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TEMA BYGGOPTIMERING

n Habitolösning sparar
material, tid och utrymme
n Valet av våtrumsskiva
är självklart
n När gammalt får nytt liv
n Möt oss på Saint-Gobain
Habitarium

Ruinen har fått nytt liv
Nominerad till Årets bygge

underhållschef tore jakobsson:

Kvarnbyte ökar produktionskapaciteten i Bålsta

Marknadsledande genom
samarbete och innovation

ledande
när det gäller innova
tioner inom lättbygg
n a d s s y s t e m . I d et
sammanhanget har vi
ständigt fokus på att
hitta nya lösningar
och system som gyn
nar både miljö och
plånbok, vi kallar det
Lars Lundberg,
byggoptimering. Till
VD Gyproc Sverige
sammans med kun
den, och genom vår tekniska support, kan vi
exempelvis minska antalet väggtyper, spill
och transporter. Det gagnar montören och
miljön samtidigt som det ger en bättre total
ekonomi i byggprojekten. Den senaste inno
vationen är den hårda väggskivan Habito. Det
är bara en av flera exempel som tagits fram
under de senaste åren. Lättviktsskivan Ergo
Lite och våra oorganiska Glasroc-skivor är
andra exempel.
Habito innebär ett helt nytt sätt att se på
gipsskivans roll som byggmaterial, där den
får ett betydligt bredare användningsområde
GYPROC ÄR I DAG

än tidigare. Med en högre skivdensitet är det
möjligt att utföra montage av infästningar
som annars kräver träskiva. I denna tidning
kan du läsa mer om hur den Certifierade
Entreprenören Castella arbetat med Habito,
ErgoLite och den nya hårdgipsskruven GTX
i ett nybyggnadsprojekt. Här har vi lyckats
spara både tid och pengar tack vare mindre
spill, färre transporter och färre arbetsmoment.
GTX är en skruv som Gyproc har tagit
fram i samarbete med Ergofast. Den har en
unik utformning av spets, gänga och skalle
som garanterar ett säkert och perfekt resultat
vid infästning av Habito i stål- och träreglar.

kunnat tillgodose behovet på den svenska
marknaden utan dröjsmål eller störningar.
Det här är ett konkret exempel på hur sam
arbetet mellan de olika bolagen inom SaintGobain gynnar såväl Gyproc som våra kunder.
På samma sätt som Gyproc numera är en del av
Saint-Gobain Sweden AB, där en mängd olika
bolag ingår, kommer det gränsöverskridande
samarbetet mellan Gyproc i olika länder att leda
till många positiva synergieffekter som gynnar
kunder i alla led, bland annat genom att
stärka vårt innovationsarbete och förbättra
våra möjligheter att ta fram energieffektiva och
miljömässigt hållbara lösningar.

UNDER SOMMAREN GENOMFÖRDES en omfattande
uppgradering av produktionen. Kvarnen byttes
ut till en ny. Under den period på 6 veckor
som bytet pågick levereranserna till kunder i
samma takt som tidigare. Det möjliggjordes
genom det samarbete inom Gyproc Norden som
bland annat binder samman produktionsenheter
på flera olika marknader. Genom att sam
ordna produktsortimentet inom hela Norden
har till exempel Gyproc i Norge eller Danmark

SOM ETT LED av samarbetet inom Saint-Gobain
har ett kompetenscenter öppnats i kvarteret
Fatburen på Södermalm i Stockholm. Det
kallas för Saint-Gobain Habitarium och är
en plats för seminarier, möten och infor
mella träffar för hela branschen. Om vårt
kompetenscenter och en mängd andra ämnen
kan du läsa mer om i denna tidning.
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TEMA BYGGOPTIMERING

Smarta lösningar
i mångsidig arena
Inför bygget av Gävles nya Multiarena hjälpte
Gyproc till med förslag på tekniska lösningar
för att klara ställda krav när det gäller brand,
ljud samt nedböjning.
www.gyproc.se
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Vid bygget av Gävles nya multiarena bidrog Gyproc med flera smarta lösningar för att underlätta bygget, bland annat med teleskopreglar.

P

ny multisport
hall har funnits länge i Gävle,
och våren 2017 kommer den
att står färdig efter drygt 1,5
års byggtid. Den ligger intill
flera andra idrottsanläggningar i det som
kallas Gavlehov Arenaby, bland annat
den nybyggda fotbollsstadion Gavleval
len, Gunder Hägg Stadion för friidrott
och ishockeyarean Gavlerinken, där
Brynäs spelar sina hemmamatcher.
Multiarenan innehåller en friidrotts
hall, en större sporthall för olika slags
idrotter samt en mindre träningshall.
Sporthallen, som också möjliggör andra
evenemang än idrott, får cirka 2 200
sittplatser och friidrottshallen får cirka
1 000 åskådarplatser. Träningshallen får
cirka 200 åskådarplatser.
LANERNA PÅ EN

Smart teleskoplösning
– Vi kom i kontakt med Gyproc genom
återförsäljaren Beijer eftersom vi behövde
en leverantör som kunde delta i arbets
beredningen inför byggprojektet. Här
deltog alla parter, från arkitekt till arbets
chefer, för att diskutera lösningar på en
mängd frågor. Gyproc bidrog med sin
kunskap, till exempel när det gäller de fem
meter höga fläktrumsväggarna. Tack vare
4
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”Tillsammans med
Gyproc har vi hittat
en kostnadseffektiv
lösning som klarar
såväl våra egna
kvalitetskrav som
myndighetskrav.”
MAX STOLTZ

en lösning med teleskopanslutning kunde
vi undvika en förväntad nedböjning utan
att montera förstärkningsreglar samtidigt
som vi uppfyllde kraven för brandskydd
och ljud, säger Tommy Rickardt, plats
chef på byggentreprenören Byggtec AB.
– Vi hade en mycket bra dialog med
Gyproc och kom fram till en lösning som
var smidig och enkel att montera, säger han.
Gyproc har främst levererat standard
gips och stålreglar, men även brandgips
skivan Gyproc Protect F.

– Vi klär in stålbalkar med två lager
Protect F för att klarar brandkraven. Vi
kommer att fortsätta gipsmonteringen fram
till årsskiftet, samtidigt som vi färdigställer
ytskikten, säger Tommy Rickardt.
Kontakt 

Kent Pettersson
kent.pettersson@gyproc.com
Tel. 0171-41 52 42

www.gyproc.se

Fakta Gävle Multiarena

Ny multiarena i Gavlehov Arenaby som färdigställs
under våren 2017. Arenan innehåller friidrottshall,
större sporthall och mindre träningshall samt kafé,
Friskis & Svettis med mera. Tre olika huskroppar
på sammanlagt 18 000 kvadratmeter byggs.
Byggherre: Gavlefastigheter (Gävle kommun AB)
Byggentreprenör: Byggtec Gävleborg AB
Arkitekt: Johan Skoog Arkitektkontor AB

www.gyproc.se
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Mindre spill
och enklare
komplettering
med Gyprocs support

Vid bygget av Kvarteret Sluringen i Malmö har
Gyproc bidragit med teknisk support för att hitta
de bästa lättbyggnadslösningarna för projektet.
– Med support från Gyproc har vi enklare kunnat komplettera stommen med installationsskikt.
Lägenhetsanpassade leveranser har också minskat
vårt spill, säger NCCs platschef Florica Constanda.

