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Under de senaste 6 åren har Gyproc genomfört 
ett målmedvetet förbättringsarbete inom 
ramen för WCM, World Class Manufactur-
ing. WCM har gjort att vi har kunnat öka 
produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och 
höja produktkvaliteten – genom att göra 
personalen mer delaktig i verksamheten och 
höja kompetensnivån inom företaget. Ingen 
har lämnats utanför i förbättringsarbetet och 
det har gett tydliga resultat. Redan för två 
år sedan nådde Gyproc i Bålsta bronsnivån 
inom WCM och vi har sedan dess arbetat 
hårt för att kunna ta nästa steg, till silverni-
vån. Under hösten har vi genomgått revision 
av hela verksamheten och min förhoppning 
är att vi i december kan få en något för tidig 
julklapp i form av WCM silvernivå.

Bronsnivån visade främst att vi är en stabil och 
säker fabrik, medan silvernivån blir ett 
kvitto på att vi har kontroll över våra proces-
ser och en hög nivå på vår kundservice. För 
självklart är det våra kunder som har dragit 
den största nyttan av vårt förbättringsarbete.

För kunderna innebär en ökad kunskap 
om processerna bland annat att de får felfria 
produkter som håller en hög och jämn kva-

litet. När det gäller reklamationer ligger 
nivån för silver på två reklamationer per en 
miljon kvadratmeter gipsskivor. För vår fa-
brik ligger den siffran i dag på cirka 1 rekla-
mation per miljon kvadratmeter.

För att sätta silvernivån i perspektiv kan jag 
nämna att det fram till i år bara är tre av kon-
cernen Saint Gobains alla gipsfabriker som 
uppnått silvernivån. Under 2012 tillkommer 
ytterligare två fabriker till den skaran.

självklart skUlle en uppnådd silvernivå inte 
innebära att Gyproc slog sig till ro, i stället ska 
vi fortsätta att sträva framåt för att förbättra 
allt från leveranssäkerhet till kundservice. 

Genom vårt strukturerade arbetssätt inom 
WCM har vi under de senaste åren genomfört 
en stor mängd åtgärder för att spara energi och 
minska företagets miljöpåverkan, ett arbete 
som självklart fortsätter i oförminskad styrka. 
Vi har även genom vårt arbetssätt byggt kun-
skap och frigjort tid för att kunna satsa på ut-
veckling av både processer och nya produkter.

Under 2013 kommer Gyproc att fortsätta 
att presentera nya produkter som möter våra 
kunders behov. Jag ser med förväntan fram 
mot det kommande året.

Förbättringsarbetet ger resultat
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nU introdUcer as nya Gyp-
tone BIG Curve – som 
gör det möjligt att skapa 
vä lvda under tak med 
ljudabsorberande egen-

skaper i formatet 1200 x 2400 mm. 
Skivorna i storformat gör det möjligt 
att skapa stora, obrutna takytor utan 
synliga skarvar. Gyptone BIG Curve 
levereras i standardmönstren Line 6, 
Quattro 41, Sixto 63 samt i Base utan 
perforeringar.

Gyptone BIG är ett akustikundertak 
som också kan användas som väggab-
sorbent på grund av den robusta och 
övermålningsbara ytan. Akustikunder-
taken finns i olika typer av genomgå-
ende per forering som tillsammans med 
en bakomliggande akustikfilt ger goda 
akustiska egenskaper. Skivorna har 
försänkta kanter.

Gyptone BIG och BIG Curve kan 
kombineras för att skapa böljande 
under tak. Den välvda formen ger ökade 

möjligheter att kombinera olika typer 
av belysning i undertaket.

I torrt skick kan Gyptone BIG Curve 
böjas i relativt små kurvor (radie 2,2 m), 
i vått skick med ännu lägre radie. 

Gyptone BIG Curve fästs i förböjda 
reglar.

Eftersom akustikundertaken tillver-
kas i g ips och kar tong är de helt 
återvinnings bara.

Gyptone BIG Curve 
– låter kreativiteten flöda

Gyptone BIG Curve gör det möjligt att skapa 
välvda undertak med goda akustiska egen-
skaper. Genom sin storlek ger den stora, 
obrutna undertaksytor utan synliga skarvar.

Sund inomhusluft kräver sunda material. 
Gyptone akustikundertak samt Gyptone 
BIG har försetts med Activ’Air, som bryter 
ned och reducerar koncentrationen av 
VOC-emissioner i byggnader. 

voc-emissioner finns överallt omkring oss och är 
en betydande orsak till försämrad luftkvalitet. 
Activ’Air är en patenterad teknologi som redu-
cerar VOC-emissioner (lättflyktiga organiska 
föreningar) som exempelvis formaldehyd. De 
kommer från material och inredning som till 
exempel färg, möbler och mattor. Activ’Air gör 
att dessa omvandlas till ofarliga inaktiva bind-
ningar med upp till 70 procent. Ett utmärkt val 

vid ny- eller ombyggnad av till exempel för-
skolor, skolor och sjukhus, miljöer där många 
personer vistas och påverkas.

Activ’Air f inns nu i Gyptone 
akustikundertak, i formatet 
600 x 600 mm i kant 
A och E15, samt 
Gyptone BIG.

Sundare inomhusluft med Activ’Air
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Lätt cementskiva 
uppfyller egenskaps-
kraven i GVK och BKR
aqUaroc är en av marknadens lättaste cementskivor. 
Skivan introducerades under 2011 och ingick som 
putsbärande skiva i det ventilerade ytterfasadsyste-
met Serpovent EF. Samma skiva kan även användas 
i inomhusmiljöer som har konstant hög fuktighet 
och där det ställs höga krav på slagtålighet t.ex. 
simhallar, garage och soprum.

– Man kan säga att det här är en multiskiva som 
kan användas i tuffa miljöer både inne och ute. Den 
har mycket goda egenskaper och tål både fukt och 
slag. Den uppfyller också egenskapskraven för våt-
rumsskivor som fastställts av skivleverantörerna, 
GVK och BKR, säger Peter Örn, Business Deve-
lopment Manager på Gyproc.

Gyproc har lanserat en ny profilsax 
som bara väger hälften så mycket 
som föregångaren. Redskapet 
används för att kapa stålprofiler till 
önskad längd och är betydligt enklare 
att hantera än traditionell plåtsax.

– vi har tittat på flera aspekter när vi tagit 
fram den här profilsaxen. Både vikt, 
enkelhet och kostnadseffektivitet berät-
tar Ivan Mårtensson, produktchef. 

