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Gyproc solutions är vår nya kundtidning. Namnet 
har vi valt som en påminnelse om att vi inte bara 
utvecklar och tillverkar enskilda produkter utan 

också hela lösningar och system för lättbyggnadsteknik. På 
så sätt kan vi hjälpa våra kunder att skapa kostnadseffek-
tivare, miljö vänligare och mer funktionella byggprocesser. 

Gyproc är världsledande på flexibla gipslösningar för alla 
typer av byggnader och utvecklar system för bland annat 
innerväggar, ytterväggar, undertak och golv. 

vårt starka miljöengagemang visar sig bland annat ge-
nom att Gyproc har varit pionjärer inom återanvändning. 
Ett effektivt insamlings- och återanvändningssystem har 
reducerat behovet av nya råmaterial, och har samtidigt 
markant reducerat behovet av deponi. Råvarorna består i 
dag av mer än 50 procent återvinnings- och restmaterial i 
form av insamlat återvinningsgips, industrigips och åter-
vinningskartong.

tack vare ett starkt fokus på innovation kan vi leva upp 
till såväl dagens som framtidens marknadskrav på hållbar-
het, kostnadseffektivitet, och funktion. Genom att vara del 
av den multinationella koncernen Saint-Gobain har vi de 
resurser som krävs för att utveckla nya tekniska lösningar 
inom bland annat ljudisolering, brandskydd, akustik och 
fuktresistens. Saint-Gobain innebär också att vi har möjlig-
het att samarbeta med systerbolagen inom koncernen, som 
Isover och Weber. 

ett exempel på detta framgångsrika samarbete är det nya 
ventilerade fasadsystem som marknadsförs under namnet 
Ventisol EF. Isover, Weber och Gyproc svarar för var sin del 
av systemet, där Gyprocs putsbärande skiva Aquaroc är lätt, 
robust och fukttålig, med goda ljud- och brandegenskaper. 
Mer om detta fasadsystem kan du läsa om i detta num-
mer av Gyproc Solutions. Här kan du även läsa om andra 
systemlösningar och produkter från Gyproc.

Välkommen till Gyproc Solutions!
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I FOKUS
Gyptone Activ’Air bryter ned  
formaldehyd i byggnader
Sund inomhusluft kräver sunda 
material. Gyproc har lanserat det 
första akustik undertaket som bryter 
ned och reducerar koncentrationen 
av formaldehyd i byggnader. 

GYP TO NE AC TIV ’AIR ÄR en ny patenterad 

teknologi som, förutom att minska 

efterklangs tiden i rummet, nu också 

förbättrar inomhusluftens kvalitet. 

Undertaket bryter ned formaldehyd till 

inaktiva och oskadliga bindningar inne 

i gipskärnan. Formaldehyd finns överallt 

omkring oss och är en betydande orsak 

till försämrad luftkvalitet. 

Gyptone Activ’Air undertak är till-

verkade av gips och kartong av hållbart 

och återvunnet material.

fakta: Gyptone Activ’AirTM är testat på 
det välrenommerade testlabora toriet 
Eurofins. Resultatate visar att Activ’Air 
bryter ner upp till 70 % av formaldehyd-
koncentrationen i en kontrollerad 
testmiljö. 
 
Läs mer på www.gyptone.se 
där du även kan ladda ner 
broschyren om Activ’Air. 

Gyproc Flexi är en ny stålregel med teleskop funktion. 
Regeln kan justeras i höjdled och behöver därför inte 
måttkapas. Det innebär att en och samma Flexi-regel 
kan användas för olika takhöjd.

Teleskopfunktionen hos Gyproc Flexi gör att den kan 
anpassas utan problem till olika höjdmått vid ojämn 
takhöjd eller till exempel runt ventilationskanaler. 
Regeln klickas på plats i skenorna utan att skruv eller 
fixering behövs. Placeringen av Flexi-reglarna i Flexi 

skenorna kan lätt efterjusteras så att de passar exakt 
till gipsskivans kant och läge.

Regeln kan användas vid takhöjder från 1 800 till 
2 700 mm och passar därmed de flesta väggar i vanliga 
byggnader. 

Mer information finns på www.gyproc.se, där du också 
kan se en film om hur du enkelt bygger innerväggar 
med Flexi.

Gyproc Flexi
– enkel anpassning genom teleskopfunktion

Nyhet!
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DE FYRA HYRESHUSEN med sammanlagt 116 

lägenheter ägs av Svenska Bostäder och 

ligger i Husby i Norra Stockholm.

– Ombyggnationen gäller såväl inte-

riör som exteriör, berättar Stefan Ställ-

mark, utesäljare på Ahlsell. Företaget 

har bland annat levererat gipssystem 

från Gyproc till bygget. Totalt handlar 

det om cirka 12 000 kvadratmeter gips-

skiva, 3 500 kvadratmeter Glasroc Hydro 

våtrumsskiva och cirka 23 000 löpmeter 

stålreglar av olika slag.

