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GYPROC ÄR NUMER A en del av Saint-Gobain 
Sweden AB – tillsammans med flera andra 
bolag inom Saint-Gobainkoncernen. Genom 
att skapa en ny juridisk enhet för vår verksam-
het är det möjligt för oss att fortsätta generera 
innovativa och hållbara lösningar på dagens 
och framtidens utmaningar inom byggande. 

Ett tätare samarbete mellan de olika bo-
lagen inom Saint-Gobain Sweden AB kom-
mer att stärka vårt innovationsarbete, för-
bättra våra möjligheter att ta fram energief-
fektiva och miljömässigt hållbara lösningar 
samt skapa synergieffekter på en mängd 
olika områden. 

VARUMÄRKET GYPROC kommer självklart att finnas 
kvar och för våra kunder och samarbetspart-
ners kommer det här steget att innebära väl-
digt små förändringar i den dagliga kontakten 
med oss. Vi har sedan tidigare haft långt-
gående samarbeten inom Saint-Gobain, till 
exempel genom vår gemensamma Norrlands-
terminal som effektiviserar materialtranspor-
terna till kunderna i norra Sverige. Eftersom 
vi delar terminalen med Weber och Isover får 
vi en unik möjlighet att samordna och effek-
tivisera transporterna ut till kunderna, bland 
annat genom samlastning.

UNDER ÅRETS NORDBYGG lanserade Gyproc och 
Saint-Gobain sitt nya koncept My Comfort. 
Konceptet sätter kundens välmående i fokus 
utifrån flera perspektiv, som klimat, ljud, hälsa, 
ekonomi, säkerhet och estetik. Funktionalitet, 
komfort och hållbarhet är lika viktiga, oavsett 
om det handlar om nyproduktion eller reno-
vering. 

Vi inser också att våra produkter och system 
bara är en del av detta. Minst lika viktigt är 
utförandesidan och kommunikationen mellan 
oss och arkitekter, byggherrar och entreprenörer. 
För att kunna erbjuda ett heltäckande stöd har vi 
en mycket kompetent avdelning för teknisk sup-
port, som är en viktig partner i många projekt. 
Vi satsar också på vår dokumentation. Tillsam-
mans med Gyprocs Monteringshandbok och 
Gyproc Produktkatalog så innehåller Gyprocs 
Handbok allt man behöver veta för att kunna 
projektera och bygga med våra systemlösningar. 
Miljöprestanda och annan viktig information 
för våra system finns bland annat tillgänglig via 
vår webbplats.

Sedan har vi också Gyproc Certifierande 
Entreprenörer, som kvalitetssäkrar arbeten 
med Gyprocs lättbyggnadssystem och på så sätt 
eliminerar risken att fel uppstår och begränsar 
deras konsekvenser.

Kundens välmående i fokus
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I YRKES-SM 2014 deltog Kasper Svensson i klassen Träarbetare/
Plastering and Drywall Systems, där han tog hem guldet. Året 
därefter deltog han i Yrkes-VM som en del av Yrkeslandslaget.

– Man kan säga att tävlingarna är som en extrem variant av 
verkligheten där man jobbar under stark tidspress. Eftersom 
tävlingsmomentet innehåller spackling och stuckaturarbeten, 
sådant som vi som svenska snickare inte sysslar med så mycket, 
fick jag specialträna en hel del innan Yrkes-VM, säger han.

– Man blir kanske lite påverkad av tävlingarna; jag vill göra 
ett bra jobb så att både jag och kunden blir nöjda. Jag tycker att 
jobbet är skitkul, säger Kasper Svensson.

Vartannat år arrangeras Yrkes-SM, 
en satsning för att öka intresset och 
rekryteringen till yrkesutbildningar 
inom bygg-, design-, industri-, it-, 
service-, vård- och tekniksektorn. 
Gyproc är en av de material-
leverantörer som sponsrar tävlingen.

LARS TULLSTEDT ARBETAR med kompetensför-
sörjning på Sveriges Byggindustrier. 
Han tycker att byggbranschen behöver 
bli betydligt bättre på att nyrekrytera. 
Man utbildar just nu i princip för att 
klara av kommande pensionsavgångar. 

Med tanke på det stora behovet av ny-
byggnationer, renoveringar och energi-
effektiviseringar blir det en ännu större 
utmaning att få arbetskraften att räcka 
till.

– Yrkes-SM har egentligen flera roller 
för att öka statusen på våra yrken. Täv-
lingen ska bidra till att stärka yrkeskun-
nandet i branschen. Den ska också göra 
branschen mer attraktiv, inte minst bland 
eleverna, säger Lars Tullstedt. Vi vill hitta 
de elever som är riktigt intresserade.

Gyproc sponsrar Yrkes-SM med en del 
av det material som används under 
tävlings momenten.

Leverantörernas engagemang viktigt för 
återväxten inom byggbranschen

– Att materialleverantörer som Gy-
proc stöder oss är ett bevis på att det är 
ett betydelsefullt arbete, både för oss 
och för dem. Det borde ligga i allas 
intresse att stärka kontakterna mellan 
branschen och skolorna. Det är positivt 
att Gyproc engagerar sig i detta arbete, 
inte minst är det värdefullt för framti-
dens återväxt inom byggbranschen, 
säger Lars Tullstedt.

Årets Yrkes-SM ägde rum i Malmö i början 
av maj. Mer information om tävlingen 
hittar du på yrkessm.se.

Lars Tullstedt arbetar 
med kompetens
försörjning på Sveri
ges Bygg industrier.

YrkesSM avgörs vartannat år i en mängd olika yrkeskategorier. Gyproc sponsrar tävlingen med byggmaterial.

Foto: D
avid M

agnusson
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TRÖNNINGE SKOLA ÄR en helt ny F-9-skola som 
dimensioneras för 800 elever. Den har en 
bruttoyta på cirka 9 100 kvadratmeter, i 
flera olika sammanbundna huskroppar. 
Skolan kommer att ta i bruk inför höst-

terminen 2017. 
Totalentreprenören Byggdialog AB startade arbetet 

i juni 2015.
– Vi är huvudentreprenör, men har lagt flera delar 

av bygget på underentreprenörer. Gipsmonteringen 
sköts till exempel av TORU Byggmontage AB, berät-
tar Torbjörn Paulsson, arbetsledare på Byggdialog.

I stora delar av skolan används Gyproc Habito, en 
hållfast skiva som övertar funktionen hos en träskiva 
i den färdiga väggen och bibehåller Gyproc vägg-
systems ursprungliga egenskaper när det gäller ljud, 
brand och stabilitet. 

– Ungefär 1 000 kvadratmeter Habito monteras i 
skolan på ett antal ställen där vi behöver större håll-
fasthet för väggmontering. Det gäller till exempel i 
förråd och vaktmästeri, vid radiatorer och på toaletter 
där vi monterar armaturer, berättar Torbjörn Paulsson.

Habito har en högre densitet på gipsmassan och 
utökad armering jämfört med en standardgipsskiva. 
Den klarar höga drag/tryckbelastningar med infäst-
ningar direkt i gipsskivan.

– Det var vi på Byggdialog som valde Habito, även 
om jag själv inte jobbat i produktion med den tidigare. 
Vår regionchef informerade om Habitoskivor i höstas 
och Byggdialog har även använt den här skivan på ett 
annat bygge i Karlstad. Jag tycker att det här är fram-
tiden när det gäller gipsskivor. Det här är en bra 
produkt, även om vissa montörer tycker att den är 
lite svår att såga, säger Torbjörn Paulsson.

Extremt stark och motståndskraftig
Habito är extremt stark och motståndskraftig i jäm-
förelse med en standardskiva. Detta skapar inte bara 
fördelar för byggaren utan även för hyresgästen, som 
får slitstarka väggar som klarar upphängningar utan 
plugg och särskilda förankringar.

– Den stora vinsten med att använda Habito är att 
vi till exempel kan montera ett tvättställ utan att 
använda träskiva. Samtidigt får vi två lager med gips 
som gör att vi uppfyller kraven för ljud och brand, 
berättar Torbjörn Paulsson. 

Habito har mycket goda brand- och ljudegenskaper. 
Vid brandtest förbättrade skivan väggsystemens brand-
skyddsegenskaper till nivåer som skapar nya möjlig-
heter och systemlösningar.

I övriga Trönninge skola monteras standardgips samt 
våtrumsgips i storkök, städcentraler och duschutrymmen.

Habito 
sparar in på material samtidigt 
som den ger hållfasta väggar 

Habito är en extra hållfast skiva som sparar tid   och utrymme. På bilden syns Christoffer Larsson och Mark Hiller.

– Detta är framtidens gipsskivor, säger Byggdialogs  
Torbjörn Paulsson om Gyproc Habito. Just nu monteras  
den extra hållfasta skivan på Trönninge skola i Varberg.

Kontakt  
Lars Hesselgren
lars.hesselgren@saint-gobain.com
Tel. 0171-41 54 27
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Habito är en extra hållfast skiva som sparar tid   och utrymme. På bilden syns Christoffer Larsson och Mark Hiller.
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Att möta det stora renoverings-
behovet, bland annat inom miljon- 
 programmet, ligger högt på Saint-
Gobains agenda just nu. Därför 
har man startat ett projekt som 
ska ta till vara de gemensamma 
erfarenheter på området som finns 
inom Saint-Gobain, för att snabbare 
kunna svara på marknadens behov 
av nya anpassade lösningar.