Förutom att profilsaxen har betydligt 
lägre vikt än den förra är den också mer 
flexibel. Underrede och skärblad köps 
separat. Det innebär att samma under-
rede kan användas till flera olika typer 
av skärblad som finns anpassade efter 
Gyproc sortiment av standardprofiler, 
XR-profiler och specialprofiler.

Eftersom skärbladen är utfor-
made efter de profiler som ska 
kapas finns det inte något behov 
av omställningar före arbetet. Profi-
len läggs i saxen och kapas. På den 

tidigare profilsaxen var skärbladen fast 
integrerade och en viss omställning be-
hövdes för varje storlek på profilen. 

Förutom de ergonomiska fördelarna 
är profilsaxen ett långsiktigt prisvärt 
alternativ som klarar av att skära profiler 
med en bredd upp till 120 mm. Mer 
information om profilsaxen finns 
i produktkatalogen 2012.

Ny profilsax gör jobbet lättare

Gyproc erbjuder flera tjänster som 
låter dig spara både tid och pengar, 
samtidigt som du visar miljöhänsyn. 

– Det handlar om att förenkla 
kundens vardag genom skräddar-
sydda lösningar för materialhante-
ring och transporter, säger Göran 
Larsson, säljchef på Gyproc.

ByggBranschen är komplex och tidspressad. 
Därför har Gyproc flera erbjudanden och 
koncept som förenklar för dig och dina 
kunder samtidigt som det gynnar både 
miljö och plånbok. Genom att erbjuda en 
hög grad av kundanpassning vid transpor-
ter och materialhantering kan Gyproc 
bidra till en effektivare byggarbetsplats

– Vi ser att det hela tiden ställs ökade 
krav på effektivitet ute på byggarbets-
platsen, samtidigt som miljömedvetan-
det ökar. Vi var tidigt ute och har sedan 
länge möjlighet att hjälpa till med att ta 

hand om gipsspill, till en kostnad som 
oftast är betydligt lägre än kostnaden för 
deponi, säger Göran Larsson. 

Tid är pengar
Gyproc erbjuder även lägenhetsanpas-
sade leveranser, vilket underlättar byg-
gandet och sparar tid. Det beställda 
materialet märks upp och levereras exakt 
efter kundens önskemål, vilket också 
bidrar till att man i hög grad undviker 
spill och avfall och därmed behovet av 
deponi. Ett annat utmärkt sätt att visa 
miljöhänsyn är att använda sig av mått-
tanpassat skivmaterial och längdkapade 
stålreglar. Förutom att det sparar på 
miljön genom minskat spill sparar det 
också mycket tid i monteringsarbetet.

 
Lägre transportkostnader
Väderplastade leveranser, ger möjlighe-
ten till att mixa standardskivor och lä-
genhetspackat i samma sändning för att 
få en ”full bil” med bästa fraktvillkor. 

Du kan göra större beställningar till 
projekten, men samtidigt få större flexi-
bilitet på bygget. Plastningen innebär att 
lossningen går mycket snabbare, efter-
som alla underslag också är inplastade. 
Leveransen kan placeras utomhus i två 
månader utan risk för skada på grund av 
vädrets makter. En effektiv leverans som 
inte kräver någon lagerplats inomhus. 
Större beställningar minskar också kost-
naderna för transporter. 

– Vi tar ett helhetsgrepp kring bygg-
processen och erbjuder ett servicekon-
cept som är enkelt, ekonomiskt och 
klimatklokt. Det gynnar alla parter, 
säger Göran Larsson. 

Enkelhet som gynnar 
både miljö och plånbok

Service och tjänster:
•  Lägenhetsanpassade leveranser
•  Väderplastade leveranser
•  Måttkapade skivor och stålreglar
•  Gipsåtervinning
•  Lossning med truck på plats

NYHET
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från och med BBR 94, Boverkets bygg-
regler 1994, blev det möjligt att an-
vända trä obehindrat i bärande stommar 
i Sverige, så länge funktionskraven 
uppfylls. Nya och mer funktionsbase-
rade brandkrav gör det möjligt att 
bygga flervåningshus med trästomme.

– Det här har lett till ett ökat byggande 
under de senaste decennierna, i dag har 
cirka 15 procent av alla nybyggda flerfa-
miljshus trästomme. Byggande i trä har 
miljöfördelar som gör att intresset ökar 
över hela Europa, säger Birgit Östman.

Heltäckande handbok
SP Trä leder ett flertal brandsäkerhets-
projekt på nationell, nordisk och euro-
peisk nivå. Ett exempel är det europe-
iska projektet FireInTimber som bland 
annat resulterat i handboken Fire safety 
in timber buildings, ett annat är hand-
boken Brandsäkra trähus.

– Brandsäkra trähus 3 är mer heltäck-
ande innehållsmässigt och har en mer 
logisk indelning än tidigare versioner av 
hand boken, säger Birgit Östman. Boken 
riktar sig främst till konstruktörer och 
projektörer.

Handboken ger konkreta anvis-
ningar och råd om utformning av kon-
struktioner och produkter som uppfyl-
ler väsentliga brandtekniska krav enligt 
nationella nordiska/baltiska krav och 
även enligt nya europeiska klasser och 
dimensioneringsmetoder.

Handboken tar i huvudsak upp de funk-
tioner och krav som har direkt betydelse 
för träanvändning. Den behandlar både 
lättbyggnadssystem med träregelstommar 
av flera olika material och massivträsystem.

Viktiga nätverk
Inom SP Trä arbetar man med en mängd 
olika områden, som byggnadstekniskt 

Den nya nordisk-baltiska handboken 
Brandsäkra trähus 3 har precis kom-
mit ut på svenska.

– Handboken innehåller allt från 
beräkningar av träkonstruktioners 
brandmotstånd till exempel på trä-
byggprojekt, säger Birgit Östman på 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
SP. Den visar dessutom vad som gäl-
ler i respektive lands lagstiftning.

Birgit Östman, SP.

Bygg 
brandsäkert i trä

brandskydd, träförädling eller certifie-
ring, ofta i nära samarbete med aktörer 
från flera olika branscher.

– Vi samarbetar till exempel med 
myndigheter, högskolor, materialtillver-
kare och byggföretag, säger Birgit Öst-
man. Gyproc är en av de tillverkare som 
ingår i våra nätverk. De bidrar med re-
surser och sin tekniska kompetens, bland 
annat när det gäller lättbyggnadssystem.

