Förändringar i akustikavsnittet i BBR
Avsnitt 7 i Boverkets Byggregler (BBR) revideras för att göra kraven i den svenska
ljudstandarden för bostäder och lokaler
tydligare och mer lättillgängliga.
I Avsnitt 7 i BBR anges byggakustikkrav
för såväl bostäder som lokaler. Här
refereras till de svenska ljudstandarderna
SS 25267:2004 (för bostäder) och SS
25268 (för lokaler). Ett antal akustiska
krav måste uppfyllas, till exempel
isoleringsförmåga, bullernivåer och
efterklangsnivåer.

– Tidigare har kraven i ljudstandarden
inte funnits med i BBR, utan man har varit
tvungen att vända sig till ytterligare en
källa för att kunna bestämma ljudklass,
säger Torbjörn Pettersson, technical
support manager på Gyproc. Men när
det gäller bostäder kommer denna
hänvisning att försvinna och kraven
kommer att skrivas ut i klartext.
– Det kommer även en del
förändringar i ljudklass C för
bostäder, när det gäller kraven för
luftljudsisolering. I stället för att enbart

titta på byggnadsdelens ljudisolerande
förmåg kommer fortsättningsvis
även rumsstorleken att beaktas när
ljudnivåskillnaden mellan två rum ska
bedömas.
– Arbetet med att revidera Avsnitt
7 i BBR beräknas vara färdigt vid
halvårsskiftet i år, berättar Torbjörn
Pettersson.

Danskt miljöpris
till ErgoLite
Gyprocs lättviktsskiva ErgoLite tilldelades miljöpriset på
Danmarks ledande byggmässa Byggeri´14.
Lättviktsskivan ErgoLite lanserades i Danmark i oktober förra
året, fem månader efter att den första lanserades i Sverige
som den första lättviktsskivan i Europa.
I februari delade den danska kronprinsen Fredrik ut
Byggeriets Miljøpris till ErgoLite, som reducerar vikten med
25 procent jämfört med en standardgipsskiva. Det reducerar
vikten vid transporter och ger en förbättrad arbetsmiljö för
alla som hanterar skivorna.
Bakom priset står bland annat dansk byggindustri,
arkitektföreningar, byggforskningsinstitut samt det danska
klimat- och energidepartementet.

www.gyproc.se
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En flexibel logistikapparat och ett brett sortiment har fått
Fiskarhedenvillan att välja Gyproc som leverantör av lättbyggnadssystem till sina hus.
– Gyproc är en av de bästa i branschen, säger Henrik Hargedahl på
Fiskarhedenvillan.

Fiskarhedenvillan valde Gyproc:

”Vältrimmad logistikapparat
och brett sortiment”

h

ustillverkaren Fiskarheden-

levererar färdiga
villabyggsatser till kunder, som själva väljer om
man vill bygga huset på
egen hand, om arbetet ska delas eller om
man överlåter bygget till Fiskarhedenvillan och deras samarbetspartners.
– Man kan se oss som husbranschens
IKEA och det tror jag har spelat stor roll
för våra framgångar som företag. Kunden
avgör själv hur mycket man vill vara med
och bygga. Många av våra kunder väljer
att bygga delar av huset på egen hand, men

18
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trenden går mot att vi hjälper till med hela
projektet, säger Henrik Hargedahl, operativ chef på Fiskarhedenvillan.
– Husen byggs direkt på plats, om
man så önskar av en välrenommerad
byggentreprenör som vi anlitar lokalt.
Allt material anländer f ärdigt att användas, vilket till exempel minimerar
spill och ger en snabb och säker byggprocess. Dessutom får man stöd av oss
under hela byggprocessen. Vi har ett
antal husm odeller att erbjuda, men
kunden kan även komma med en egen
ritning till oss. I dag vill nästan alla

”Man kan
se oss som
husbranschens
IKEA och det
tror jag har
spelat stor roll
för våra framgångar som
företag”
Henrik Hargedahl

göra f örändringar så att huset blir
precis som de har tänkt, säger Henrik
Hargedahl.
Allt paketeras
Det mesta materialet, från bjälklag och
fönster till takbeklädnad, kommer direkt från leverantörerna till Fiskarhedenvillans distributionscentral i Borlänge. Därifrån transporteras materialet
sedan ut till byggplatsen och sätts samman enligt ett givet schema. Allt material är uppdelat i ”paket”, där uppdelningen gjorts för att följa byggprocessen.
www.gyproc.se

Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan, som grundades
1993, levererar cirka 450 villor varje år.
Företagets huvudkontor ligger i Borlänge
och bland de cirka 70 egna medarbetarna
i Sverige finns både arkitekter och
ingenjörer. Dessutom samarbetar man
med ett nätverk av entreprenörer och
återförsäljare i hela Norden.