– BEHOVET AV renovering är mycket stort 
just nu, inte minst inom miljonpro-
grammet men också när det till exempel 
gäller enfamiljshus. Här finns en totalt 
sett större marknad än för nybyggnad, 
säger Tomas Pühringer, Area Marke-
ting Director på Saint-Gobain Weber.

– Vi har därför startat ett projekt som 
omfattar hela Saint-Gobain i Norden. 
Det ska leda till att vi bättre drar nytta 
av varandras erfarenheter och därmed 
får en större förståelse för marknadens 
behov, säger han.

Projektgrupp från samtliga bolag
Arbetet inleddes redan i början av 2015 
med olika workshops. Sedan startade en 
projektgrupp med medlemmar från samt-
liga bolag inom Saint-Gobainkoncernen.

– Även om alla var medvetna om att 
det finns ett stort behov av renoverings-
lösningar saknades ett helhetsgrepp. Det 
handlade till exempel om att definiera 
vad renovering egentligen innebär. Det 
kan variera mellan olika länder och 
mellan olika kundgrupper. För att ar-
beta mer effektivt har vi skapat under-

grupper, till exempel för kontor, våtrum 
och f lerfamiljshus. På så sätt har vi 
större förutsättningar att hitta rätt 
kundfokus, säger Jesper Hansen, Project 
& Business Development Manager på 
Saint-Gobain Norden.

Långsiktiga mål
– Vi är fortfarande i uppbyggnadsskedet 
av vårt arbete, men det långsiktiga målet 
är att kunna ta fram effektiva och inno-
vativa material, produkter, system och 
transportlösningar som ti l lgodoser 
kundernas behov inom renovering. Vi 
vill också skapa nya kundsamarbeten, till 
exempel med entreprenörer, arkitekter 
och byggherrar. Under 2016 kommer 
vi att börja arbeta mer aktivt mot mark-
naden, avslutar Tomas Pühringer.

Nytt Saint-Gobainprojekt 
med fokus på renovering

Tomas Pühringer

Det stora renoveringsbehovet ställer nya krav på materialleverantörer och SaintGobains nya projekt ska göra det möjligt att snabbare svara på marknadens behov.

 Jesper Hansen
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Slopat kartongförbud ställer 
höga krav på konsumenterna

DEN 1 JULI 2015 genomförde 
Byggkeramik rådet, BKR, 
en rev ider ing av sina 
branschregler, BBV, när 
det gäller kartongklädda 

gipsskivor i våtrum. Det tidigare förbu-
det mot att använda kartongklädda 
gipsskivor som underlag för tätskikt 
eller bakomvarande skiva i våtzon 1, 
alltså den del av våtrummet som utsätts 
för mest vattenbelastning, slopades då.

Den främsta anledningen var att den 
övriga marknaden inte stäl lde lika 
hårda krav på våtrumsskiva som BKR. 
Den andra branschorganisationen som 
hanterar arbeten i våtrum, GVK, har till 
exempel aldrig inkluderat något förbud 
i sina branschregler.

Johan Smeds är byggnadsteknisk 
expert på Villaägarnas Riksförbund, 

som i ett antal debattartiklar har tagit 
upp frågan med det slopade förbudet 
mot kartongklätt. Förbundets stånd-
punkt är att kartongklädda gipsskivor i 
våtrummen innebär ökade risker för 
mer omfattande fuktskador. 

– Våra medlemmar är tacksamma för 
att vi fortsätter att sätta fokus på den här 
frågan i olika sammanhang. Vi vet 
också att vi har ett brett stöd i branschen, 
till exempel från försäkringsbolagen och 
från materialtillverkare. Gyprocs tek-
niske chef Torbjörn Pettersson är till 
exempel en av dem som varit aktiv i 
debatten, säger han.

Johan Smeds menar att det nya regel-
verket ställer alltför höga krav på kon-
sumenterna och att det dessutom finns 
brister i rekommendationen av våtrums-
skivor.

– Förändringen i branschreglerna 
innebär att konsumenterna måste vara 
mer pålästa än tidigare. De blir också 
helt utelämnade till att andra gör rätt. 
Tyvärr kan vi inte hänvisa våra medlem-
mar direkt till GVK/BKRs lista över 
godkända våtrumsskivor, eftersom det 
finns skivor som innehåller magnesium-
oxid på listan som vi inte tycker håller 
måttet, säger han.

– Vi kommer att fortsätta argumen-
tera för användningen av våtrumsskivor, 
säger han.

Viktigare än någonsin  
att följa föreskrifterna
Även Gyproc rekommenderar att våt-
rumsskivor används i hela våtrummet. 
Ett slopat förbud öppnar för kostnads-
jakt utan att man behöver tänka på 
konsekvenserna enligt Gyprocs tek-
niska chef Torbjörn Pettersson. I stället 
har man har låtit sig påverkas av vissa 
delar av branschen och tagit bort ett tufft 
och bra förbud som minskar risken för 
allvarliga vattenskador och mögelan-
grepp. Går det hål i tätskiktet är risken 
för problem betydligt större med kar-
tongklädd gips. Han menar att det kom-
mer vara viktigare än någonsin att man 
följer de föreskrivna lösningar som 
Gyproc har tagit fram och rekommen-
dationen är fortsättningsvis att montera 
våtrumsskivor i hela våtrummet, inte 
bara i våtzon 1.

Byggkeramikrådets revidering av sina branschregler förra året har ifrågasatts av flera aktörer 
på marknaden. Många skivtillverkare, däribland Gyproc, rekommenderar fortfarande våt-
rumsskivor i hela våtrummet. Även branschorganisationen Villaägarnas Riksförbund menar 
att beslutet att tillåta kartongklädda gipsskivor kan få negativa konsekvenser.

– Risken för läckage är alltför stor, därför rekommenderar vi våtrumsskivor av rätt typ  
används, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

– Vi kommer att 
fortsätta argumen
tera för använd
ningen av våtrums
skivor, säger Johan 
Smeds.

”Förändringen i branschreglerna 
innebär att konsumenterna måste 
vara mer pålästa än tidigare.”
Johan Smeds, Villaägarnas Riksförbund

Foto: Janne N
äsström
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Fakta Behandlingsbyggnaden
Totalentreprenör: Skanska Healthcare
Arkitekt: White Tengbom Team Arkitekter
Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna 
växer successivt fram bland byggkranar och 
inklädda byggnadsställningar. NKS ska bli 
ett toppmodernt sjukhus där man kommer 
att bedriva högspecialiserad sjukvård samt 
forskning och utbildning. Sjukhuset planeras 
öppna för den första patienten under 2016 och 
vara helt klart 2018. 

Bygget, som leds och genomförs av Skanska, 
startade 2010 och är indelat i flera olika faser.

NKS ska byggas och drivas med minsta 
möjliga miljöpåverkan. Alla ingående material 
ska ha en fullständig innehållsdeklaration med 
miljökontroll enligt Byggvarubedömningen.

NKS utformas för att uppnå högsta klass 
i det svenska miljöklassningssystemet 
Miljöbyggnad och kommer även att certifieras 
enligt LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) i den näst högsta 
klassen Gold.
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Nya Karolinska Sjukhuset i Solna fortsätter att växa. I Behandlings-
byggnaden ska främst högspecialiserad cancervård bedrivas, bland annat 
genom strålbehandling.Behandlingsbyggnaden ska också bli ett Gyproc 
Certifierat Objekt, genom Kungsmontage Byggentreprenad AB.

Ännu en byggnad på Nya Karolinska ska

certifieras

JeanPierre Pellicano, Kungsmontage, Thomas Viktorsson, Gyproc, och Robert Stachura, Kungsmontage, 
framför Behandlingshuset på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.
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KUNGSMONTAGE UTFÖR GIPSENTRE-

PRENAD som omfattar kom-
pletta gipsväggar och fasta 
gipsundertak i Behandlings-
byggnaden på uppdrag av 

totalentreprenören Skanska Healthcare.
– Det här är en vårdbyggnad med många 

speciella krav. Vi arbetar bland annat 
med strålningsskyddande väggar och 
skärmar, där vi monterar skivor med två 
millimeter bly, berättar Jean-Pierre Pel-
licano, projektledare på Kungsmontage.

Problemlösning
Behandlingsbyggnaden omfattar tio 
våningar, med vårdplan högst upp och 
undersöknings- och behandlingsplan 
där under. Längst ned ligger ett antal 
strålbehandlingsbunkrar. 

– Vi monterar främst standardgips, 
men även våtrumsskivan Ocean och 
cementskivan Aquaroc från Gyproc, 
säger Jean-Pierre Pellicano. Ljudkraven 
som ställts av Skanska Healthcare skiljer 
sig åt mellan olika delar av byggnaden, 

från 35 till 52 dB. Vi använder de före-
skrivna akustikreglarna, vilket med 
Gyprocs system innebär att vi ofta 
hamnat på en högre nivå än de ljudkrav 
som ställts.

Ett flertal av väggarna är säkerhets-
klassade och utrustas därför med plåt 
som monteras på förstärkningsreglar.