Låga broar
– Leveranserna till kvarteret Molde har 

varit en riktig utmaning som har krävt 

specialtransporter, säger Stefan Ställ-

mark. Först och främst finns flera låga 

broar i Husby som gjorde transporterna 

av gipsskivor svårare än vanligt. Vi 

använde en stor kranbil för att kunna 

Utmanande  
transporter i Husby
Som en del av det stora renoveringsprojektet Järvalyftet genomgår just nu 
fyra fastigheter i kvarteret Molde en total ombyggnad. För grossisten Ahlsell 
har leveranserna av material till bygget inneburit en rejäl logistisk utmaning, 
på grund av låga broar, smala innergårdar och höga lyft.

”Våra anställ-
da gillar att 
Gyprocs gips-
skivor är lätta 
att skära till 
och att de är 
så jämna, ända 
ut till kanten. 
Skivor från an-
dra tillverkare 
kan ibland ha 
en ojämn kant 
som försvårar 
monteringen.”

lyfta gipsskivorna sju meter upp på taket 

och vi var faktiskt tvungna att sänka 

chassiet på den för att klara transporten 

under broarna. På innergårdarna finns 

dessutom betongpelare som gjorde att 

vi hade ungefär en decimeter till godo 

till transporten. Det var ett av de mest 

komplicerade uppdrag som jag har varit 

med om och det var på det berömda 

håret mer än en gång.

– Jag tror att det faktum att vi kla-

rade att lösa logistikproblemen bidrog 

till att vi fick uppdraget, säger Stefan 

Ställmark.

Enkla att skära
M3 Bygg är företaget som ansvarar för 

fasadrenovering, invändig totalreno-

vering och gårdsrenovering av de fyra 

hyresfastigheterna i kvarteret Molde. 

– Arbetet inleddes i december och 

kommer att vara f ärdigt 2012, säger 

Peter Tedblad, arbetsledare på M3 Bygg. 

Vi avropar material ungefär två gånger 

i veckan från Ahlsell och leveranserna 

har fungerat mycket bra trots de svåra 

förutsättningarna.  

– Vi är också mycket nöjda med gips-

skivorna från Gyproc, säger han. Våra 

anställda gillar att skivorna är lätta att 

skära till och att de är så jämna, ända ut 

till kanten. Skivor från andra tillverkare 

kan ibland ha en ojämn kant som för-

svårar monteringen.

Kontakt  
Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel 070-265 54 62
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Peter Tedblad, M3 Bygg och Stefan Ställmark, Ahlsell.
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Handelsbankens kontor på Dragarbrunnsgatan i Uppsala 
har genomgått en ombyggnation, där kontorsutrymmena 
har flyttats upp en trappa från markplan – samtidigt som 
bankvalvet ligger kvar i källarplanet.

– Eftersom bankverksamheten har pågått under byggtiden 
så har det varit ett lite speciellt projekt, säger Johan Andersson, 
arbetsledare på Ingemar Rääf Bygg AB.

Böjda
gipselement



DETTA ÄR DOCK inte den enda utmaningen, mellan 

våningarna löper nämligen en spiraltrappa som har 

fått inspirera designen av den nya bankentrén. En-

tréns och spiraltrappans väggar har en rundad form, 

vilket har inneburit att Gyproc har specialtillverkat 

och levererat böjda gipselement till bygget.

– Totalt handlar det uppskattningsvis om 80 

böjda gipselement, säger Johan Andersson. 

Utmanande projekt
Förutom den runda formen fungerar dessa väggar 

också som skalskydd och väggarna är därför byggda 

i skyddsklass 2.

– Trots den udda formen så har monteringen 

av de böjda elementen fungerat mycket bra, sä-

ger han. Det här har varit ett mycket spännande 

och roligt projekt, som har varit utmanande på 

flera sätt.

Ombyggnationen av bankkontoret har också 

inneburit en flytt av hissen.

– Till det nya hisschaktet har vi använt brandgips-

skivan Gyproc Protect F, säger Johan Andersson. 

Gyproc Protect F har bättre brandskyddsegenskaper 

än en vanlig Gyproc Normal standardgipsskiva.

Exakta leveranstider
Förutom de specialbeställda elementen har ett an-

tal andra produkter från Gyproc levererats genom 

Beijer i Uppsala.

– Beijer har haft ett långt samarbete med Gyproc, 

vilket fungerar mycket bra, säger Mats Skeppström, 

säljare på Beijer.

– Eftersom bankens verksamhet har pågått under 

hela byggtiden har alla leveranser av byggmaterial 

bokats in på exakta tider och man har varit väldigt 

noga med att vi har hållit tiderna.

Kontakt  
Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel 070-265 54 62

Johan Andersson

Daniel Pålsson, till vänster 
och Jonas Stålbrandt.

Mats Skeppström

”Trots den udda formen så har monteringen av de böjda 
elementen fungerat mycket bra. Det här har varit ett 
mycket spännande och roligt projekt, som har varit 
utmanande på flera sätt”
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FUKT OCH MÖGEL i ytterväggskonstruktioner 

har varit ett omdiskuterat ämne de se-

naste åren och många fastighetsägare har 

drabbats. Därför har Gyproc, tillsammans 

med Weber och Isover, utvecklat en fukt-

säker ventilerad fasadlösning lämplig för 

både nyproduktion och renovering. Det 

robusta fasadsystemet har utvecklats för 

att tåla det tuffa nordiska klimatet och tål 

också slag och stötar mycket bra. Ventisol 

EF har en luftspalt som gör att eventuell 

fukt som tränger in kan dräneras ut eller 

torka, vilket minskar risken för att de inre 

delarna av ytterväggen skadas.

