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Det blir aldrig så billigt som när man bygger rätt från början

Certifiering säkerställer kvaliteten
I detta nummer av Gyproc Solutions kan du
läsa om vår certifiering av både entreprenörer och byggprojekt. Gyprocs Certifierade
Entreprenörer är otroligt viktiga samarbetspartners för oss. Syftet med certifieringen är
att säkerställa att arbetet med våra produkter
och system utförs professionellt och enligt
våra föreskrifter. På så sätt kan Gyprocs
kunder vara säkra på att våra system har de
egenskaper som avses, till exempel när det
gäller brandskydd, akustik, fuktsäkerhet eller
miljöprestanda.
Våra Certifierade Entreprenörer har bland annat

genomgått en speciell utbildning i vår regi,
som omfattar både montörer och arbetsledare. Syftet med utbildningen är att såväl öka
kunskapen om kraven som att öka förståelsen
om varför kraven finns.
E n Ce r t i f i e r a d E n t r e pr e n ö r kan genomf öra
byggprojekt som ett kvalitetssäkrat projekt,
vilket innebär att Gyproc finns med som ett
stöd under hela byggprocessen, från projektering och fram till färdigställande. Risken
för att fel uppstår under byggprocessen

Lars Lundberg,
VD Gyproc Sverige
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minskas samtidigt som konsekvenserna av
eventuella fel kraftigt reduceras.
gått drygt ett halvår sedan vi lanserade vår banbrytande lättviktsskiva ErgoLite, skivan som är 25 procent lättare än tidigare standardgipsskivor. Den låga vikten
medför bland annat en förbättrad arbetsmiljö, ökad effektivitet vid byggprocessen
och stora miljöfördelar.

Det har nu

Gensvaret fr ån m arknaden har varit mycket
positivt och försäljningen av ErgoLite har
ökat kraftigt efter sommaren. Det visar att
vi har tagit fram en efterlängtad produkt som
fyller ett behov på marknaden. Den lättviktsteknologi som vi har utvecklat har en
mycket stor potential och den kommer säkert
att finnas i flera av våra produkter framöver.

påminna om vårt deltagande
på NordBygg i april nästa år. Här kommer vi
att ställa ut tillsammans med övriga företag
inom Saint-Gobain-koncernen på temat
Multi Comfort.

Slutligen vill jag
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Lättare tak
med samma
egenskaper

Undertaket har ett synligt
bärverk T24 och undertaksskivan Point 11 med kant E24,
600 x 600 mm.

Fakta 

I den nya Sommarhemsskolan i Uddevalla har det
nya Gyptone akustikundertaket använts. Tack vare
reducerad tjocklek på skivorna har de blivit lättare,
samtidigt som deras egenskaper inte förändrats.
F-9-skola i centrala Uddevalla. Den är byggd med den
senaste energispartekniken, till exempel
med sensorstyrt ljus, ventilation och
värme. Systemet känner dessutom av hur
många som finns i lokalerna, genom att
mäta koldioxidhalten.
20 solpaneler på gymnastiksalen producerar el som går in på skolans elnät.
Skolan är byggd i suterräng. För att
få så mycket volym som möjligt har alla
lokaler på det översta planet lutande och
höga snedtak.

Sommarhemskolan är en

Förbättrar inomhusklimatet
I augusti 2013 öppnades den nya Sommarhemsskolan, med en ny byggnad och
en befintlig som har renoverats. Båda
byggnaderna stod f ärdiga samtidigt.
Ytterligare två bef intliga byggnader
kommer att renoveras under 2013–2014.
– I stora delar av den nya byggnaden
har vi monterat Gyptone Akustikundertak, säger Billie Pettersson, projektledare på Interoc Akustik. I skolsalarna
har vi monterat Gyptone på en mindre
upphöjd del vid taket, precis vid dörren.
Gyptone sitter i samtliga korridorer samt
på toaletterna.

Fakta Gyptone 10 mm

Gyptone akustikundertak
600 x 600 mm har numera en
reducerad tjocklek från 12,5 mm till
10 mm, vilket minskar vikten per
skiva med 13 procent – samtidigt
som skivans egenskaper är
oförändrade.
Det innebär bland annat att fler

www.gyproc.se

Sommarhemsskolan byggdes av Uddevalla
kommun med Per Jacobsson Byggnads
som generalentreprenör. Som arkitekter
anlitades Contekton Arkitekter och som
undertaksentreprenör Interoc Akustik AB.

Undertaket har försetts med Gyptone Activ’Air, en teknologi som aktivt
förbättrar inomhusklimatet genom att
bryta ned flyktiga organiska föreningar,
till exempel formaldehyd.
13 procent lättare
På Sommarhemsskolan har man använt
Gyptone akustikundertak med en reducerad tjocklek på skivorna från tidigare
12,5 mm till 10 mm. Det ger en reducerad vikt på 13 procent.
– Nu är ju gipsskivorna så lätta ändå
att man inte märker någon skillnad när
man hanterar dem en och en, säger Billie
Pettersson. Men sammantaget innebär
det ju en minskad vikt vid monteringen.
Interoc Akustik AB verkar främst
inom akustik, men arbetar även med
gips- och beklädnadsentreprenader och
montage av väggsystem.