K

VARTERET SLURINGEN ÄR en del
av utbyggnaden av popu
lära området Limhamns
läge, nära havet i östra
Malmö. Det kommunala
bostadsbolaget MKB Fastighet AB byg
ger här 128 hyresrätter i flera samman
hängande huskroppar på mellan fyra
och sex våningar.
Gyproc levererar lättbyggnadssystem
till Sluringen, och har också deltagit i
arbetet med att ta fram lämpliga vägg
typer till projektet.
Florica Constanda, platschef för total
entreprenören NCC, berättar:
– Gyproc har levererat lägenhetsan
passat gips och stål samt stålprofiler till
ytterväggarnas insida genom Beijer
Bygg. Vi har precis påbörjat gipsmon
teringen. Med en takhöjd på 2,60 var
det viktigt att få lägenhetsanpassat
material för att minska andelen spill,
säger Florica Constanda.

Möjliggjorde installationsskikt
Lägenhetspaketen har successivt leve
6
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rerats till varje våning i de sex trapphu
sen. För ytterväggarna har man valt att
använda Gyprocs stålprofil THZ och
stålv inkeln THV, som båda är en del av
ytterväggssystemet THERMOnomic.
– Tillsammans med stöd från Gyproc
har vi valt att komplettera stommen med
profilerna för att möjliggöra ett instal
lationsskikt. Vi har främst haft kontakt
med säljaren Håkan Davidsson, som har
arbetat mycket engagerat, men även
med Gyprocs tekniska support, säger
Florica Constanda.
THZ är en Z-profil som används vid
horisontellt montage för skivbeklädnad
(installationsvägg) när extra stomme
och isolering är placerad på insidan av
Gyproc THERMOnomic ytterväggar.

Kontakt 

Håkan Davidsson
hakan.davidsson@gyproc.com
0171-41 54 08

Med lägenhetsanpassat material har spillet minskat

Fakta Kvarteret Sluringen1

Sluringen i Malmöförorten
Limhamns läge innehåller 128
hyresrätter samt parkeringsgarage
och två lokaler.
Byggherre: MKB Fastighet AB
Totalentreprenör: NCC
Arkitekt: White arkitekter

www.gyproc.se

vid bygget av Kvarteret Sluringen.
Florica Constanda,
platschef NCC.

www.gyproc.se
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Habitolösning sparar
material, tid och utrymme

och ny hårdgipsskruv minskar efterarbetet efter montering
Kombinationen Habito, ErgoLite och den nya hårdgipsskruven GTX
har inneburit såväl förbättrad arbetsmiljö och minskat spill som
utökad yta och kostnadsbesparingar i ett pilotprojekt.
– Lösningen har inneburit en halvering av kostnaden för spill,
intern- och avfallstransporter, säger Daniel Demirian, tekniskt
ansvarig på entreprenören Castella Entreprenad.

D

EN NYA GIPSSKIVAN Gyproc
Habito, lättviktsskivan
Gyproc ErgoLite och den
nya, revolutionerande gips
skruven Ergofast GTX
fanns inte med i den ursprungliga pro
jekteringen av den bostadsrättsförening
som använts som pilotprojekt. Bygget
omfattar fyra huskroppar med totalt 221
lägenheter i nordvästra Stockholm.
Men på lättbyggnadsentreprenören
Castella Entreprenad AB, som är en
Gyproc Certifierad Entreprenör, insåg
man att det fanns en stor besparings
potential i projektet.
– Det var projekterat för väggar med
gips och plyfa, men det passade perfekt
att ersätta denna lösning med Habito
istället. Jag tog upp frågan med bestäl
laren och förklarade att den nya lösningen
kommer att spara tid, skapa mer utrymme
samt resultera i en mer kostnadseffektiv
produktion. Enligt våra beräkningar
skulle det innebära en total halvering av

www.gyproc.se

kostnaden för intern- och avfallstran
sporter och spill, vilket är ganska mycket
i den här typen av projekt. Eftersom vi
lyckades reducera prisbilden och det är
en relativt ny och exotisk produkt blev
beställaren intresserad och gick med på
bytet, säger Daniel Demirian, tekniskt
ansvarig på Castella Entreprenad.
Habito ersätter kombinationen gips/
plyfa och i de fall två gipsskivor behövs
läggs ErgoLite till konstruktionen.
Mindre material och lättare montage
Gyproc Habito 12,5 mm har en sam
mansättning som möjliggör inf äst
ningar direkt i skivan med vanlig trä
skruv och tar därmed över funktionen
hos kombinationen av en träskiva och
en standardgipsskiva i en färdig vägg.
Habitosystemet har dessutom bättre
egenskaper avseende ljud och brand än
traditionella lättbyggnadssystem, vilket
innebär att många väggar klarar sig med
enlagslösningar.

Habito sparar både tid och pengar för
byggaren då den effektiviserar monte
ringen. Den ger också slitstarka väggar som
klarar infästningar direkt i gipsskivan.
– Att arbeta med Habito medför först
och främst tidsbesparingar på flera om
råden inom projektet eftersom man
slipper hantering av träskiva. Det hand
lar om färre transporter inom byggom
rådet när man bara behöver hantera en
gipsskiva i stället för både gips och trä.
Detsamma gäller vid monteringen där
montören behöver utföra färre arbetsmo
ment för att montera ett väggsystem,
säger Daniel Demirian.
– Dessutom innebär den nya lösningen
en ytbesparing eftersom väggens tjocklek
minskar med cirka 2,5 cm. Det ger många
kvadratmeter ny yta i ett helt projekt.
Det innebär kanske ingen stor skillnad på
pappret för varje enskilt rum, men det ger
definitivt en känsla av större rymd.
Man har lyckats halvera spillet i pro
jektet genom att enbart använda mått

– Att arbeta med
Habito medför först
och främst tidsbesparingar på flera
områden, säger
Daniel Demirian,
Castella.
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Samer Kasskawo, Castella, Daniel Demirian, Castella, Fredrik Hammar, Optimera, Thomas Viktorsson, Gyproc, och Ellias Kasskawo, Castella.