– När det gäller materialet från Gyp
roc kommer det till vår distributionscentral i paket märkta med rätt kund och
med exakt antal i färdigkapade längder,
säger Henrik Hargedahl. För oss är det
viktigt med leverantörer som både har
produkter av hög kvalitet och en vältrimmad logistikapparat, eftersom vi är
beroende av att leveranserna fungerar
problemfritt. Att tvingas vänta in en
leverans kan försena ett helt bygge.
– Vi valde att börja samarbeta med
Gyproc för tre år sedan eftersom de
klarade av att tillgodose våra behov, både
när det gäller den kundanpassade paketeringen och produktkvaliteten.
Fiskarhedenvillan ansvarar för att
www.gyproc.se

paketen hämtas från Gyprocs produktionsanläggning i Bålsta.
Fördel med lättvikt
Fiskarhedenvillan köper bland annat in
Gyprocs våtrumsskiva Glasroc H Ocean
samt gipsskivan Gyproc Planum som gör
det möjligt att få helt släta väggar och tak.
– Vi verkar även på andra marknader,
till exempel Danmark där vi redan
börjat använda Gyprocs nya lättviktsskiva ErgoLite, berättar Henrik. Det
finns många fördelar med en lättviktsskiva, till exempel när det gäller arbetsmiljön. Jag efterfrågar faktiskt en större
användning av lättviktstekniken i fler
gipsprodukter, så jag hoppas att Gyproc

fortsätter sin utveckling av nya lättviktsskivor.
Gyproc är den enda leverantören av
lättbyggnadssystem till Fiskarhedenvillan i dag.
– De har ett brett sortiment som passar våra behov bra. Men det är deras
flexibilitet när det gäller logistiklösningar som gör dem till en av de bästa
i branschen, säger Henrik.

Kontakt 

Mikael Körberg
mikael.korberg@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 59
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Castella Entreprenad

Grundades 2001 och har vuxit
successivt sedan starten. I dag
cirka 40 anställda, varav 30
kollektivanställda. Företaget
arbetar med stomkomplettering
för fastighetsbolag, byggbolag
och andra företagskunder, främst i
Storstockholm och Uppsala.

Daniel Demirian och Samer Kasskawo från Castella Entreprenad.

”Certifieringen ger
oss konkurrensfördel”
Castella Entreprenad AB är det senaste företaget att
genomgå Gyprocs entreprenörscertifiering.
– Vi konkurrerar med vår spetskompetens och
certifieringen ger oss ytterligare en fördel gentemot
våra konkurrenter, säger Samer Kasskawo, vd för
Castella Entreprenad.
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A

tt vara Certifierad Entrepre-

nör gör det möjligt för en
entreprenör att kvalitetssäkra arbeten med Gyprocs
lättbyggnadssystem. På så
sätt elimineras risken att fel uppstår och
deras konsekvenser begränsas. Certifieringen riktar sig främst mot entreprenörer inom stomkomplettering.
Sitt certifieringsintyg mottog Castella
Entreprenad i april 2014. Då hade bland
annat alla arbetsledare och montörer genomgått certifieringsutbildningen.
www.gyproc.se

Detta är Certifierad Entreprenör
Hos beställare och större entreprenörer
finns ett starkt behov av att säkerställa
en byggnads olika funktionskrav. När
byggnadskraven inte uppfylls och fel
uppstår i konstruktionens funktion kan
det vara svårt att klarlägga ansvars
frågan om de ingående produkterna har
kommit från flera olika leverantörer.
För att undvika problem med otydliga
gränssnitt mellan olika leverantörer
har Gyproc tagit fram möjligheten
att välja en kvalitetssäkrad process
med en Certifierad Entreprenör i
lättbyggnadsteknik.
Arbetssättet inom certifieringen
bygger på ett fördjupat samarbete
mellan Gyproc och entreprenör och
beställare. Gyproc deltar redan på
förmöten och tar fram sådant som
detaljer för anslutningar och listor för
egenkontroll, som sedan används ute
på byggena. När projektet är genomfört