Gyproc har till exempel medverkat i 
Akustik i träbyggnader, ett projekt som 
syftade till att kartlägga kunskapen inom 
området samt definiera behoven av fortsatt 
forskning och utveckling. Det följdes av 
AcuLite-projektet, lett av SP Trä i kon-
sortium med flera andra. AkuLite syftar 
bland annat till att utveckla metoder som 
bidrar till nya värderingsmetoder som 
förbättrar lättbyggnadskonstruktioner och 
ger säkrare projekteringar. Gyproc är en 
av projektets industrifinansiärer.

I FOKUS

”Byggande i 
trä har miljö-
fördelar som 
gör att intres-
set ökar över 
hela Europa”
Birgit Östman
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TEMA: BRAnDSKyDD
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Ett av Sveriges största 
köpcentrum är på väg 
att bli ännu större. Om- 
och tillbyggnaden av 
Täby Centrum beräknas 
vara färdig 2015 och 
kommer bland annat 
att innebära 30 000 m2 
nya handelsytor, 1 200 
nya parkeringsplatser 
och 70 nya butiker.

Nya Täby centrum  

en logistisk utmaning

Christopher Fäldt, 
Grzegorz Puchalko, 
Philip Awad och 
Conny Jansson från 
Dirigo.

>>
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för den som inte känner till Täby 
centrum innebär det totalt 
80 000 m2 uthyrningsbara 
ytor, 3 600 parkeringsplatser 
och 230 butiker. Dessutom 

byggs ett antal nya bostäder, parke-
ringsgarage och ett nytt utomhustorg i 
anslutning till centrumet. Bygget in-
leddes 2010.

Nya Täby Centrum är en stor bygg-
nadsteknisk utmaning och är inte minst 
ett otroligt komplicerat logistikprojekt, 
eftersom centrumet är öppet under hela 
byggtiden. Olika delar av centrumet 
befinner sig i olika skeden av byggpro-
cessen och hela byggplaneringen är 
noggrant uträknad för att störa handeln 
så lite som möjligt.

– Det är inte bara att ta hit en leverans 
av byggvaror, säger Philip Awad från 
byggentreprenören Dirigo Entreprenad 
& Bemanning. Alla leveranser bokas och 
godkänns först i ett bokningssystem på 

nätet, där man exakt anger när, var och 
vad som ska levereras. 

Precision och planering
Gyproc är en av de materialtillverkare 
som levererar sina produkter till Täby 
centrum, bland annat till det viktiga 
brandskyddet, i form av brandskydds-
skivan Glasroc F FireCase. Leveran-
serna går genom proffsbygghandeln 
Optimera, som f inns representerade 
med cirka 160 byggvaruhus över hela 
Norden och Baltikum.

– Vi är totalleverantörer till Dirigo, 
berättar Thomas Slättås, enhetschef på 
Optimeravaruhuset i Länna. Det krävs 
precision och planering vid leveranserna 
hit. Det är ett komplext bygge eftersom 
det inte bara gäller att navigera bland all 
byggtrafik utan också all privattrafik till 
centrumet. Samarbetet med Gyproc har 
fungerat smidigt under hela byggtiden.

Totalentreprenaden för att bygga ut 

och renovera Täby centrum hålls av 
Strabag, ett av Europas ledande byggfö-
retag. I Sverige sysselsätter koncernen 
för närvarande cirka 800 medarbetare 
och representeras av många filialer i 
södra och mellersta Sverige. Täby cen-
trum är ett av de första större projekten 
för Strabag i Sverige.

Varje del funktionsanpassas
– Projektet omfattar 60 flyttmånader som 
noggrant planerats in under projekte-
ringen, säger Carl-Fredrik Bundy på 
Strabag Projektutveckling. Varje enskild 
del av centrumet funktionsanpassas, det 
vill säga att den färdigställs så att den 
klarar den avsedda funktionen, till ex-
empel som butikslokal. Vid sidan av 
funktionskraven gäller också designkrav 
för hela centrumet. Gyprocs produkter 
klarar såväl funktions- som designkraven, 
till exempel när det gäller inklädnaden 
av stålpelare med Glasroc F FireCase.

Christopher Fäldt, Grzegorz Puchalko, Philip Awad och Conny Jansson från Dirigo. Glasroc F FireCase skjuts fast på stålpelare.

Carl-Fredrik Bundy från Strabag förklarar 
hur planeringen kring det komplexa 
projektet gått till.

”Samarbetet 
med Optimera 
och Gyproc 
har fungerat 
utomordent-
ligt bra.”
Philip Awad

TEMA: BRAnDSKyDD

Thomas Viktorsson på Gyproc med Fredrik Hammer 
och Tomas Slättås från Optimera.



 www.gyproc.se             Gyproc Solutions       9    

Gyprocs senaste brandskyddsskiva Glasroc F 
FireCase har fått nya, förbättrade egenskaper. 
Den är nu lika fukttålig som marknadens bästa 
våtrumsskiva.

traditionell Brandisolering av stålbalkar och pelare kan 
bara monteras när det är torrt. Isoleringen görs normalt 
innan byggnaden har säkrats för väder och vind. Regn 
kan därför stoppa arbetet och försena hela bygget.

Den nya versionen av brandskyddsskivan Gyproc F 
FireCase är lika fukttålig som marknadens bästa våt-
rumsskiva. Den har klassningen H1 enligt gällande 
EN-standard.

Skivan kan monteras i fuktig miljö utan att brand-
skyddet påverkas om skivan blir blöt.

Passivt brandskydd av stål
Glasroc F FireCase används för inklädnad och passivt 
brandskydd av bärande stålstomme utan monterings-
profiler och erbjuder effektiv brandisolering av de 
flesta typer av stålbalkar och stålpelare i upp till 120 
minuter. Principen för brandskyddet med Glasroc F 
FireCase är att gipsskivan innehåller kristallbundet 
vatten som under värmepåverkan – brand – frigörs och 
avgår som vattenånga. Det medför en relativt låg tem-
peratur bakom skivan så länge som den processen pågår. 
Det förlänger tiden innan temperaturen bakom skivan 
blir kritisk. Resultatet är att det krävs färre lager och 
tunnare skivor för att uppnå samma brandskydd. Ski-
vorna kan enkelt skruvas eller häftas samman med 
klammer direkt på pelare och balkar utan luftspalt, utan 
att använda profiler eller andra monteringsdetaljer. 

Glasroc F FireCase hanteras, kapas och återvinns som 
vanliga gipsskivor.