anpassat material. Dessutom används totalt
sett mindre material i Habitosystemet
än i motsvarande lösning med träskiva.
– Vi har lagerlagt alla speciallängder
för att kunna erbjuda snabba leveranser
till bygget, säger Fredrik Hammar på
grossisten Optimera.
Måttanpassning viktigt
Sedan Habito lanserades under 2015 har
den väckt stort intresse på marknaden.
– Många är nyfikna på produkten och
vi börjar se allt f ler föreskrifter där
Habito ingår, säger Daniel Demirian.
Det finns mycket att vinna på en lösning
som innebär f ärre arbetsmoment och
mindre materialåtgång. Tajta tidsplaner
är en del av vardagen i byggbranschen
och den här lösningen sparar både tid
och pengar. Men måttanpassning av
materialet är viktig för att få till den
effektivisering och kostnadsbesparing
som vi räknar med i det här projektet.
Gyprocs Thomas Viktorsson framhäver
10
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kombinationen Habitosystemet som en
möjlig standardlösning med många
fördelar.
– Färre väggtyper med så få kompo
nenter som möjligt på ett bygge under
lättar för montörerna. Man behöver inte
ägna så mycket tid åt att fundera på vilka
skivor, reglar eller skenor man ska använda.
Alla de funktionskrav som man har på en
innervägg, undantaget våtrumsväggar,
täcks in med enbart tre väggtyper. Det som
skiljer väggtyp 1 från väggtyp 2 är enbart
om den är isolerad eller inte och då är vi
uppe i ljudklass R´w 44 dB och brandklass
EI60 – beroende på vägghöjden, säger han.
– Habito är något tyngre än normal
skivor, men genom att kunna utesluta
träskivan, alternativt den inre normal
skivan, och samtidigt använda lättvikts
skivan ErgoLite i väggsystem då två
skivor behövs, hålls den totala vikten nere
i de allra flesta fallen. Det innebär en
lägre viktbelastning på såväl bjälklag som
bottenplatta, säger Thomas Viktorsson.

Smart skruv
Under bygget introducerades den nya
hårdgipsskruven Ergofast GTX.
– Historiskt sett har det alltid varit
problem i hela byggbranschen med att
skruva hårdgips. Det har antingen blivit
en krater runt skruvskallen eller pappers
fnas runt skallen. Det ser inte snyggt ut
och har krävt efterarbete, främst för
målarna, berättar Thomas Viktorsson på
Gyproc.
– För att hitta en lösning på problemet
har Gyproc länge arbetat för att ta fram
en ny hårdgipsskruv. Med GTX kan vi
presentera en revolutionerande skruv
som eliminerar hårdgipsproblematiken
en gång för alla, säger han.
Hårdgipsskruven GTX är utvecklad
av den svenska infästningsspecialisten
Ergofast i samarbete med Gyproc. En
revolutionerande skiva som Gyproc
Habito har krävt en i motsvarande grad
revolutionerande skruv. GTX har en
unik design där alla delar av skruven har
www.gyproc.se

I EuroSkils var Sverige representerat av Kasper Svensson från Kristianstad. Han vann SM 2014 och deltog också på Yrkes-VM förra året.

Sex medaljer

i Euroskills för Sverige
EuroSkills är Europas största tävling i yrkesskicklighet
och genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg den
1–3 december. För svensk del resulterade evenemanget
i 2 guld, 2 silver och 2 brons, dessutom delades 11 heders
omnämnanden ut till svenska deltagare.
SVERIGES REPRESENTANT VAR 21-årige träarbetaren Kasper Svensson

sin speciella funktion. Skruvens spets,
gänga och skalle har en unik utform
ning som garanterar ett säkert och
perfekt resultat vid infästning av Gy
proc Habito till stål- och träreglar.
Daniel Demirian kallar GTX för
en ”smart” skruv.
– Vi började montera med vanlig
hårdgipsskruv och bytte efter drygt två
trapphus till den nya skruven. Skillnaden
mellan dem är lika stor som mellan
natt och dag. Med den nya skruven blir
resultatet detsamma som när man
skruvar standardgips. För målarna
minskar det behovet av efterarbete
avsevärt. Får man pappersfnas med den
nya skruven så har man helt enkelt gjort
fel vid monteringen, säger han.
Kontakt 

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

www.gyproc.se

från Kristianstad. Kasper tog hem SM-guldet 2014 och deltog
också på Yrkes-VM förra året.
Carl-Eric Spång deltar som expert inom tävlingskategorin
Plastering and Drywall Systems i det svenska Yrkeslandslaget.
– Både på VM och EM ingår tävlingsmoment som spackling
och stuckaturarbeten, sådant som svenska snickare inte sysslar
med så mycket. Det krävs en del specialträning för dessa moment
och det är kanske inte så enkelt att hävda sig i tävlingen för en
svensk deltagare. Men när det gäller montering av gipsväggarna
hängde Kasper bra med sina konkurrenter, säger han.
Gyproc deltog som en Skill Supplier för tävlingskategorin
Plastering and Drywall Systems.

Fakta Ergofast GTX
Ergofast GTX ger snabbare,
snyggare och effektivare
montering av hårdgips
• unik design av skruvens
spets, gänga och skalle
• ger ett säkert och perfekt
resultat utan pappersfnas
vid infästning av Gyproc
Habito i trä- eller stålregel
• sparar arbetstid genom
att minska behovet av
efterarbete vid montering
av hårdgipsskivor

Både på VM och EM ingår tävlingsmoment som spackling och
stuckaturarbeten, sådant som svenska snickare inte sysslar med.
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Från ruin till
råvarumekka
Nyrenoverade Malmö Saluhall nominerad till Årets bygge
Redan innan Malmö Saluhall slog upp portarna i början av november blev byggnaden
nominerad till den prestigefulla utmärkelsen
Årets bygge 2017. Det som tidigare närmast
var en ruin har nu blivit en myllrande
handelsplats i centrala Malmö.
tidigare ett godsmagasin
uppfört 1898. Under många år stod magasinet
oanvänt och blev till slut ett tomt skal, med
väggar men utan tak. Efter flera års osäkerhet
om vad som skulle hända med byggnaden valde
syskonparet Nina Totté Karyd och Martin
Karyd att satsa på en total upprustning.
M AL MÖ SALUHALL VAR
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– En traditionell men samtidigt modern salu
hall var vår vision redan från start. Vi ville
bevara så mycket som möjligt av den gamla
miljön och använder oss av gjutjärn, betong,
stål och kakel. Vi ville också bevara den öppna
känslan i magasinet och har placerat två meter
höga skiljeväggar mellan de enskilda handlarna,
medan hallens fullhöjd är nära sex meter. Jag
är otroligt nöjd med resultatet. Det känns väldigt
speciellt att bli nominerad till Årets bygge, det
visar att även omsorgsfullt renoverade byggnader
kan uppmärksammas, berättar Martin Karyd.
Eftersom byggnaden är k-märkt gällde det att
vara varsam vid renoveringen. Tegelväggarna har
till exempel återställts i sitt ursprungliga skick.

Gjutjärnsfönster i original har monterats in.
Och saluhallen har till slut fått ett nytt tak.
Wingårdh Arkitekter anlitades för att rita en
tillbyggnad i två våningar som klätts i cortenstål.
Dessutom anlades en källarvåning. Totalt om
fattar saluhallen cirka 1 500 kvadratmeter.
Unika utmaningar
Gyproc har levererat gips och stål till innerväggar
samt THERMOnomicsystem till ytterväggar.
– Leveranserna genom grossisten Optimera har
fungerat bra under lite knepiga förhållanden, efter
som det inte fanns särskilt stor plats för trans
portbilarna att lasta av materialet, säger Magnus
Ekberg, platschef på entreprenören JSB Syd.
www.gyproc.se

Foto: Magnus Carlsson

Syskonen Nina Totté Karyd och Martin Karyd har satsat på att rusta upp ett gammalt godsmagasin i centrala Malmö.

