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Bluebeam effektiviserar och fördjupar våra samarbeten med kunderna.

Vi ska finnas med i projekten från start
TIDIGARE I HÖST firade Gyproc sitt 50-årsjubileum

tillsammans med både kunder och personal.
Våra anställda bjöds på en mycket uppskattad
fest. Vi genomförde ett lyckat kundevent,
bland annat med en båtresa från centrala
Stockholm till vår egen hamn vid fabriken i
Bålsta.
Det är tillfredsställande att Gyproc har kunnat tillgodose kundernas behov under 50 år.
Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Det
handlar bland annat om att fortsätta utveckla våra produkter, där vi har varit
mycket framgångsrika under de senaste åren.
Det handlar också om att skapa kostnadseffektivitet i själva byggprocessen, att använda
hållbara material och att klara kraven på
fuktsäkerhet, brandsäkerhet och akustisk effektivitet. Samtidigt ska attraktiva boenden
skapas. I vårt kundåtagande ingår även att
erbjuda hög tillgänglighet genom teknisk
support, god service och effektiva logistiklösningar.
i ett tidigt skede i byggprojekten
kommer att vara en bärande del i hur Gyproc
arbetar i framtiden. En stor utmaning för oss
är att det ska bli rätt från början och att vi på

ATT FINNAS MED

Lars Lundberg,
VD Gyproc Sverige

sikt ska ha en nollvision mot konstruktionsoch byggfel.
I grunden handlar det om att minska felen i
utförandet. Det gäller att inte bara jobba med
bra systemlösningar utan det är också viktigt
att de utförs på ett riktigt sätt. För att arbeta
optimalt och undvika risken för byggfel är
det viktigt med nära samarbeten redan i ett
tidigt skede. Ett effektivt sätt att nå det målet
är Gyprocs systemsäkring som bygger på att
certifierade entreprenörer. Syftet med certifieringen är att säkerställa att konstruktioner
där våra system och produkter används uppfyller marknadens ställda krav på ljud, brand
och stabilitet. En viktig del är att få alla
delaktörer i projektet att förstå sambandet
mellan utförande och slutlig funktion.
INNOVATION ÄR NYCKELN till ett hållbart samhälle,
samtidigt som det är en viktig faktor för att
vi även i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden och uppfattas som
en attraktiv 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.
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Innehåll
Runda former på nya
Arkitekturskolan5
Gyproc levererar väggsystemen till både inner- och ytterväggar på ett av
Stockholms mest spännande byggen.

Radhus på åttonde våningen 

8
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På taket till köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna byggs 52 stadsradhus.
Hårda brand- och ljudkrav skapar ordentliga utmaningar.
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Akustikavsnittet i BBR reviderat
Avsnitt 7 i Boverkets Byggregler (BBR) har reviderats
för att göra kraven i den
svenska ljudstandarden för
bostäder och lokaler tydligare och mer lättillgängliga.
I Avsnitt 7 i BBR anges byggakustikkrav
för såväl bostäder som lokaler. Här refereras till de svenska ljudstandarderna SS
25267:2004 (för bostäder) och SS 25268
(för lokaler). Ett antal akustiska krav
måste uppfyllas, till exempel isoleringsförmåga, bullernivåer och efterklangs-

nivåer. Vid halvårsskiftet 2014 genomfördes förändringen i BBR.
– Kraven i ljudstandarden finns nu utskriven i klartext när det gäller bostäder.
Tidigare hänvisade man bara till en annan
källa, säger Torbjörn Pettersson, Technical
Sales & Support manager på Gyproc.

som kommer att ersätta SS 25267:2004.
Kommittén tar fram standarder som gör
det lättare att ställa rätt ljudkrav, planera
och deklarera ljudmiljön, främst inomhus.
Gyproc är en av deltagarna i kommitténs
arbete.

– Förändringen gäller även kraven för
luftljudsisolering för ljudklass C när det
gäller bostäder. I stället för att enbart se
till den enskilda byggnadsdelens ljudisolerande förmåga tar man nu även hänsyn
till rumsstorleken när ljudnivåskillnaden
mellan två rum ska bedömas, säger han.
Just nu är Tekniska kommittén för byggakustik (SIS/TK 197) i slutskedet av att
ta fram en ny ljudstandard för bostäder,

Wall Selector akustikväggar:

Välj rätt bland
Gyprocs akustiklösningar
För att hitta just den vägglösning
som exakt motsvarar dina akustikkrav kan du använda Gyprocs webbverktyg Wall Selector. Ange bara de
funktionskrav som konstruktionen
ska klara så lämnar Wall Selector ett
förslag.

är det lätt att hitta rätt
innervägg för varje rumskrav. Det är en
interaktiv sökfunktion på webben som
riktar sig till byggentreprenörer, projektörer, konstruktörer och andra. Den
innehåller samma information som finns
om innerväggarna i Gyproc handbok,
men där du till skillnad mot att bläddra
i en bok direkt kan söka vilka väggar
som passar vissa funktionskrav. Det går
också att söka genom att kombinera
flera olika sökbegrepp och funktions-

MED WALL SELECTOR

krav. Det går bland annat att skriva ut
datablad och ladda ner CAD-ritningar
på de väggar som är av intresse.
Sök den konstruktion som bäst passar
dina behov genom att ange de funktionskrav som konstruktionen ska klara,
till exempel ljudkrav, brandkrav och
vägghöjd. Därefter lämnas förslag på
lämpliga konstruktioner som klarar de
specifikationer som angetts. Förslaget
innehåller bland annat reglar, gipsskivor
och profiler.
Hitta på webben 
www.gyproc.se/wallselector

www.gyproc.se
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Gyproc – 50 år
framåt
i tiden. av innovation
HÅLLBART