– Tillsammans med Gyproc har vi löst 
ett problem som uppstod vid överlapp-
ning av väggplåten. Det var föreskrivet plåt 
med en tjocklek på 2 millimeter, vilket 
skapar ”limpor” vid överlappningar. För 
att undvika sådana skulle vi behöva 
punktsvetsa, något som var otänkbart 
för beställaren. Men Rickard Nilsson på 
Gyprocs tekniska support tog fram en 
lösning med två plåtar på 1 millimeter 
vardera, där vi kunde förflytta skarven 
och därmed undvika ”limporna”. Rickard 
har varit en riktig pärla under hela pro-
jektet, säger Jean-Pierre Pellicano.

I projektet har man också använt sig 
av ”i-stud”, en I-formad prof il som 
används i schaktväggslösning med dub-

belsidig gips, som gör det möjligt att 
montera bägge skivorna från en sida.

– Nu slipper vi stå på ställningar för att 
montera gips på schaktets insida. Arbetet 
flöt på ganska snabbt, man sätter in en fläns 
och låser fast den med montageskruv i 
regeln, säger Jean-Pierre Pellicano.

Kommande certifiering
Kungsmontage är en av Gyprocs Certi-
fierade Entreprenörer, vilket innebär att 
det är möjligt att ett specifikt byggpro-
jekt bli ett Gyproc Certifierat Objekt. 
Objektscertif ieringen bygger på ett 
fördjupat samarbete mellan Gyproc, 
beställaren Skanska Healthcare och 
entreprenören Kungsmontage. 

– Planen är att genomföra en certifiering 
när vi är klara med vårt arbete i september-
oktober i år, säger Jean-Pierre Pellicano.

– Det var ett önskemål från beställaren 
att vi skulle certifiera Behandlingsbygg-
naden så att Gyproc kan ge sin funktions-
garanti på lättbyggnadssystemen, säger 
Thomas Viktorsson, säljare på Gyproc.

– Vi använder de 
föreskrivna akus-
tikreglarna, vilket 
med Gyprocs sys-
tem innebär att 
vi ofta hamnat på 
en högre nivå än 
de ljudkrav som 
ställts, säger Jean-
Pierre Pellicano.

Behandlingsbyggnaden blir ett Gyproc Certifierat Objekt, vilket bland annat omfattar en funktionsgaranti för Gyprocs lättbyggnadssystem under byggnadens livslängd.
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Detta är Gyproc 
Certifierad Entreprenör
Hos beställare 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 ansvars frågan om 
de ingående produkterna har kommit från 
flera olika leverantörer.

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 Gyprocs lättbyggnadssystem. 
På så sätt elimineras risken att fel uppstår 
och deras konsekvenser begränsas. 
Certifieringen riktar sig främst mot 
entreprenörer inom stomkomplettering.

Hos en Certifierad Entreprenör genom-
går 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 kan få.

Kontakt                  
För mer information om Certifierad 
Entreprenör, kontakta Thomas Viktorsson 
på Gyproc, thomas.viktorsson@gyproc.com 
eller 0171-41 54 62.

Inför projektet eller varje etappstart i 
projektet görs en genomgång där pro-
blemställningar lyfts upp och lösningar 
bestäms gemensamt. Utifrån genom-
gången bestäms vad som ska ingå i en 
egenkontroll. Egenkontrollen utförs 
under byggprocessen av den certifierade 
entreprenörens arbetsledare. Vid projektets 
slut går Gyproc igenom dokumentationen 
och utfärdar ett certifikat. Genom att 
leverera alla ingående produkter in 
lät tbyggnadssystemen kan Gyproc 
också garantera funktionen under bygg-
nadens hela livscykel samt at att bygg-
naden uppfyller kraven för ljudisolering, 
brandsäkerhet, stabilitet och fuktsäkerhet. 

Under bygget av Behandlingsbyggnaden har man använt sig av Istud, en iformad profil som förenklar 
montering av gipsskivor av schaktväggar. 

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

www.gyproc.se      Gyproc Solutions       11    



Satsningen på byggmaterial 
en succé för Ahlsell Visby
Det pågår just nu en byggboom på Gotland. 
För att klara marknadens efterfrågan på 
byggmaterial har Ahlsell Visby inlett en 
satsning på byggmaterial i sam arbete med 
Gyproc.

– Satsningen är uppskattad av våra 
kunder och har redan gett resultat, trots 
att vi inte marknadsfört den förrän nu, 
säger Fredrik Johansson, försäljningschef 
på Ahlsell Visby.

I butiken finns nu bland annat ett nytt 
mellanlager av byggmaterial.

DET ÄR BLAND annat en ökad efterfrågan på nya 
bostäder och Försvarets återkomst till Gotland 
som har resulterat i att ön upplever en bygg-
boom just nu. Och Ahlsell gör sitt bästa för 
att tillgodose behovet av byggmaterial.

– Vi har personal som verkligen brinner 
för det här och det tror jag är den avgö-
rande faktorn för att kunna lyckas i vår 
satsning, säger Fredrik Johansson.

Byggsatsningen på Gotland har inneburit 
att Ahlsell Visby har en annan inriktning än 
de flesta andra Ahlsellbutiker, något som har 
väckt intresse inom koncernen.

– Man har sett att vi har lyckats ta mark-
nadsandelar utan att egentligen marknads-
föra oss, så det är tydligt att det finns po-
tential i konceptet, säger Fredrik Johansson.

Mellanlager av byggmaterial
En stark drivkraft bakom framgången är 
Ahlsells utesäljare Kristoffer Green. 

– När jag pratade med kunderna upp-
täckte jag att de gärna ville köpa gips och 
annat genom Ahlsell, men att vi inte hade 
möjlighet att tillgodose deras materialbehov, 
främst på grund av bristande lagerkapacitet. 
I slutet av 2014 träffade jag Gyproc och 
diskuterade en möjlig lösning på problemet. 
I dag har vi byggt upp ett mellanlager av 
byggmaterial som fungerar mycket bra. Vi 
är beroende av båttransporter från fastlandet, 
men det gäller ju det mesta här på ön så folk 
är vana vid det, säger han.

– Ahlsell på Gotland ses från och med nu 
inte bara som en leverantör t i l l våra 
byggkunder av vårt traditionella sortiment, 
till exempel inom betongkomplement, in-
fästning, verktyg och maskiner. Nu är vi även 
en leverantör inom byggmaterialssortimentet. 
I dag får vi förfrågningar från kunder som 
vi tidigare haft svårt att nå ut till, säger 
Kristoffer Green.

Engagerad personal
Ett annat resultat av satsningen är att Ahlsell 
Visby behöver utöka personalstyrkan.

– Allteftersom byggprojekten blir fler 
måste vi anställa ny personal. Det räcker inte 
med att sätta upp ett tält, ta hem varor och 
tro att det ska rulla på av sig själv. Det kräver 

ett stort engagemang från personalen. Det 
handlar inte bara om att ge service till våra 
nya kunder utan också till våra befintliga, 
säger Fredrik Johansson.

– Vi har redan anställt innesäljaren Daniel 
Wigström, som ska ansvara för byggsidan, 
men vi har antagligen behov av fler nyan-
ställningar och utökade kontorsutrymmen 
under 2016, säger han.

Samarbetspartner
Fredrik Johansson framhåller också samar-
betet med Gyproc som en stor del av fram-
gången.

– Gyproc har bredden i sitt sortiment som 
vi efterfrågar. Vi låter vårt lager växa suc-
cessivt utifrån kundernas behov och har 
tagit in ett allt större produktutbud, till 
exempel fler typer av reglar. Utbudet är 
också ganska projektstyrt, så man kan säga 
att det är ett ”levande” lager, där sortimen-
tet förändras med tiden, säger han.

I samarbetet ingår även frekventa kontak-
ter med Gyprocs tekniska support och kund-
order.

– Med tanke på vårt geografiska läge är 
en effektiv och flexibel logistik ett måste. 
Ingenting är omöjligt för de som jobbar på 
Gyprocs kundorder, de gör alltid sitt yt-
tersta för att det ska funka, säger Fredrik 
Johansson.
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–  Gyproc har bredden i sitt sortiment som vi efterfrågar, säger Fredrik Johansson, 
försäljningschef på Ahlsell i Visby.

Ahlsells mellanlager av byggvaror har inneburit ett stort uppsving för butiken.

Innesäljare Daniel Wigström och utesäljaren Kristoffer Green på Ahlsells bygglager i Visby.
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Strandgärdet byter skepnad igen 
– mellanlagring löser logistikproblem

BOSTADSR ÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3, som 
också går under namnet Strandgärdet, 
byggdes på 1960-talet som ett äldrebo-
ende och har under sina drygt 50 år varit 
med om en hel del. Under en period var 
fastigheten till och med ockuperad av 
ungdomar som saknade någonstans att 
bo. Men nu ska byggnaden inrymma 56 
bostadsrätter med ett exklusivt läge.

– Det finns en stor efterfrågan på 
bostäder i Visby och det speciella läget, 
strax norr om Ringmuren, gör det här 
boendet extra eftertraktat. En stor del av 
lägenheterna är redan sålda, trots att 
bygget inte är klart förrän 2017, säger 
Per Percival, platschef på huvudentre-
prenören Nybergs Entreprenad.