Eftersom man utgick från en över 100 år gam
mal tegelfasad ställdes man inför flera unika
problem under projektet. Under bygget av den
nya källaren sprack till exempel tegelfasaden.
– Gyproc har hjälpt till med en del konstruk
tionsfrågor som uppstod under arbetets gång,
till exempel när det gäller dimensionering av
reglar. Det går inte att förutse allt i ett sådant
här bygge och Gyprocs Håkan Davidsson har
varit ett viktigt stöd, säger Magnus Ekberg.
– Entreprenörerna har arbetat tillsammans i
en tät grupp. Gyproc har varit delaktiga och en
väl fungerande partner i det sammanhanget,
säger Martin Karyd.

www.gyproc.se

”Gyproc har hjälpt till med en
del konstruktionsfrågor som
uppstod under arbetets gång,
till exempel när det gäller
dimensionering av reglar.”
MAGNUS EKBERG

Kontakt 

Håkan Davidsson
hakan.davidsson@gyproc.com
0171-41 54 08

Fakta Malmö Saluhall

Saluhallen inryms i ett ombyggt, k-märkt
godsmagasin från 1898 i centrala Malmö.
Här ryms i dag handlare inom en mängd
olika områden, från bröd och fisk till
blommor och kaffe. Här finns också
restauranger och caféer på totalt cirka
1 500 kvadratmeter.
Byggherre: Syskonparet Nina Totté
Karyd och Martin Karyd, genom bolaget
Annabostäder
Generalentreprenör: JSB Syd
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter
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”Det gällde att vara varsam i
ombyggnationen så att skolkänslan bevarades samtidigt
som man skapade en modern
hotellmiljö.”
MIKAEL PARKLE

Fakta Elite Hotel Mimer Umeå

Tidigare skolbyggnad som omvandlats till
fyrstjärnigt hotell med 139 rum, restaurang,
konferenslokaler och gym.
Byggherre: Lerstenen Mimer AB
Totalentreprenör: Selbergs Entreprenad i Umeå AB
Husarkitekt för ombyggnaden: Link Arkitektur
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Nytt hotell

med bibehållen skolkänsla

En av Umeås klassiska kulturskatter, Mimerfastigheten, har omvandlats från skolbyggnad
till hotell. Sedan i våras återfinns Elite Hotel
Mimer Umeå i de ombyggda lokalerna.
En stor del av sekelskifteshuset har bevarats
i sitt ursprungliga skick och ombyggnationen
har utförts med stor försiktighet.
BYGGNADEN, SOM TIDIGARE oftast gått under namnet
Mimerskolan är ett av de största stenhusen i
centrala staden. Det invigdes år 1900 för att
inhysa Umeå högre allmänna läroverk. Skolan
i tre våningar uppfördes i nygotisk stil och har
under 1900-talet byggts ut ett antal gånger.
Efter tiden som läroverk har det här bedrivits
grundskole-, gymnasie- och komvuxverksamhet fram till 2012.
Ombyggnationen till hotell färdigställdes i
början av 2016 och i april tog Elite Hotel
Mimer Umeå emot de första gästerna.
Byggnaden är inte något byggnadsminne men ingår i en samlad kulturmiljö som utnämnts till riksintresse.
– Projektet innebar ett givande och
tagande från båda sidor. Det gällde
att vara varsam i ombyggnationen
så att skolkänslan bevarades samti-

digt som man skapade en modern hotellmiljö,
berättar Mikael Parkle, platschef för total
entreprenören Selbergs Entreprenad AB.
Kompletterat bjälklag
De långa skolkorridorerna känns fortfarande igen,
medan de stora lektionssalarna har försetts med
avskiljande innerväggar för att skapa hotellrum.
– Vi har varit tvungna att öppna upp nya
dörröppningar ut mot korridorerna. Det har inte
handlat om att sätta in så många mellanväggar
som man kanske kan tro, säger Mikael Parkle.
Tegelfasaden har bevarats medan ytterväggarnas insida har försetts med puts.
– Eftersom det är en befintlig byggnad har vi
fått komma fram till speciallösningar för lättbyggnadssystemen för att klara brand- och ljud
kraven. Det ursprungliga bjälklaget har till exempel kompletterats med reglar på undersidan. Vi
har monterat mycket stora mängder gips; på
vissa ställen upp till fyra lager. Jag tror det
handlar om över 700 buntar gips som vi fick
levererade till bygget, berättar Mikael Parkle.
Gyproc har levererat standardgips, reglar och
övriga komponenter till uppförandet av innerväggarna på hotellet, genom grossisten Beijer i
Umeå.
– Själva gipsningen har inte varit särskilt
komplicerad, men Gyproc har hjälpt oss med
bra support när det har uppstått frågor under
projektets gång, främst genom deras säljare
Anders Mikaelsson, säger han.
Kontakt 

Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@gyproc.com
0171-41 54 91
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THERMOnomic
Fuktsäker fasadlösning
på nya Karstorpskolan
När en ny skolbyggnad skulle uppföras på
Karstorpskolan Norra, föll valet av ytterväggssystem på Gyproc THERMOnomic.
– Det fanns inte så mycket annat att välja
på med tanke på de höga krav på fuktsäkring
som beställaren satt upp, säger Mats Nilsson,
platschef på entreprenören MVB Syd AB.
just nu en stor
förändring. En befintlig skolbyggnad ska reno
veras. En ny skolbyggnad och ett aktivitetshus
uppförs på skolområdet, som ligger i Lomma,
cirka 2 mil norr om Malmö.
I den befintliga skolan byggs vissa delar om,
bland annat matsalen. Den nya skolbyggnaden
byggs i ett plan och kommer förutom ett antal
klassrum även att innehålla fritidslokaler.
Aktivitetshuset rymmer bland annat gymna
stiksal och ”fritids”. Nybyggnationen har en
bruttoarea på drygt 2 100 kvadratmeter.

KARSTORPSKOLAN NORRA GENOMGÅR

Fuktsäker yttervägg
Gyproc THERMOnomic är ett ytterväggs
system med regelstomme av slitsade stålprofiler
som kläs utvändigt med vindskyddsskiva och
invändigt med gipsskivor. Det är ett komplett
stomsystem av stål för ytterväggar och lämpar
sig perfekt för när man önskar en stomme som
inte suger åt sig fukt, till skillnad från trä.
– Nybygget ska motsvara kraven för Miljö
byggnad Silver. Det ställer bland annat höga
krav på fuktsäkerhet och då finns det helt enkelt
inga andra alternativ än THERMOnomic,
säger Mats Nilsson.
Som alla organiska material kan trä dra åt sig
fukt och under ogynnsamma fuktiga förhål
landen är det risk för mögelangrepp. Stål på
verkas inte av fukt och har många andra goda
egenskaper; stålet är både tåligt och starkt.
– Vi har använt stål av en grövre dimension
16
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För stt uppnå kraven för Miljöbyggnad Silver finns enligt Mats Nilsson inga andra alternativ än THERMOnomic.

mellan 1,0-2,0 mm eftersom fasaden har många
fönster. Dimensionen klarar också tyngden från
tegelväggen samt belastning från vind, säger han.
Tjockleken på reglar och skenor inom
THERMOnomicsystemet finns i dimensioner
från 0,7 till 2,0 mm.
XR-ljudregel
När det gäller innerväggssystemet har man
använt standardgips tillsammans med XRstålreglar. Det är en ljudregel i stål för innerväggar
med höga krav på ljudisolering. XR-reglarnas
konstruktion minskar effektivt ljudöverföring
och medför dessutom en säkrare montering.