Kontakt 

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

skivor får plats per förpackning, 8
i stället för 6. Det betyder också
fler kvadratmeter per pall – från
35 till 46 m2, en ökning på 33
procent. Det gör skivorna lättare
att transportera, lagerhålla och
montera.
Eftersom produkternas

egenskaper inte har förändrats
är de godkända enligt samma
standarder och klassningar för
brand, akustik och inneklimat som
tidigare.
Det är heller ingen skillnad när
det gäller skivornas egenskaper
vad gäller belastning, nedhäng

eller kanter. Skivans densitet är
oförändrad vilket betyder att alla
goda egenskaper är intakta.
Skivorna på 10 mm kan
monteras tillsammans med de
tidigare skivorna på 12,5 mm utan
synbar skillnad.
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TEMA: certifiering

Certifiering
minskar risken för byggfel
– Det blir aldrig så billigt att bygga
som när man bygger rätt från
början. Ju senare man upptäcker
ett fel i byggprocessen, desto dyrare blir det att rätta till det, säger
Thomas Viktorsson på Gyproc.
Genom vår certifiering kan man
fånga upp eventuella fel redan
innan produktionen sätter igång.
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Hos beställ are och större entreprenörer
finns ett starkt behov av att säkerställa
en byggnads olika funktionskrav. När
byggnadskraven inte uppfylls och fel
uppstår i konstruktionens funktion kan
det vara svårt att klarlägga ansvarsfrågan
om de ingående produkterna har kommit från flera olika leverantörer.
För att undvika problem med otydliga
gränssnitt mellan olika leverantörer har
möjligheten att välja en kvalitetssäkrad
process – med en Certifierad Entreprenör
i lättbyggnadsteknik – tagits fram av
Gyproc.

Inget merarbete
– Att vara Certifierad Entreprenör gör
det möjligt för entreprenören att kvali-

tetssäkra arbeten med Gyprocs lättbyggnadssystem och på så sätt eliminera
risken att fel uppstår och begränsar deras
konsekvenser, säger Thomas Viktorsson.
Arbetssättet bygger på ett fördjupat
samarbete mellan oss och entreprenör
och beställare. Vi är med redan på förmöten och tar fram sådant som detaljer
för anslutningar och listor för egenkontroll, som sedan används ute på byggena.
När projektet är genomfört går vi igenom entreprenörens dokumentation och
utfärdar ett certifikat att bygget är utfört
enligt våra specifikationer.
– Kvalitetssäkringen integreras i entreprenörens eget KMA-system, så det
kommer inte att innebära något egentligt merarbete från deras sida, säger
www.gyproc.se

Gyprocs certifiering

Certifieringen riktar sig främst mot entreprenörer inom
stomkomplettering. Inför varje projekt görs en genomgång
där det bestäms vad som ska ingå i egenkontrollen. Egen
kontrollen utförs under byggprocessen av den certifierade
entreprenörens arbetsledare. Vid projektets slut går Gyproc
igenom dokumentationen och utfärdar ett certifikat. Det är
en funktionsgaranti för de system från Gyproc som ingår i
projektet.
Utbildningspaketet omfattar två dagar för arbetsledare
och en dag för montörer och förmedlar fördjupad respektive
grundläggande kunskaper om brandkrav, ljudkrav, fukt och
praktiskt montage.

Tommy Haglund på Gyproc. Vår certifiering omfattar alla delar av byggprocessen, från planering och ledning till
uppföljning.
Bygga på rätt sätt
Hos en Certifierad Entreprenör genomgår alla personer inom arbetsledande
funktion en tvådagarsutbildning som tar
upp alla delar av och funktioner inom
Gyprocs lättbyggnadssystem, till exempel
brandskydd, akustik, statik och fuktskydd.
– Vi visar tydligt på vad resultatet kan
bli om man inte bygger på rätt sätt. Det
spelar ingen roll att man använder rätt
produkter, om man ändå inte bygger på
rätt sätt så uppnår inte byggnadsdelen
www.gyproc.se

rätt egenskaper, till exempel vad det
gäller brand och ljud, berättar Thomas
Viktorsson.
Gyprocs handbok och monteringshandbok är grunden för de arbeten som
utförs.

”Vår certifiering omfattar
alla delar av
byggprocessen,
från planering
och ledning till
uppföljning.”
Thomas Viktorsson

Återkommande utbildning
För montörerna anordnas en endagarsutbildning som inte går in lika djupt på
respektive område, men på samma sätt
speglar vilken effekt olika fel kan få.
– Utbildningen utvecklas ständigt för
att möta behoven hos varje entreprenör.
Vi har till exempel valt att plocka bort den
praktiska delen av utbildningen. På den
här nivån behöver montörerna och arbetsledarna ingen från Gyproc som visar hur

de ska montera. Det viktiga är att veta
varför och vad som händer om man inte
gör rätt, säger Thomas Viktorsson.
Hos Lindqvist Bygg som var första
entreprenör att genomgå den nya certifieringen deltog även företagsledning
och personal från kvalitets- och kalkylavdelningarna.
Vartannat år ska personer i arbetsledande position hos den certif ierade
entreprenören förnya utbildningen.
Nyanställda ska utbildas successivt.

Gyproc Solutions
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TEMA: certifiering

Fakta

Brf Lindblomman byggs med
Besqab Projektutveckling AB som
generalentreprenör. Arkitekter är
Joliark AB. Lindqvist Bygg AB har
anlitats för stomkomplettering.