Nybergs Entreprenad projektchef 
Mats Regin beskriver hur husets stomme 
har bevarats medan planlösningen helt 
har gjorts om.

– Där det tidigare var sju små lägen-
heter i varje flygel på byggnaden blir det 
nu två lägenheter, dessutom byggs flyg-
larna ut för att ge plats åt ännu en lägen-
het. Parallellt med att den existerande 
byggnaden renoveras, uppförs en ny 
huskropp intill, säger han.

Smidig logistiklösning
Projektet har dragit nytta av Ahlsells 
satsning på mellanlagring av byggmate-
rial i Visby. 

– Vi använder oss av en kombination 
av direktleveranser och mellanlager, 
säger Per Percival. Från mellanlagret hos 
Ahlsell kan leveranserna ske via avrop; 
det gäller till exempel stålreglar och 
gipsskivor från Gyproc till tak och väg-
gar. Även om vi har ett eget tält vid 
bygget där vi kan lägga material, har vi 
begränsat med utrymme. Den här logis-
tiklösningen underlättar mycket för oss. 

– Även från Gyproc har vi fått stor 
hjälp. Det var från början föreskrivet 

ungefär 20 olika väggtyper, men med 
hjälp av deras tekniska support och säl-
jaren Thomas Viktorsson har vi lyckats 
komma ned till 3-4 väggtyper. Det 
innebär en jättestor vinst för oss, pro-
jektet blir mindre komplicerat och ar-
betet mer effektivt, säger Mats Regin.

Låg vikt en fördel
I samtliga innertak på Piggvaren 3 används 
Gyproc ErgoLite, lättviktsskivan som 
väger 25 procent mindre än en traditio-
nell gipsskiva. Den låga vikten ger klara 
miljövinster och en förbättrad transport-
ekonomi. Men den största vinsten på 
Strandgärdet är den låga vikten.

– ErgoLite är lättarbetad och den låga 
vikten minskar belastningen för mon-
törerna. Eftersom man inte ska lyfta 
tyngre än 25 kilo är dessa skivor jättebra. 
Vi använder dessutom anpassade skiv-
liftar för att underlätta takarbetena  
ytterligare, säger Per Percival. 

För en enskild snickare kan användning 
av ErgoLite betyda flera hundra kilo min-
dre att hantera under en arbetsdag, vilket 
skapar en betydligt bättre arbetsmiljö.

I projektet testar man även Gyprocs 

Kristoffer Green, Ahlsell, Göran Pettersson, Nybergs Entreprenad, Thomas Viktorsson, Gyproc, tittar på 
ombyggnadsplanerna för Strandgärdet.

Per Percival hanterar den skivlift som används vid montering  av undertaket.

Göran Pettersson, 
Nybergs 
Enrreprenad

Piggvaren 3 i centrala Visby började som ett äldreboende, 
användes sedan som ett vandrarhem och förvandlas nu 
till 56 bostadsrätter, med ett unikt läge strax utanför 
Ringmuren.

– Samarbetet med Gyproc och Ahlsell har lett till ett 
effektivt projekt med en gynnsam arbetsmiljö, säger 
Mats Regin, projektchef på generalentreprenören  
Nybergs Entreprenad.
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senaste innovation Habito, en mer håll-
fast skiva som övertar funktionen hos en 
träskiva i den färdiga väggen samtidigt 
som de ursprungliga egenskaper återställs 
när det gäller ljud, brand och stabilitet.

– Det finns en vinst i att kunna plocka 
bort arbetsmomentet att montera en trä-
skiva, men just i den gamla byggnaden 
är den inte lika stor eftersom vi arbetar 
med rödtegelväggar på flera håll. Det har 
till exempel inneburit att vi har fått limma 

fast gipsen på de putsade väggarna i stället 
för att skruva fast dem. Lösningen med 
lim har vi tagit fram tillsammans med 
Gyproc. Erfarenheten kommer vi att ta 
med oss till andra projekt, eftersom 
monteringen med lim gick snabbt och 
effektivt, berättar Per Percival.

– I den nybyggda delen är dock vin-
sten med Habito betydligt större, men 
vi har inte fattat något beslut om vi ska 
använda den eller inte, säger han.

Per Percival hanterar den skivlift som används vid montering  av undertaket. Det kommer bli 56 bostadsrätter med exklusivt läge  i Piggvaren 3.

Per Percival, Nybergs 
Entreprenad

Kristoffer Green, 
Ahlsell.

Mats Regin, projekt
chef Nybergs 
Entreprenad

Martina Olofsson passar in en gipsskiva ovanför fönstret till en av de nya lägenheterna i Strandgärdet.

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

”ErgoLite är lättarbetad och 
den låga vikten minskar belast-
ningen för montörerna.”
Per Percival, Nybergs Entreprenad
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Problemlösning en viktig del av ombyggnaden av Sävehuset
Just nu renoveras Sävehuset i Visby, en 
efterlängtad åtgärd av både elever och 
lärare. Under projektets gång har det fun-
nits behov av att ta fram nya lösningar, 
bland annat för att uppfylla ljudkraven 
och de tuffa kraven i miljöcertifieringen 
Miljöbyggnad Guld.  Gyproc har fungerat 
som ett viktigt stöd under arbetet.

SÄVEHUSET ÄR EN del av Wisbygymnasiet, ett gym-
nasium som inryms i flera olika skolenheter i 
staden. Ombyggnationen är ett av Gotlands 
största byggprojekt och den har varit efterläng-
tad i drygt 45 år.

– Sävehuset byggdes 1971 och det har varit 
problem med huset i princip sedan starten, 
berättar Magnus Wallin, platschef på general-
entreprenören Nybergs Entreprenad.

– Det har varit problem med ventilation och 
fukt, vilket har skapat en dålig arbetsmiljö för 
både personal och elever. Målet är nu att huset 
ska bli miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad och 
få det högsta betyget Guld, säger han.

För att uppnå detta har bara betongstommen 
bevarats, allt annat av huset har rivits ut.

– Miljöcertifieringen ställer höga krav på 
bland annat energieffektivitet och innemiljö. 
Utfackningsväggarna är till exempel betydligt 
tjockare än normalt. Ljusinsläpp och akustik 
har prioriterats, det gäller även materialvalen, 

säger Magnus Wallin. I skollokalerna kommer 
man att undervisa i sång och dans, vilket ställer 
extra tuffa krav på akustiken.

Nya lösningar fixar ljudkraven
Vissa delar av bygget var inte färdigprojekterat 
när det satte igång, vilket bland annat har 
inneburit att projektet blivit försenat. Den 
befintliga stommen visade sig till exempel vara 
i så dåligt skick att golven har fått beläggas med 
fyra lager golvgips i stället för akustikmatta.

– Vissa lösningar har vi fått ta fram under 
arbetets gång och där har vi haft stor hjälp av 
Gyproc och Ahlsell. Vi har till exempel använt 
oss av Habito i anslutning till akustiktaken på 
plan 2. Ljudkonsulten har gjort beräkningar 

TEMA LJUD

Sävehuset ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket ställer höga krav 
på bland annat energieffektivitet och innemiljö.

Kristoffer Green, Ahlsell, och Magnus Wallin, Nybergs Entreprenad, har haft 
ett intensivt samarbete under projektets gång.
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Problemlösning en viktig del av ombyggnaden av Sävehuset
och kommit fram till att Habito uppfyller de 
föreskrivna ljudkraven, den har till och med 
bättre akustikegenskaper än plywoodskivor.

Gyproc Habito är en hållfast skiva som ersät-
ter träskivor i väggen samtidigt som ljud- brand 
och akustikegenskaper behålls.

Skolverksamheten pågår
Vid sidan av Habito är det främst Gyproc Robust 
som använts i inneväggarna. Gyproc Robust är 
en hård gipsskiva som minskar risken för skador 
på väggen. Skivan är stark, tålig och extra ljud-
isolerande. Den är motståndskraftig mot slag, 
sparkar och stötar.

Eftersom det pågår skolverksamhet runtom 
Sävehuset under hela byggtiden ställs entrepre-

nörerna inför stora logistikutmaningar. En 
blandning av direktleveranser från Gyproc och 
kompletteringar från Ahlsells mellanlager i 
Visby ser till att material till lättbyggnads-
systemen från Gyproc finns tillgängliga.

– Logistiken har fungerat mycket bra. Under 
en period hade vi norra Europas bredaste 
skyddstält på området för att kunna säkerställa 
fuktsäkert byggande, vilket var ett beställar-
krav, säger Magnus Wallin.

”Vi har till exempel använt 
oss av Habito i anslutning 
till akustiktaken på plan 
2. Ljudkonsulten har gjort 
beräkningar och kommit 
fram till att Habito uppfyl-
ler de föreskrivna ljudkra-
ven, den har till och med 
bättre akustikegenskaper 
än plywoodskivor.”
Magnus Wallin, platschef Nybergs Entreprenad

Fakta Sävehuset
Ombyggnad av gymnasieskola till en 
uppskattad kostnad av 275 miljoner 
kronor. Byggtid mellan mars 2015 och 
maj 2017.
Byggherre: Region Gotland
Arkitekt: Norconsult AB
Generalentreprenör: NCC/Nybergs 
Entreprenad AB

Skivorna Robust används i hela skolbyggnaden.