Systemet består av en nyutvecklad ce-

mentbaserad och putsbärande fasadskiva, 

Aquaroc, stålprofiler från Gyproc, puts 

från Weber och isolering från Isover, 

som alla ingår i Saint-Gobain koncernen.

– Den här lösningen lever upp till 

marknadens behov och krav och visar att 

vi inom en koncern som Saint-Gobain 

tillsammans kan erbjuda nya innova-

Utvecklat för det tuffa  
Nordiska klimatet

Kontinuerlig  
luftcirkulation

Aquaroc-skivan har  
låg sugförmåga

Ergonomisk, marknadens  
lättaste cementskiva

Robust –  
tål slag och stötar

Vältestat  
fasadsystem

Heltäckande värmeisolering  
minimerar köldbryggor

Miljöanpassade  
komponenter

tiva lösningar inom många områden, 

säger Göran Larsson, försäljningschef 

på Gyproc.

Fuktsäkert och energieffektivt
Den putsbärande skivan, Aquaroc, är 

en oorganisk cementbaserad skiva. 

Den unika blandningen av cement och 

polystyren i kärnan gör skivan lätthan-

terlig och lämplig för fasadsystem med 

lättbyggnadsteknik och ett utmärkt 

alternativ till tunga konstruktioner. 

Skivans låga sugförmåga möjliggör 

en relativt lång bearbetningstid av 

putsbruket. Skivan är robust, slagtålig, 

fukttålig, väderbeständig och har goda 

brand- och ljudegenskaper.

– Skivan har många fördelar och är 

enkel att jobba med. Den är till exempel 

lättare än andra cementbaserade skivor. 

En annan fördel är att flera av dem som 

valt det kompletta putsade fasadsystemet 

upplever att deras inomhusmiljö blivit 

tystare, säger Peter Örn, produktchef 

på Gyproc.

För stål- eller trästomme
Systemet kan användas på byggnader 

som har stål- eller trästomme. På trä-

stomme kan även extra isolering läggas 

i luftspalten, vilket ger en heltäckande 

värmeisolering som gör att risken för 

köldbryggor minimeras. Samtidigt får 

det bakomliggande skiktet goda fukt- 

och temperaturförhållanden. 

Samtliga produkter som ingår i det 

ventilerade, fuktsäkra fasadsystemet är 

testade och dokumenterade, vilket gör 

att fastighetsägarna kan känna sig trygga 

med att de får en långsiktigt fuktsäker 

och stabil fasad. 

Gyproc har utvecklat en ny cementbaserad och putsbärande fasadskiva, Aquaroc med 
tillhörande stålprofiler för putsade fasader. Skivan och profilerna ingår som kom-
ponenter i ett ventilerat fasadsystem som kallas Ventisol EF, en fuktsäker och stabil 
fasadkonstruktion för småhus och utfackningsväggar i flervåningshus.

Ventilerat fasadsystem 
för framtidens boende

”Skivan har 
många för-
delar och är 
enkel att jobba 
med. Den är till  
exempel lätt-
are än andra 
cementbase-
rade skivor”
Peter Örn

TEMA: YTTERVÄGGAR

Kontakt 
Peter Örn
peter.orn@saint-gobain.com
Tel 070-265 54 41
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 – VARJE BOLAG har sin egen specialitet: vi 

arbetar med puts, Isover med isolering 

och Gyproc med  byggnadsskivor an-

passade till olika stålsystem och var och 

en av oss bidrar med sin expertis, säger 

Mikael Svensson. Och gentemot kun-

den fungerar vi i princip som ett enda 

företag, vilket underlättar i alla delar av 

projekterings- och byggprocessen.

– Gyprocs cementbaserade skiva 

Aquaroc har varit en viktig del av 

framgången med Ventisol EF, säger 

han. Den har många goda egenskaper, 

som låg vikt och liten uppsugnings-

förmåga. Det ger en fördel med längre 

öppentid på putsbruket som underlättar 

applicering av glasfibernätet.

– Arbetet med att ta fram Ventisol EF 

gick egentligen ganska snabbt och det 

beror nog både på ett lyckat samarbete 

och väl fungerande delprodukter, säger 

Mikael Svensson. 

Nyproduktion med Ventisol EF
Det ventilerade fasadsystemet har bland 

annat använts vid bygget av den nya 

bostadsrättsföreningen Skridskoåkaren i 

Västertorp i södra Stockholm. Projektet 

omfattar ett fyravåningshus med 19 

lägenheter. Bygget inleddes sommaren 

2010.

Byggherre är NCC och entreprenör 

är Lindbäcks Bygg från Piteå. Lindbäcks 

Bygg bygger flerbostadshus med ett in-

Lyckat samarbete inom Saint-Gobain
Det nya fasadsystemet Ventisol EF har tillkommit i ett nära samarbete mellan Gyproc, Isover och Weber, som 
alla ingår i Saint-Gobain-koncernen.

– Det har varit mycket intressant att arbeta gemensamt med ett nytt fasadsystem, det visar verkligen på 
den styrka och kompetens som finns inom vår koncern, säger Mikael Svensson, produktchef på Weber.

dustriellt byggsystem i trä, där produk-

tionen av volymelement sker i fabriken 

i Piteå. De prefabricerade modulerna 

transporteras sedan till byggplatsen för 

montage och färdigställande.