Pionjärprojektet Lindblomman:

Först ut att certifieras

Bostadsrättsföreningen Lindblomman i Beckomberga är ett banbrytande projekt
inom två områden: de två husen är både först ut med att helt och hållet byggas
med Gyprocs nya lättviktsskiva och att omfattas av Gyprocs projektcertifiering.
i Beckombergas
parklandskap i västra Stockholm. Inflyttning är planerad till mars 2014.
– Vi är färdiga med att montera gipsen
på alla sex plan i hus 1, där har man nu
kommit så långt som montering av kökoch inredningssnickerier, säger Vladzislau Shaban, arbetsledare på Lindqvist
Bygg som ansvarar för stomkomplettering på Lindblomman.
– Nu har vi precis börjat med hus 2. Vi
har mycket positiva erfarenheter av ErgoLite eftersom skivan är så mycket lättare

Brf Lindblomman ligger
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än en standardskiva. För snickarna är det
viktigt, det handlar om flera hundra kilo
i veckan vilket gör stor skillnad för arbetsmiljön, säger Vladzislau Shaban och gör
ett snabbt överslag om hur mycket viktskillnaden egentligen blir.
– Låt säga att man monterar upp till
60 skivor om dagen vilket motsvarar
cirka 135 kvadratmeter. Med en minskad vikt på 25 procent blir det 1 550 kilo
mindre som man behöver hantera i
veckan! På ett år blir det 70 ton! Det gör
ganska stor skillnad.

”För min del
har certifieringen inte inneburit någon
större skillnad
jämfört med
tidigare, definitivt inget
merarbete.”
Vladzislau Shaban

– Dessutom är skivan lättare att
jämna av kanterna på, men fortfarande
tycker många snickare att den är lite
svårare att skära på grund av den hårdare pappen, säger han.
Inget merarbete
När Lindblomman står färdigt efter årsskiftet ska den bli det första projektet
som är kvalitetssäkrat enligt Gyprocs
certifiering.
– För min del har certifieringen inte
inneburit någon större skillnad jämfört
www.gyproc.se

ErgoLite väger 25 procent mindre än jämförbara traditionella gipsskivor. ”På en vecka innebär det att en montör hanterar 1 550 kilo
mindre i veckan”, säger Vladizlau Shaban.

med tidigare, definitivt inget merarbete,
säger Vladzislau Shaban. Certifieringen
innebär egenkontroller men det hade vi
tidigare också. I vår projektpärm finns
allt som vi behöver veta dokumenterat.
På samma sätt uppskattar Vladzislau
Shaban den utbildning som samtliga
snickare inom Lindqvist Bygg genomgått.
– Det var en bra möjlighet för oss att
kunna ställa frågor och få svar om det vi
var osäkra på, säger han. Vi fick också bra
information om nya produkter vilket gör
att man vet vad som kommer i framtiden.
Kontakt 

Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@saint-gobain.com
Tel 0171-41 54 62

www.gyproc.se

Thomas Viktorsson från Gyproc
tillsammans med
Vladizlau Shaban
från Lindqvist Bygg,
den första entreprenör som certifierats
enligt Gyprocs nya
certifiering.

Gyproc Solutions
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TEMA: certifiering

Anders Sandelius (tv) och Niclas Wendel (th) flankerar Göran P Larsson, vd på Lindqvist Bygg.

Certifieringen är ett sätt
att konkurrera med kvalitet

– Det finns många som tycker det är lätt att ”hänga
upp gipsskivor”, men ändå finns det så få som faktiskt gör
det rätt, säger Anders Sandelius, ägare av Lindqvist Bygg.
– I dag har pris alltför stor betydelse, större fokus måste
läggas på kvaliteten på arbetet som utförs och där tror
jag att entreprenörscertifieringen kan spela en viktig roll,
säger han.
8
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Innan sommaren genomgick hela Lindqvist
Bygg den utbildning som ingår i Gyprocs
entreprenörscertifiering. Alla i arbetsledningen deltog i utbildningen över två
dagar, medan alla montörer gick utbildningen över en dag. Även personal från
kontoret (kalkyl, KMA, arbetschefer och
vd) deltog i en endagarsutbildning.
– Jag anser att utbildningen var jätte
viktig för hela företaget, säger Niclas
Wendel, ansvarig för kvalitets-, miljöoch arbetsmiljöfrågor på Lindqvist Bygg.
Utbildningen ger en överblick över hur
allt hör ihop och varför kraven ser ut som

www.gyproc.se

”När man ser jobb som inte håller måttet inser man hur ofta
som priset är det viktigaste för inköparna. Certifieringen gör
det möjligt för oss att i stället konkurrera med kvalitet.”
Anders Sandelius

de gör. Certifieringen har helt klart lyft
medvetandet hos killarna och engagemanget har ökat.
– Man måste alltid komma ihåg att
det stora jobbet görs av arbetsledarna
och montörerna ute på plats, det är där
som kvalitetssäkringen görs, säger Anders Sandelius.
Inget merarbete
Lindqvist Bygg har arbetat inom stomkomplettering i nära 20 år och har en
lång erfarenhet av Gyprocs lättbyggnadssystem. Företaget har till exempel
omfattats av en tidigare version av entreprenörscertifieringen.
– Vi har efterfrågat från Gyproc att
de skulle satsa på certifieringen igen. Att
de nu också gör det ser vi mycket positivt
på, säger Anders Sandelius. För Lindqvist Bygg som har arbetat med Gyproc
sedan länge är certifieringen mer ett
bevis på att vi jobbar rätt, än att det är
så mycket nytt som tillkommit. Certifieringen är ett sätt för oss att sticka ut
på marknaden.
– Certifieringen i sig innebär inget
merarbete, varken på kontoret eller ute
på arbetsplatserna, säger Niclas Wendel.
Egenkontroller har ju alltid funnits och
enbart ett fåtal saker har lagts till. Det
har blivit mycket tydligare för alla, även
beställaren, om hur arbetena har utförts
och kvaliteten säkerställs.
Kvalitet viktigare än pris
Anders Sandelius tycker att många inköpare tittar allt för mycket på priset och
en certifiering i dagsläget kan vara svår
att motivera prismässigt. Ett mål skulle
kunna vara att få certifieringen att bli
ett skallkrav vid upphandlingar, ett sätt
att säkerställa kvaliteten på det som
upphandlas.
– När man ser jobb som inte håller
måttet inser man hur ofta som priset är
det viktigaste för inköparna, säger Anders Sandelius. Certifieringen gör det
möjligt för oss att i stället konkurrera
med kvalitet.
– Som marknaden ser ut i dag blandas
www.gyproc.se