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

Tunna och lätta Silent Wall ger 
hög ljudkomfort i bullriga miljöer
Under 2015 kom en ny bullerförordning, som 
bland annat medger en höjd trafikbullernivå 
vid utsida fasad för små lägenheter. För 
att klara de nya kraven på ljudisolering har 
Gyproc varit med om att ta fram ytterväg-
gen Saint-Gobain Silent Wall 65dB, som har 
mycket goda ljudegenskaper, har en låg vikt 
samt är fuktsäker, ekonomisk och energi-
effektiv.

DE NYA REGLERNA innebär att lägenheter med en 
yta på max 35 kvadratmeter kan byggas i mil-
jöer med ekvivalenta trafikbullernivåer på upp 
till 60 dBA vid utsida fasad. Detta utan at det 
ställs krav på attdet ska finnas en tyst sida (max 
55 dBA) utanför lägenheten.

Tillsammans med Saint-Gobainföretagen 
Weber och Isover har Gyproc tagit fram en ny 
yttervägglösning som klarar de nya bullerkra-
ven, Saint-Gobain Silent Wall 65 dB. 

Silent Wall är konstruerad med beprövade 
produkter och system från Gyproc, Weber och 
Isover. Alla funktioner är testade och doku-
menterade. Silent Wall är huvudsakligen upp-
byggt kring Gyproc THERMOnomic ytter-
väggssystem och Weber Serporoc putssystem.

Fasadsystemet är dessutom P-märkt.

Tyst, lätt och platssparande
Silent Wall klarar nivåerna för maximalt in-
omhusbuller vid en ekvivalent ljudnivå upp till 
65 dBA samt maximal ljudnivå upp till 80 dBA 
vid fasad.

– Konstruktionens alla delar samverkar och gör 
det möjligt att bygga i bullerutsatta områden. 
Den har också stor flexibilitet som gör att den kan 
anpassas efter olika förhållanden, säger Tommy 
Haglund, KAM Affärsutveckling på Gyproc. 

– Konstruktionen har en mycket låg vikt på 
85 kg/m2, vilket är 75 procent mindre än mot-
svarande betongvägg. En lägre vikt på väggen 
innebär en enklare och därmed billgare grund-
läggning. Den är också förhållandevis tunn. 
Silent Wall har en total tjocklek på 395 mm, 
vilket är 125 mm tunnare än en sandwichkon-
struktion i betong med motsvarande u-värde. 
Med tanke på att varje kvadratmeter är dyrbar 
för en byggherre finns det mycket att vinna på 

en sådan här lättbyggnadslösning, säger Tommy 
Haglund.

Med ett U-värde om 0,12 W/m2xK under-
stiger Silent Wall kravet på energieffektivitet i 
BBR. 

– Bidragande orsaker till detta är Gyprocs 
system för yttervägg med slitsade stålreglar samt 
att det är en relativt stor andel isolering i väggen, 
säger Tommy Haglund.

Silent Walls konstruktion medger god ut-
torkning och dränering med en tvåstegstätad 
fasad med variabel ångbroms. 

Silent Wall är uppbyggd 
(från insidan) av Gyproc 

Normal och Gyproc 
Habito gipsskivor, Iso

ver Stålregelskiva 33, 
isolering och ångspärr, 
Isover stålregelskiva 35 
och isolering samt Gy
proc skenor, reglar och 

profiler. Den utvändiga 
sidan består av Weber 
Serporoc putssystem, 
med Glasroc H Storm 

vindskyddsskiva, Weber 
Therm isoleringsskiva 

och underlagsbruk, ar
merat med Weber nät. 
Därefter Weber Therm 

fasadbruk och Weber 
Slätavfärgning. 

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

Fakta Saint-Gobain Silent Wall 65 dB
•  Mycket låg vikt: 85 kg/m2 
•  Ljudisolerande: Fältreduktionstal 

Fältreduktionstal R’ A, tr, 50-5000 = 48 dB* 
(för enbart vägg utan fönster och 
luftintag) 
* En förändring av väggens material - 
sammansättning eller tjocklek kommer 
att påverka ljudreduktionstalet.

•  Fuktsäker: Dränerande, tvåstegs-
tätad och robust fasad.

•  Energieffektiv: Den aktuella 
konstruktionen har ett U-värde om  
0,12 W/m2xK. För optimering av 
U-värde kan delar av väggen 
modifieras.

• Total väggtjocklek: 395 mm.
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Innovativa 
akustiklösningar
ger god ljudmiljö i Västerås högsta trähus

På Öster Mälarstrand i Västerås byggs just nu Mesanseglet, stadens 
högsta trähus i sex våningar. Tack vare en innovativ takkonstruktion 
med fjädring har husets ljudegenskaper överträffat alla förväntningar. 

– Gyprocs arbete med att hitta en passande lösning har varit avgö-
rande, säger Tomas Rådberg, platschef för totalentreprenören Total-
byggen i Västerås AB.

Med hjälp av en unik fjäderkonstruktionen har Mesanseglet, helt byggt i trä, överträffat alla förväntningar när det gäller byggnadens akustik.

TEMA LJUD
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STADSDELEN ÖSTER MÄLARSTRAND i 
Västerås växer så det knakar. 
Mesanseglet blir en av de 
mest iögonfallande byggna-
derna i området, med sina 

svängda balkonger runt huskroppen. 
Även på insidan har det flera speciella 
egenskaper, eftersom stommen är byggd 
i massivt trä. Flerfamiljshus i massivt trä 
har många miljöfördelar. Mesanseglet 
är dessutom byggt med prefabricerade 
planelement som snabbar på byggpro-
cessen genom ett enklare montage och 
färre arbetsmoment.

– Trähus kommer att vara ett viktigt 
komplement i vårt framtida byggande, 
säger Thomas Wall, projektchef på be-
ställaren Bostads AB Mimer. De tek-
niska lösningar som vi har använt i 
Mesanseglet innebär att vi ligger i brä-
schen av utvecklingen i Sverige och här 
har Gyproc spelat en mycket viktig roll. 
De här akustiklösningarna är definitivt 
något som vi kommer att ta med i fram-
tida kalkyler för trähus. Nu gäller det 
bara att den svenska träindustrin följer 
med i utvecklingen. Till Mesanseglet 
har vi till exempel varit tvungna att 
hämta träblocken från Österrike.

Innovativa lösningar
För Mesanseglet ställdes ljudkrav som 
motsvarar klass B enligt svensk akustik-
standard. Kravet uppfylldes bland annat 

genom att lägenheterna inte har någon 
direktkontakt med trästommen.

– Konstruktionen är en schaktvägg 
där väggen byggts på med extra ljud-
isoler ing. En vibrat ionsdämpande 
gummi distans gör att lägenheten ligger 
som en ”box i box” i trästommen, säger 
Tomas Rådberg, arbetsledare på total-
entreprenören Totalbyggen. 

Man har tagit fram en konstruktions-
lösning av bjälklagen med stegljudsdäm-
pande påbyggnad som har gett extra 
effekt på ljudreduceringen.

Taket är ett nedpendlat fast gipsunder-
tak, där stålstommens upphängning har 
en unik fjäderkonstruktion som dämpar 
vibrationer. Fjädringen sker i klämkopp-
lingen, som går under beteckningen GK 
41, som har EPDM-gummi isolatorer och 
en stålf jäder, som hängs upp i nedpend-
lade gängstänger från bjälklaget ovanför.

– Gyproc har varit med om att ta fram 
både taklösningen och väggkonstruk-
tionen. Monteringen av fjädringskon-
struktionen har varit enkel. Tack vare 
den support som vi har fått från Gyproc 
har vi relativt enkelt klarat, och faktiskt 
även överträffat, ljudkraven, säger To-
mas Rådberg.

Överraskande bra akustikegenskaper
Vid en akustikmätning i december 2015 
visade det sig att Mesanseglet med råge 
klarade ljudklass B.

– På vissa håll har vi till och med 
uppnått ljudklass A, säger Rickard Nils-
son, Senior Teknisk Rådgivare på Gy-
proc. Vi tog initiativ till att prova den 
här konstruktionslösningen för första 
gången i Sverige och utfallet har varit 
mycket positivt. 

– Det är nästan så att huset är för tyst 
med ljudklass A, säger Thomas Wall på 
Mimer. Vi kommer att följa upp den 
första akustikundersökningen med flera 
andra tester och utvärdera metodik och 
tekniska lösningar för hela Mesanseglet. 
I diskussionen kommer vi att inkludera 
bland andra Gyproc. Vi vi l l gärna 
kunna gå vidare och utveckla tekniken 
ytterligare.

– De metoder och lösningar som 
presenteras i Gyprocs Handbok är 
egentligen inte anpassade för trähus, 
men både Totalbyggen och Gyproc har 
arbetat hårt för att hitta en fungerande 
lösning. Gyprocs bidrag har varit guld 
värt. När Mimer väljer att bygga ett 
trähus igen skulle jag utan tvekan an-
vända mig av samma gäng igen, säger 
Thomas Wall.