BYGGANDE
– femtio år
tillbaka och

femtio år

Gyproc firade sitt 50-årsjubileum i augusti tillsammans
med både kunder och anställda.
– DET ÄR MED SÅVÄL våra kunder som vår
personal som vi fortsätter den utveckling
mot smartare lösningar som vi startade
för 50 år sedan, säger Lars Lundberg, vd
på Gyproc. Utan deras hjälp hade Gyproc inte nått dit vi befinner oss i dag.
Nu satsar vi på en framtid fylld av nya
innovationer och kundnära lösningar.

Gyproc har varit ledande i utvecklingen av klimatsmarta och ergonomiska
systemlösningar och produkter inom
lättbyggnadstekniken sedan starten. Det
finns många exempel på innovationer
genom åren, till exempel nya tillverkningsmetoder, revolutionerande lättviktsteknologi och smarta webbverktyg.
– Systemtänkande i kombination
med stor flexibilitet har visat sig vara ett
mycket framgångsrikt koncept för oss.
I centrum finns vårt fokus på hållbart
byggande, där en viktig ingrediens är
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att ständigt förbättra produkternas prestanda, göra dem enklare och säkrare att
hantera ute på byggarbetsplatserna och
anpassa dem till nya krav. Vår ambition
är att optimera hela byggprocessen och
finnas tillgängliga med support och stöd
under hela projektet, från start till mål.
Hållbart byggande för framtiden
Målet för Gyproc är att bygga sunt och
hållbart, såväl för i dag som för framtiden. Målsättningen är att minska energianvändningen och hjälpa till med att
skapa en ny generation av byggnader
som är energieffektiva, säkra och bekväma.
För Gyproc handlar det om att ta
fram systemlösningar som möjliggör
byggoptimering med allt från val av
lösningar och material till montering
och spillhantering – till förmån för

både miljön, kvaliteten och byggets
totalkostnad.
Innovation är nyckeln
Gyproc har under många år haft stort
fokus på innovation för att hitta nya och
klimatsmarta lösningar inom lättbyggnadstekniken. Även inom koncernen
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 kommer Gyprocs
kunder till nytta. Samarbetet innebär att
Gyproc kan erbjuda kompletta, nya och
smarta lösningar för hela byggsektorn
– lösningar som bidrar till ett hållbart
byggande och en sund livsmiljö.

www.gyproc.se

SVÄNGRUM

för framtidens arkitekturstudenter
2015 flyttar studenterna in i nya Arkitekturskolan vid KTH. Just nu pågår
bygget av ett hus med få raka väggar, något som ställt höga krav under
projekteringsarbetet. Det gäller inte minst när det gäller att hitta rätt vägglösningar för konstruktionen. Gyproc levererar väggsystemen till såväl innersom ytterväggar.
www.gyproc.se
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Fakta Arkitekturskolan vid KTH
Byggnaden i sex plan ovan mark (samt ett källarplan) ska
rymma såväl ateljéer och verkstäder som administration
och undervisningssalar. Den präglas av öppna plan och
svängd väggar.
Byggnaden ska klassas enligt miljöklassningssystemet
Miljöbyggnad.
Byggherre är Akademiska Hus, arkitekt Tham & Videgård
Arkitekter och generalentreprenör Peab Sverige. Byggnadens
totala yta blir 20 330 m2.

SEDAN SLUTET AV 1960-talet har Arkitekturskolan vid KTH hållit till i en omdiskuterad byggnad på Östermalm. 2007
fattades beslutet att flytta till nya lokaler
på KTHs campusområde, ett bygge som
startade 2013.
Samtidigt som den nya Arkitekturskolan uppförs byggs en av de intilliggande byggnaderna om till KTH Campus Entré, som ska ge en tydligare ingång till hela KTH-området. Här ska
bland annat rymmas kontor och ett
informationscenter som riktar sig till
både studenter och besökare.
– Bygget av den nya Arkitekturskolan
sker mitt bland existerande byggnader,
vilket ställer höga krav på en väl fungerande logistik, säger Rolf Jansson,
platschef hos generalentreprenören Peab.
– Det är ganska trångt och vi använder oss av en byggteknik med platsgjuten stomme. Vi har byggt stomformar
på plats som innebär att varje del körs
till bygget med lastbil och kran. Varje
våningsplan är en självbärande, tungt
armerad brokonstruktion.
– Det är inte möjligt för oss att ta emot
leveranser direkt från fabrik, därför har
vi valt att använda oss av Optimera som
sköter leveranserna som har fungerat
bra. Vi känner oss överlag mycket nöjda
med den support och uppbackning som
vi har fått av Gyproc och Optimera,
säger Rolf Jansson.