Brf Lindblomman
i Beckomberga
kommer att vara
certifierat enligt
Gyprocs kvalitetssäkring.

material från flera tillverkare. Det innebär att beställaren står där helt utan de
systemgarantier som ligger hos leverantören och kräver att deras produkter
används fullt ut. Detta är också styrkan
i certifieringen.
– Certif ieringen knyter oss också
närmare vår viktigaste leverantör, där
vi arbetar mer tillsammans som ett lag
än som enbart kund och leverantör,
säger han. Samtidigt är vi självklart fria
att använda oss av andra leverantörer för
enskilda projekt, certifieringen innebär
inga begränsningar på något sätt.
Marknadsför certifieringen
Anders Sandelius menar att det nu är
viktigt att marknadsföra Gyprocs certifiering.

– I rollen som entreprenör respektive
leverantör har Lindqvist Bygg och Gyproc ett omfattande arbete framför oss.
Ser man till andra länder är detta systemgarantitänkande ett skallkrav. Man
måste öka kunskapen om det ute på
marknaden, inte minst i föreskrivande
led. Det skulle kunna stärka hela branschen, säger han. Det kommer att öka
certifieringens trovärdighet. Vi försöker
göra vår bit genom att berätta för våra
beställare om den.
I Brf Lindblomman i Beckomberga
genomförs just nu det första byggprojektet som kommer att vara certifierat enligt
Gyprocs kvalitetssäkring.

Gyproc Solutions
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Fakta

Örebro medicinarcampus byggs av Lands
tingsfastigheter, Örebro läns landsting.
Generalentreprenör är NCC Hus AB och
arkitekter White Arkitekter AB.
För att möta lokalbehovet för läkarutbildningen vid Örebro universitet har man byggt ett helt nytt medicinarcampus.

Brandsäkrade lokaler
för läkarutbildning
I januari flyttar läkarutbildningen
vid Örebro universitet in i sitt nya
campus på 11 600 m2. Byggnaden
har brandsäkrats med Glasroc F
FireCase, en skiva lika fukttålig som
marknadens bästa våtrumsskiva.

2011 startade den första nya läkarutbildningen i Sverige på 25 år vid Örebro
universitet. Varje år tas 125 nya studenter in på utbildningen och för att möta
lokalbehovet har man byggt ett helt nytt
medicinarcampus vid Örebro universitetssjukhus. Byggnaden på tre våningar
samt källarplan innehåller utbildningslokaler, bibliotek, hörsalar, kontor,
restaurang med mera. Förutom universitetets läkarutbildning kommer lokalerna även att användas av universitetssjukhusets egen forskningsavdelning.

Klarar fukt
– Bygget har rullat på utan problem och
vi överlämnade byggnaden den sista oktober, säger Håkan Hasselkvist, platschef
på byggentreprenören NCC Hus AB.
Projektet genomförs i partnering
med Örebro läns landsting.
10
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I den nya byggnaden har allt stål
brandskyddats genom att kläs med Glasroc F FireCase. På övriga ytor i byggnaden har man använt sig av brandgipsskivan Gyproc Protect F 15 mm.
– En av de stora fördelarna med Fire
Case är fukttåligheten, säger Håkan
Hasselkvist. Det innebär att vi har kunnat montera brandskyddet även i fuktigt
väder, vilket sparar mycket tid under
byggprocessen.
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.
Glasroc F FireCase är lika fukttålig
som marknadens bästa våtrumsskiva.
Den har klassningen H1 enligt gällande
EN-standard. Skivan kan monteras i
fuktig miljö utan att brandskyddet påverkas om skivan blir blöt.
Kontakt 

Kent Pettersson
kent.pettersson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 42

Allt stål har brandskyddats genom att kläs med Glasroc F FireCase,
på övriga ytor har man använt sig av Gyproc Protect F 15 mm.

www.gyproc.se

Hudiksvalls
sjukhus växer
med två nya våningar

Hudiksvalls sjukhus genomgår just nu en efterlängtad
utbyggnad, bland annat för en ny dialysmottagning.
Vid projektering och byggnation av vårdlokaler ställs mycket
speciella krav på de lättbyggnadslösningar som används.
Vid utbyggnaden av Hudiksvalls sjukhus används bland
annat ytterväggssystem av stål och brandskyddsskivor.

www.gyproc.se
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”Glasroc H Storm är en
jättebra vindskyddsskiva
som tål att vara exponerad i blött väder.”
Per Engbom

H

udiksvalls sjukhus är ett av
två akutsjukhus i Gävleborgs län, med ett upptagningsområde på cirka
130 000 personer. Sjukhuset har anor sedan början av 1800-talet. En av sjukhusbyggnaderna, Hus 7,
byggs ut för att bland annat rymma en
helt ny dialys- och njurmottagning. Det
innebär att dialyspatienterna kommer att
spara mycket tid på kortare resor, eftersom dialys sker 2–4 gånger i veckan och
dessa patienter tidigare har fått åka till
Bollnäs för sin behandling.