– Castella verkar inom en väldigt konkurrentutsatt bransch. Vår ambition är att
alltid ligga först i ledet när det gäller teknisk innovation och nya produkter. Gyprocs certifiering ger oss exakt det vi vill
ha, ett tekniskt och metodmässigt stöd som
säkerställer att våra arbeten håller högsta
kvalitet och att bygget uppfyller alla funktionskrav, säger Daniel Demirian, arbetschef på Castella Entreprenad.
Lätt att följa
Inför varje projekt görs en genomgång
där det bestäms vad som ska ingå i en
egenkontroll. Egenkontrollen utförs
under byggprocessen av den certifierade
entreprenörens arbetsledare. Vid projektets slut går Gyproc igenom dokumentationen och utfärdar ett certifikat. Det
är en funktionsgaranti för de system från
Gyproc som ingår i projektet.
www.gyproc.se

går Gyproc igenom entreprenörens
dokumentation och utfärdar ett certi
fikat att bygget är utfört enligt våra
specifikationer.
Kvalitetssäkringen integreras i
entreprenörens eget KMA-system.
Hos en Certifierad Entreprenör
genomgår alla personer inom arbets
ledande funktion en tvådagarsutbildning
som tar upp alla delar av och funktioner
inom Gyprocs lättbyggnadssystem, till
exempel brandskydd, akustik, statik och
fuktskydd. För montörerna anordnas en
endagsutbildning som inte går in lika
djupt på respektive område, men på
samma sätt speglar vilken effekt olika
fel kan få.
För mer information om Certifierad Entreprenör, kontakta Thomas Viktorsson
på Gyproc, thomas.viktorsson@gyproc.
com eller 0171-41 54 62.

”Gyprocs certifiering ger oss
exakt det vi vill
ha, ett tekniskt
och metodmässigt stöd som
säkerställer att
våra arbeten
håller högsta
kvalitet”
Daniel Demirian

– Vi har redan bedrivit ett tiotal projekt
med det nya arbetssättet. Det innebär
egentligen inget merarbete för oss. Egenkontroller ute på bygget är en viktig del i
certifieringen men sådana utförs ändå
alltid. Certifieringen omfattar alla delar
av byggprocessen, från planering och ledning till uppföljning, och har en struktur
som är lätt att följa. Gyprocs handbok och
monteringshandbok är grunden för de
arbeten som utförs. Vi har dessutom en
mycket god kommunikation med Gyproc, säger Daniel Demirian.
Outstanding
– Jag hoppas att konceptet Certifierad
Entreprenör får en ökad betydelse på
marknaden och att allt fler inser fördelarna med det, säger Samer Kasskawo.
Certifieringen innebär en ökad trygghet
för alla led i byggprojektet, för såväl

projektör och entreprenör som beställare och brukare. Att bygga rätt från
början vinner alla på och nu kan vi fånga
upp eventuella fel redan innan produktionen sätter igång. På sikt skulle det till
och med kunna bli en branschstandard.
Castella Entreprenad grundades 2001
och man har samarbetat med Gyproc
sedan starten.
– I dag använder vi material från Gyp
roc till större delen i våra projekt. Jag
tycker att deras produkter och service är
outstanding, säger Samer Kasskawo.

Kontakt 

Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 62
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Engagerade medarbetare ger
Högre säkerhet, bättre kvalitet,
stabilare leveranssäkerhet och
minskad miljöpåverkan. Gyprocs
Lean-arbete har lett till en rad förbättringar – och inte minst ett ökat
fokus på att utveckla nya smarta
produkter och lösningar.
– Lean är ett tankesätt som inkluderar alla
anställda och företagets ledning. Kraften blir mycket större om alla är med i
arbetet och bidrar med sin kompetens,
summerar Anna-Carin Söderlund,
Gyproc, som har drygt 15 års erfarenhet
av Lean-arbete i olika industriföretag.
Ytterst handlar Lean om att engagera
alla anställda och att få dem att växa. Att
få till ett fungerande Lean-arbete består,
enligt Anna-Carin av flera olika nycklar
där allt inleds med att ledningsgruppen
bestämt sig för att införa Lean.
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– Det är mycket viktigt att ledningen
motiverar medarbetarna till varför arbetet ska genomföras. För att nå våra
högt uppsatta mål är det också viktigt
att alla involverade i projekten använder
sina gemensamma kunskaper.
Ledningen banar väg
Inför att Gyproc drog igång Lean 2005
banade företagsledningen vägen genom
att först genomföra ett eget projekt.
Syftet var att ledningen skulle förstå hur
verktyget fungerade genom att driva ett
projekt från början till slut, vilket är en
förutsättning för att sedan coacha medarbetarna i nya Lean-projekt.
Sedan dess har drygt 250 olika projekt
genomförts. Varje projekt tar i genomsnitt
tre månader att genomföra, men vissa
projekt tar både kortare eller längre tid.
Gyproc jobbar bland annat enligt
följande steg: säkerhet, miljö, kundservice, metodik för underhåll, kompe-