Viktig support
Med hjälp från Gyprocs tekniska support, främst Elin Holmberg och Rickard
Nilsson, har projektgruppen tagit arkitektens föreskrivningar och överfört
detta till motsvarande lösningar i Gyprocs väggsystem.
– Självklart måste också de nya lösningarna klara till exempel de ljud- och
brandkrav som ställs på väggarna i specifikationen. Det har handlat både om
att lägga till och ta bort material för att

www.gyproc.se

”Självklart
måste också
de nya lösningarna klara
till exempel
de ljud- och
brandkrav som
ställs på
väggarna i
specifikationen”
Rolf Jansson

uppfylla kraven, men med Gyprocs hjälp
har det fungerat mycket bra, säger Rolf
Jansson. I stort sett alla radieväggar är
omgjorda på det sättet och vi har gjort
en total genomlysning för att säkerställa att kraven uppfylls.
– Vad vi kan se just nu har den här
processen heller inte inneburit några
fördyringar. Eftersom projektet är så
unikt är det lite svårt att jämföra med
andra projekt. Med så många svängda
former i byggnaden är det till exempel
svårt att uppskatta hur mycket svinn det
blir, säger han.
Gyproc har inte bara hjälpt till med
beräkningar, man har även svarat för
utbildning på plats med Peabs personal.
– Handlingarna från Gyproc har varit
väldigt lätt att förstå, vilket är viktig för
oss som entreprenör. Det är ju trots allt
vårt ansvar att se till att allt blir rätt ute
på bygget. Sedan har kommunikationen
fungerat mycket smidigt, säger Rolf
Jansson.
Svängda väggar
Den nya Arkitekturskolans yttre fasad
kommer att kläs med rostrött Cortenstål
som blir en återspegling av de omgivande byggnadernas röda tegel. Inne i
skolan kommer furupanel att blandas

med råa betongväggar.
– Vi använder flera av Gyprocs väggsystem, till exempel ytterväggsystemet
Thermonomic med vindskyddsskivan
Storm. Vi monterar våtrumsskivan
Ocean, brandskyddsskivorna FireCase
och Protect F och vi använder för första
gången dessutom lättviktsskivan ErgoLite. Eftersom byggnaden ska klara
kraven enligt Miljöbyggnad Silver är det
positivt med en skiva som ger miljöfördelar vid transporter. Sedan ger ErgoLite också ergonomiska fördelar. Man
märker en klar viktskillnad så fort man
lyfter den, säger Rolf Jansson.
Peab har valt att själva böja de svängda gipsskivorna, i stället för att få förböjda skivor levererade från Gyprocs
fabrik i Bålsta.
– Det finns nog inte många liknande
hus, med så många svängda väggar med
så många olika radier. Bara själva fasaden
svänger i åtta olika radier. Att själva böja
skivorna är det mest praktiska, annars
blir det nog väldigt svårt att hålla reda
på alla olika leveranser som ska till rätt
ställe i huset. Det har fungerat bra. Vi
använder oss främst av Multiboarden
som är lätt att böja men det funkar även
med Ocean, säger Rolf Jansson.

Gyproc Solutions
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INAVIA

ADHUS
Det perfekta boendet för de riktigt
shoppingsugna byggs just nu i Solna.
På taket till Nordens största köpcentrum
byggs 52 stadsradhus av färdiga komponenter
från Storsjöhus, med gips från Gyproc.
www.gyproc.se
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Vid Storsjöhus husfabrik i Pilgrimstad tillverkas
trähuskomponenter till byggprojekt över hela Sverige.
Just nu är man bland annat mitt i leveranserna till
radhusbygget på taket till Mall of Scandinavia i Solna.
STORS JÖHUS AB STARTADE sin verksamhet
som en fastighetsägare i Östersund, men
driver numera också en husfabrik i
Pilgrimstad, tre mil söder om staden.
Fabriken startade produktionen 2008,
mitt under pågående lågkonjunktur.
Satsningen har visat sig vara lyckad, i
dag produceras komponenter till 100150 hus om året.
– Vi tillverkar inga kataloghus utan
erbjuder enbart trähuskomponenter till
byggnadssektorn. Det handlar om takkassetter, bjälklagkassetter, lägenhetsskiljande väggar, innerväggar, ytterväggar med eller utan panel och mycket
mer, berättar fabrikschefen Kent-Ove
Svedh. Hos oss arbetar projektörer och
konstruktörer som har kontakt med
kundens arkitekt. När det till exempel
gäller radhusen ovanpå Mall of Scandinavia har vi samarbetat med entreprenören Peabs arkitekt, men vår konstruktör har ritat konstruktionsunderlaget för
komponenterna.

