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I DET HÄR numret av Gyproc Solutions får du 
möta tre av de fyra stomkompletteringsen-
treprenörer som hittills genomgått vår en-
treprenörscertifiering. En Certifierad Entre-
prenör är en garanti för att såväl byggprocess 
som val av produkter och system är kvalitets-
säkrade. Den Certifierade Entreprenören har 
ett fördjupat samarbete med Gyproc, ett 
samarbete som också omfattar beställarledet. 
Du kan bland annat läsa om bygget av en 
kontorsbyggnad på taket till köpcentrumet 
Mall of Scandinavia i Solna. Här har den 
Certifierade Entreprenören Castella Entre-
prenad valt att certifiera hela bygget, en 
process som byggentreprenören Peab ser som 
mycket positivt och en betydelsefull kvali-
tetsstämpel.
DU MÖTER OCKSÅ två nya entreprenörer som 
genomgått vår certifiering, Tak & Väggmon-
tering i Varberg och Kungsmontage Entre-
prenad AB.
MED VÅR NYA skiva Gyproc Habito flyttar vi 
fram positionen för vad en gipsskiva klarar. 
Man kan se skivan som en del av ett genera-
tionsskifte där gipsskivan flyttar fram sin 
position som byggmaterial. En högre densi-
tet på skivan möjliggör montering av infäst-
ningar som annars kräver montering av en 
träskiva. Habito fyller ett stort behov på 
marknaden där slutkunden är i fokus. Det är 
alltså hyresgästen i en lägenhet med Habito 

som får den största nytta av skivan, något 
som både höjer boendekomforten och lägen-
hets värde.
GYPROC FORTSÄT TER VÅRT arbete med påverka 
framtidens hållbara byggande. Även i år 
deltar vi tillsammans med våra systerföretag 
Weber, Ecophon och Isover i Almedals-
veckan på Gotland. Under veckan kommer 
vi att anordna seminarier och debatter om 
de utmaningar vi står inför för att skapa en 
både god och hållbar boendemiljö. Den 1 
juli anordnar vi vårt eget seminarium på 
temat ”Går det att få en god ljudmiljö i bo-
städer i den förtätade staden”.
VÅRT DELTAGANDE PÅ Almedalsveckan är ett bra 
exempel på hur vi kan påverka och infor-
mera om den forskning och utveckling med 
inriktning på hållbar stadsutveckling och 
byggande som vi själva gör. För oss är det 
självklart att det går att uppnå en sund boen-
demiljö där det tysta rummet kan bevaras 
trots förtätade stadsmiljöer.
UNDER 2015 FIRAR våra ägare Saint-Gobain sitt 
350-årsjubileum. Självklart kommer vi på 
Gyproc också att delta i firandet. Mer infor-
mation om hur vårt firande kommer att se 
ut kommer vi att presentera i sommar. Men 
redan nu kan jag förvarna om en intressant 
mobil utställning om Saint-Gobain som 
kommer att dyka upp i Bålsta så småningom.

Vi flyttar fram positionerna
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Höga akustikkrav i  
Malmö nya musikkvarter
I början av maj invig-
des Malmö Live, ett 
nytt, centralt beläget 
kvarter som ska göra 
musik och kultur mer 
tillgängligt för stadens 
innevånare och besö-
kare. Gyproc har leve-
rerat akustikundertak 
till flera av lokalerna i 
komplexet.

Malmö Live består av många olika delar, 
men som namnet antyder kommer mu-
siken att stå i centrum. I höst startar 
konsertsäsongen i det nya Konserthuset 
och här kommer musikal och pop att 
samsas med avant garde och klassisk 
musik. I den stora konserthallen finns  
1 600 sittplatser. 

Här finns också en så kallad black 
box* med namnet Kuben. Takhöjden i 
denna mindre konsertsal är 10 meter. 
Kuben rymmer 500 stående eller 350 
sittande personer.

Gyproc har levererat akustikunderta-
ket till Kuben, men också till kontroll-
rummet till den inspelningsstudio som 
de både konsertsalarna är uppkopplade 
till.