FAKTA: Glasroc F FireCase kan användas för 
brandisolering av de flesta typer av stålbalkar och 
pelare för brandklasser 30, 60, 90 eller 120 minuter. 
Ytan är slät och stöttålig.
Tjocklek 15, 20 eller 25 mm.

nyA FIRECASE  
behåller brandskyddet 
i fuktiga miljöer

Nya Täby centrum innebär att nya 
sektioner läggs till det befintliga centru-
met, men även att äldre delar byggs om. 
Över hela centrumet kläs stålpelare in 
med Glasroc F FireCase.

Kurser på polska
– Jag tycker att samarbetet med Opti-
mera och Gyproc har fungerat utomor-
dentligt bra, säger Philip Awad på Di-
rigo. Gyproc ställer verkligen upp för 
oss och det är guld värt. De har till ex-
empel satt samman kurser, speciellt 
anpassade för de arbeten som vi utför i 
Täby centrum, åt oss på Dirigo. Kur-
serna har hållits löpande i små grupper, 
till och med på polska eftersom många 
i vår arbetsstyrka kommer från Polen.

– Jag uppskattar att vi har monterat 
10 buntar med FireCase under de tre 
första månaderna, vilket borde inne-
bära att det blir en hel del monterat 
under hela byggtiden, säger Philip 

Awad. Det är svårt att beräkna den to-
tala ytan i förväg eftersom vi bekläder 
stålpelarna allt eftersom vi flyttar runt i 
centrumet.

Snabbare montering
– Jag upplever att våra montörer är 
mycket nöjda med FireCase och hur 
enkelt det är att montera skivorna på 
stålpelarna, säger Conny Jansson, ar-
betsledare på Dirigo. Med FireCase 
behöver man inte saxa olika lager gips 
runt pelaren utan det räcker med ett 
lager, vilket förenklar och gör monte-
ringen snabbare. FireCase sparar också 
utrymme i lokalerna, vilket är otroligt 
viktigt. 

Kontakt  
Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 62

TEMA: BRAnDSKyDD
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TEMA: BRAnDSKyDD

ABB bygger nya lokaler för HVDC-
enheten i Ludvika. Den nya byggna-
den innehåller både verkstads- och 
kontorslokaler. 

hvdc står för högspänd likström, ett 
tillväxtområde för ABB som nu får 
möjlighet att samla hela enheten under 
ett och samma tak. Den nya byggnaden 
byggs i anslutning till ABB:s övriga 
verksamheter i Ludvika.

– Vi är färdiga med den nya byggna-

den på cirka 20 000 m2, inklusive kon-
tor för 700 personer, säger Lars Gustafs-
son, produktionschef på byggentrepre-
nören NCC Construction AB. Nu 
kommer vi även att bygga en ljusgård 
mellan den nya och en befintlig bygg-
nad, på cirka 700 m2. Ljusgården är 
drygt 20 meter hög och har glasväggar 
vid varje gavel.

Glasroc F FireCase har monterats för 
brandsäkring av stålpelare i den nya 
lokalen och kommer även att användas 
i ljusgården.

– Vi har väl tagit emot 5-6 pallar av 
FireCase från Gyproc hittills, säger Lars 
Gustafsson. I ljusgården kommer vi att 
använda oss av brandskyddsfärg i större 
utsträckning än i den nya huvud-
byggnaden.

– Monteringen av FireCase har fung-
erat bra, säger Lars-Ove Lund på NCC 
Construction. Vi har använt oss av 
monteringsanvisningarna och monterat 
skivorna omlott runt pelarna, och då går 
arbetet smidigt.

Brandsäkring för ABB i Ludvika

med glasroc f firecase dimensionerings-
program hittar du rätt systemlösning 
genom att i fem enkla steg mata in föl-
jande variabler: 

1. Stålets typ och dimension
2. Pelare eller balk
3. 3- eller 4-sidig beklädnad,
4. Önskad brandklass
5. Dimensionerande ståltemperatur.
Systemet tar sedan fram den opti-

mala systemlösningen med Gyproc F 
FireCase.

Glasroc F FireCase används för inkläd-
nad och passivt brandskydd av bärande 
stålstomme utan monteringsprofiler och 
erbjuder effektiv brandisolering av de 
flesta typer av stålbalkar och stålpelare i 
upp till 120 minuter. Skivorna kan 
enkelt skruvas eller häftas samman med 
klammer utan att använda stålprofiler.

Beräkna brandskyddsisolering på nätet

Programmet  
hittar du på  
Gyprocs webbplats,  
www.gyproc.se/firecase

scanna qr-koden  
för att komma direkt 
till programmet.

Ar
ch

us

Med hjälp av ett interaktivt dimensioneringsprogram för Glasroc F Firecase 
går det snabbt och enkelt att hitta en brandisoleringslösning av bärande 
stålkonstruktioner som uppfyller önskade krav. Programmet kräver ingen 
installation och är enkelt att använda.



www.gyproc.se      Gyproc Solutions       11    

när Friskis & Svettis i Borlänge be-
höver växa och bygger ut sina loka-
ler används Glasroc F FireCase från 
Gyproc för att brandsäkra pelare. 

på Uppdrag av kommunägda Fastighets AB 
Hushagen bygger Dala Byggsamverkan 
AB om och utökar Friskis & Svettis lo-
kaler i Borlänge.

– Vi har precis genomfört det första 
steget, att hyresgästanpassa OnOffs 
gamla butikslokaler som låg granne med 
Friskis & Svettis, säger Christer Lindborg. 
Nu börjar nästa steg, att bygga om deras 
befintliga lokaler. Totalt rör det sig om 
cirka 1 900 m2, varav 1 000 m2 är nya.

Man har satt upp Glasroc F FireCase på 
ett antal stålpelare vid ombyggnationen.

– Vi har inte erfarenhet av FireCase 
sedan tidigare, men det var enkelt att 
sätta upp skivorna i ett lager utan att 
sätta något bakom dem. Det gick både 
fort och var smidigt att använda.

Förra året drog Sveriges första nya 
läkarutbildning på 25 år igång vid 
Örebro universitet. För att möta 
behovet från 125 ny studenter varje 
år byggs ett nytt medicinarcampus 
vid Örebro universitetssjukhus.

– v i  Byg g e r nu en byggnad på cirka 
11 600 m2 som ska stå f ärdig hösten 
2013. De första studenterna flyttar in 
våren 2014, säger Håkan Hasselkvist, 

platschef på NCC Hus AB. Byggnaden 
ska innehålla utbildningslokaler, biblio-
tek, hörsalar, kontor, restaurang med 
mera. Lokalerna ska användas för uni-
versitetets läkarutbildning och univer-
sitetssjukhusets egen forskningsavdel-
ning. Projektet genomförs i partnering 
med Örebro läns landsting. Projektet 
sysselsätter cirka 60 byggarbetare samt 
10 tjänstemän.