Omfattande leverans
Komponentleveranserna från Storsjöhus
till Mall of Scandinavia inleddes i mars
2014 och kommer att pågå till februari
2015.
– Det är en hyfsat stor order för oss.
Självklart är det väldigt speciellt med
radhus som byggs på ett tak på åttonde
våningen. Det ställs höga krav på brandskydd, ljudisolering, vindlaster och
fuktskydd jämfört med traditionella
villabyggen till exempel, men läget så
högt upp gör att man måste hitta nya
lösningar.
Eftersom även köpcentrumet under
radhusen håller på att färdigställas ställs
särskilda krav på logistiken.
– Leveranserna från oss går med
lastbil en till två gånger i veckan till
Solna. Allt måste lyftas upp med kran
från gatan. Med all annan byggtrafik
som pågår samtidigt är det viktigt att
transporterna fungerar smidigt och inte
stoppar upp, säger Kent-Ove Svedh.
Etablerad leverantör
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Gyproc är en etablerad leverantör till
Storsjöhus sedan ett antal år tillbaka.
– Vi vet att de är en stabil leverantör
med både bra produkter och bra folk,
säger Kent-Ove Svedh. När det gäller
de aktuella radhusen har de till viss del
levererat f ärdigkapade längder, vilket
bidrar till ett minskat spill.
Kent-Ove Svedh framhåller också
Gyprocs breda sortiment. Till radhusen
levereras såväl brandskydds- som våtrumsskivor och vanligt gips.
– Tillsammans med Peab och Gyproc har vi kommit fram till de lösningar och produkter som passar bäst
för radhusen samt att Gyprocs produkter och system uppfyller kraven utan
problem, säger han.
Utmaning
Ann-Mari Reinholdsson är Storsjöhus
huvudkonstruktör på konsultbasis och
har anlitats av företaget i drygt 10 år.
– Radhusen på taket till Mall of
Scandinavia var en utmaning. Det ställdes höga krav på akustik, horisontalstabilitet och brandskydd samtidigt som
det till exempel fanns begränsningar när
det gällde vikten på väggarna, säger
Ann-Mari Reinholdsson. Att uppfylla
kraven enligt de ursprungliga specifikationerna resulterade i ohållbart tunga
byggelement. Jag var tvungen att hitta
speciallösningar för att uppfylla såväl
viktkrav som brandkrav.
Under projektet pågick en dialog med
Gyproc, bland annat när det gäller
brandskyddet av undersidan till första
bjälklaget, alltså mot krypgrunden.
Dialogen rörde även anslutningarna av
lägenhetsskiljande väggar till ytterväggarna med hänsyn till horisontalstabiliteten och ljudkraven som skulle klara
ljudklass B.

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

www.gyproc.se

Radhus på taket
De 52 stadsradhusen i Brf Stjärnhimlen på taket till Mall of Scandinavia är
byggda i fyra olika modeller, i två eller tre våningar. Radhusens fasader är
klädda med fibercementskivor i olika format. Boytan är på mellan 122 och
156 kvm.
Byggherre och byggnadsentreprenör är Peab Bostad.
Arkitekter Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
I projektet har bland annat följande Gyprocprodukter använts: Glasroc H
Storm, Glasroc FireCase, Gyproc Protect F.

www.gyproc.se
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all of Scandinavia ligger int i l l Fr iend s
Arena, i den del av
Solna som kallas Arenastaden. Den nya
stadsdelen kommer bland annat att innehålla cirka 2 000 bostäder och totalt 450
000 m2 kontorsyta.
Just nu är köpcentrumet fortfarande
en byggarbetsplats, men i dess fasad ligger ett antal bostadshus där hyresgästerna redan flyttat in. Själva köpcentrumet kommer att öppna hösten 2015.
På taket, åtta våningar upp, byggs två
bostadsrättsföreningar bestående av
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sammanlagt 52 stadsradhus i två eller tre
våningar.
– Det är fyra olika typer av radhus,
med två eller tre våningar. Vi har inga
bygghissar utan alla leveranser sker med
kran från gatuplanet, säger Torbjörn
Skoogh, platsansvarig på entreprenören
Peab.
Mellan två rader av stadshus löper en
central upphöjd ”gata”. Till husen hör
både balkonger och terrasser. Radhusen
görs successivt i ordning, allt eftersom
bostadsrätterna säljs.
– Vi får bjälklagskassetterna från
Storsjöhus, vi gör endast komplette-

ringar med montering av gipsskivor, till
exempel i hörn. Ett tvåvåningshus tar
två dagar att sätta upp, ett trevåningshus
ungefär tre dagar, säger Torbjörn Skoogh. När ett radhus är sålt går vi vidare
med att inreda det enligt köparens önskemål. Leveranserna från Storsjöhus har
fungerat riktigt bra, säger han.

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

www.gyproc.se

Fakta Mall of Scandinavia
Nordens största köpcentrum, intill Friends Arena i Solna.
250 butiker
22 restauranger
101 000 m2 uthyrningsbar yta
4 000 parkeringsplatser
Invigning hösten 2015

Alla materialleveranser till bygget sker med kran från gatunivå upp till taket.
www.gyproc.se
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Saint-Gobain fokuserar
på framtidens hållbara
byggande
UNDER TVÅ DAGAR i november diskuterades
framtidens hållbara byggande i stadsmiljö. Gyproc och Saint-Gobain deltog
på Building Sustainability 2014, som
arrangerades av Sweden Green Building
Council. Konferensen vänder sig till alla
som arbetar med hållbarhet inom fastighetsutveckling och stadsplanering.
I en av konferensens sessioner deltog
Tomas Puhringer, Area marketing director på Weber, systerbolag till Gyproc
inom Saint-Gobainkoncernen. Ämnet
var ”Så klarar vi renoveringen av miljonprogrammet”.
Renoveringsbehovet är stort inom
miljonprogrammet och den totala kostnaden för en stor del av de nödvändiga
åtgärderna uppskattas till cirka 154
miljarder kronor.
– Inom Saint-Gobain har vi väldigt
mycket att erbjuda inom det här områ-
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det, vi har ett komplett sortiment, säger
Tomas Puhringer. Utmaningen med den
här typen av projekt är att det är så
många aspekter att ta hänsyn till: lönsamhet, tid, energieffektivisering och
den sociala aspekten är bara några av
dem. Att Saint-Gobain har möjlighet att
ta ett hållbart helhetsgrepp över ett helt
renoveringsprojekt gör det möjligt för
kunden att göra korrekta kalkyler.
Under andra dagens lunchmingel
kunde besökare träffa och diskutera med
Per Redtzer, försäljnings- och marknadschef på Weber.
– Besökarna är mycket intresserade av
hur vi jobbar med hållbarhet inom
Saint-Gobain. Gyproc är ju lite av bäst
i klassen på det området, men det är en
mycket viktig fråga inom hela koncernen. Jag tror det är viktigt att byggmaterialindustrin gör sig hörd i sådana här