Kontakt  
Kent Pettersson
kent.pettersson@saint-gobain.com
Tel. 0171-41 52 42

Gyproc har tagit fram ett nedpendlat fast gipsundertak, där stålstommens upphängning har en unik fjäderkonstruktion som dämpar vibrationer.

”Det är 
nästan så 
att huset är 
för tyst med 
ljudklass A.”
Thomas Wall,  
Bostads AB Mimer
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Fakta Mesanseglet
Mesanseglet i Västerås består av 
53 hyreslägenheter i sex våningar. 
Uppskattad projektkostnad  
81 miljoner kronor.
Byggherre: Bostads AB Mimer
Arkitekt: SWECO Architects AB
Totalentreprenör: Totalbyggen i 
Västerås AB

Fakta GK 41
GK 41 är en vibrationsdämpande 
fjäderupphängning för ljud-
isolering. Upphängningen är en 
del av Gyproc GK-system och den 
används i kombination med GK 1 
bärprofil. Den är enkel att montera 
i skensystemet utan användning av 
skruvar, i stället klickas den in  
i skenan.
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– Det är definitivt inte bra med en bullrig 
ljudmiljö. Särskilt med tanke på att ljudmiljön 
är så viktig för oss människor och hörseln är ju 
ett av våra centrala sinnen som vi använder för 
att uppleva och lära oss saker, säger akustikern 
Bo Gärdhagen. 

Han har lång erfarenhet av att skapa goda 
ljudmiljöer i sitt företag Gärdhagen akustik, 
som han driver sedan 2003. Arbetet skiftar 
mellan korta och långa uppdrag, från bostäder 
och kontor till offentliga byggnader, för både 
ombyggnad och nybyggnation.     

– Rumsakustik handlar ofta om att hitta en 
nivå som är lagom, det ska inte vara för mycket 
klang i rummet, men inte heller för lite.  

Privatbostäder borde akustikregleras
Att använda undertak är ett väldigt effektivt 
sätt att skapa en god ljudmiljö i ett rum. Men 
att bara jobba med undertak räcker inte. Ljud-
absorptionen bör fördelas mellan tak och  

väggar, annars kan ljudmiljön bli ”onaturlig”
– En sådan ljudmiljö uppfattas ofta som att 

ljudet studsar mellan väggarna.
Akustikreglering används i dag ofta i bygg-

nader, som till exempel kontor, skolor och 
sjukhus. Men ett område där det används för 
lite är, enligt Bo Gärdhagen, i privatbostäder, 
framför allt när det är högt i tak och har öppen 
planlösning. 

– Det beror på att ingen förväntar sig att 
privatbostäder ska akustikregleras, eftersom 
väldigt få tänker på att möjligheten finns. Fler 
arkitekter borde uppmärksammas på vad per-
forerade gipsplattor med spacklade kanter i 
taket kan göra för att skapa en god ljudmiljö. 
Samtidigt kan det faktiskt bli ett fint design-
element och rum som är extra trevliga att 
vistas i. För hi-fi-entusiasten är det en extra 
bonus att ljudanläggningen låter som om den 
var dubbelt så dyr.  

 Om rummet däremot inte ljudregleras 
akustiskt är det ofta jobbigt att vistas i, det blir 
svårt att höra vad människor säger och det är 
lätt att tappa koncentrationen. Men det är inte 
bara att montera ljudabsorberande material,  
utan det kräver en del eftertanke för att det ska 
bli bra.

– Och resultatet kan verkligen bli bra, både 
akustiskt och visuellt.  

Miljövänliga produkter som gör jobbet
Gyptone är perforerade gipsplattor, det vill säga 
hårda undertak, och är ofta en bra lösning för 
att skapa en balanserad och behaglig ljudmiljö. 
Bo Gärdhagen jämför ljud med ljus:

– Ingen vill ha ett svart tak som inte reflek-
terar något ljus alls, utan vill hellre att det ska 
komma visst ljus från taket. På samma sätt är 
perforerade gipsplattor att föredra i till exempel 
samlingssalar och klassrum med katederunder-
visning, det vill säga ”utrymmen för talkom-
munikation”, som det heter i standarden.

Bo Gärdhagen påpekar dock att perforerade 
gipsplattori vissa fall kan vara lite dyrare i 
montaget. Samtidigt kan det vara kostnads-
effektivt på sikt att använda hårda gipsplattor i 
stället för mjuka plattor då de är tåliga samt går 
att måla om. 

– Det gäller framför allt vid framtida reno-
veringar, eftersom gipsplattorna bara kan rollas 
över med målarfärg, medan ett mjukt undertak, 

som till exempel en mineralullsplatta måste 
bytas. 

Gipstak har lång livslängd och är även ett 
miljömässigt bra val eftersom de är 100 procent 
återvinningsbara och recirkulerat gips används 
i produktionen av nya plattor.

Bra ekonomi och snygg design
Några utmaningar som akustiker ställs inför är 
att hitta lösningar som är miljövänliga, akustiskt 
och ekonomiskt effektiva och samtidigt visuellt 
estetiskt tilltalande.

Andra utmaningar kan vara att skapa rum som 
ska funka för flera olika typer av situationer: 

– Ena gången ska ljudet dämpas medan det 
sedan ska lyftas fram.

Bo Gärdhagen understryker betydelsen av 
att skapa bra ljudmiljöer med innovativa lös-
ningar som gör skillnad. Det handlar inte bara 
om ljudet i rummet utan även om hur man 
isolerar bort störande ljud utifrån, mellan inner-
väggar och etage i en byggnad.

– Ibland kommer det nya produkter som 
skapar helt nya förutsättningar för mitt arbete. 
Gyprocs nya dämplim och akustikmembran är 
exempel på det, med dessa kan jag skapa en helt 
annan nivå på ljudisoleringen i en bärande vägg 
med träregelstomme än vad jag kunnat tidigare.

Han lyfter också fram Gyprocs Habitoskiva, 
som en innovativ lösning där det inte behövs 
någon plywoodskiva bakom gipsskivan för att 
kunna skruva direkt i väggen. 

– Plywoodskivan försämrar nämligen ljud-
isoleringen medan Habito förbättrar den. 

Gyprocs XR-regel är också en av de produkter 
som Bo Gärdhagen värderar högt, som han kan 
använda för att skapa effektiva ljudisolerande 
väggar.

Text: Anders Myrdal

Samtidigt som fokus har ökat på att skapa goda ljudmiljöer i offentliga byggnader är det i många fall 
fortfarande eftersatt. Akustikern Bo Gärdhagen menar att det ofta antingen beror på att akustiken kom-
mer in för sent i många byggprocesser, eller att den helt enkelt prioriteras bort av ekonomiska skäl.

Han anser också att det är hög tid att få fart på ljudreglering i privatbostäder.

Jakten på det perfekta ljudet i bostäder

TEMA LJUD

Fakta Gyptone akustiktak
Gyptone akustiktak ger många olika 
designmöjligheter. Nya finperforerade 
Gyptone Q 70 har en dekorativ yta och 
tillverkas i tre olika kantutformningar 
till demonterbara undertak. Undertak 
med den nya kanten D2 innebär helt dolt 
bärverk. För ett skarvlöst diskret akustiktak 
i bostäder finns Gyptone BIG med olika 
perforeringar.
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En allt större andel av Gyproc sor-
timent dokumenteras med en EPD, 
Environmental Product Declaration. 

– Våra större produkter i Nor-
den har i dag en EPD. Målet är att 
EPD:erna ska utgöra ett naturligt 
verktyg i det dagliga arbetet för att 
minimera koldioxidutsläpp och ener-
giförbrukning, säger Malin Dalborg 
på Gyproc.

EPD ÄR EN standardi-
serad deklaration av 
produkters miljö-
prestanda ur et t 
livscykelsperspek-
tiv. Det ger använ-
dare lättillgänglig, 
kvalitetssäkrad och 
jämförbar informa-

tion om Gyprocs produkters och systems 
miljöprestanda under hela livslängden. 
EPD är tredjepartscertif ierade, vilket 
innebär att en oberoende organisation 
granskar dokumentationen enligt en 
angiven standard.

– Deklarationen omfattar väldigt 
många delar. Det handlar om miljö-
prestanda när det gäller råvaror, transporter, 

energi- och vattenanvändning, emissioner, 
återvinning och så vidare. Datainsam-
lingen kan ta en hel del tid men det beror 
inte på att informationen är svår att få 
fram. Det här är data som oftast redan 
finns tillgänglig hos leverantörer och 
andra samarbetspartners, men det är väl-
digt många olika parter inblandade, be-
rättar projektledaren Malin Dalborg. Hon 
är en av dem som ansvarar för att ta fram 
EPD för Saint-Gobain i Norden.

– Saint-Gobain var i januari i år den 
koncern som hade f lest registrerade 
EPD:er i International EPD System, säger 
Malin Dalborg.

För datainsamlingen använder Gyproc 
sig av mallar som är enhetliga för hela St 
Gobain-koncernen.

Varje gång det sker en betydande för-
ändring i en produkts unika miljöegen-
skaper måste man genomföra nya beräk-
ningar för att få fram miljöprestandan.

GYPROC ARBETAR JUST nu med att bygga upp 
ett PIM-system, Product Information 
Management. 