– Vi kan åstadkomma en höjd på fem
meter med hjälp av kopplingsbeslag.
Profilerna har kommit kapade i anpassade längder och där har leveranserna
fungerat mycket bra. Storm är en jätte
bra vindskyddsskiva som tål att vara
exponerad i blött väder, säger han.
I detta projekt har man också använt
sig av Aquaroc cementskiva, som en
putsbärande skiva på fasaden. Aquaroc
har använts tillsammans med Weber
putssystem och Isover isolering, vilket
bildar Serpovent EF, ett ventilerat putsat
fasadsystem.

Två nya våningar
De utökade vårdutrymmet åstadkoms
genom att Hus 7 helt enkelt får två nya
våningar. På översta våningen, plan 6
som färdigställs först, kommer dialysmottagningen och nya lokaler f ör
medicinmottagning och medicinsk
dagvård att ligga.
Efter att plan 6 är färdigställt är det
tänkt att plan 5 ska fyllas med personalrum, jourrum och expeditioner, lokaler
som behövs för att stödja verksamheten
på plan 6 och plan 4, som innehåller
operationsverksamheten. Hela projektet
planeras vara färdigt under 2014.
– Vi har ett 20-tal man och har två
nya kranar på plats, så det är ett relativt
stort projekt för oss, säger Per Engblom,
arbetsledare på entreprenören Byggtec. I
oktober lämnade vi över den första delen
av projektet, dialysen på plan 6. Resterande delar överlämnas i februari 2014.

Enkel att montera
Inne i de nya våningarna har Byggtec
också monterat brandskyddsskivan
Glasroc F FireCase.
– Fördelarna med FireCase är att den
är enkel att montera direkt på stålstommen, säger Per Engblom. Det är lite
grand som att bygga lego, det är bara
att skjuta dit skivan. Det passade extra
bra eftersom vi behövde komma åt att
montera ovanför det gamla fläktsystemet
i den befintliga byggnaden.
– Bygget har rullat på bra i sin helhet,
säger Per Engblom. Hela ytterväggssystemet med vindskyddsskivan är lättmonterad och våra leveranser har fungerat
utan problem.
Man har även använt Gyproc XR,
en skarvbar ljudregel med förbättrade
ljudegenskaper.

Tål väta
På plan 5 håller man just nu på med ytterväggarna, där används ytterväggsystemet THERMOnomic med stålreglar.
Utvändigt har profilerna klätts med
Glasroc H Storm vindskyddsskiva.
12
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Fakta byggprojektet

Byggprojektet på Hudiksvalls
sjukhus genomförs som en
utförandeentreprenad med
X-fastigheter Landstinget
Gävleborg som byggherre
och Arkitektgruppen i Gävle
som anlitade arkitekter. Som
generalentreprenör utsågs
Byggtec i Gävleborg.

Kontakt 

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

www.gyproc.se

Gyprocs vårdlokalguide

Gyprocs vårdlokalguide kom ut 2012 och riktar sig till
projektörer 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 lättbyggnadslösningar.
Guiden innehåller de lösningar som krävs för att skapa
ett effektivt och flexibelt byggprojekt samtidigt som
säkerhet, komfort och ett bra inneklimat säkras för
patienter och personal. Den fokuserar bland annat på
brandkrav, hygienkrav, akustik och strålningsavskärmning.
Guiden för projektering av vårdlokaler hittar du bland
annat på Gyprocs hemsida, www.gyproc.se.

www.gyproc.se
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ErgoLite underlättar
vid vindsrenovering
Kvarteret Nyttan, eller Hirschska huset som det också kallas, är en byggnad som
dominerar västra sidan av Stora torget i Sundsvall. Just nu byggs vindsvåningen om
till lägenheter, ett projekt som ställer stora krav på byggfirman Ellextre.
– På vindsvåningen är det ofta lite krångligt att kunna lyfta gipsskivorna på plats
och då underlättar det att vi använder oss av de lättare ErgoLite-skivorna, säger
Joachim Förnäs.
14
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H

en av den
så kallade Stenstadens mest
framträdande byggnader.
Den uppfördes 1890-91
efter den stora Sundsvallsbranden som 1888 förstörde hela centrala staden.
Vindvåningen i Hirschska huset ska
nu förvandlas till ett tiotal lägenheter.
– Inflyttning i de nya lägenheterna
kommer att ske efter årsskiftet, säger
Joachim Förnäs.
Byggmaterialet, däribland ErgoLite,
lyfts in med kran till vindsvåningen.
– Det hissar som finns i huset är för små
för att kunna användas så det är kranbil
som gäller, säger Joachim Förnäs. Eftersom huset är så gammalt är det inga standardmått som gäller och det märks också
när vi bygger på vinden. Det är många
vinklar och vrår som är svåra att komma
åt ibland, och därför är det extra smidigt
att använda de lättare ErgoLite-skivorna.
Byggnaden uppfördes 1890–91 efter
den stora Sundsvallsbranden som 1888
förstörde hela centrala staden. Hirschska
huset är en av den så kallade Stenstadens
mest framträdande byggnader. Mitt på
byggnaden finns ett torn som pryds av
en vindflöjel med en gyllene drake, som
i dag bland annat används som symbol
för Sundsvalls kommun. Fastigheten är
uppförd i renässansstil med röd tegelfasad, zinktak och putsornament. Den
utsågs till byggnadsminne 1996.
irschska huset är

Ergonomisk fördel
– Våra montörer är jättenöjda med ErgoLite, säger Joachim Förnäs. Vi har testat
skivan tidigare vid några tillfällen, men
det här är första gången som vi använder
den i ett helt projekt. Ur ergonomisk
synvinkel är skivan naturligtvis jättebra.
Den papp som täcker skivan känns lite
annorlunda att skära i början men det är
ju egentligen bara en vanesak.
– Jag trivs bra med att jobba med Gyproc, särskilt med deras säljare Anders
Mikaelsson. De är bra på att informera
om sina system och kommer gärna ut till
oss för ett besök, säger Joachim Förnäs.