tensutveckling, kvalitet och process och
kostnadsreduktion. Varje projekt dokumenteras och uppdateras kontinuerligt
och kan följas av alla medarbetare.
Ett exempel på en generell process
som förbättrats rejält är vid omläggning
inför byte av produktion av olika typer
av gipsskivor. Innan projektet drog
igång stoppade operatörerna produktionslinan i genomsnitt 21 minuter, som
inkluderade 36 moment vid en omläggning. I dag görs samma process flygande, där siffrorna har förbättrats till
noll minuter och åtta moment.
Positivt resultat
som gagnar kunderna
Det positiva resultatet har sin grund i
smart strukturerat arbete och kartläggning genom bland annat filmning av
hur omläggningen skett. Genom att
därefter titta på filmerna och diskutera
fram vilka förändringar som krävs och
www.gyproc.se

attraktivare produkter
hur de ska kunna genomföras för att
effektivisera och förenkla f lödet har
omläggningstiden minskat drastiskt. I
dag har alla skift en gemensam standard
och en gemensam metodik där alla jobbar likadant i en flygande omläggning.
Förbättringsarbetet har resulterat i ett
uppdaterat utbildningsmaterial som alla
medarbetare kan ta del av, även i andra
Gyproc-fabriker runt om i världen.
Några andra effekter som Lean gett
är att kvaliteten på Gyprocs produkter
höjts, leveranserna har blivit stabilare
och miljöpåverkan har minskat. Sjukfrånvaron bland medarbetarna har
också minskat. Anna-Carin konstaterar
också att medarbetare som är under
ständig utveckling motiveras och känner
ett starkt engagemang i sitt arbete.
– Tillsammans är vi stolta över det
vi gör.
Men det som kanske är mest intressant
för Gyprocs kunder är att företaget förwww.gyproc.se

bättrat sina processer och har resurser att
lägga mer fokus på att utveckla nya produkter och lösningar. Utvecklingen av
lättviktsskivan ErgoLite, som har 25
procent lägre vikt än traditionella gipsskivor, är ett lysande exempel på en produkt som utvecklats av Gyproc i Sverige.
Den viktigaste enskilda effekten som
Gyproc uppnått med Lean är att säkerheten vid Gyprocs fabrik i Bålsta har
förbättrats rejält. Siffror på en digital
ljusskylt utanför fabriken vittnar om att
Gyproc varit förskonade från olyckstillbud hos anställda de senaste sex åren.
Uthållighet och uppföljning
– För att lyckas genomföra förbättringar
i verksamheten krävs det uthållighet av
både ledning och medarbetare. Arbetet
går inte alltid spikrakt fram och det gäller att alla motiveras och ser resultat. En
förutsättning för att nå goda resultat är
också att följa upp arbetet kontinuerligt.

En av de saker som driver AnnaCarin i arbetet, som hon beskriver som
en ständigt pågående process, är att hon
tillsammans med Gyprocs medarbetare
och ledning får vara med och utveckla
svensk industri.
– I förbättringsarbetet nätverkar vi
med andra industriföretag för att byta
erfarenheter. Om vi ska lyckas fortsätta
ha kontroll på utvecklingen av våra
produkter måste vi behålla kompetensen och utveckla alla medarbetare på
Gyproc i Sverige.
Därför kommer vi att fortsätta med
Lean-arbetet och utveckla våra samarbeten med högskola, universitet, kunder
och andra industriföretag.
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En dag med Lean
hos Gyproc
Eskaleringssättet för problemlösningar. Inställning och övertygelse går igenom hela
organisationen. Oerhörd fokus på säkerhetsarbetet, var några av superlativerna från
studenter vid Mälardalens högskola (MDH) när de nyligen besökte Gyproc.
Dagen varvades med fabriksbesök och ett antal praktiska exempel på vad Gyprocs
arbete med Lean hittills gett. Här är några röster från dagen.
Vi ställde frågor
till fyra av deltagarna
1. Vilken erfarenhet har du av Lean?
2. Vad fick du ut av ditt besök hos
Gyproc?
3. Kommer du ha nytta av besöket i
projekt där du är inblandad?