Campusbyggnaden får tre våningar 
samt ett källarplan.

Ett säkrare  
Friskis  
& Svettis

TEMA: BRAnDSKyDD

Tryggt medicinarcampus
– Allt stål i byggnaden brandskyddas 

genom att kläs in med Glasroc F Fire-
Case, säger Håkan Hasselkvist. Vi har 
även använt oss av brandgipsskivan 
Gyproc Protect F 15 mm på övriga ytor 
i byggnaden. Fördelen med FireCase är 
att den kan monteras utan profiler direkt 
på stålstommen. Den tål också vatten.

– Det här är första gången som jag 
har arbetat med FireCase och har ett 
positivt intryck av skivans egenskaper, 
säger han.

”Det här är för-
sta gången som 
jag har arbetat 
med FireCase 
och har ett po-
sitivt intryck av 
skivans egen-
skaper”
Håkan Hasselkvist

W
hi

te
 a

rk
ite

kt
er

Foto: Stefan Andersson
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fr a m till den 1 januari gäller 
BBR 19 paral lel lt med de 
gamla reglerna. 

I avsnittet som rör brand-
skydd har bland annat en ny 

byggnadsklass, BR0 (noll), introducerats. 
– Den nya klassen omfattar bygg-

nader som innebär stora brandrisker 
av olika orsaker, säger Torbjörn Pet-
tersson, teknisk chef och ansvarig för 
teknisk support. Det är till exempel 
byggnader med fler än 16 våningar, 
f ängelser och större sjukhus. För BR0 
kan enbart analytisk dimensionering 
tillämpas. 

Analytisk dimensionering bör omfatta 
en beskrivning av vad som ska analyseras, 
hur det ska ske och vad som är tillfreds-
ställande brandsäkerhet. Det innebär att 
för BR0 kan inte en förenklad dimensio-
nering användas, det vill säga de lös-
ningar som Boverket föreslår i allmänna 
råd i BBR.

I BBR 19 kompletteras dessutom 
byggnadsklasserna med en helt ny kate-
gori, verksamhetsklasser. 

– Det finns sex klasser, som delar in 
byggnader efter vilken verksamhet som 
bedrivs i dem, säger Torbjörn Petters-
son. Vk1 omfattar arbetsplatser, Vk2 
samlingslokaler och Vk3 bostäder som 

några exempel. Det här är ett helt nytt 
sätt att def iniera byggnader och de 
brandkrav som ställs.

– Självklart följer vi på Gyproc alltid 
utvecklingen i BBR och anpassar våra 
produktanvisningar så att de uppfyller 
kraven, ti l l exempel när det gäl ler 
brandsäkerhet, säger han.

Typgodkännande och CE
Torbjörn Pettersson vill också uppmärk-
samma skillnaden mellan typgodkän-
nande och CE-märkning av byggpro-
dukter. Typgodkända produkter får sina 
egenskaper bedömda mot svenska 
byggregler i det avseende godkännandet 
gäller, vilket innebär att egenskaperna 
och lämpligheten är bekräftade. 

En byggprodukt ska CE-märkas om 
dess egenskaper bestyrkts enligt en 
harmoniserad standard, hEN. En frivil-
lig väg till CE-märkning, om harmoni-
serad standard eller bedömningsmetod 
saknas, är att via ett europeiskt bedöm-
ningsdokument (EAD1) ta fram en så 
kallad ETA2 att CE-märka gentemot. 

CE-märkta byggprodukter får säljas 
inom hela EU, inklusive Sverige. 

CE-märkningen ska sättas på produk-
ten om man upprättat en Prestanda-
deklaration. Byggproduktförordningen, 

Stora förändringar inom 
brandskyddet i nya BBR

Torbjörn Petters-
son,  teknisk chef på 
Gyproc, förklarar en 
del av förändring-
arna i nya BBR19.

Den senaste versionen av Boverkets Byggregler, BBR 19, trädde i kraft i januari i år. 
En hel del av nyheterna i BBR gäller brandskyddet. Det handlar om de största 

förändringarna på 20 år.
– De två största förändringarna är införandet av nya byggnads- och verksam-

hetsklasser, säger Torbjörn Pettersson, teknisk chef på Gyproc.

TEMA: BRAnDSKyDD

CPR3, ställer krav på hur produkterna 
ska bedömas och hur egenskaperna ska 
beskrivas. CPR träder, efter avslutad 
övergångstid, i kraft den 1 juli 2013. Om 
en leverantör inte deklarerar och märker 
en produkt för vilken en hEN finns, kan 
det leda till försäljningsförbud.

Enligt planerna kommer även en ny 
reviderad BBR att träda i kraft den 1 juli 
2013, på grund av att CPR då ersätter 
Byggproduktdirektivet.

Ett nationellt typgodkännande upp-
hör formellt att gälla efter övergångsti-
den för den harmoniserade tekniska 
specif ikationen som produkten kan 
CE-märkas mot. Om produkten uppfyl-
ler Boverkets regler eller inte, framgår 
dock inte av CE-märkningen el ler 
Prestandadeklarationen.

För att byggprodukten ska kunna 
användas måste den ha sådana egenska-
per att det färdiga byggnadsverket upp-
fyller de svenska byggreglerna (BBR). 
Som användare måste man därför för-
vissa sig om att de deklarerade egenska-
perna gör det möjligt att uppfylla de krav 
som ställs i de svenska byggreglerna.

1 European Assessment Document
2 European Technical Approval
3 Construction Products Regulation

”Självklart 
följer vi på 
Gyproc alltid 
utvecklingen 
i BBR och 
anpassar våra 
produktanvis-
ningar så att 
de uppfyller 
kraven.”
Torbjörn Pettersson
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Gyproc Monteringshandbok 

2012

Stora förändringar inom 
brandskyddet i nya BBR

Kontakt  
Elin Holmberg
elin.holmberg@gyproc.com
Tel 0171-41 54 83/80

Den senaste versionen av Gyprocs 
Monteringshandbok innehåller flera 
nyheter. 

– Kapitlen i handboken har uppda-
terats och fler nya produkter ingår, 
säger Elin Holmberg, teknisk support 
på Gyproc. Dessutom har handboken 
fått en något uppdaterad design.

gyprocs monteringshandBok är fylld av 
användbar information för konstruktio-
ner med lättbyggnadsteknik. I handbo-
ken finns anvisningar för montering av 
innerväggar, ytterväggar, innertak med 
mera, så att installationen uppfyller krav 
på brand, akustik, fukt och stabilitet.