– Ventisol EF monterades på plats i 

Västertorp, säger Mikael Svensson. Det 

var värdefullt för oss att kunna intro-

ducera Ventisol EF vid nyproduktion.

Även bostadsrättföreningarna Isdub-

ben och Isdansen i Västertorp kommer 

att utrustas med fasadsystemet.

”Aquaroc har 
varit en viktig 
del av fram-
gången med 
Ventisol EF”
Mikael Svensson

Kvarteret Skridskoåkaren i Stockholm.
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Gyproc Systems & Innovation har 
varit en viktig resurs i arbetet med 
att utveckla det nya ventilerade fa-
sadsystemet med Gyproc Aquaroc, 
som marknadsförs under namnet 
Ventisol EF.

– Ventisol EF har tagits fram specifikt för 
att klara ett nordiskt klimat, vilket ställer 
stora krav på den yttre klimatskärmen, 

säger Bo Larsson, Systems & Innovation 
Director Nordic. Systemet skulle vara 
både fuktsäkert och ventilerat. Trots 
detta gick utvecklingsarbetet relativt 
snabbt, det startade sommaren 2010 
och Ventisol lanserades i april i år.

– Det gällde att konstruera och ut-
veckla de komponenter som fungerade 
tillsammans i den här fasadlösningen, 
från stålprofiler till Aquaroc-skivan. Vi 
har haft stor hjälp av de två pilotprojekt 

– HUSÄGARNA HAR som tillägg till vårt ordi-

narie åtgärdsprogram fått välja att byta 

till en ventilerad fasad och får då själva 

stå för merkostnaden, berättar Mats 

Öberg, ansvarig för NCCs bostadsplatt-

form. Av de 25 husägarna har hittills 

11 valt denna fasadlösning, möjligtvis 

tillkommer ytterligare två hus. 

Tekniska fördelar
Arbetet med att byta ut de gamla tunn-

putsfasaderna mot Ventisollösningen 

påbörjades under förra året.

– Det finns flera orsaker till att vi valde 

Ventisol, säger Mats Öberg. En viktig 

anledning är att en systemlösning utveck-

lades som mötte våra behov och som base-

rades på den gemensamma kompetensen 

från de tre företagen Gyproc, Weber och 

Isover. Det gjorde att vi kände oss trygga 

med att välja den här lösningen.

– Det fanns också tekniska fördelar, 

som att fasadsystemet är relativt tunt, 

Ventisol ersätter  
tunnputsfasader i Bjärred

TEMA: YTTERVÄGGAR

Ett effektivt utvecklingsarbete
som vi har kunnat bedriva tillsammans 
med NCC, vi har till exempel kunnat 
utvärdera hur monteringen av de nya 
produkterna fungerade i praktiken.

– Ventisol EF är ett mycket bra ex-
empel på hur effektivt vi jobbar inom 
koncernen för att ta fram lösningar som 
är säkra, miljövänliga och kostnadsef-
fektiva, säger han.

Bo Larsson

Mats Öberg

säger han. Eftersom det handlar om be-

fintliga hus hade vi vissa ramar som vi var 

tvungna att hålla oss inom. Med Ventisol 

kunde vi bygga en ventilerad lösning med 

likvärdig isoleringsförmåga med samma 

tjocklek som den befintliga fasaden.

Viktigt projekt
Den putsbärande skivan, Gyproc Aqua-

roc, har en fördel genom sin låga vikt 

och sin hanterbarhet enligt Mats Öberg.

– Gyproc har lyckats med att ta fram en 

skiva som är mer lättarbetad ur produk-

tionssynpunkt än tidigare skivor, säger 

han. Här har man tagit ett steg i rätt rikt-

ning när det gäller produktutvecklingen.

– Från såväl Gyproc som Weber och 

Isover har man verkligen ställt upp i det 

här viktiga projektet, det känns som 

om vi har fått en trygg och ekonomisk 

konstruktion, säger Mats Öberg. 

Ett dussintal hus i skånska Bjärred 
är bland de första i Sverige att utrus-
tas med den nya fasadlösningen 
 Ventisol, som här ersätter tidigare 
tunnputsfasader.

NCC renoverar 25 hus med 
tunnputsfasader i bostadsområdet 
Högsäter i Bjärred. Villorna byggdes 
2005 och har drabbats av fukt- och 
mögelskador.

”Här har man tagit ett steg 
i rätt riktning när det gäller 
produktutvecklingen.”
 Mats Öberg
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Nybygget Kvarteret Vakteln i 
Eskilstuna utrustas med Gyprocs 
kompletta ytterväggsystem för 
stålstommar, Thermonomic.

– Det är första gången som vi 
använder Thermonomic och det har 
varit en mycket positiv erfarenhet, 
säger Rolf Forsling, platschef på 
HMB Construction.

KVARTERET VAKTELN LIGGER mitt i Eskilstuna 

centrum och inflyttning i de 45 nya 

hyreslägenheterna planeras till den 1 

september 2011. HMB Construction 

AB är totalentreprenör och byggherre 

är Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

 – Det har fungerat mycket bra att 

arbeta med Thermonomic för första 

gången, inklusive vindskyddsskivan 

Glasroc Hydro, säger Rolf Forsling. Vi 

har arbetat med andra Gyproc-skivor 

tidigare, men Glasroc verkar vara bättre 

än dessa när det gäller fuktsäkring av 

ytterväggar. Leveranserna har också 

funkat bra, vi har använt en bygghandel 

som mellanlager för Gyprocs produkter, 

säger han.