– Det blir ett databassystem där vi 
samlar information om hela vårt sorti-
ment. All produktdata kan lagras och 
distribueras ut till marknaden enkelt och 
effektivt. Det säkerställer att kunderna få 
aktuell information, säger Ivan Mårtensson, 
Digital Program Manager på Gyproc.

PIM underlättar distributionen av 
produkt information och säkerställer att 
all information är densamma oavsett 
kanal. Det kan handla om allt från bilder 
och filmer till ritningar och textdoku-
ment, i en mängd olika filformat.

– Syftet med att bygga upp det här sys-

temet är förenkla och effektivisera han-
teringen av produktdata. Vi kan vara 
säkra på att det alltid är uppdaterad infor-
mation som når ut till våra kunder, vare 
sig det gäller webb eller trycksaker, säger 
Ivan Mårtensson. Systemet gör oss också 
mer flexibla och kortar ledtider i publi-
cering av information.et nya PIM-syste-
met används på flera håll inom Saint-
Gobain-koncernen och arbetet i Sverige 
omfattar en databas för hela Norden och 
Baltikum.

– För tillfället arbetar vi i Bålsta med 
att bygga upp arkitekturen för systemet 
och koppla samman alla datakällor. Senare 
i år kommer det att aktiveras, säger Ivan 
Mårtensson.

Dokumentationen  
om produkternas  
miljöprestanda växer

Nytt system säkerställer samma  
information oavsett kanal 

Gyproc och AB Karl Hedin Bygghandel har inlett 
ett samarbete. 

– Vi imponerades av Gyprocs möjligheter 
att jobba nära kunderna tillsammans med oss, 
säger Benny Sjögren, inköpschef på Karl Hedin 
Bygghandel.

AB KARL HEDIN Bygghandel har tecknat ett avtal med 
Gyproc om att ta in deras sortiment i sina 40 bygg-
handelsbutiker runt om i Sverige. Avtalet sträcker sig 
tre år framåt och omfattar byggskivor, stålprofiler och 
tjänster för att optimera och effektivisera byggandet.

– När Gyproc presenterade sig för oss var det 
tydligt att deras systemlösningar inom lättbyggnads-
teknik passar bra in i vårt sortiment. Vi är starka på 
byggsidan och vi söker efter leverantörer som är 
kompletta. Det handlar inte bara om produkter utan 
även om tjänster som teknisk support och transport-
lösningar. När våra säljare åker ut för att träffa 
kunder kan Gyproc bidra med en kompetens inom 
lättbyggnad som vi själva saknar ute i butikerna. Det 
här gör det till exempel möjligt för oss att hitta nya 
kunder som arbetar med större byggprojekt. Det är 
naturligtvis upp till varje enskild butik hur aktiv 
man vill vara på området, men nu finns Gyproc med 
som stöd, säger Benny Sjögren.

Breddar kundbasen
För Gyprocs del innebär samarbetet att man breddar 
sin kundbas och ytterligare ökar närvaron bland 
proffsbyggare i Sverige.

– Det är oerhört spännande och roligt för oss att vi 
fått det här förtroendet. Genom att vi kommer att 
leverera hela lösningar med både stål och gips, tar vi 
ytterligare ett steg framåt och befäster att vi är en 
kunskapspartner att räkna med säger Göran Larsson, 
försäljningsdirektör på Gyproc.

Gyprocs produkter  
i Karl Hedins butiker

Fakta Karl Hedin
AB Karl Hedin är familjeägt sågverk, emballage- 
och handelskoncern med verksamhet i Sverige 
och Baltikum. AB Karl Hedin Bygghandel 
omfattar ett 40-tal butiker, från Östersund i 
norr till Trollhättan i söder. I sortimentet ingår 
allt från virke och byggmaterial till verktyg och 
arbetskläder. 

www.abkarlhedin.se

Gyprocs EPD:er återfinns på webb- 
platsen www.gyproc.se tillsammans 
med övrig miljödokumentation.
Mer information om EPD:er och 
International EPD® System hittar du 
på www.environdec.com

”När Gyproc presenterade sig för oss var det 
tydligt att deras systemlösningar inom lätt-
byggnadsteknik passar bra in i vårt sortiment.”
Benny Sjögren, inköpschef på Karl Hedin Bygghandel
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Under årets Nordbygg arrangerade Gyproc 
tillsammans med de tio systerföretagen 
inom Saint-Gobain ett antal seminarier/
samtal under temat My Comfort. 

My Comfort handlar om att bygga 
sunda och klimatsmarta byggnader med 
en hållbar livslängd, som får människor att 
må bra och trivas i de byggnader där de 
bor, arbetar eller vistas. 

FÖRUTOM ATT ANORDNA de olika seminarierna pre-
senterade Saint-Gobain också nya systemlös-
ningar, till exempel den nya Saint-Gobain 
Silent Wall 65 dB, ett gemensamt projekt 
mellan Gyproc, Weber och Isover.

Vägglösningen presenterades på ett av semi-
narierna som tog upp de ändrade bullerkraven 
för små lägenheter som kom 2015. De nya 
reglerna innebär att för första gången finns 
riktvärden att gå efter i stället för bara all-
männa råd. Ändringen i bullerkraven kan få 
effekt i ett ökat byggande. Saint-Gobain Silent 
Wall 65 dB är den enda lösning som finns 
tillgänglig i dag inom lättbyggnad.

Byggande för framtiden
En allt större efterfrågan på renoveringsmark-
naden ställer krav på tillgång på utbildade 
hantverkare, och på ett av seminarierna disku-
terades vem som ska renovera i framtiden. 
Branschen behöver bli betydligt bättre på att 
nyrekrytera, till exempel genom att satsa på 

branschskolor och yrkestävlingar som kan höja 
intresset bland elever och höja statusen på yrket. 
Praktikplatser kan spela en viktig roll för att 
öka intresset bland ungdomar. 

Samtalet om dagens och framtidens hållbar-
hetstänk inom byggmaterialindustrin fokuse-
rade på vad byggmaterialindustrin kan göra för 
att minska den globala miljöpåverkan. De 
ekonomiska drivkrafterna är viktiga. Klimat-
hänsyn lönar sig under hela byggprocessen i 
dag, även för byggmaterialtillverkare som Saint-
Gobain. 

För vår hälsa
Hur inomhusklimatet kan påverka vår hälsa 
diskuterades av experter inom miljömedicin 
samt representanter från Saint-Gobain. Inom 

Saint-Gobain satsade på kunskap på Nordbygg
Under Nordbygg fick besökarna chans att möta representanter från SaintGobain för att diskutera olika frågor. Man hade också chansen att testa produkter, läsa om 
funktioner hos produkterna och slappna av en stund med nypressad juice.
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Saint-Gobain satsade på kunskap på Nordbygg
Saint-Gobain arbetar man med att utveckla 
hållbara byggnadssystem som sätter människan 
i centrum. Med Örebromodellen kan man 
bedöma inomhusmiljöns påverkan på män-
niskor. Människan påverkas av många ämnen, 
men det finns i dag inga tydliga svar om hur de 
här ämnena påverkar oss. Bra resultat går dock 
att uppnå efter en sanering. 

Det finns utmaningar med att bygga flerbo-
stadshus i trä. På ett av seminarierna tog man 
upp att det fortfarande fördomar mot att trähus 
har svårare att klara kraven för brandskydd, 
fuktskydd och akustik, vilket inte stämmer. De 
kan dock vara mer kostnadseffektiva. Om 
byggtakten av trähus ska höjas är det viktigt att 
den tekniska kompetensnivån följer med i ut-
vecklingen.

Viktig dom
I Högsta domstolens dom i det så kallade Myre-
sjöhusmålet fastställdes att Myresjöhus kan 
ställas till svars för konstruktionsfel i enstegs-
tätade fasader i ett trettiotal hus i Svedala, trots att 
metoden inte avvikit från branschpraxis. Domen 
innebär att byggherrar och entreprenörer 
måste garantera att byggmetoder, konstruktioner 
och material är godkända. Inom Saint-Gobain 
arbetar man redan för att garantera att deras 
system och lösningar uppfyller de krav som ställs.

Klimatsmart byggande för sunda innemiljöer är en viktig del av SaintGobains erbjudande.

Gyproc och SaintGobains nya koncept My Comfort 
sätter kundens välmående i fokus utifrån flera 
perspektiv som klimat, ljud, hälsa, ekonomi,  
säkerhet och estetik.

Det anordnades totalt 24 olika samtal i 
Saint-Gobains monter under Nordbygg. 
Mer information om några av dem kan du 
läsa på Gyprocs webbplats, gyproc.se.

PRECIS SOM FÖRRA året närvarar Gyproc under 
Almedalsveckan på Gotland. Den 3-10 
juli kommer man tillsammans med de 
andra företagen inom Saint-Gobain att 
anordna flera seminarier och debatter med 
inbjudna forskare, myndigheter, beställare 
och representanter från byggbranschen på 
temat Hållbart byggande. 

Gyproc arrangerar ett seminarium 
onsdagen den 1 juli kl.11.45–12.30 under 
rubriken Nya miljonprogrammets buller-
utmaning. Utifrån frågeställningarna 
”Måste vi kompromissa gällande vår 
hälsa och boendekomfort för att klara 
700 000 bostäder till 2025? Nytt regelverk 
gör det möjligt att bygga bostäder i bul-
lerutsatta områden, men är det möjligt 
och vad får det för konsekvenser?” en 
inbjuden panel att diskutera ämnet.