Gyprocs tekniska support och Gyprocs säljare
Håkan Davidsson har hjälpt till med dimensio
nering.
– Gyproc har varit involverade från ett tidigt
skede i projektet och deltagit i problemlös
ningen, bland annat när det gäller ljudklasser
för byggnaden, säger Mats Nilsson.
Kontakt 

Håkan Davidsson
hakan.davidsson@gyproc.com
0171-41 54 08

www.gyproc.se

THERMOnomic är ett komplett stomsystem för ytterväggar.

XR-ljudregel minskar ljudöverföringen effektivt.

”Gyproc har varit involverade
från ett tidigt skede i projektet
och deltagit i problemlösningen,
bland annat när det gäller ljudklasser för byggnaden.”
MATS NILSSON

Projektet Karstorpskolan Norra omfattar både nybyggnation och renovering.

Fakta Karstorpskolan Norra

Grundskola 1-3 i Lomma. Ombyggnation
av existerande skolbyggnad, nybyggnation
av skola och aktivitetshus på 1 600
respektive 500 kvadratmeter.
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver
Byggherre: Lomma kommun
Totalentreprenör: MVB Syd AB
Arkitekt: Nesso Arkitektur AB

www.gyproc.se

För ytterväggarna
har THERMOnomicsystemet använts.
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Standardisering
säkerställer kvaliteten
i dagens byggboom

Nya bullerregler öppnar upp nya möjligheter att bygga i bullerutsatta områden. Samtidigt förväntas 700 000 nya bostäder byggas de kommande 10 åren. Vilka utmaningar ställer det på bygg
branschen? Enligt Ylva Lageson på NCC kan standardisering vara
ett sätt att säkerställa kvaliteten på de nya bostäderna.

Y

vice divisionschef på
NCC Building AB. Hon är aktiv i
samhällsdebatten i ett flertal forum
och deltog bland annat i SaintGobains seminarier i Almedalen

LVA LAGESON ÄR

i somras.
– Att vara opinionsbildare ingår till viss del
i mitt arbete, men självklart tycker jag också
att det är roligt att kunna vara med och på
verka när det gäller byggandet av bostäder. Det
är en mycket viktig fråga i dag och kommer att
vara så en lång tid framöver, säger hon.
De 700 000 bostäder som behöver byggas
under de kommande åren innebär en stor utma
ning för både byggbranschen och samhället i stort.
Kvantitet och kvalitet
Under Almedalen diskuterades frågan om det
nya ”miljonprogrammets” bullerutmaning, det
vill säga byggande av bostäder i bullerutsatta
områden som har möjligg jorts genom nya
regelverk.
Repetition i byggandet, eller standardisering,
är enligt Ylva Lageson en viktig del av processen.
– Miljonprogram och standardiserat byg
gande har ingen positiv klang i dag, för många
ger det en bild av trista bostadsområden med grå
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betongkolosser utan variation. Men ett stan
dardiserat byggande kan vara avgörande för att
kunna förena kvantitet med kvalitet. Ju fler
gånger som man upprepar en sak desto bättre
blir man på att utföra den. Med en standard
skapar man förutsättningar för en kontrollerad
byggprocess med beprövade metoder och tek
nik. Det är kostnadseffektivt och snabbar på
processen. Inte minst när det gäller frågan om
buller är det viktigt att man gör rätt från början,
säger Ylva Lageson.
– Digitaliseringen gör det möjligt att skapa
plattformar och verktyg för en kontrollerad
process i alla led. Här spelar producentledet en

mycket viktig roll, till exempel när det gäller
information om material och konstruktioner,
säger hon.
Det finns i dag ett antal klassificerings- och
certifieringssystem ute på marknaden, som
Lead, Breeam eller Miljöbyggnad.
– Det är alltid bra att ställa höga krav, men
det finns en risk att de olika systemen går på
tvärs med varandra. Det är kanske på tiden att
någon sätter ned foten och skapar tydlighet om
vad som ska gälla. Med en tydlig byggstandard
undviker man sådana problem, säger Ylva
Lageson.

De nya bullerreglerna i korthet

Regelverket har tidigare gjort det svårt att bygga ettor, eftersom dessa ofta byggs med
bara ett fönster. Om fönstret vetter mot en trafikerad väg har kravet på en ljuddämpad sida
i lägenheten satt stopp för bygget. För att komma runt problemet har man i stället byggt
större lägenheter. Bullerreglerna för små lägenheter har förändrats genom en ny förordning.
Sedan den 1 juni 2015 har riktvärdet höjts från 55 dBA till 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
lägenhetens exponerade sida.
Den nya förordningen innehåller nya riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och
flygtrafik vid bostadsbyggnader. Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar
inte befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus.

www.gyproc.se
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Fasaden i stål och glas sticker ut ordentligt i Umestans företagspark.

Modernt kontorshus med

I Umestan företagspark byggs ett kontorshus som skiljer sig markant från övriga
byggnader på det före detta regementsområdet. Med en fasad av stål och glas
är det ett hus som sticker ut, men många
intressanta detaljer döljs också på insidan.

Mats Lundmark, platschef Sellbergs Entreprenad.
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OMR ÅDET DÄR REGEMENTET I20 tidigare huserade
ligger relativt centralt i Umeå. Under namnet
Umestan företagspark har ägaren Lerstenen
lockat ett 120-tal hyresgäster till lokalerna. För
att tillgodose den stora efterfrågan på kontors
yta byggs ett nytt kontorshus på cirka 9 000
kvadratmeter i företagsparken. Vid sidan av
kontor rymmer byggnaden i fem våningar även
ett gym och en restaurang.
– Kontorsytorna är redan till 95 procent
uthyrda. Vi kommer troligtvis att utföra de
sista hyresgästanpassningarna efter årsskiftet.
Några hyresgäster flyttar in redan före jul,
medan övriga flyttar in under vårkanten, säger
Mats Lundmark, platschef på totalentreprenö
ren Selbergs Entreprenad.