sammanhang, vi är kanske lite dåliga på
det. Utifrån de frågor jag har fått här
upplever jag att man inte riktigt känner
till vad vi gör och hur vi jobbar med
hållbarhet. Då har jag ändå pratat med
chefer med miljöansvar inom både kommuner och myndigheter.
Han framhåller Saint-Gobains deltagande under årets politikervecka i Almedalen som ett lysande exempel på hur
man kan påverka och informera. Då
deltog Weber, Gyproc, Ecophon och
Isover. Man anordnade bland annat
paneldiskussioner om framtidens miljöutmaningar.
– Det handlar om trovärdighet för den
forskning och utveckling med inriktning på hållbar stadsutveckling och
byggande som vi gör. Tillsammans har
vi möjlighet att påverka framtidens
hållbara byggande, säger han.
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Unika
XR

minskar ljudöverföringen
Tack vare sin unika profilform minskar väggsystemet XR ljudöverföringen på ett mycket effektivt
sätt. XR har också fördelar som tunnare väggar,
enklare montering och lägre kostnader.
med stålreglar för
hög ljudreduktion i lätta ickebärande
innerväggar och finns i två utföranden,
XR 450 och XR 600. Systemet innehåller tre typer av vägguppbyggnad: enkelväggar, dubbelväggar och saxade väggar.

GYPROC XR ÄR ETT SYSTEM

Använd webbverktyget Wall
Selector för att hitta rätt väggtyp: www.gyproc.se/wallselector

Ekonomiskt väggsystem
Den unika profilformen på stålreglarna
reducerar väggens ljudöverföring effektivt. Den innebär samtidigt att flänsen har mindre benägenhet att böja
undan för skruvspetsen jämfört med
traditionella stålreglar. Tillsammans
med en robust utformning innebär
detta en snabbare montering. Reglarna
är skarvbara. Isolering blir både billigare och enklare med Gyproc MR
mineralullsremsa.
XR sparar också plats då den innebär
tunnare väggar i vissa konstruktioner,
vilket både ger mindre materialåtgång
och större nettoareal.
Vid ljudreduktionsintervallet 40 dB
till 52 dB är Gyproc XR det mest ekonomiska väggsystemet utifrån ett helhetsperspektiv.
Gyproc erbjuder även väggsystemen
GS, DUROnomic och ACOUnomic
som alla har sina unika fördelar beroende på användningsområde och ljudklass.

www.gyproc.se
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Effektivare projekt med
Bluebeam
För att skapa effektivare arbetsflöden och
förenkla kommunikationen i byggprojekten börjar Gyproc att arbeta i Bluebeam
Revu.
– Bluebeam erbjuder ett digitalt projektledningssystem som främst riktar sig till
våra certifierade entreprenörer. De kan
därmed både effektivisera och fördjupa
samarbetet med beställare, arkitekt och
leverantör, säger Tommy Haglund på
Gyproc.
BLUEBEAM REVU ANVÄNDS bland annat för att skapa
och hantera pdfer som kan användas på olika
sätt under projektets gång som verktyg, till
exempel för att göra kostnadsberäkningar.
– Med Bluebeam är det enkelt att samarbeta
med alla projektpartners, från beställare och
arkitekt till entreprenör och leverantör, att
kommunicera och samverka inom byggprojektet. Allt som sker kan följas i realtid. Det här
är ett led i Gyprocs ambition att vara involverad i projekten i ett så tidigt skede som möjligt,
säger Tommy Haglund, KAM/aff ärsutveck-
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lare på Gyproc.
– På så sätt kan vi säkerställa att byggnadens
olika funktionskrav uppnås samt hålla ett öga
på kostnaderna, vilket gynnar alla parter i
projektet, säger han. Om byggnadskraven inte
uppfylls och fel uppstår i konstruktionens funktion kan det bli mycket kostsamt att åtgärda,
ju senare i projektet desto dyrare. Både Gyproc och den certifierade entreprenören kan
bidra med sin tekniska kompetens.
Kvalitet genom hela processen
För att undvika problem med otydliga gränssnitt mellan olika leverantörer har Gyproc
tagit fram möjligheten att välja en kvalitetssäkrad process med en Certifierad Entreprenör
i lättbyggnadsteknik. Det kan det vara svårt att
klarlägga ansvarsfrågan om de ingående produkterna har kommit från flera olika leverantörer.
Arbetssättet inom certifieringen bygger på
ett fördjupat samarbete mellan Gyproc och
entreprenör och beställare. Gyproc deltar redan
på förmöten och tar fram sådant som detaljer
för anslutningar och listor för egenkontroll,
som sedan används ute på byggena. – När
projektet är genomfört går Gyproc igenom

entreprenörens dokumentation och utf ärdar
ett certifikat att bygget är utfört enligt våra
specifikationer.
Kvalitetssäkringen integreras i entreprenörens eget KMA-system
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. För montörerna anordnas en endagsutbildning som inte går in lika djupt på
respektive område, men på samma sätt speglar
vilken effekt olika fel vid montage kan få.