Fredrik Lundberg

Christer Osterman, Scania, SPS
manager på Global SPS Office samt
industridoktorand MDH med Lean
som inriktning.
1. Jag har tolv års erfarenhet av Lean
från Scania.

Christer Osterman
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2. Eskaleringssättet för problemlösningar är oerhört intressant. Verksamheterna skiljer sig åt rejält mellan Scania
och Gyproc, men jag har lärt mig
mycket av att Gyproc kopplar in kompetenser som krävs för att lösa problem
i olika steg. Den strukturen gillar jag
– att man börjar med enkla verktyg som
byggs upp till oerhört komplexa verktyg. Det mest intressanta är den långsiktighet som vi delar.

Det var också intressant att se den
oerhörda fokus som Gyproc lägger på
säkerhetsarbetet. Säkerheten sitter i
själen hos Gyproc, det är inte bara
snack. Den största beteendedrivaren
gällande säkerhetsarbetet är att varje
person ett antal gånger per år gör en
säkerhetsrevision där de går ut och
tittar på andra anställdas verksamheter.
Det är verkligen rätt tänkt ur ett säkerhetsperspektiv och innebär att den
anställde tar med sig frågorna och det
denne har sett till andra personer.
3. Ja, men nyttan kan lyftas in som en
frågeställning och vi kommer förstås
anpassa erfarenheterna till den verksamhet som krävs för Scania.
Fredrik Lundberg, avdelningschef
på produktionsteknik mot montering på Volvo Powertrain i Köping.
1. Jag har jobbat med Lean på Volvo i
omkring 8-10 år.
2. Vikten av att ha en konsekvent och
övertygad ledning. På så vis har det smittat av sig nedåt. En helt övertygad orga-

nisation som försöker göra det så bra som
möjligt – det tar jag med mig till Volvo
Powertrain. På Gyproc går inställning
och övertygelse igenom hela organisationen. Det sticker verkligen ut.
3. Hur Gyproc tar sig an metodikerna
är intressant. Det som jag kommer ta
med mig är att ledande personer äger
en pelarstruktur inom olika områden,
en uppdelning som vi inte har haft på
Volvo Powertrain. Vi har jobbat med
personer som står utanför ledargruppen
– som är anställda för att genomföra
Lean-arbetet. Hos Gyproc är Lean integrerat i vardagen. Jag kommer försöka påverka vår organisation att se
nyttan av att engagera alla medarbetare
i förbättringsarbetet.
Lina Stålberg, industridoktorand på
Volvo CE och MDH.
1. Jag började 2007 med Lean-implementeringen i Volvos fabrik i Eskilstuna för att förbättra deras processer. I
min forskning tittar jag på hur man på
ett framgångsrikt sätt kan implementera Lean inom tillverkningsindustrin.
www.gyproc.se

2. Gyproc har arbetat längre med Lean
än vad man gjort på Volvo CE i till
exempel Eskilstunafabriken. Därför är
det intressant att höra om Gyprocs
svårigheter och framgångar och annat
inom processindustrin som är relaterat
till mitt forskningsområde. Allt handlar
om människor, vilket jag redan vet, men
besöket stärker min uppfattning att det
verkligen är på det sättet. Det verkar
som att alla på Gyproc i Bålsta har ett
stort säkerhetsmedvetande och alla är
uppmärksamma på hur man går och rör
sig, alla håller i trappräcket när de går i
trappen för ökad säkerhet. Pelartavlan
med säkerhetsarbete visar hur noga
säkerheten följs upp.
3. Ja, jag fick några idéer som handlar
om att öka förändringshastigheten,
vilket är intressant för Volvo CE och
fabriken i Eskilstuna. Jag vet inte om
det går att öka hastigheten, men om
man som Gyproc är bra på att jobba med
förbättringsprojekt kan man också bli
mer innovativ i sin verksamhet, vilket
är extremt viktigt och intressant. Jag
funderar också på att återkomma och
göra intervjuer kring mina frågeställwww.gyproc.se