Gyproc har även hjälpt till med att ta 

fram cad-ritningar för systemet. De nya 

hyreslägenheterna har en hög standard 

och har ritats för att vara så energisnåla 

som möjligt.

Ytterväggssystem för stålstommar
Gyproc Thermonomic är ett ytterväggs-

system med regelstomme av slitsade stål-

profiler som kläs utvändigt med Glasroc 

Hydro Vindskyddsskiva och invändigt 

med Gyproc Gipsskivor. G yproc Ther-

monomic är ett komplett stomsystem 

för ytterväggar som lämpar sig perfekt 

Fuktsäkra ytterväggar  
med Gyproc Thermonomic

för prefabricerade utfackningsväggar 

när man önskar en stomme som inte 

suger vatten.

Vid behov av extra isolering kan kors-

lagda Z-profiler monteras invändigt. På 

utsidan kan Thermonomic kompletteras 

med ett fasadskikt, till exempel träpanel, 

tegel, stålplåt eller putsbärande cement-

baserad skiva.

Glasroc Hydro Vindskydd kan även 

monteras på träreglar, men Gyproc re-

kommenderar Thermonomic, då trä är 

känsligare ur fuktsynpunkt vid felaktig 

hantering eller montering.

Gyproc THERMOnomic®: 
Gyproc Thermonomic skenor och reglar finns i bredder upp till 245 mm. Tillsam-
mans med de nya slitsade 95 mm Thermomic Z-profilerna, kan ytterväggen byggas 
så att det finns plats för 340 mm isolering, och ett u-värde på endast 0,14 W/m2 K 
kan uppnås.

”Det är första 
gången som vi 
använde Ther-
monomic och 
det har varit en 
mycket positiv 
erfarenhet”
Rolf Forsling

Kontakt  
Kent Pettersson
kent.pettersson@gyproc.com
Tel 070-265 54 42
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GYPROC HAR LEVERERAT cirka 9 000 kvadrat-

meter Glasroc Hydro vindskyddsskivor 

till Erikslund Shopping Center.

Shoppingscentret i två plan har 75 

butiker och en bruttoyta på cirka 65 000 

kvadratmeter, dessutom omfattar det 

nya IKEA-varuhuset ytterligare cirka 

50 000 kvadratmeter.

Glasroc GHU13 Hydro är Gyprocs 

vindskyddsskiva som kan vara exponerad 

för väder och vind i 12 månader, innan 

klimatskärmen monteras. Detta innebär 

större flexibilitet i byggnadsprocessen. 

Glasroc Hydro är en säker vindskydds-

skiva såväl under byggtiden som under 

byggnadens hela livstid.

Glasroc Hydro har en dokumenterat 

god mögelresistens, god fuktbeständig-

het samt god formstabilitet.

– Monteringen av Glasroc Hydro har 

fungerat mycket bra, det har inte varit 

några problem alls, säger Håkan Has-

selkvist, projektchef på NCC Construc-

tion. De första hyresgästerna har redan 

flyttat in, sista inflyttningsdatum är den 

22 september i år.

till nytt shoppingcenter

Glasroc Hydro
vindskyddsskiva

Erikslund Shopping Center är det senaste tillskottet 
till Erikslunds handelscentrum i Västerås. Det nya 
shoppingcentret innehåller bland annat ett nytt 
IKEA-varuhus samt flera andra butiker, kaféer och 
restauranger.

Kontakt 
Kent Pettersson
kent.pettersson@gyproc.com
Tel 070-265 54 42



Alltmer energieffektiva hus innebär sam-
tidigt att risken för fuktproblem ökar – om 
man inte planerar och projekterar ordent-
ligt. Enligt Anders Kumlin, styrelseordföran-
de för Fuktcentrum och vd på AK-Konsult, 
kan en fuktsäkerhetsprojektering eliminera 
risken för fuktproblem.

FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING INNEBÄR ATT man redan i 

projekteringsskedet säkerställer att en byggnad, 

eller byggnadsdelar, inte får skador som orsakas 

av fukt i byggnaden. Man gör en översyn av 

vilken effekt varje tänkbar fuktkälla kan få på 

konstruktionen och de material som ingår i den.

– Man analyserar hela kedjan, från planering, 

konstruktion och materialval till byggnation och 

förvaltning, säger Anders Kumlin. Det är särskilt 

viktigt vid projektering av lågenergihus. 

Vid bristande fuktsäkerhet kan fuktskador 

uppstå i själva byggnadskonstruktionen. Ju min-

dre värme som transporteras ut ur ett hus desto 

lägre uttorkningshastighet på fukten. 

Förlorad funktion
Ett annat problem som kan uppstå med mycket 

energieffektiva hus är att luftspalten i en ventilerad 

fasad kan förlora en del av sin uttorkande funktion.