Kontakt Bluebeam
Tommy Haglund
tommy.haglund@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 90

Kontakt Certifierad Entreprenör
Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 62
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Nya, tunna Gyptone akustikundertak:

Lättare lyft och
sundare luft
Forellen i Partille byggs ut med två våningar som kommer att rymma ett nytt
demensboende. I utbyggnaden används akustikundertak från Gyproc, där tunnare
gipsskivor innebär 13 procent lägre vikt.
– En lägre vikt är en klar fördel ur ergonomisk synvinkel, säger Tore Gustafsson på
entreprenören Backa Bygg Montage.
18
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ORELLENS TVÅ NYA våningar kommer att rymma 32 lägenheter
och färdigställs vid årsskiftet
2014/2015. På så sätt kompletteras ett korttidsboende i
fastigheten med ett demensboende för
personer som inte längre kan bo kvar
hemma.
Backa Bygg Montage har anlitats för
att montera undertaken i de nya lokalerna.
– Monteringen innebär även en del
kompletteringsarbeten i de gamla lokalerna som ligger i direkt anslutning till
utbyggnaden, berättar Tore Gustafsson.
Dessutom har vi utfört en del arbete med
mellanväggar i de nya lokalerna. Totalt
handlar det om montering av cirka 1 500
kvadratmeter undertak för vår del.
Familjeföretaget Backa Bygg Montage har specialiserat sig på undertaksentreprenader men utför även andra
uppdrag.

vilket minskar risken för fallskador med
50-60 procent enligt testresultat från ett
tyskt dämpningsinstitut. I samband med
utbyggnaden kommer även sinnesstimulerande vinterträdgård att anläggas.
Tunnare skivor ger lägre vikt
Gyptone akustikundertak 600x600 mm
har numera en reducerad tjocklek på 10
mm, vilket minskar vikten per skiva
med 13 procent – samtidigt som skivans
egenskaper är oförändrade.
Det innebär bland annat att fler skivor
får plats per förpackning, 8 i stället för
6, och per pall. Det betyder också fler
kvadratmeter per pall – från 35 till 46
m 2, 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.

13 procent lättare
På Forellen har man valt att använda
akustikundertaket Gyptone Quattro 20
kant A, 600x600 mm, där gipsskivorna
har en minskad tjocklek på 10 mm, från
tidigare 12,5 mm. Det innebär en reducerad vikt på 13 procent. Skivorna
innehåller även Activ'Air som ger en
sundare inomhusluft.
Tore Gustafsson tycker att en reducerad materialvikt ger klara fördelar,
oavsett vilken typ av arbete men utför.
Han har själv arbetat både som montör
och arbetsledare.
– Ur ergonomisk synpunkt är det
självklart en fördel att vikten är lägre,
även om man kanske inte märker av det
när man lyfter varje enskild skiva. Formatet gör ju att den enskilda skivan inte
är så tung, säger Tore Gustafsson.
– Gyptoneskivorna är lätta att kapa
och fästa, vilket är minst lika viktigt ur
ergonomisk synvinkel som vikten, säger
han.
Kvarteret Forellen
Forellen ägs av Partille kommun och
ligger precis intill Säveån. Huset byggdes
2004 och innehåller ett antal olika verksamheter, bland annat ett korttidsboende, en lunchservering och konferenslokaler. Två nya våningar, som ska
r ymma demensboende, f ärdigställs
under hösten 2014.
Byggherre är Partillebo AB, arkitekter är Nylin & Myhrberg GI AB och
generalentreprenör RA Bygg AB.
Vid sidan av ljuddämpande akustiktak
får det nya demensboendet även nya
unika halkfria och dämpande golv,
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Sund inomhusluft kräver sunda
material
Gyptone akustikundertak samt Gyptone
BIG har försetts med Activ'Air, som
bryter ned och reducerar koncentrationen av formaldehyd i byggnader.
Formaldehyd finns överallt omkring
oss och är en betydande orsak till försämrad luftkvalitet.
Activ'Air är en patenterad teknologi
som reducerar VOC-emissioner (lättflyktiga organiska föreningar) som exempelvis formaldehyd från byggmaterial och inredning som till exempel färg,
möbler och mattor till ofarliga inaktiva
bindningar med upp till 70 procent. Ett
utmärkt val vid ny- eller ombyggnad av
till exempel förskolor, skolor och sjukhus, miljöer där många personer påverkas.
Activ'Air finns nu i Gyptone akustikundertak, i formatet 600x600 mm i
kant A och E15, samt Gyptone BIG.

Kontakt
Kvarteret Forellen
i Partille

Peter Jacobsson
peter.jacobsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 01
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Kv Melonen/OF Bygg

ErgoLite underlättar
vid renovering

– JAG ÄR RIKTIG glad för att Gyproc har tagit fram
en lättare skiva, säger Emmelie Renlund,
snickare på OF Bygg.
Hon har för första gången arbetat med ErgoLite, gipsskivan som är 25 procent lättare än
traditionella skivor.
– Som snickare hanterar man ganska många
skivor i veckan. Jag känner en klar skillnad i
kroppen när jag använt ErgoLite, säger Emmelie.