Joachim Förnäs,
platschef på
Ellextre AB.

www.gyproc.se

Goda erfarenheter av lättviktsskivan
Materialet från Gyproc levererades av
Bygma i Sundsvall. För att lyfta gipsskivor och reglar upp till takvåningen
fick Bygma använda sig av kranbil.

– Det fanns inget annat sätt att få upp
materialet eftersom det inte fick plats i
hissarna, säger Micke Bylin, platschef på
Bygma. Vi fick också lyfta in varorna genom vindsvåningens rätt smala fönster.
Eftersom det inte fanns plats, varken utanför eller inne i huset, för att
mellanlagra varorna gjordes leveranser
till byggarbetsplatsen två till tre gånger
i veckan.
– Vi hade två schemalagda leveranser
i veckan och fick vissa veckor åka dit en
tredje gång. Kompletteringar med mindre varor som beslag och annat kunde
vi leverera med hiss. Gyproc hade tagit
fram en speciallösning genom att special
packa gipsen till paket om 24 skivor för
att göra det enklare att plocka in gipset
genom fönstren. Skivlängden var också
en mix av 1 800 och 2 400 mm eftersom
vindsvåningen är så trång och bökig,
säger Micke Bylin.
Han ser positivt på den nya lättviktsskivan:
– På Bygma vill vi gärna hålla oss
framme när det kommer nya, intressanta
produkter på marknaden och vi är först
ut med att erbjuda ErgoLite i Sundsvall.
Självklart är allt som underlättar för
byggjobbarna bra. Förutom att skivan
är så mycket lättare har jag också hört
att snickarna tycker att den kraftigare
kartongen gör den lättare att skruva i.
Några få tycker att den är lite svårare att
skära i, men det är det enda negativa som
jag har hört om skivan, säger han.

Fakta om byggprojektet

Ombyggnadsprojektet, som omfattar
cirka 1 000 m2, ska förvandla vinds
våningen i kvarteret Nyttan till ett tiotal
lägenheter. Fastighetsägare är Norrporten och fastigheten rymmer i övrigt cirka
5 000m2 butiker, kontor och bostäder.
Akitekt: Sweco, Sundsvall
Entreprenör: Ellextre AB

Kontakt 

Anders Mikaelsson
Anders.mikaelsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 91
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Fakta byggprojektet

Byggherre för flerbostadshuset i kvarteret Frans
Suell är Stena Fastigheter Malmö AB och arkitekter
är White Arkitekter/Jacobson o Sjögren Arkitekter.
Det nya huset innehåller 35 lägenheter, 8 lokaler
samt ett underjordiskt garage.
Entreprenör: MVB Syd AB.

16
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Stålprofiler
fuktsäkrar
under byggprocessen

Mitt i centrala Malmö färdigställs just nu ett fler
bostadshus i kvarteret Frans Suell.
– Vi har valt att använda ytterväggssystemet
Gyproc THERMOnomic med stålprofiler eftersom
det minskar risken för fuktskador, säger Daniel
Andersson.
rymmer både
lägenheter och lokaler.
– Det stod ett hus på platsen fram
till 1970-talet, men sedan dess har den
använts som parkeringsplats, berättar
Daniel Andersson, arbetsledare på MVB
Syd AB, som innehar totalentreprenaden
för bygget.
Kvarteret Frans Suell ligger på Gamla
Väster, en del av centrala Malmö som
bevarat sin prägel av gammal stadskärna.
– Arkitekturen för det nya huset har
anpassats för att passa in i miljön, säger
Daniel Andersson.

Det nya flerbostadshuset

Måttbeställda reglar
Ytterväggssystemet THERMOnomic
har använts i bygget.
– Vi har erfarenhet av systemet i ett
antal projekt sedan tidigare, men det
här är första gången som vi har valt att
använda det själva, säger Daniel Andersson. Vi har valt leverans av måttbeställda
reglar direkt från Gyproc, eftersom det
är ganska drygt att kapa stålprofilerna
själva på plats. För gipsskivorna har vi
däremot använt standardmått.
I övrigt har leveranserna kommit från
byggvaruhandeln Optimera.
– Det är en klar fördel att använda en
regelstomme med stålprofiler eftersom
www.gyproc.se

Daniel Andersson, arbetsledare på MVB Syd
AB som har totalentreprenaden för bygget av
kvarteret Frans Suell i Malmö.

de inte drar åt sig fukt och det är också
främsta orsaken till att vi valde stålprofilerna, säger Daniel Andersson. Systemet
innehåller fler detaljer och beslag än en
regelstomme i trä. Sortimentet inom
Thermonomic har också blivit bredare
jämfört med när vi senast arbetade med
systemet.
Kontakt 

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

utsikt
över Stockholm från Kajen 4

Vid Liljeholmskajen i södra Stockholm planeras
just nu bygget av ett antal spektakulära och höga
flerbostadshus. Bygget av Kajen 4 har kommit
längst, här höjer sig den ena huskroppen
snart 24 våningar över marken, klädd i svart
aluminiumplåt.