Högt ställda akustikkrav
I Malmö Live ingår också en stor flexi-
bel kongresshall på drygt 1 400 kvm 
med kapacitet för 1 500 deltagare. Kon-
gresshallen är en del av Clarion Hotel & 
Congress Malmö Live, som har sam-
manlagt 24 konferenslokaler. Gyproc 
har även levererat akustikundertaket till 
denna kongresshall.

– Akustikplattorna från Gyproc har 
valts av akustiker för att klara de högt 

ställda akustikkraven för konsert- och 
kongresslokalerna, säger Johan Gerstner, 
projektingenjör på Skanska.

Akust ikkraven kan t i l l exempel 
handla om efterklangstider och förstärk-
ning av ”rätt” sorts ljud.

Totalt handlar det för de tre lokalerna 
om knappt 1000 kvm Gyptone Quattro 
20 och cirka 100 kvm Gyptone Line 4, 
allt i färgen svart. Gyptone Line 4 har i 
huvudsak använts i den flexibla salen 
Kuben.

– Vi har använt två olika typer av 
akustikskivor för att bland annat uppnå 
den reflektion, diffusion eller absorption 
av ljudet som önskas. Man behöver ju 
en liten arsenal av olika typer för att 
kunna anpassa olika akustiska element 
till de målsättningar man har med ett 
specifikt rum eller en sal. Gyptone Line 
har till exempel akustiska egenskaper 
som skiljer sig från Quattro tack vare en 
annan perforeringsgrad och -typ, säger 
Carl Jonsson på Skanska Teknik, som 
bland annat arbetat med akustiken i 
projektet.

Rätt material
Malmö Live kommer att certif ieras 
enligt det internationella miljösystemet 

LEED med sikte på den högsta nivån 
Platinum. Huset byggs också i enlighet 
med Miljöbyggprogram Syd Klass A.

– Materialval är en viktig del av mil-
jöbedömningen, detsamma gäller ma-
terialtransporterna, säger Johan Gerst-
ner. Gyprocs akustikundertak uppfyller 
våra krav, såväl ur miljösynpunkt som 
när det gäller akustikegenskaper och 
monteringsegenskaper.

Fakta Malmö Live

Skanska är entreprenör och byggherre för kongress- 
och hotelldelarna. Malmö stad är byggherre för 
konserthusdelen där det kommunala bolaget Malmö Live 
Konserthus AB blir hyresgäst. Bakom arkitekturen står det 
danska arkitektkontoret schmidt/hammer/lassen. Hotell- 
och kongressverksamheten och restaurangerna kommer 
att drivas av Clarion Hotels.
Totalt omfattar Malmö Live 56 000 kvadratmeter. 
Kongressdelen kommer att rymma 1 500 personer, 
konferens och mötesdelen rymmer cirka 700 personer, en 
flexibel sal rymmer 350 personer, konsertsalen välkomnar 
1 600 åhörare och hotellet har 444 rum fördelat på 25 
våningar.* Black box (svart låda) inom teater innebär en speciell, modern, flexibel form av scenrum, ett tomt svartmålat rum, där spelplatser och 

publikplacering kan varieras på valfritt sätt från en uppsättning till en annan utan den traditionella strikta uppdelningen mellan scen och 

salong i den så kallade tittskåpsteatern. Källa: Wikipedia

Kontakt  

Johan Rickardt
johan.rickardt@gyproc.com
Tel 0171-41 54 92
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Den nya hållfasta skivan Gyproc 

Habito 12,5 mm klarar en högre 

belastning än motsvarande stan-

dardskiva. Den kan i många fall 

överta funktionen hos en träskiva i 

den färdiga väggen vilket förbättrar 

väggsystemens egenskaper när det 

gäller ljud, brand och stabilitet.

– Habito sparar både tid och pengar för 
byggaren, då den skapar nya möjligheter 
vid monteringen. Den ger också slit-
starka väggar som klarar infästningar 
direkt i gipsskivan, säger Thomas Vik-
torsson på Gyproc.