Omfattande renovering
Just nu genomförs en omfattande renovering
av kvarteret Melonen på Böleäng i Umeå. Här
totalrenoveras sammanlagt 68 lägenheter i
tvåvåningshus med betongstomme. Renoveringen innefattar allt från ventilation och avloppsstammar till fasader och omkringliggande
mark.
– Det är sex huskroppar som successivt renoveras, bland annat med nya mellanväggar och
isolering. I augusti/september nästa år ska allt
vara klart, efter drygt 1,5 års arbete, berättar
Torbjörn Sjöberg, platschef för entreprenören
OF Bygg KB.
I de första husen har hyresgästerna redan
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flyttat tillbaka, medan renoveringen av de två
sista husen ännu inte börjat. Hyresvärden AB
Bostaden i Umeå ordnar med ersättningsbostäder under renoveringstiden.
– Det handlar om normalt slitage under mer
än 40 års tid, berättar Torbjörn Sjöberg.
Kvarteret Melonen byggdes 1970. Närliggande kvarteret Kastanjen, som byggdes 1967,
kommer att rivas under 2015.
– Leveranserna av material från Gyproc kommer från Beijer Byggmaterial, eftersom vi inte
har plats för att mellanlagra material vid bygget.
Vi använder deras lättviktsskiva ErgoLite, vilket uppskattas av våra snickare, säger Torbjörn
Sjöberg.
Bra med låg vikt
Emmelie Renlund har arbetat som snickare
sedan 2009.
– Jag tycker att ErgoLite är en jättebra produkt. Det finns behov av en lättare skiva och
jag hoppas att Gyproc fortsätter att utveckla
tekniken, säger Emmelie.
Hon är noga med att påpeka att det inte är
en fråga om att tjejer är ”svaga”:
– Självklart är det bra för alla med en mins-

kad vikt, även för killar! Att montera gipsskivor
är ett ganska statiskt arbetsmoment som kan
vara påfrestande i längden. Särskilt vid renoveringsprojekt där det ibland kan vara svårt att
komma åt, till exempel på grund av existerande rördragningar, säger Emmelie Renlund.
– De som precis börjar använda ErgoLite kan
tycka att den är lite seg att skära, men man
vänjer sig snabbt. Jag har använt skivan i några
månader nu och känner en stor skillnad i kroppen!
Hon är själv ensam tjej på OF Bygg, men är
ofta ute och pratar om sitt yrke på skolor för att
få fler tjejer intresserade.
– När jag började byggprogrammet efter att
ha hoppat av samhällsprogrammet efter ett år
var det en chansning. Men jag har inte ångrat
mig, jag trivs otroligt bra med jobbet, säger
Emmelie.

Kontakt 
Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 91
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Projekt: Dagcenter
Entr: PWR Allbygg Pajala

Pajala

Luleå

Projekt: Skattehuset, ombyggnad kontor
Entr: Br Andersson Bygg Luleå

Projekt: kv. Melonen renov bostäder
Entr: OF Bygg Umeå

Umeå

Projekt: Engelska skolan, Umeå
Entr: NCC Umeå
Projekt: Öbacka strand, Etapp 5, Umeå
Entr: NCC Umeå

Projekt: Alne kyrka o församlingsgård
Entr: Nybergs Bygg o Måleri Örnsköldsvik

Örnsköldsvik
Sundsvall
Hudiksvall

Projekt: Mariebergsskolan
Entr: Rekab Sundsvall
Projekt: Kv. Nyttan, ombyggnad bostäder
Entr: Ellextre Sundsvall

Projekt: Bilbolaget, verkstad, kontor
Entr: Peantab Hudiksvall

Västerås
Projekt: Brf Farleden, Västerås, bostäder
Entr: Aros Bygg & Förvaltning AB

Alingsås
Floda
Göteborg

Norrtälje
Enköping

Stockholm
Projekt: Bilhall Alingsås
Entr: Tommy Byggare

Projekt: Äldreboende Floda
Ark: Nils Andreasson Ark.
Entr: Serneke

Projekt: Kontorshus Göteborg
Ark: White Gbg
Entr: NCC
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Projekt: Bovieran, bostäder
Entr: Skanska, Norrtälje

Projekt: Kvarteret Lillsidan, Enköping, bostäder
Projekt: Märta, Enköping, bostäder
Entr: Peab
Projekt: Arkitekturskolan, Stockholm, KTH
Entr: Peab
Projekt: Kv. Lindblomman, bostäder
Entr: Besqab/Lindqvist Bygg, Bromma
Projekt: Kajen 4 (4 våningar av 25), bostäder
Entr: JM, Stockholm
Projekt: Electrum, Kista, universitet
Entr: Veidekke/Bingselius Bygg
Projekt: Kv. Ulrika, Stockholm, församlingshem
Projekt: Norrtulls sjukhus, Stockholm, skola och kontor
Entr: NCC
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Bra för miljön:

Gröna

ErgoLite
Gyprocs lättviktsskiva
ErgoLite har fått en ny
färg. Den gröna färgen signalerar att den
låga vikten ger tydliga
miljöfördelar.
procent mindre än en
traditionell gipsskiva. Den låga vikten
ger klara miljövinster och en förbättrad
transportekonomi. Lägre vikt vid frakt
ger en lägre bränsleförbrukning och
därmed en reducering av CO2-utsläppen.
ErgoLite är marknadens första och
enda lättviktsskiva. Tack vare ny unik
teknologi och produktionsteknik är
lättviktsskivan betydligt lättare än traditionella gipsskivor, samtidigt som alla
egenskaper som branschen kräver och
efterfrågar behålls när det gäller hållfasthet, brand- och ljudegenskaper, när den
monteras med Gyprocs väggsystem.
Lättviktsskivans tekniska egenskaper
har dokumenterats i ett stort antal system- och montagetester. Gipsskivan har
tagits fram för invändig användning i
väggar och tak, som rumsavskiljare och
i brand- och ljudavskiljande konstruktioner.