  
Mer informationen om Saint-Gobains och 
Gyprocs närvaro i Almedalen hittar du på 
vår webbplats, gyproc.se.

Besök oss 
i Almedalen!

Foto: M
alin Ericsson/Region G

otland
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Flyttbara operationssalar har blivit 
en succé för prefabföretaget Swe-
dish Modules. Lasarettet i Karlskoga 
var först ut med att testa modul-
lösningen, där material från Gyproc 
spelar en viktig roll.

SWEDISH MODULES I västgötska Emtunga har 
en lång tradition som tillverkare av 
moduler i stål. Bland affärsområdena 
finns bland annat Fastighet, Rena rum, 
Industri och Offshore. Inom affärsom-
rådet rena rum tillverkas operations-
salar, läkemedelsfabriker och vårdsalar.

– Vi har tillverkat läkemedelsmoduler 
sedan 1986. Konceptet med mobila 
operationssalar växte fram utifrån ett 
kundönskemål, som nu resulterat i en 
standardlösning, säger Mats Stoltz, vd för 
Swedish Modules. Operationsmodulerna 
kan användas vid sjukhus runt om i 
världen, men också transporteras till 
katastrofområden för att fungera som 
tillfälliga sjukhus.

Operationssalarna håller alltid per-

manentstandard och det är kunden som 
väljer om de ska vara flyttbara eller om 
de ska byggas som en permanent byggnad.

– Lasarettet i Karlskoga har valt att 
hyra modulerna i två år. Under tiden 
renoveras deras befintliga lokaler, berättar 
Mats Stoltz. Modulerna levererades i 
slutet av 2015 och den första operationen 
gjordes i december samma år.

3 200 operationer under två år
Måtten på 4,45 x 13,35 x 4,15 meter är 
anpassade för att underlätta såväl transport 
som uppställning av modulen. I Karl-
skoga har tre moduler placerats, vilket ger 
2 operationssalar, och planen är att totalt 
3 200 operationer ska utföras i dem.

Modulerna består av en stålstomme 
med ett lättregelsystem i aluminium. 
Vindskydds- och väggskivor är av gips 
från Gyproc. Ungefär 95 procent av 
konstruktionen utförs i Swedish Modules 
fabrik i Emtunga, resterande arbete 
utförs på plats.

– Tillsammans med Gyproc har vi 
hittat en kostnadseffektiv lösning som 

Moduler skapar flexibla vårdmiljöer 
klarar såväl våra egna kvalitetskrav som 
myndighetskrav. De har hjälpt oss med 
materialvalen. Vår byggledare jobbade 
under stor tidspress eftersom beställ-
ningen kom bara några månader innan 
tänkt leverans. Gyproc har verkligen 
ställt upp för oss och vårt samarbete var 
avgörande för att vi kunde hålla tids-
planen, säger Mats Stoltz.

Experimenthus  
för framtidens boende
Swedish Modules har även levererat 
moduler till Chalmers experimentbygg-
nad HSB Living Lab. Samtliga 44 mo-
duler transporterades färdiginredda till 
Göteborg från fabriken i Emtunga. 
Monteringen av de 44 modulerna tog 
bara tio dagar i anspråk. 

HSB Living Lab byggs som en flyttbar 
byggnad med fyra våningar. En boende-
del med studentbostäder och en utställ-
ningsdel där det kommer att rymmas 
kontor, möteslokal, show room för 
forskningsresultat, tvättstudio och 
mycket mer. 

– Tillsammans med 
Gyproc har vi hittat 
en kostnadseffektiv 
lösning som klarar 
såväl våra egna 
kvalitetskrav som 
myndighetskrav, 
säger Max Stoltz.

Modulerna byggdes och inreddes inne i fabriken i Emtunga. Vid lasarettet i Karlskoga har tre moduler med två operationssalar placerats.

Foto: Sebastian Streit 

Foto: Sebastian Streit 

26     Gyproc Solutions www.gyproc.se



Moduler skapar flexibla vårdmiljöer 
Experimenthusets 29 lägenheter som 

utrustats med flera utbytbara väggar i 
jakten på framtidens boende. Här ska helt 
nya tekniska och arkitektoniska inno-
vationer ska testas under 10 år, bland annat 
genom att studenter och gästforskare 
kommer att bo i de olika lägenheterna.

– Här testas nya byggmaterial och 
byggtekniker ihop med standardmate-
rial. Det handlar till exempel om olika 
lösningar i stål, cement och gips. Även här 
kommer vi att använda oss av material 
från Gyproc, berättar Mats Stoltz.

Tack vare de utbytbara väggarna kan 
flera väggtyper testas samtidigt i olika 
konstellationer.

– Med hjälp av inbyggda sensorer i 
väggarna kommer man att kunna göra 
en mer systematisk testning av nya lös-
ningar, säger han.

I de två operationssalarna planeras 3 200 operationer att utföras under två år.

Modulerna byggdes och inreddes inne i fabriken i Emtunga. Vid lasarettet i Karlskoga har tre moduler med två operationssalar placerats.

Kontakt  
Mikael Körberg
mikael.korberg@gyproc.com
Tel. 070-265 54 98

Foto: Sebastian Streit 
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Arkitekturskolan i Stockholm var Sveriges 
bidrag i den internationella tävlingen 
Gyproc Trophy som avgjordes i juni. Något 
pris blev det inte i den hårda konkurrensen. 
Men byggnaden blev dock redan i maj  
en vinnare, då den utnämndes till Årets 
Stockholmsbyggnad.

ARKITEKTURSKOLAN I STOCKHOLM har utnämnts till 
2016 års Årets Stockholmsbyggnad. Tävlingen 
anordnas av Stockholms stad. Tio finalister väljs 
först ut för sina estetiska värden och för hur de 
bidrar till Stockholms utveckling med nya 
funktioner, ny miljöteknik och nya mötesplat-
ser. Vinnaren framröstas sedan av allmänheten.

Så här kommenterade tävlingsjuryn årets 
vinnare:

”Ett fint anpassat tillägg till en trång miljö 
där fasadens roströda cortenstål, med sin orga-
niska form, ger ett både mjukt och uppkäftigt 
intryck. Ett generöst hus som får besökaren att 
känna sig såväl nyfiken som inbjuden.”

Ytterligare en annan finalist har lättbyggnads-
lösningar från Gyproc, kontorshuset på Väst-
götagatan 5 på Södermalm i Stockholm kom 
på sjunde plats i tävlingen.

Årets finalist i Gyproc Trophy
Gyproc Trophy är en internationell tävling som 
anordnas vartannat år. Här deltar samtliga 
Gypsum-företag inom Saint-Gobain-koncernen 
i sex olika tävlingskategorier. Årets tävling 
avgjordes i Prag den 3-5 juni.

Sveriges bidrag Arkitekturskolan tävlade i 
kategorin Innovation and Sustainability mot 16 
andra bidrag från hela världen. Arkitekturskolan 
är en del av Kungliga Tekniska Högskolan, 
KTH, och ligger mitt bland de gamla tegel-
husen. Den nya byggnaden har få raka väggar, 
något som ställt höga krav under projekterings-
arbetet. Det gäller inte minst när det gäller att 
hitta rätt vägglösningar för konstruktionen. 

Enligt Rolf Jansson, platschef hos general-
entreprenören Peab under bygget av Arkitektur-

skolan, har det handlat både om att lägga till 
och ta bort material för att uppfylla beställar-
kraven, men med Gyprocs hjälp har det fung-
erat mycket bra. Vid bygget böjdes till exempel 
gipsskivorna till samtliga väggar, i en mängd 
olika radier, på plats.

– I stort sett alla radieväggar är omgjorda på 
det sättet och vi har gjort en total genomlysning 
för att säkerställa att kraven uppfylls, sade han.

Med hjälp från Gyprocs tekniska support har 
projektgruppen tagit arkitektens föreskriv-
ningar och överfört detta till motsvarande 
lösningar i Gyprocs väggsystem.

En annan utmaning var platsbristen under 
byggtiden, vilket ställde höga krav på en väl 
fungerande logistik. Det var inte möjligt för 
entreprenören att ta emot leveranser direkt från 
fabrik, därför valde man att låta grossisten 
Optimera sköta leveranserna

– Vi känner oss överlag mycket nöjda med 
den support och uppbackning som vi har fått 
av Gyproc och Optimera, sade Rolf Jansson.

Arkitekturskolan 

Årets Stockholmsbyggnad

Arkitekturskolan har utsetts till Årets Stockholmsbyggnad och var även i final i tävlingen Gyproc Trophy.

Fakta Arkitekturskolan vid KTH
Byggnaden i sex plan ovan mark (samt 
ett källarplan) rymmer såväl ateljéer 
och verkstäder som administration och 
undervisningssalar. Den präglas av öppna 
plan och svängda väggar. Byggnaden ska 
klassas enligt Miljö-byggnad Silver.

Byggherre är Akademiska Hus, 
arkitekt Tham & Videgård Arkitekter 
och generalentreprenör Peab Sverige. 
Byggnadens totala yta är 20 330 m2.

Foto: Åke E:son Lindm
an
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