– I stället för att torka ut kan den i stället 

fukta upp luften, säger Anders Kumlin. För att 

komma till rätta med fuktproblemen gäller det 

att kombinera isolering, lufttäthet och fuktsä-

kerhet på bästa sätt, och det handlar om att göra 

byggnadstekniska avvägande, säger han.  Skydda 

byggnadsmaterial mot fukt, att torka ut byggfukt 

är särskilt viktigt vid välisolerade konstruktioner 

eftersom mer material används jämfört med en 

tunnare konstruktion. 

Vatteninstallationer bör till exempel utformas 

så att de är inspekterbara, lätta att underhålla 

och utbytbara.

Enligt Boverkets Byggregler, BBR, rekom-

menderas att en fuktsäkerhetsprojektering ge-

nomförs vid varje om- och nybyggnad. Saknas 

det beprövade lösningar så behöver byggnads-

delen eller materialets funktion utvärderas med 

teoretiska beräkningar,  fullskaleförsök  eller 

laboratorieprovningar.

– Här kan man fråga sig vad en beprövad 

lösning är? Är det att lösningen har fungerat, 

att den fungerar i dag eller att den kommer att 

fungera även i framtiden? säger Anders Kumlin.

– Det är viktigt att vi i Sverige bedriver fukt-

forskning som kan hjälpa byggbranschen att ta 

fram teknik som bidrar till en ökad fuktsäkerhet 

i utvecklingen av nya byggsystem, säger han. 

allt viktigare

Anders Kumlin, 
styrelseordförande 
för Fuktcentrum och 
vd på AK-Konsult.

”Man analyserar hela kedjan, 
från planering, konstruktion 
och materialval till bygg-
nation och förvaltning”
 Anders Kumlin

Fuktsäkerhet
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Innovation 
– nyckeln till hållbart byggande
Fuktsäkra lösningar för våtrum och ytterväggar, stålreglar med lägre mate-
rialförbrukning och nya skivor för brandskyddsinklädnad av stålstommar är 
exempel på lösningar som Gyproc Systems & Innovation tagit fram under 
de senaste åren. Och mer är på gång!

G Y P R O C  H A R  U N D E R 

många år haft stort 

fokus på innovation 

för att hitta nya och 

k l imat smar ta lös-

ningar inom lät t-

byggnadstekniken. 

Även inom koncer-

nen Saint-Gobain, 

som Gyproc i dag tillhör, finns en lång 

tradition av forskning och utveckling 

inom byggindustrin. I Europa, USA 

och Asien finns flera forskningscentrum 

som utvecklar nya produkter och system 

som kan anpassas till lokala behov och 

förutsättningar. 

– Det är ett unikt nätverk som kom-

mer våra kunder till nytta, menar Bo 

Larsson, Systems & Innovation Director 

Nordic. 

– Innovation är nyckeln till ett håll-

bart samhälle, samtidigt som det är en 

viktig faktor för att vi även i framtiden 

ska kunna vara konkurrenskraftiga på 

marknaden och uppfattas som en att-

raktiv leverantör. Därför sker det hela 

tiden ett kontinuerligt arbete med att 

förbättra produkternas prestanda, göra 

dem enklare och säkrare att hantera ute 

på byggarbetsplatserna och anpassa dem 

till nya krav.

Innovation för framtiden
Bo Larsson tror att innovation kom-

mer att bli allt viktigare i framtiden, i 

takt med att produktlivscyklerna blir 

kortare. Samtidigt poängterar han att 

Gyproc har en bra plattform att stå på 

med Saint-Gobainkoncernen som ägare, 

som satsar stora resurser på forskning 

och utveckling. Inom koncernen finns 

också bland annat systerföretagen Weber 

och Isover som tillverkar puts respektive 

isolering.

– Vi har ett nära samarbete med före-

tagen inom koncernen, därför vågar jag 

sticka ut hakan och säga att vi tillsam-

mans kan erbjuda kompletta, nya och 

smarta lösningar för hela byggsektorn 

– lösningar som bidrar till ett hållbart 

byggande och en sund livsmiljö.

Bo Larsson

Några exempel på innovationer:  
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Ombyggnadsarbete med TCA 
stålbjälklagssystem på Nynas 
kontor i Göteborg. På bilden 
Jimmie Eliasson och Robert 
Andersson.

LÅG VIKT 
och goda ljudegenskaper
Gyproc TCA stålbjälklagssystem är mycket lämpligt 
vid ombyggnationer där låg vikt på mellanbjälklag 
är en viktig egenskap. 

V I D OM BYGG N ATI O N E N AV Nynas kontor 

i Göteborg användes TCA stålbjälk-

lagssystem på cirka 450 kvadratmeter. 

Entreprenör för ombyggnationen var 

NCC.

– Jag har arbetat med TCA stålbjälk-

lagssystem vid tidigare tillf ällen och 

tyckte att det var lämpligt att använda 

det även i det här projektet, säger Dan 

Jarlén, konstruktör på VBK Konsulte-

rade Ingenjörer AB i Göteborg. 

– Vi hade behov av ett nytt mellan-

bjälklag, dels i en nybyggd del där man 

bygger en ny tvåvåningsbyggnad på en 

befintlig bottenplatta efter att ha rivit 

den förra envåningsbyggnaden och dels 

över en befintlig byggnads yttertak där 

man bygger på en våning. Den totala 

våningsytan är cirka 22 x 21 meter, 

berättar Dan Jarlén. TCA har en låg 

vikt och klarar ljudkraven. Ett tyngre 

bjälklag hade varit helt uteslutet i det 

här fallet och det finns få alternativ som 

samtidigt ger ett bra ljudklimat.