Specialkapat minskar spill
Byggnaden är ritat av Wingårdh Arkitektkon
tor och ska klara kraven i Miljöbyggnad Guld.
– De hårda miljökraven har inneburit en hel
del utmaningar. Det är till exempel en balans
gång att kombinera ljusinsläpp från stora glas

ytor med låga kostnader för både uppvärmning
och nedkylning, säger Mats Lundmark.
– Det ställer naturligtvis också krav på såväl
material som transporter som används under
projektet. När det gäller lättbyggnadssystemen
har vi främst använt standardgips och stålreglar
från Gyproc, men även brandskyddsskivan
Gyproc Protect F som monterats runt stålbalkar.
För att undvika spill har materialet levererats
specialkapat i rätt längd till oss genom gros
sisten XL Bygg, säger Mats Lundmark.
– Ett bygge med miljöfokus är alltid intres
sant och utmanande. Samarbetet med Gyproc
har fungerat utmärkt, inte minst när det gäller
logistiken, säger han.

Kontakt 

Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@gyproc.com
0171-41 54 91

www.gyproc.se

Kontorshuset ska uppfylla kraven i Miljöbyggnad Guld.

hög miljöklass

Fakta Stadsliden

Kontorshus på 9 000 kvadratmeter i Umestan företagspark. Fem våningar med kontor, gym och restaurang.
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld
Byggherre: Fastighetsbolaget Lerstenen
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB
Totalentreprenör: Selbergs Entreprenad AB

www.gyproc.se
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Investering i ny kvarn ökar kapaciteten
Under sommaren har Gyproc genomfört en av de
största investeringarna på senare år: bytet av den
stora kvarnen. Den nya, 56 ton tunga kvarnen ökar
kapaciteten betydligt. Livslängden på den nya kvarnen
beräknas till cirka 50 år.
Genom att använda produktionskapacitet inom
andra delar av Saint-Gobain kunde Gyproc fortsätta
att leverera gipsskivor under hela kvarnbytet.

– Nu har kvarnen
en betydligt
högre kapacitet
än tidigare, säger
underhållschef
Tore Jakobsson.

DEN GAMLA KVARNEN hade varit i bruk sedan
1982. I kvarnen mals allt råmaterial som
används i Gyprocs produktion i Bålsta.
– En sådan här kvarn ska egentligen
kunna stå pall betydligt längre än 34 år.
Men vi har kört en hög andel återvunnet
gips med kartong, vilket kvarnen egent
ligen inte var konstruerad för. Den nya
kvarnen kommer nog att kunna använ
das i nära 50 år, säger Tore Jakobsson,
underhållschef på Gyproc.
– Eftersom vi har slutat att använda
så kallat industrigips i produktionen
minskar slitaget på den nya kvarnen
ytterligare, säger han.
Gyproc använder i dag enbart åter
vunnet gips samt gipssten till sin pro
duktion. Industrigips är en produkt som
framställs ur restprodukterna från rök
gasreningen vid kolkraftverk.

Unik kvarnlösning
Den nya kvarnen tillverkades i Turkiet
av det tyska företaget Claudius Peters.
Kvarnen på 56 ton fraktades i tre delar
på lastbil.
– Hela processen med att byta kvarn
tog 5-6 veckor. Då innefattar det ned
montering av den gamla kvarnen, gjut
ning av ny bottenplatta samt uppfö
rande av den nya kvarnen. Vi köpte
kvarnen i princip nyckelf ärdig, med
undantag för bottenplattan, berättar
Tore Jakobsson.

Kvarnen på 56 ton fraktades i tre delar på
lastbil från Turkiet.

– Nu har kvarnen en betydligt högre
kapacitet än tidigare. Den har också en
unik konstruktion som är först i sitt slag.
Botten består av en skål med fem stycken
900 mm stora stålkulor, som vardera
väger 1,5 ton. Med hjälp av hydraulik
och 12 fjädrar pressas ovandelen ned mot
underdelen. Och tvärtemot vad man
kanske tror är det inte ovandelen, utan
underdelen som roterar och skapar den
krossande rörelsen med hjälp av stål
kulorna, säger Tore Jakobsson.
Trots att kvarndriften låg nere i 5-6
veckor kunde leveranserna till kun
derna fortsätta.
– Eftersom Saint-Gobain har en ge
mensam verksamhet i hela Norden har
vi kunnat fylla behovet genom tillverk
ning på våra andra produktionsanlägg
ningar i regionen. Det visar på den
styrka och stora kapacitet som finns
inom koncernen, säger Tore Jakobsson.

Livslängden för den nya kvarnen beräknas
till cirka 50 år.

Kontakt 

Tore Jakobsson
tore.jakobsson@saint-gobain.com
Tel. 0171-41 54 24

Fokus på hälsa och trivsel under EHS-dagen

Lily Levy, EHS Manager på Gyproc.
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I O K TO B E R G E N OM FÖ RD ES EHS-dagen på
Gyproc i Bålsta. Det är en återkommande
aktivitet som sker vartannat år och berör
hela koncernen. Syftet är att uppmärk
samma betydelsen av att ständigt arbeta
med säkerhet, hälsa och miljö. Runt om
i världen anordnas olika aktiviteter för
personalen. I Bålsta var årets tema bo
lagets kärnvärden: utveckling, kunskap,
trygghet och trivsel.
– Det handlade bland annat om arbets

miljö, kommunikation på arbetsplatsen
och om allmänna värderingar i synen på
medarbetarna, säger Lily Levy, EHS
Manager på Gyproc.
EHS står för Environment, Health &
Safety.
– Personalens delaktighet är otroligt
betydelsefull, därför kommer vi att
fortsätta att genomföra medarbetar
enkäter och kulturmätningar för att
därefter kunna ta fram handlingsplaner

f ör vårt f örbättringsarbete. Det är
också viktigt att alla delar av verksam
heten får säga sitt. Det finns inte en
universallösning som fungerar för hela
företaget, säger Lily Levy.
– Självklart finns det också tydligt
kundfokus i förbättringsarbetet. När en
anställd känner sig trygg och trivs på
arbetet har den också större motivation
att till exempel ta ansvar för och lösa
problem som uppstår, säger Lily Levy.
www.gyproc.se

Med våtrumsskivor minskar risken för allvarliga följder efter vattenskador.

”Fortsätt välja bort
kartongklätt i våtrum”
Förra året reviderade Byggkeramikrådet,
BKR, sina branschregler, BBV, när det gäller
kartongklädda gipsskivor i våtrum. Ett
tidigare förbud mot kartongklädda gipsskivor i våtrum har tagits bort, vilket mötts
av kritik från flera håll i branschen, så även
från Gyproc.
– Vattenskador kan få allvarligare konse
kvenser med kartongklätt gips i våtrum.
Att följa våra föreskrifter kan vara viktigare
än någonsin, säger Björn Berlin, teknisk
chef på Gyproc.

DET TIDIGARE FÖRBUDET i BBV omfattade använd
ning av kartongklädda gipsskivor som underlag
för tätskikt eller bakomvarande skiva i våtzon
1, alltså den del av våtrummet som utsätts för
mest vattenbelastning. Den främsta anled

www.gyproc.se

ningen var att den övriga marknaden inte
ställde lika hårda krav på våtrumsskiva som
BKR. Andra branschorganisationer som han
terar arbeten i våtrum har inte haft samma
ställningstagande till kartongklädda gipsskivor
i sina branschregler.