– Bland de nya produkterna kan 
nämnas vår senaste våtrumskiva Glasroc 
H Ocean. Det innebär att kapitlet Funk-
tionsväggar innehåller beskrivningar av 

hur montering av dusch- och bad-
rum utförs med Ocean, säger Elin 
Holmberg. 

Även delen om montering av brand-
skydd för bärande stålkonstruktioner i 
kapitlet Skivor har uppdaterats, med 
brandskyddsskivan Glasroc F FireCase. 
I kapitlet om Ytterväggar har bland an-
nat Aquaroc cementskiva tillkommit för 
montering av ventilerade fasadsystem, 
samt THERMOnomic stålstomme och 
Glasroc H Storm vindskyddskiva.

– Dessutom f inns en mängd nya 
tillbehörsprodukter, som Aquabead och 
Gypfix, säger Elin Holmberg.

Gyproc Monteringshandbok är en del 
i konceptet Gyproc SystemSäkring som 
tillsammans med projekteringshjälp-
medlet Gyproc Handbok, produktkata-
log och övrig dokumentation bidrar till 
att byggprojekt med lättbyggnadsteknik 
kan genomföras på ett effektivt sätt.

Fullt av nyheter i nya 
Monteringshandboken

Gyproc AB har erhållit energiled-
ningscertifikat enligt den nya inter-
nationella standarden ISO 50001.

 
– vi är natUrligtvis mycket glada över att 
vi fått certifikatet och det visar att vi 
jobbar på rätt sätt när det gäller miljö- 
och energifrågorna, säger Dana Woj-
ciechowska, miljö- och säkerhetsansva-
rig (EHS Manager). 

Energibesparing på alla nivåer 
Miljö- och energiarbetet är viktigt för 
Gyproc som under flera år har jobbat 
med en rad förbättringar för att mins-
ka energianvändningen. Bland annat 

har åtgärder vidtagits som eliminerar 
tryckluftsläckage vilket minskar ener-
giförbrukningen i kompressorerna. 
Även installation av lågenergilysrör, 
timer som styr belysningen samt auto-
stop på processmaskinernas motorer har 
lett till lägre förbrukning. Förutom att 
minska energiåtgången har man också 
satsat på att ta hand om och återvinna 
så mycket energi som möjligt. Spillvär-
men från produktionen omvandlas till 
f järrvärme och det använda kylvattnet 
återvinns och används i produktionen 
av nya gipsskivor. 

– Framgångskonceptet är väl utar-
betade kontroll- och uppföljningssys-
tem som är integrerade i den dagliga 

verksamheten. Det gör att vi på ett 
systematiskt sätt kan identifiera brister 
och åtgärda dem, menar Dana. 

Energisparprojekt
Gyproc är sedan 2004 också med i PFE, 
Energimyndighetens program för ener-
gieffektivisering, vilket innebär att man 
förbinder sig att genomföra olika projekt 
som leder till energibesparingar. 

En bit in på 2013 tar Gyproc nästa 
steg i miljö- och energiarbetet och 
kommer att ersätta oljan med naturgas. 
Det kommer, förutom att leda till lägre 
energiförbrukning, även att leda till 25 
procent lägre koldioxidutsläpp.

Har erhållit internationellt energiledningscertifikat

”Framgångs-
konceptet är 
väl utarbetade 
kontroll- och 
uppföljnings-
system som 
är integrerade 
i den dagliga 
verksamheten”
Dana Wojciechowska

scanna qr-koden 
för att beställa ditt 
eget exemplar.
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d en nya Raketskolan blir ett 
nytt landmärke för Ki-
runa, staden som just nu 
genomgår en omfattande 
stadsomvandling. Gruv-

driften gör att stora delar av staden 
måste flyttas under de närmaste åren. 
Men orsaken bakom den nya Raketsko-
lan ligger inte i någon flyttiver utan står 
att finna i en skolbrand 2009. Då brann 
Lomboloskolan ned och för att ersätta 
den beslutade sig Kiruna kommun för 

att bygga ut den befintliga Raketskolan. 
Inflyttning för de cirka 700 grundsko-
leeleverna planeras i november 2012.

Liggande raket
Skolan är ritad som en liggande raket, 
med runda fönster i rött, gult och orange 
på fasadens ena sida, som på så sätt bildar 
utblåset på raketen. Byggnaden har or-
dentlig volym, både på insidan och ut-
sidan, och ett svängt tak, som högst 22 
meter över marken, vilket gör den till 

Nya Raketskolan 
sticker ut i mängden

Den nya Raketskolan i Kiruna kännetecknas av många svängda former.  
Såväl väggar som tak är rundade, allt för att efterlikna formen av en raket. 
Böjda gipselement och stöd från Gyproc underlättade vid ett komplext bygge.

den högsta byggnaden i området. Ra-
ketskolan har också en lutande betong-
stomme och rundade betongväggar.

– Huvudbyggnaden har fyra plan 
ovan jord samt ett källarplan, berättar 
Fredrik Bergström, platschef för en-
treprenören NCC. Högdelen innehål-
ler årskurs 4-9, medan övriga delar 
rymmer klass 1-3, särskola, bibliotek 
och matsal.

Förutom tillbyggnaden totalrenove-
ras även den befintliga skolan. Dessut-
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Kontakt  
Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 91

om byggs idrottshallen Rakethallen 
med 500 sittplatser. Totalt omfattar 
bygget 14 000 m2.

Komplext bygge
Det är som synes en väldigt speciell 
byggnad med många unika arkitekto-
niska inslag.

– De svängda väggarna och över-
gången mellan väggar och tak ställer 
bland annat höga krav på gipslemele-
menten, säger Fredrik Bergström. 

Lösningen med element från Gyproc 
har fungerat mycket bra för oss, från 
leveranser till produktkvalitet.

Gyproc har levererat cirka 20 500 m2 

standardgipsskivor, cirka 725 m2 våt-
rumsgipsskivor och 870 m2 böjda gips-
skivor till nya Raketskolan.

– Raketskolan är ett komplext bygge 
och Gyproc har gett oss ett bra tekniskt 
stöd, säger Fredrik Bergström. De 
hjälpte oss till exempel med att räkna ut 
radien på de böjda gipselementen i sko-

lans ljusgård, eftersom man var tvungen 
att ta med både väggens böjning och 
övergången mellan tak och vägg i be-
räkningen. Vi fick också elementen le-
vererade i rätt bredd till bygget, så vi är 
helnöjda.