Gyproc TCA stålbjälklag är ett sys-

tem som uppfyller brandklass REI 60 

(bärande och avskiljande i 60 minuter) 

samt ljudklass för lägenhetsskiljande 

bjälklag enligt BBR.

Kontakt  
Björn Berlin
bjorn.berlin@gyproc.com
Tel 070-265 54 92

”Ett tyngre bjälklag hade varit helt uteslutet 
i det här fallet och det finns få alternativ som 
samtidigt ger ett bra ljudklimat.”  Dan Jarlén
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VINNARE AV DEN sjunde Saint-Gobain Gy-

proc Trophy-finalen i Amsterdam var 

det spanska bidraget City of Culture 

of Galicia i Santiago de Compostela. 

Den internationella Trophy-tävlingen, 

som är ett inofficiellt världsmästerskap 

i lättbyggnadsteknik, grundades för att 

belöna de många duktiga yrkesmän det 

finns i byggbranschen runt om i världen.  

Sverige deltog i tävlingen med Halm-

stad Arena som är resultatet av ett nära 

samarbete mellan byggherre, arkitekt, 

entreprenör och Gyproc under projek-

tets alla faser. Att skapa en arena med 

goda akustikförhål landen för såväl 

sportevenemang och konserter har varit 

den största utmaningen. Akustikaspek-

ten var särskilt utmanande med 16,5 

meters takhöjd för en publikkapacitet 

på 3 800 personer.

Viktig del av byggnadens uttryck
Bygget av Halmstad Arena påbörjades 

under 2007. Hela arenan utrustades med 

Gyproc XR ljudisolerande väggsystem, 

som i kombination med undertaksskivan 

Gyptone BIG gav ett resultat som kla-

rade de allra hårdaste akustikkraven och 

Vid bygget av Halmstad Arena användes flera lösningar 
från Gyprocs akustikförbättrande sortiment. 

Arenan var ett av tävlingsbidragen i 2010 års upplaga av 
Saint-Gobain Gyproc Trophy.

Högti tak
på Halmstad Arena

medförde bästa möjliga ljudabsorption. 

Samtidigt uppnådde man ett ovanligt 

snyggt resultat. De lätt böjda väggytorna 

är typiska för hela arenan och är en 

viktig del av byggnadens arkitektoniska 

uttryck.

Arenan klarar 
de allra hår-
daste akustik-
kraven och 
medför bästa 
möjliga ljud-
absorption.

Kontakt 
Håkan Davidsson
hakan.davidsson@gyproc.com
Tel 070-265 54 91
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Halmstad Arena:
Byggherre: Halmstad kommun
Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Anjobygg
Ingående produkter:
ACOUnomic profiler
Gyproc XR akustikreglar
DUROnomic stålreglar och skenor
Gyptone BIG Quattro 43



För att tillgodose behovet av akustisk forskning på 
lätta byggnadsstommar bedrivs projektet AkuLite 
sedan snart två år tillbaka. 

– AkuLite syftar bland annat till att utveckla 
metoder som bidrar till nya värderingsmetoder som 
”vässar” konstruktioner och ger säkrare projekteringar, 
säger Klas Hagberg, projektledare för AkuLite.

AKULITE STARTADES 20 09 och leds av SP 

Trätek i konsortium med Luleå tekniska 

universitet, Chalmers, Lunds tekniska 

högskola, Linnéuniversitetet, SP Akus-

tik och ÅF.

– Lättbyggnadsteknik har fått en allt 

större användning vilket samtidigt ger 

allt mer komplexa system, säger Klas 

Hagberg, projektledare för AkuLite. 

Det ställer större krav på ökad kunskap 

om lätta konstruktioners egenskaper 

när det gäller ljudisolering. Även om 

byggkraven uppfylls kan vibrationer och 

låga frekvenser ge upphov till allvarliga 

störningar. 

– Målet med AkuLite är bland annat 

att hitta objektiva mått för utvärdering 

av ljudisolering, vibrationer och svikt, 

alltså den akustiska kvaliteten hos en 

byggnad oberoende av det stomsystem 

som har använts i byggnaden, säger Klas 

Hagberg.

AkuLite ska också upprätthålla och 

utveckla kompetensen inom byggnads-

akustik samt öka kunskapsbasen inom 

lättbyggnadsindustrin.

Stärkt lättbyggnadsindustri
Projektet bedrivs i sju delprojekt, så 

kallade Work Packages (WP), där varje 

medverkande forskningsinstitution 

svarar för var sitt delprojekt. WP 1 till 

5 har redan kommit en bra bit på väg.

– Delprojekten arbetar med att ta fram 

underlag för den slutliga analysen, i form 

av olika mätmetoder, beräkningsmodel-

ler och analysverktyg som kommer att 

få stor praktisk betydelse inom området, 

säger Klas Hagberg. Jag tror att de re-

sultat som framkommer inom AkuLite 

kommer att få stort inflytande för hur 

nya system och byggmetoder utvecklas 

i Sverige och övriga Europa framöver. 

Projektet är även uppmärksammat in-

ternationellt.