Bättre arbetsmiljö
En låg vikt innebär många olika fördelar, inte minst när det gäller manuell
hantering. En reducerad vikt på 25
procent innebär att en ErgoLite-skiva
med standardmåtten 900x2500 mm
väger 15 kg i stället för 20 kg. För en
enskild snickare kan det betyda flera
hundra kilo mindre att hantera under
en arbetsdag, vilket skapar en betydligt
bättre arbetsmiljö.

ERGOLITE VÄGER 25
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Stark och lättarbetad
Den låga vikten kan också betyda en
högre effektivitet under byggprojektet
då det går att använda längre skivor, upp
till 3200 mm, utan att totalvikten överstiger 20 kg. Längre skivor gör att man
kan undvika skarvar i väggarna upp till
tak. En montör kan därigenom också
täcka en större väggyta på kortare tid.
Färre skarvar ger dessutom en snyggare
finish.
ErgoLite monteras på samma sätt som
traditionella gipsskivor.
Gipskärnan i ErgoLite innehåller
luftporer som ger den låga vikten. Skivans hållfasthet kommer från en höghållfast gipskärna samt ett ytlager av gips
med extra hög densitet. Dessutom skyddas den av extra stark och tålig kartong.
Resu ltatet är en g ipssk iva som är
mycket stark och lättbearbetad samtidigt
som den har en låg vikt.
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Gyprocs miljöarbete:

Proaktiv del av

hållbart byggande
2013 bytte Gyproc ut eldningsolja
mot flytande naturgas som energikälla i fabriken i Bålsta. Åtgärden
minskade utsläppen av svavel,
koldioxid och kväveoxid med cirka
25 procent och är ett av flera steg
i företagets ständigt pågående
miljöarbete för att skapa ett hållbart
byggande.
också starkt
ihop med att det vid tillverkningen av
gipsprodukter används återvunnet gips,
som samlas in genom ett effektivt insamlings- och åter vinningssystem.
Dessutom används industrigips, som är
en restprodukt från rengöringen av
kolkraftverk. Systemet minskar behovet
av nya råmaterial och har samtidigt
markant reducerat behovet för deponering.

GYPROCS MIL JÖFOKUS HÄNGER

Liten miljöpåverkan
– Vi strävar efter att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan genom att arbeta med
åtgärder som förbättrar all verksamhet
ur ett miljöperspektiv, berättar Gyprocs
EHS Manager, Lily Levy.
Parallellt med att ta fram ledande
gipslösningar ur ett byggperspektiv jobbar Gyproc sedan många år med att
produkterna ska klara högt ställda miljökrav. Redan 1999 inledde Gyproc sitt
arbete med att dokumentera miljöpåverkan för gipsprodukterna genom
miljödeklarationer.
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– Våra certifierade miljövarudeklarationer, EPD (Environmental Product
Declaration) redovisar produkternas
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
från ”vaggan till graven”. Syftet med
EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om
varors och tjänsters miljöprestanda,
fortsätter Lily Levy.
Miljövarudeklarationerna går att
ladda ner på Gyprocs hemsida och är en
av flera åtgärder där företaget samverkar
med kunder och leverantörer med fokus
på att ta hänsyn till miljö- och energiaspekterna.
Överskottsvärmen värmer upp hus
– En viktig miljöaspekt är att överskottsvärmen från tillverkningen i
Bålsta tas om hand av ett energibolag,
som distribuerar den vidare till fjärrvärmenätet för uppvärmning av närliggande fastigheter, säger Tomas Gustavsson, Energi Champion hos Gyproc.
Cirka 85 procent av energiförbrukningen vid tillverkning av gipsskivor går
till att frigöra vatten från gipsråvaran
och torkning av formade gipsskivor. Det
har lett till att Gyproc har utvecklat ett
system för återvinning av värme och
recirkulering av vatten, vilket minskar
energiförbrukningen och utsläppen. För
att få svart på vitt och visa ”äktheten” i
sitt miljöarbete är företagets rutiner och
processer certifierade av SP. Man arbetar
även med miljöledningssystem ISO
14001 och energiledningssystem ISO
50001.
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Peter ny säljare i Stockholm
ny säljare för distriktet Storstockholm/Gotland. Han delar ansvaret för distriktet med Thomas Viktorsson.

PETER BENJAMINSSON ÄR

Peter Benjaminsson har tidigare bland annat
arbetat som säljare hos Gyprocs systerbolag Isover
inom Saint-Gobainkoncernen.
– Jag arbetade på Isover i fyra år. I samband med
att jag flyttade till Stockholm valde jag att flytta
över till Gyproc eftersom det fanns en öppning
som säljare på distriktet. Jag började min anställning den 15 september. En stor del av den första

tiden har gått till att bekanta mig med kunder,
gänget på Gyproc och de många intressanta och
spännande produkter som vi erbjuder, berättar
Peter Benjaminsson.
Han kommer främst att ägna sig åt Gyprocs
återförsäljare i distriktet.
– Thomas Viktorsson arbetar främst mot objekt,
men självklart kommer vi att jobba tajt tillsammans
över hela distriktet, säger Peter Benjaminsson.

Kontakt 
Peter Benjaminsson
peter.benjaminsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 38

V

i önskar alla
våra kunder
och samarbetspartners
en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!