Stort behov av våtrumsskivor
Revideringen har ifrågasatts och många skiv
tillverkare, däribland Gyproc, som fortfarande
rekommenderar våtrumsskivor i hela våtrummet.
– Vi rekommenderar att man fortsätter att
montera våtrumsskivor och inte bara i våtzon
1. Om det går hål i tätskiktet är risken för all
varliga följder av en vattenskada betydligt
större med kartongklädda gipsskivor. Det är
viktigt att man fortsätter att följa de före
skrivna lösningar som Gyproc har tagit fram,
säger Björn Berlin.
– Vi har inte kunnat se någon större nedgång

i efterfrågan på våra våtrumsskivor, så det verkar
som att våra kunder fortsätter att ta det säkra före
det osäkra. Inom Saint-Gobain och Gyproc
kommer vi att fortsätta med utveckling av
lättbyggnadslösningar för våtrum. Det finns ett
stort behov på marknaden, oavsett vilka
branschrekommendationer som finns just nu,
säger Björn Berlin.
Med eller utan kartong
Vad är då skillnaden mellan en gipsskiva och
en våtrumsskiva?
– En gipsskiva är en gipsbaserad skiva som är
omsluten av kartong, det vill säga gipsskivor
har alltid kartong. Om vi tar Gyprocs våtrums
skiva Glasroc Ocean som exempel, så är det en
gipsbaserad skiva som saknar omslutande kar
tong. Ocean kan därmed inte benämnas som
en gipsskiva, utan det är en gipsbaserad våt
rumsskiva, säger Björn Berlin.
Gyproc Solutions
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Nya betongbjälklag har
gjutits för att ersätta de
tidigare stålbjälklagen.

Många detaljer från industriperioden
har behållits i det nya hotellet.

Fakta The Steam Hotel

Västerås Ångkraftverk var i drift i 75 år
innan det stängdes 1992. Sedan tidigare
inrymmer bygganden äventyrsbadet
Kokpunkten. Hotellet, som ska stå
färdigt hösten 2017, har 227 rum, spa,
två restauranger och bar.
Byggherre: Kokpunkten Fastighets AB/
ESS Group
Totalentreprenör: Peab AB
Arkitekt: Norra Flygeln AB
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I det gamla ångkraftverket produceras inte längre elektricitet, men det har behållit sin tegelfasad.

Industrihistoria bevaras
när ångkraftverk blir hotell
Intill ett av Mälardalens mest populära
äventyrsbad byggs just nu The Steam
Hotel. Äventyrsandan är tydlig även i
hotellets utformning, eftersom gästerna
kommer att bo i ett ombyggt ångkraftverk
när de flyttar in under hösten 2017.
PEAB AB HAR fått uppdraget att bygga om det gamla
kraftverket till ett hotell med 227 rum. Bygg
naden är 62 meter hög och omfattar 18 våningar.
Ångkraftverket togs i drift 1917 och avvecklades
1992. 2014 öppnade äventyrsbadet Kokpunkten,
som kallas Sveriges första actionbad av ägaren
Peab Fastighetsutveckling.
– Vi började redan 2014 med en ganska
omfattande ombyggnad för hotellets räkning.
Vi har till exempel gjutit nya betongvalv för
att ersätta de gamla stålbjälklagen, berättar
Peabs platschef Håkan Söderberg.
– Vi har inte bara ansvarat för hotellbygget

www.gyproc.se

utan också för anläggningen av äventyrsbadet
för två år sedan, säger han
Eftersom byggnaden är k-märkt har många
delar bevarats, bland annat tegelfasaden. Även
inne i hotellet kommer teglet samt stålbalkar att
vara synligt på vissa ställen. Industrikänslan ska
bibehållas genom hela hotellet. Här har man haft
kontakt med föreningen Ångkraftverkets vän
ner för att få kunskap om byggnadens historia.
Gyproc har levererat lättbyggnadssystem till
innerväggarna, främst standardgips och stålreglar, samt en del våtrumsgips.
– Det är våtrumsgips för vissa hygienutrymmen,
eftersom hotellrummens badrum levereras i
f ärdiga kassetter som lyfts på plats, berättar
Håkan Söderberg.
– Vi håller just nu på med att montera gips
på våning 15. Materialleveranserna har kommit
i praktiska våningspaket genom Beijers Västerås.
Paketen har lyfts in med kran, en lösning som
har fungerat mycket smidigt, säger han.

Håkan Söderberg, platschef på Peab.

Kontakt 

Kent Pettersson
kent.pettersson@gyproc.com
Tel. 0171-41 52 42
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Snygga gipshörn
oavsett vinkel

AquaBead Flex Pro sätts på plats, oavsett hörnets vinkel, och efter 30 minuter är den klar att spacklas.

Produktsuccén AquaBead har fått ytterligare
en uppföljare: Gyproc AquaBead Flex Pro.
Innerväggsprofilen kan användas för ineller utvändiga gipshörn i olika grader och
vinkel.
Den ger snygga hörn som är tåliga för
slag och minskar behovet av efterarbete.
GYPROC AQUABEAD LANSERADES under 2011 och blev
bland annat nominerad till Årets produktnyhet,
i en tävling som arrangeras av Nordbygg, Svensk
Byggtjänst och tidskriften Byggindustrin. Profilen
är ett självhäftande hörnskydd som är enkelt att
montera och ger mycket slagkraftiga hörn.
2013 kom uppföljaren Gyproc AquaBead
L-Trim som bygger på samma princip. Det är
en förklistrad polymer-förstärkt profil som
skapar perfekta avslut och vinklar i exakt 90
grader, perfekt vid målning eller tapetsering.
Och under 2016 lanserades alltså Gyproc
AquaBead Flex Pro, som är en profil för inneroch ytterhörn i olika grader och vinkel. Den
flexibla profilen sätts på plats, oavsett hörnets
vinkel, och efter 30 minuter är den klar att
spacklas.
Samtliga profiler i AquaBead-familjen har en
mycket stark polymerk ärna med tätfibrigt spe
cialpapper på båda sidor samt perforering för
optimal vidhäftning av spackel eller fogmassa.
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Det är lätt att kapa profilen till önskad längd med en grov sax.

Baksidan är belagt med lim som aktiveras med
vatten som sprutas på med en sprejflaska. Varken
inf ästningsmedel eller specialverktyg behövs
för att montera profilerna. De är lätta att kapa
till önskad längd med en grov sax.

Kontakt 

Gyproc Technical Sales & Support
teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com
Tel. 0171-41 54 80

www.gyproc.se

NYANSTÄLLDA PÅ GYPROC

Ny Ceiling Sales Manager
Fredrik Berg har börjat som ny Ceiling Sales Manager på Gyproc i Sverige.
I SIN ROLL som Ceiling Sales Manager kommer
Fredrik Berg att ansvara för Gyptone akustik
undertakssortiment inom Gyproc. Han började
sin tjänst på Gyproc den 7 november.
– Med en dedikerad säljchef för undertaks
segmentet kan Gyproc stärka servicen till
kunderna. Jag kommer bland annat att fungera

som bollplank vid större projekt för våra kunder
bland undertaksentreprenörer och inom före
skrivande led. Jag ska också se över och stärka
avtalsstrukturen, säger Fredrik Berg,
Fredrik Berg har tidigare bland annat arbetat
på Lindab som försäljningsingenjör.