ningar. Det kan också vara bra att
jämföra erfarenheterna mellan företag
med olika slags verksamheter.
Jessica Bruch, är doktor och civil
ingenjör i industriell ekonomi samt
forskare på MDH inom produktionsutveckling.
1. Jag har undervisat i Lean på högskola och har erfarenhet av Lean från
flera olika typer av industriella verksamheter.
2. Det var mest spännande på eftermiddagen när vi gick igenom problemlösningar och visualiserade dem. Jag gillar
också Gyprocs pelarrum, som ligger så att
alla kan se resultaten av Lean-arbetet och
vara delaktiga i processen. Gyproc verkar
ha lyckats involvera alla i Lean-arbetet
och har fått alla att förstå att detta måste
göras för att stärka konkurrenskraften.
Det är spännande och väldigt imponerande att så många år gått utan
olyckor. Det kräver att Gyproc utmanar
sig själva och att de är väldigt uthålliga i
Lean-arbetet. Det måste också betyda att
de vågar ifrågasätta och att de är lyhörda.

Jag tycker att det är intressant att fabrikerna lär sig av varandra, det är en
styrka. Det som imponerar mest på mig
är hur man har lyckats med implementeringen och att den känns som en del
av verksamheten – inte som ett sidospår.
3. Jag tar med mig mina intryck till
andra projekt där jag är inblandad och
i min undervisning i produktion och
logistik.
Lina Stålberg

”Allt handlar om människor,
vilket jag redan vet, men
besöket stärker min uppfattning att det verkligen är på
det sättet”
Lina Stålberg

Jessica Bruch
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Produktnyheter från Gyproc
Nya teleskopskenor för innerväggar
Gyproc lanserar nu ett komplett sortiment av teleskopskenor i stål.
Gyproc TSK teleskopskenor har tagits fram för användning i Gyprocs
innerväggssystem.
Teleskopskenorna är utrustade med förborrade ovala hål för infästning, vilket
innebär att skenornas slutliga placering är justerbar. Skenornas form gör det möjligt
att enkelt skruva fast gipsremsor utan användning av hjälpprofiler.
Teleskopskenorna lämpar sig för användning i innerväggar som utsätts för
nedböjande krafter från ovanliggande konstruktioner.
Skenorna finns tillgängliga i versioner såväl för traditionella väggkonstruktioner
med enkelstomme som för schaktväggar och väggkonstruktioner med
dubbelstomme, samt i versioner som klarar nedböjningar på upp till 80 mm.
Mer information om teleskopskenorna hittar du på www.gyproc.se.

Osynliga brandluckor i gips
Med Gyproc Planex Brandgipslucka kan du uppnå en brandklassificerad väggkonstruktion med gipsskivor utan att ge avkall på varken estetik eller brandsäkerhet.
Brandgipsluckan består av en CE-märkt brandgipsskiva i en aluminiumram som
genom sin design blir ”osynlig” vid montering. Den är godkänd för montering i
brandklassificerade väggkonstruktioner med gipsskivor på bägge sidor. Luckan
möjliggör inspektion av el-, rör- eller ventialtionsinstallationer .
Brandluckan monteras samtidigt som övriga delar av konstruktionen och består
av fyra aluminiumprofiler, förbundna genom dolda hörnbeslag. Den integreras
i väggen och är målnings- och tapetserbar. Luckan öppnas och stängs med ett
enkelt tryck och av säkerhetsskäl har luckan en dubbelsidig fångmekanism. På
insidan av ramen sitter en svällande list som vid hög temperatur förseglar och
låser fast luckan.
Mer information om brandgipsluckan hittar du på www.gyproc.se.

Gyproc Planex Brandskyddslucka

4 storlekar: 300x300, 400x400, 500x500, 600x600
El 30 – 1-lag
vikt 2,2–7,5 kg
El 60 – 2-lag
vikt 3,1–10,2 kg
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Lindblomman

Byggherre: Besqab AB/Brf Lindblomman
Arkitekt: Per Johanson, Joliark AB
Generalentreprenör: Lindqvist Bygg AB

Lindblomman siktar
mot Gyproc Trophy
Årets svenska bidrag i den internationella tävlingen Gyproc Trophy är
Lindblomman, det första byggprojekt som genomgått Gyprocs
certifiering. Den nya lättviktsskivan
ErgoLite har också genomgående
använts i projektet.