”De svängda 
väggarna och 
övergången 
mellan väggar 
och tak ställer 
bland annat 
höga krav på 
gipselemen-
ten”
Fredrik Bergström

Fredrik Bergström, NCC.
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”Bottenvåningen 
är sju meter hög 
och fyra lager 
gips monteras på 
alla skiljeväggar i 
fullhöjd”
Kjell Sandin
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Byggstarten av den första ser-
verhallen, på cirka 28 000 
m2, inleddes i oktober 2011. 

– Beslutet att bygga de 
två andra hallarna kommer 

att fattas senare av Facebook, säger Kjell 
Sandin.

Serveranläggningen på Porsön utanför 
Luleå är Facebooks första utanför USA. 
Valet av Luleå berodde delvis på den goda 
tillgången till förnybar energi och det 
kalla klimatet som kommer minska be-
hovet av elektricitet för att kyla serverhal-
len, som står på en betongsockel.

Projektet genomförs i ett samriskfö-
retag mellan NCC och de två ameri-
kanska byggbolagen DPR Construction 
och Fortis Construction, som tillsam-
mans går under namnet NDF.

Byggnaden är 317 meter lång, 100 
meter bred som bredast och är 15 meter 
hög där den är som högst.

Facebook har ställt höga krav på en-
ergiklassning och serverhallen ska cer-
tifieras enligt LEED, nivå Gold.

Fyra lager gips på fullhöjdsväggar
Skalet på den första serverhallen står på 
plats och drygt hälften av den har in-
retts, bland annat med cirka hittills 
47 000 m2 gips från Gyproc. Ytterligare 
cirka 40 000 m2 gips kommer att sättas 
upp innan första byggnaden står klar.

– Bottenvåningen är sju meter hög 
och fyra lager gips monteras på alla 
skiljeväggar i fullhöjd, så det används 
naturligtvis en hel del gips, säger Kjell 
Sandin. Vi använder standardgips av 

Stora mängder
gips i Facebooks serverhall

måtten 900x2500 och 900x2700. På 
grund av de stora mängderna får vi fa-
briksleveranser av gipset veckovis.

Kjell Sandin beräknar att de två yt-
terligare serverhallarna som eventuellt 
byggs kommer att behöva lika mycket 
gips som den första hallen, det vill säga 
cirka 87 000 m2 per byggnad.

– Vi följer NCCs inköpsdirektiv och 
vårt avtal med Beijer om att köpa in gips 
från Gyproc, säger han.

Bygget av Facebooks enorma 
 serveranläggning utanför Luleå är nu i full 
gång. Den första server hallen, av planerade 
tre, står på plats och håller på att inredas. 

– I denna första hall kommer cirka 
87 000 m2 gipsskivor från Gyproc att mon-
teras, berättar Kjell Sandin, platschef hos 
byggentreprenören NCC.

Kontakt  
Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 91

Kjell Sandin, NCC.
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Gyptone har tagit fram en app anpassad 
för iPad. Här hittar du en interaktiv guide 
till Gyptones innertak och akustikväggar.

ipad-appen lanserades i somras och är ett hjälp-
medel för arkitekter, projektörer och byggherrar 
att hitta rätt bland Gyptones utbud av slitstarka 
produkter med akustik och estetik i samverkan.

I appen hittar du bland annat bilder från refe-

rensobjekt och praktiska exempel på förbättrad 
akustik, inklusive kalkylblad. Akustik undertaket 
med Activ’Air presenteras. Det har utvecklats för 
att minska efterklangstiden och samtidigt för-
bättra inomhusluftens kvalitet genom att bryta 
ner VOC-emissioner, exempelvis formaldehyd.

Appen innehåller också senaste nytt och 
kontaktinformation till Gyptone.
Appen Gyptone Acoustic Ceiling and Walls för 
iPad hittar du i App Store.

Gyptone akustikundertak har nume-
ra en reducerad tjocklek på 10 mm, 
vilket ger lättare undertaksskivor 
– samtidigt som skivans egenskaper 
är oförändrade.

tjockleken på gyptones undertaksskivor har 
minskat, från 12,5 till 10 mm. Det inne-
bär bland annat att fler skivor får plats per 
förpackning, 8 i stället för 6, och per pall. 
Det betyder också fler kvadratmeter per 
pall – från 35 till 46 m2, en ökning på 33 
procent.

Förändringen omfattar Gyptone 600 
x 600 mm med Kant A och E15. Dessa 
produkter samt Gyptone BIG har fått 
nya artikelnummer.

Behåller egenskaper
Gyptone undertaksskivor är godkända 
enligt samma standarder och klass-
ningar för brand, akustik och innekli-
mat som tidigare, eftersom produkternas 
egenskaper inte har förändrats trots en 
minskad tjocklek. Det är heller ingen 
skillnad när det gäller skivornas egen-
skaper vad gäller belastning, nedhäng 
eller kanter. Skivans densitet är oföränd-
rad vilket betyder att alla goda egenska-
per är intakta.

Undertaksskivorna med den nya 
tjockleken på 10 mm kan utan problem 
användas tillsammans med skivor med 
den gamla tjockleken. Det är dock möj-
ligt att beställa skivor på 12,5 mm till 
pågående projekt.

Gyptone har tagit fram app för iPad

Lättare akustikundertak med 
samma goda egenskaper

scanna qr-koden 
för att komma 
direkt till appen.
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Exempel på objekt i Gyprocs BIM-bibliotek.

Upptäck BIM för  
innerväggar hos Gyproc!

”Efterfrågan 
på BIM blir allt 
större och det 
är glädjande 
att vi kan 
erbjuda våra 
kunder det här 
stödet”
Elin Holmberg

På Gyprocs hemsida kan du enkelt 
hitta viktig miljöinformation om 
produkterna. nu kan du också se 
hur Gyprocs produkter bedöms av 
SundaHus.

i hemsidans BiBliotek hittar du till exempel 
miljödeklarationer, byggvarudeklaratio-
ner samt kvalitets- och miljöcertifikat. 

Du kan även se samtliga produkter som 
Gyproc har registrerade i BASTA-sys-
temet, ett egendeklarationssystem där 
leverantörerna själva registrerar de 
produkter som klarar kraven.

SundaHus Miljödata är i dag mark-
nadens största system för hälso- och 
miljöbedömning av varor för bygg- och 
fastighetssektorn vid ny- och ombygg-
nation samt drift. 

På Gyprocs hemsida kan du nu se hur 
en produkts hälso- och miljöfarlighet 
bedöms enligt SundaHus Bedömnings-
kriterier, en praktisk tillämpning av 
Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier.