Ny säljare mot föreskrivande led
Mikael Eriksson är ny teknisk säljare med särskilt ansvar
för föreskrivande led i norra och mellersta Sverige.
SEDAN DEN 3 OKTOBER i år är Mikael Eriksson
ny medarbetare på Gyprocs avdelning för
Teknisk försäljning och support.
– Jag är en av flera tekniska säljare och
ska tillsammans med mina kollegor bland
annat ge service till kunder inom det före
skrivande ledet, till exempel arkitekter,
projektörer, byggnadsingenjörer och pro
jektledare. Vi är ett viktigt bollplank för

Återvänder till Gyproc som teknisk chef
S E D A N

D E N

3

O K T O B E R

Björn Berlin är ny teknisk chef på Gyproc sedan den 1 september i år.
i år är Mikael Eriksson ny medarbetare på Gy
Gyprocs tidigare
mångårige
tekniske
procs
av- delning
för Teknisk försäljning och
ÄVEN OM BJÖRN Berlin är ny på posten som
support. arbetar i dag
teknisk chef är han ingen nybörjare på chef Torbjörn Pettersson
Rådgivare
inomtekniska säljare och ska
– Jag
är en av flera
företaget. Han har tidigare arbetat på som Senior Teknisk
tillsammans med mina kollegor bland annat
säljsidan i 12 år inom Gyproc, bland an företaget.
– Våra kundergekommer
nogkunder
inte attinom det föreskrivande
service till
nat som KAM och säljledare. Efter två
märka av någon ledet,
dramatisk
förändring
till exempel
arkitekter, projektörer,
års frånvaro är han nu tillbaka.
tagit över rollen som
och projektledare. Vi är
– Gyproc och Saint-Gobain är ett på i och med att jagbyggnadsingenjörer
jag tidigare
harför våra kunder när det
ett viktigt
bollplank
många sätt unikt företag, eftersom man teknisk chef. Eftersom
är jagattvälhitta
medveten
gäller
tekniskt, ekonomiskt och
satsar så mycket på teknik- och mate arbetat på säljsidan
verklighet hållbara
och deraslösningar vid renove
rialutveckling. Dessutom är man ak om våra kundersekologiskt
rådgivning
och ombyggnadsprojekt
pro
ny- och
på ett
tiva på många områden inom bran behov av tekniskrings-,
Självklart
kommer vi säger han.
i byggprocessen,
schen, till exempel bär det gäller för duktutveckling. skede
linje
för inno
Mikael
Eriksson
har tidigare arbetat som
ändringar i regelverk och övriga före fortsätta driva en aktiv
lättbyggnadslös
projektledare
och sälj-driftansvarig inom
skrifter. Det är inte många andra före vativa och hållbara
kunder, säger iBjörn
ett antal år samt även drivit
tag som har så höga ambitioner och det ningar för våra byggbranschen
Berlin.
egen byggfirma.
har jag saknat, berättar Björn Berlin.
www.gyproc.se

våra kunder när det gäller att hitta tekniskt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbara
lösningar vid renover ings-, ny- och
ombyggnadsprojekt i alla skeden av bygg
processen, säger han.
Mikael Eriksson har tidigare arbetat som
projektledare och sälj-driftansvarig inom
byggbranschen i ett antal år samt även
drivit egen byggfirma.

”Det är inte många
andra företag
som har så höga
ambitioner
och det har
jag saknat.”
BJÖRN BERLIN
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Nytt kompetenscenter
för hela branschen
Saint-Gobain Habitarium är koncernens
nya kompetenscenter på Södermalm.
Här kan hela branschen samlas för att
utbyta kunskap, idéer och goda exempel
på hållbart byggande.

SAINT-GOBAIN HABITARIUM SLOG upp portarna under
hösten 2016. Det ligger strategiskt placerat mitt
på centrala Södermalm i Stockholm. Här finns
samtliga företag inom Saint-Gobain Construction
Products representerade, som Ecophon, Scanspac,
Glassolutions, Leca och Solargard.
Habitarium fungerar som en mötesplats och
ett kompetenscentrum, inte bara för Saint-Gobain
och deras kunder utan för hela branschen.
Här anordnas till exempel seminarier med
fokus på akustik, hälsa, hållbart byggande och
mycket annat.

Gemensamma arbetsplatser
På Saint-Gobain Habitarium finns ett antal
arbetsplatser, såväl permanenta som tillfälliga.
Målet med den nya gemensamma arbetsplatsen
är att skapa förutsättningar för tätare samarbeten
inom Saint-Gobain, vilket ska hjälpa företaget i
målsättningen att bli marknadsledande inom inno
vativaoch hållbara byggnadslösningar. Här finns
också en utställning, där besökare kan titta när
mare på de senaste produkterna och tekniska
lösningarna. Kunder som är intresserade av att göra
ett besök på Habitarium kan enklast ta kontakt
med sin säljare.
Seminarium om ljudkomfort
I oktober samlades ett 20-tal arkitekter, entre

I Saint-Gobains nya kompetenscenter finns bland annat plats för seminarier och ett showroom där olika
produkter och lättbyggnadslösningar visas upp.

prenörer och byggherrar för att lyssna till det
första, i en serie seminarier, om ljudkomfort.
Patrik Andersson, Isover, inledde med att berätta
om koncernen Saint-Gobains kompetens, am
bition och viljeinriktning där människa och miljö
står i fokus. Därefter gick ordet över till akustikern
Anne Hallin som berättade för åhörarna om
effekten på människor av oönskat ljud, det vi i
dagligt tal kallar buller. Hon poängterade att
vilket ljud som upplevs som buller är individuellt
och det beror även på när på dygnet man utsätts
för ljudet. Även om decibelnivån är densamma så
kan ljudet upplevas starkare, som buller, nattetid.
Gyprocs Torbjörn Pettersson berättade om den
nya ytterväggen Silent Wall som erbjuds kun
derna som ett system. Väggen gör att man kan
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bygga i bullerutsatta områden med en lätt
konstruktion och ändå uppfylla de krav som
finns på maximal bullernivå i bostäder.
Anders Anderberg från Weber berättade om
undersökningen BETSI som genomförts att
Boverket. Resultatet visade att skrap- och
stegljud är de ljud som människor upplever som
mest störande. Därefter är det röster, TV, musik
och vägtrafik som stör. Anders presenterade hur
flytande undergolvskonstruktioner kan användas
för att minimera skrap- och stegljud.
Detta var det första seminariet av flera som
planeras i Habitarium. Under våren 2017 kom
mer fokus att ligga på ljudmiljö. Två seminarier
är redan planerade: Det ena om ljudmiljö i
skolor, det andra om ljudmiljö i vårdlokaler.
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