I juni avslöjas vinnarna i Gyproc Trophy,
eller Saint-Gobain Gypsum International Trophy som den också kallas, vid en
gala i Berlin. I sex olika kategorier
tävlar 89 bidrag i denna tävling som
omfattar samtliga företag inom SaintGobain-koncernen. Bidragen kommer
från 33 olika länder, till exempel Sydafrika, Brasilien, Malaysia och USA.
Lindblomman tävlar i kategorin
Innovation and Sustainability.
– Hållbarhet och innovation är en
viktig del av vår verksamhet. Gyproc var
till exempel först i Europa med att intro-

www.gyproc.se

ducera lättviktsskivor. Trophy är en
möjlighet för oss att mäta oss med övriga
världen. Det är dock viktigt att framhålla att det i första hand är byggentreprenören Lindqvist Bygg som tävlar, tillsammans med Gyproc, säger Göran Larsson,
försäljningschef på Gyproc.
– Lindqvist Bygg är en av våra certifierade entreprenörer, vilket bland
annat innebär att de har fått verktyg
att kvalitetssäkra hela byggprocessen
av våra system. Det betyder att
arbetet är utf ört enligt våra
specifikationer, vilket eliminerar risken att fel uppstår
under processen. Certifieringen bygger på ett fördjupat samarbete mellan
oss och entreprenören,
säger Göran Larsson.
Bidraget Lindblomman
Det svenska bidraget, Lindblomman, är en bostadsrätts-

förening i norra Stockholm som färdigställdes i februari i år. De två huskropparna har byggts med hållbarhetsfokus
som bland annat haft betydelse för val
av material och arbetssätt.
Eftersom det fanns liten plats för
lagerhållning vid byggarbetsplatsen
levererades allt material i ett separat
paket direkt till varje lägenhet. På så
sätt m inskades svinnet. Dessutom
minskades hanteringen av både skivor
och reglar eftersom de kom för
kapade till bygget.
Arbetsmiljön f örbättrades
genom lättviktsskivan ErgoLite som har en 25 procent
lägre vikt än traditionella
gipsskivor, vilket minskar
arbetsbelastningen för
montören.
Göran Larsson,
försäljningschef
på Gyproc.
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50 års erfarenhet lägger grunden
för hållbart byggande

I 50 år har Gyproc varit ledande i utvecklingen av klimatsmarta och ergonomiska system
lösningar och produkter inom lättbyggnadstekniken. Tradition och nytänkande har visat sig
vara en vinnande kombination, inte minst för Gyprocs kunder.
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Några exempel på innovationer för hållbart byggande

Gl

Sedan verksamheten startade 1964 har
milstolparna varit många och haft stort
inflytande på hela lättbyggnadsbranschen.
Redan 1965 lanserades systemtänkandet,
då både gips och stål levererades till Lunds
lasarett. Under åren har Gyproc fortsatt att
leverera till stora sjukhusprojekt, som Astrid
Lindgrens barnsjukhus, Nya Karolinska och
nya Linköping Universitetssjukhus.
1978 gavs den första utgåvan av Gyprocs
Handbok ut. Den är först och störst i
branschen och har till och med använts som
lärobok vid ingenjörsutbildningar.
Gyproc var en av de drivande aktörerna
för att sätta en ny standard för branschen
när man lanserade skivformatet 900 mm
1988.

terväggar är bara några exempel på
innovationer som Gyproc tagit fram
under de senaste åren och som sparar
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L ät t v i k t s s k i v o r , s tå l r e g l a r m e d l ä g r e
 aterialförbrukning och fuktsäkra
m
lösn ingar för både våtrum och yt-

såväl tid och pengar som miljön och
ryggar.
Innovation är nyckeln till ett hållbart
byggande, samtidigt som det är en förutsättning för att Gyproc även i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftigt.
Därför sker det hela tiden ett kontinuerligt arbete med att förbättra produkternas prestanda, göra dem enklare och
säkrare att hantera ute på byggarbetsplatserna och anpassa dem till nya krav.
– Utvecklingen leder mot allt f ler
specialanpassade lösningar, unika för
varje kund. För att arbeta optimalt och
undvika risken för byggfel är det viktigt
med nära samarbeten redan i ett tidigt
skede. När vi nu fyller 50 år fortsätter vi
den resan tillsammans med våra kunder.
Det är en otroligt stark grund att stå på
när vi möter framtidens utmaningar,
säger Lars Lundberg, VD.

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.