18
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Daniel Persson, bitr platschef
och Robert Gustafsson, platschef vid Kajen 4.

www.gyproc.se
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K

ajen 4 består av ett låghus och
ett höghus, där de boende
kommer att få en fantastisk
utsikt över centrala Stockholm. I varje hörn av höghuset finns en rundad balkong som möjliggör utsikt i alla väderstreck. Höghuset
blir 75 meter högt. Fasaderna mot innergården täcks av puts medan de fasader som
vetter utåt, på såväl låg- som höghus, täcks
av svart aluminiumplåt av samma typ som
vanligtvis används som takplåt.

Lägenhetsförpackat
Kajen 4 är ett lågenergihus, bland annat
med till- och frånluftsventilation med
värmeåtervinning.
Gyproc levererar det mesta av lättbyggnadssystemen till projektet; allt utom
träreglerna till utfackningsväggarna.
– För att få en så optimerad montering
som möjligt får vi gips och stål lägenhetsförpackat, med packordningen GNE till
utfackningsväggarna invändigt, GHOE
till våtrummen och GNE till innerväg-
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garna, berättar Robert Gustafsson, platschef för JM på kajen 4. Leveranserna har
löpt på bra utan förseningar.
Specialtillverkning
När Kajen 4 projekterades hade Gyproc
ännu inte lanserat sin vindskyddsskiva
Glasroc H Storm, men när det var dags
för produktion hade den tidigare vindskyddsskivan försvunnit ur sortimentet.
Med tanke på de extrema vindlaster som
kan belasta de översta våningarna innan
fasaden är monterad ansåg man från
Gyprocs sida att marginalerna var alltför
små för att byta ut den tidigare vindskyddsskivan mot Storm.
– Lösningen blev att de specialtillverkade den tidigare vindskyddsskivan enbart
för Kajen 4, säger Robert Gustafsson.
Nu sätts vindskyddsskivan på utfackningsväggen, därefter en hattprofil och
sedan ännu en vindskyddsskiva innan
aluminiumplåten monteras ytterst på
fasaden.
ErgoLite sparar ryggar
Såväl innerväggar som undertak levereras av Gyproc. I och med nästkommande leverans ställer också hela projektet om till ErgoLite-skivor. Dessutom
har ett antal lättviktsskivor används i
bygget av innerväggar som ett test av
skivan för JM.
Lättviktsskivan ErgoLite ger en minskad vikt med fem kilo per skiva, motsvarande 25 procent av vikten.
– Med tanke på hur många gipsskivor
en montör hanterar per arbetsvecka
innebär det avsevärt färre kilo att bära,

säger Robert Gustafsson. Det kom en
förfrågan från några av hantverkarna om
vi kunde testa ErgoLite.
– ErgoLite är definitivt lättare att bära
och hålla, säger Fredrik Karlsson, en av
snickarna på JM som testat ErgoLite. När
det gäller att skruva i skivan är det ingen
skillnad jämfört med standardgipsskivor,
däremot är den lite segare att skära.
– Jag skulle gärna se fler lättviktsskivor, till exempel som våtrumsskivor,
säger snickaren Jens Karlsson.
Kontakt 

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

Per Dahlbeck har
jobbat i byggbranschen i 30 år och har
klarat sig relativt
bra från belastningsskador.
– Men självklart är
lättare gipsskivor
mycket positivt
för hela byggbranschen, säger han. På
Kajen 4 jobbar han
med att komplettera utfackningsväggar.

www.gyproc.se

Fakta Kajen 4

JM är generalentreprenör för Kajen 4 vid
Liljeholmskajen, där första inflyttning planeras
till februari 2014. Beställare är den kommande
bostadsrättsföreningen Årgången som omfattar
183 lägenheter i ett låghus med 5 trapphus och ett
höghus. Kajen 4 är ritat av Wingårdhs Arkitekter.

www.gyproc.se
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Besök Gyproc på Nordbygg 2014
På Nordbygg 2014 kommer Gyproc
att ställa ut tillsammans med övriga
företag inom Saint-Gobain-koncernen under temat Multi Comfort där
inriktningen för mässan är innovation och byggsystem.

Med närvaron på Nordbygg vill SaintGobain genom sina kända varumärken
befästa positionen som en av världens

ledande innovatörer och leverantörer
av hållbara byggsystem och material för
nybyggnation och renovering.
Målet är att skapa framtida lösningar för bostäder och arbetsplatser
som är sunda, energisnåla och bidrar
till en hög livskvalitet.
Den globala koncernen Saint-Gobain satsar avsevärda resurser på forskning och utveckling och är världsledande på hållbara lösningar för bygg-

marknaden. En viktig ingrediens i
framgången är samverkan över företagsgränser i syfte att ta tillvara spetskompetens inom olika områden.
Mässan pågår den 1-4 april 2014 och
du hittar Gyproc i monter C16:41 och
C16:49 på Stockholmsmässan. Från
Saint-Gobain deltar även Emmaboda
Glas, Isover, Norton och Weber.

Krav på CE-märkning av produkter
Från och med den 1 juli 2013 måste varje byggprodukt
som omfattas av en harmoniserad standard vara CEmärkt, detta enligt EU:s byggproduktförordning (CPR).