SundaHus bedömning hittar du här: 
www.gyproc.se/bibliotek/miljöinfor-
mation/sunda+hus

Se SundaHus miljöbedömning av våra produkter
scanna qr-koden 
för att komma 
direkt till webben.

Gyproc BIM gör arbetet enklare vid 
projektering av Gyprocs innerväggs-
system.

– I vårt BIM-bibliotek hittar projek-
törer information som underlättar 
och effektiviserar projekteringsfasen, 
säger Elin Holmberg, Technical Sales 
& Support på Gyproc.

att använda Bim kan bidra till att effekti-
visera byggprocessen, inte minst på 
materialsidan, och därmed spara stora 
belopp för alla inblandade. BIM kan 
def inieras som en digital plattform, 
bland annat för 3D-design, miljöanalys 
och återkoppling, som omfattar bygg-
nadens hela livscykel, från planering till 
produktion och förvaltning.

– Gyproc BIM är ett praktiskt hjälp-
medel för arkitekter och projektörer, 

eftersom de enkelt kan hämta de vanli-
gast förekommande innerväggstyperna 
samt komponenter och typdetaljer från 
vårt BIM-bibliotek, säger Elin Holm-
berg. Här får de alla nödvändiga fakta 
som de behöver om våra system, till 
exempel kravspecifikationer för brand, 
ljud och dimensioner, för att kunna 
uppnå ett hållbart byggande. 

– Efterfrågan på BIM blir allt större 
och det är glädjande att vi kan erbjuda 
våra kunder det här stödet under bygg-
processens tidigaste skeden, säger Elin.

Kontinuerligt ny information
Gyproc BIM har skapats i Autodesk 
Revit Architecture, ett program som är 
speciellt framtaget för BIM och hjälper 
dig som är verksam inom bygg och 
anläggning att skapa, anlägga och un-
derhålla högkvalitativa och mer energi-
effektiva byggnader. BIM-modulerna 

innehåller flera olika byggnadsdelar och 
element utformade med hjälp av Revit 
systemfamiljer  för ytterväggar, inner-
väggar och golv, samt olika anslutnings-
detaljer och komponenter.

– Vi arbetar kontinuerligt med att 
lägga in nya konstruktioner samt bygga 
ut dokumentationen i BIM-biblioteket, 
säger Elin Holmberg. 

För tillfället finns de vanligast förekom-
mande innerväggstyperna med stomsyste-
men XR ljudregel och DUROnomic, 
förstärkningsprofiler samt olika skivtyper 
som Gyproc Normal, Gyproc Robust, 
Gyporc Protect och Glasroc Ocean.

Gyproc BIM finns att hitta på www.
gyproc.se/bim och är ett av flera pro-
jekteringshjälpmedel som finns tillgäng-
liga via hemsidan.

– Självklart finns också vi på teknisk 
support tillgängliga för att hjälpa till under 
projekteringsfasen, säger Elin Holmberg.

En viktig del av ett hållbart byggande är bygg optimering, 
alltså att redan i projekteringsstadiet sikta mot en hållbar 
livscykel för en byggnad. På så sätt kan man minimera 
resursanvändningen vid produktion, transport, byggpro-
cess, drift och underhåll av byggnaden.



gUiden kom Ut under våren 
och riktar sig till projek-
törer 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 lätt-
byggnadslösningar. Guiden gör inte 
anspråk på att vara komplett med hänsyn 
till alla standarder och krav, utan avsik-
ten är att den ska ge projektörer och 
rådgivare en samlad överblick.

När Gyprocs Peter Östlund vände sig 
till Carlstedt Arkitekter blev man genast 
intresserade och bjöd in honom för att 
presentera guiden.

– Eftersom vård är vårt specialom-
råde och vi alltid vill hålla oss uppda-
terade var det självklart för oss att 
vilja veta mer om guiden, säger Pavel 
Maly, arkitekt SAR/MSA på Carlstedt 
Arkitekter. Det var mycket intressant 

att lyssna på Peter. Guiden kan bli ett 
användbart verktyg eftersom projek-
tering av vårdlokaler ofta är ganska 
komplexa projekt och den inte minst 
kan spara mycket tid för oss. Den är 
en grund att utgå ifrån när man startar 
ett nytt projekt.

Samlar information
Guiden innehåller de lösningar som 
krävs för att skapa ett effektivt och 
flexibelt byggprojekt samtidigt som sä-
kerhet, komfort och ett bra inneklimat 
säkras för patienter och personal.

Den fokuserar bland annat på brand-
krav, hygienkrav, akustik och strålnings-
avskärmning. Guiden går överskådligt 
igenom kraven för varje utrymme i 
vårdmiljön, från väntrum och reception 
till patientrum och operationssalar.

– En guide av den här typen förenklar 
vardagen eftersom viktig information 
finns samlad på ett och samma ställe, 

Guide för vårdlokaler  
sparar tid i komplexa projekt
Gyproc har tagit fram en guide som hjälp vid projektering av vårdlokaler. 
Guiden fångade direkt intresset hos Carlstedt Arkitekter AB i Stockholm, 
som specialiserat sig på sjukvård.

säger Pavel Maly. Vi måste ta hänsyn till 
otroligt många aspekter, som hygien, 
tillgänglighet, luftkvalitet och miljöhän-
syn, även för minsta duschrum. 

– Varje vårdprojekt är unikt och det är 
svårt att veta redan nu hur jag kommer att 
använda guiden rent konkret, eftersom 
det kan dröja 1-2 år innan jag börjar fö-
reskriva produkter och systemlösningar i 
ett projekt, säger Pavel Maly. Men den 
kommer att spara tid, det är tydligt.

Gyproc erbjuder flera olika verktyg som hjälper dig med 
byggoptimering som kombinerar hållbart byggande med 
totalekonomi. Guiden för projektering av vårdlokaler hittar 
du bland annat på Gyprocs hemsida, www.gyproc.se.

Pavel Maly, arkitekt 
SAR/MSA.

Kontakt  
Peter Östlund
peter.ostlund@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 47

”En guide av 
den här typen 
förenklar var-
dagen efter-
som viktig 
information 
finns samlad 
på ett och 
samma ställe”
Pavel Maly

scanna qr-koden 
för att beställa ditt 
eget exemplar.

Gyproc lättbyggnadsteknik En del av framtidens hållbara byggande av vårdlokaler

VÅRD
Lösningar för  
vårdbyggande

En guide med krav, rekommendationer och 
Gyproc lösningar för vårdbyggnader