– Det här kommer att stärka svensk 

lättbyggnadsindustri och kan på sikt 

öka exporten av lätta byggsystem för 

flerbostadshus.

Industriell finansiär
Gyproc har fungerat som en av Akulite-

projektets industrifinansiärer.

– Det handlar om finansiering i form 

 – sätter fokus på akustisk forskning
AkuLite

Klas Hagberg, 
projektledare för 
AkuLite.
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Gyproc Handbok har kommit ut i 
åtta upplagor sedan starten 1978. 
Den senaste versionen, på 572 
fullmatade sidor, kom ut förra året 
och finns att läsa både som e-bok 
på Gyprocs webbplats och i tryckt 
format.

Nu är vi mycket nyfikna på att få 
veta om någon har samlat på sig 
alla åtta versioner av handboken, 
som kommit ut efter förlagan Indu-
strihandboken. I så fall vill vi gärna 
höra från dig!

– Tillsammans med vår monte-
ringshandbok och produktkatalog 
innehåller Gyproc Handbok allt man 
behöver veta för att kunna projektera 
och bygga med våra systemlösning-
ar, säger Torbjörn Pettersson, chef för 
teknisk support på Gyproc. 

– Handboken är ett projekterings-
hjälpmedel som innehåller uppgifter 
om våra system och produkter, pre-
senterade i form av systemguider, 
datablad och tekniköversikter.

Handboken är gratis för alla Gy-
procs kunder.

– På Gyproc skulle vi gärna vilja 
veta om det finns någon av alla våra 
användare som sparat på samtliga 
handböcker ända sedan starten för 
33 år sedan, säger Torbjörn Petters-
son. I så fall skulle vi gärna vilja att 

den personen hörde av sig till oss. Vi 
kan utlova en trevlig överraskning till 
honom eller henne!

Har du samlat alla åtta upplagor 
av Gyproc handbok  som kommit ut 
efter förlagan Industrihandboken? 
Skriv till Torbjörn Pettersson, och 
motivera med max 30 ord varför du 
använder handboken. Ditt svar och 
motivering skickar du senast den  
31 augusti till torbjorn.pettersson@
gyproc.com. Eventuell vinstskatt 
betalas av vinnaren.

Har du samlat alla åtta 
upplagor av vår handbok? 

”Målet med 
AkuLite är 
bland annat 
att hitta den 
akustiska 
kvaliteten hos 
byggnaden ”
Klas Hagberg

av eget arbete, säger Klas Hagberg. De 

bidrar med resurser men också med ett 

viktigt engagemang i forskningen. Gy-

proc har varit väldigt aktiva i projektet 

och kommer att medverka i WP 6 som 

rör korrelering av data från subjektiva 

och objektiva utvärderingar i form av 

en sammanställande analys.

Läs mer på Lunds tekniska universitet 
www.ltu.se

Kontakt 
Torbjörn Pettersson
torbjorn.pettersson@gyproc.com
Tel 070-265 54 65

Samtliga 8 upplagor 
av Gyproc Handbok 
samt förlagan  
”Industrihand boken” 
som kom ut 1977.

Vad tycker du om vår handbok? Skriv till 
Torbjörn Pettersson.
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GLASROC F FIRECASE används för inklädnad 

och passivt brandskydd av bärande 

stålstomme och erbjuder effektiv brand-

isolering 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 

monteringsprofiler.

För att hitta rätt systemlösning måste 

man ta hänsyn till flera olika variabler, 

som brandklass, typ och dimension av 

stålprofil. Med det interaktiva dimensio-

neringsprogrammet behöver du enbart 

mata in de olika variablerna, program-

met tar sedan fram den optimala sys-

temlösningen med Glasroc F FireCase.

– Fördelen med programmet är att 

användaren får förslag på en lösning 

som helt och hållet är projektanpassad, 

säger Morten Lauritzen, marknadschef 

på Gyproc Skandinavien. Resultatet 

kan kombineras med uppgifter om 

projektet och företaget, skrivas ut och 

användas såväl internt som vid kontakt 

med kunder.

Lätt att hitta rätt brandisolering

– Med dimensioneringsprogrammet 

kan man vara säker på att brandskydds-

lösningen för just det aktuella projektet 

har den funktion som efterfrågas.

Montering utan luftspalt
Principen för brandskyddet med Glasroc 

F FireCase är att denna gipsbaserade 

kompositskiva innehåller kristallbun-

det vatten som under värmepåverkan 

– brand – frigörs och avgår som vat-

tenånga. Det medför en relativt låg 

temperatur på den oexponerade sidan så 

länge som den processen pågår. 

Monteringen görs med speciellt fram-

tagna skruvar alternativt med stålklam-

rar för ett snabbt montage. Inklädnad 

med Glasroc F FireCase erbjuder en slät 

och stöttålig yta, som i vissa miljöer kan 

lämnas utan ytbehandling.

Läs mer
Mer information på www.gyproc.se/
firecase

Gyproc har utvecklat ett nytt interaktivt dimensioneringsprogram som snabbt 
och enkelt hjälper dig att hitta rätt brandisoleringslösning med Glasroc F Firecase. 
Programmet hittar du på Gyprocs webbplats, www.gyproc.se.

Gyprocs dimensionerings-
program hjälper dig snabbt 
och enkelt att hitta rätt 
brandisoleringslösning.