För alla byggprodukter som CE-märks upprättas en prestandadeklaration, DoP (Declaration of Performance). I prestandadeklarationen anges bland annat vad produkten är avsedd att
användas till och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga och relevanta produktegenskaper, utifrån CPR.
– CE-märkningen är en garanti för att våra produkter är
tillverkade enligt gällande EN-standard och den omfattar
samtliga av våra gipsskivor, säger Ivan Mårtensson på Gyproc.
– Den nya byggproduktförordningen har inte inneburit
några förändringar för Gyproc annat än att vår produktdokumentation nu också innehåller en DoP. Informationen finns
på vår hemsida, säger Ivan Mårtensson.
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Runda former en smal sak
med Gyproc Curve
Gyproc Curve är ett kostnadseffektivt väggsystem, särskilt framtaget
för svängda väggar och inklädningar. Systemet gör det möjligt
att bygga torrböjda konstruktioner
direkt på arbetsplatsen.
passar i alla typer av
byggnader, som skolor, offentliga lokaler, vårdlokaler eller bostäder. Systemet

Gyproc Curve System

installeras med hjälp av en regelstomme
i stål (70 mm) samt en helt ny böjbar
stålskena som är enkla att forma till rätt
radie och som monteras i tak och golv.
Stommen kläs med Glasroc GFM 6
Multiboard, en flexibel och tunn gipsbaserad kompositskiva som kan torrböjas ned till en radie på 600 mm. Skivan
har förstärkta glasfibermattor inbäddade i ytan och en kärna av glasfiberarmerad gips.

Lös soduko och
vinn biobiljetter!

Vinn !

Så funkar soduko: Fyll i de tomma rutorna så att varje horisontell rad, vertikal
kolumn och region (innehållande 3 x 3 rutor) innehåller sifforna 1–9. En siffra kan
aldrig förekomma mer än en gång i samma rad, kolumn eller region.
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Lycka till!
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De tre först öppnade rätta lösningarna vinner två biobiljetter.
Klipp ut eller kopiera dina lösningar och skicka dem senast den 
31 december 2013 till: Gyproc AB, Att: Mia Strömberg, Box 153,
746 24 Bålsta. Märk kuvertet ”Soduko Solutions”.
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Namn:__________________________________________________________________
Adress:_ ________________________________________________________________
Postadress:______________________________________________________________

Aquabead L-Trim ger
kanter som håller måttet
Produktsuccén Aquabead har nu
fått en uppföljare: Gyproc Aquabead L-Trim. Profilen kan användas
vid vägg- och takavslut, till exempel
dörr- och fönstersmygar.
Den är mycket formstabil och
påverkas inte av temperatur- eller
fuktvariationer.

under 2011
och blev bland annat nominerad till
Årets produktnyhet, en tävling i regi av
Nordbygg, Svensk Byggtjänst och tidskriften Byggindustrin. Aquabead är ett
självhäftande hörnskydd som är väldigt

Gyproc Aquabead l anser ades

enkel att montera och ger mer slagkraftiga hörn än traditionella stålprofiler.
Gyproc Aquabead L-Trim bygger på
samma princip. Det är en förklistrad
polymer-förstärkt prof il som skapar
perfekta avslut och vinklar i exakt 90
grader, perfekt vid målning eller tapetsering. Profilen minimerar behovet av
målarfogmassa.
Profilens framsida består av ett tätfibrigt specialpapper, utformat för att ge
bästa vidhäftning vid spackling. Baksidan är belagt med självhäftande papper
som aktiveras med vatten som sprutas på
med en sprejflaska. Profilen pressas fast
med handen och efter 30 minuter är den
klar att spacklas.

Gyproc Aquabead L-Trim
Längd 2400 och 3000 mm
Bredd 45 mm
Tjocklek 0,18-1,6 mm

God jul & gott nytt år!
gyproc
e-News

Vi önskar alla läsare av Gyproc Solutions God jul och Gott nytt år!
Håll dig uppdaterad med vårt digitala nyhetsbrev. Är du inte redan är
prenumerant så kan du registrera dig på www.gyproc.se.

Miljödeklaration ur ett livscykelperspektiv
Gyprocs sortiment av gipsskivor är nu dokumenterat med EPD, Environmental Product Declaration. Det är en standardiserad
deklaration av produkters miljöprestanda
ur ett livscykelperspektiv.
– EPD ger lättillgänglig, kvalitetssäkrad
och jämförbar information om våra produkters och systems miljöprestanda, säger
Ivan Mårtensson.

EPD är tredjepartscertifierade, vilket innebär att
en oberoende organisation granskar dokumentationen enligt en angiven standard.
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– Samtliga företag inom segmentet Construction av St Gobain-koncernen håller på att ta fram
EPD, säger Ivan Mårtensson, Senior Product
Manager på Gyproc. EPD innehåller all relevant
information om våra produkters miljöprestanda
under hela deras livslängd.
För datainsamlingen har Gyproc använt sig
av mallar som är enhetliga för hela St Gobainkoncernen.
– Det betyder att vi har genomfört en omfattande datainsamling av olika miljöprestanda när
det gäller råvaror, transporter, energianvändning,
emissioner, återvinning och så vidare. Det här är
data som redan finns; det som har varit krävande
är att det är väldigt många olika parter inblandade,
säger Ivan Mårtensson.

EPD:er innehåller miljöprestanda för produkterna när de är monterade i Gyprocs olika system.
– Miljöegenskaperna är unika för varje produkt, säger Ivan Mårtensson. Vid betydande
ändringar i produkten måste man alltid göra
nya beräkningar för få fram miljöprestandan.
– När det handlar om återvinning är det
svårare att göra beräkningar. Eftersom livslängden på våra produkter är så lång innebär det att
återvinningen i stor utsträckning kommer att
ske under förutsättningar som vi vet väldigt lite
om i dag, säger Ivan Mårtensson.
EPD:er finns tillgängliga på Gyproc hemsida.
Mer information om EPD finner du
på www.environdec.com/sv.
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