Efter sommaren kommer den nya 
skivan Gyproc Habito 12,5 mm att fin-
nas ute i handeln. Habito har en högre 
densitet på gipsmassan och utökad ar-
mering jämfört med en standardgips-
skiva.

Habito – ny skiva med  
revolutionerande infästningsstyrka

– Det skapar en kompakt skiva med 
hållfasthet som närmar sig en träskivas 
hållfasthetsegenskaper. Habito klarar 
höga drag/tryckbelastningar med infäst-
ningar direkt i gipsskivan. Skivan är 
extremt stark och motståndskraftig i 
jämförelse med en standardskiva. Ett 
slag som enkelt bryter igenom en stan-
dardgipsskiva ger inte mer än ett gnid-
märke på Habito, säger Thomas Viktors-
son.

Detta skapar inte bara fördelar för 
byggaren utan även för hyresgästen, som 
får slitstarka väggar som klarar upphäng-
ningar utan plugg och särskilda förank-
ringar.

Utmärkta ljud- och brandegenska-
per
Habito har mycket goda brand- och 
ljudegenskaper Vid brandtest förbätt-
rade skivan väggsystemens brandskydds-

Fakta Gyproc Habito

• Bredd 900 mm
• Standardlängd 1800 och 2400 mm
• Vikt 11,9 kilo/m2

• Infästning: Med en 5 mm träskruv uppnår man med 
Habito en brottlast i direkt utdragskraft på över 60 kg  
För att ta hänsyn till att skruven alltid håller, även 
om fastskruvningen inte utförs helt idealisk används 
en säkerhetsfaktor.  Gyproc rekommenderar en 
säkerhetsfaktor på 3.

kommer i höst...
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Habito – ny skiva med  
revolutionerande infästningsstyrka

”Jag tror att 
Habito kom-
mer att kunna 
revolutionera 
byggmarkna-
den i Sverige”
Thomas Viktorsson

egenskaper till nivåer som skapar nya 
möjligheter och systemlösningar.

I ett system med liggande Habito 
monterad på en regelstomme c 600 var 
det tillräckligt att fästa det yttre laget 
med gips direkt i Habito-skivan utan 
kontakt med stålreglarna. Ändå uppnåd-
des brandsäkerhetsklass EI 90. Det är 
något som träskiveindustrin tidigare 
strävat efter att uppnå, men misslyckats 
med på grund av träets brandegenskaper.

– Jag tror att Habito kommer att 
kunna revolutionera byggmarknaden i 
Sverige, inte minst med tanke på att 
träskivor allt oftare föreskrivs i gipsväg-
gar. Träet är hållfast men kan få konse-
kvenser för såväl brandsäkerhetskrav 
som ljudkrav. Att behöva lägga till extra 
gipsskivor eller mer mineralull för att 
uppfylla kraven ger ofta både dyrare och 
mer arbetskrävande väggar än planerat. 
Dessutom är trä ett levande material som 

under påverkan av temperatur och luft-
fuktighet kan ge upphov till rörelser i 
väggen. Resultatet kan bli buktande 
väggar och spruckna skarvar. Med Ha-
bito eliminerar man den risken eftersom 
gipset inte rör sig, säger Thomas Vik-
torsson. 

– Med Habito eliminerar man den 
risken, säger han.

Färre arbetsmoment
Användning av Habito i referensobjekt 
visar att skivan kan minska både kost-
nader och arbetstid. 

– Genom att ersätta träskivor med 
Habito går det att bygga väggar som 
klarar föreskrivna ljud- och brandkrav 
utan montering av extra gipsskivor, med 
ett tunnare lager av isolering och med 
en slankare stålstomme. Det här ger inte 
bara lägre kostnader och innefattar 
färre arbetsmoment, det ger också en 

större uthyrningsbar golvyta eftersom 
väggarna kan minskas i tjocklek. Vi kan 
också ha ett större avstånd mellan reg-
larna vilket ytterligare minskar kostna-
derna, säger Thomas Viktorsson.

Fördelar med Habito
• Hög hållfasthet och slitstyrka
• Hög infästningsförmåga
• Goda ljud- och brandegenskaper
• Sänker materialkostnader
• Minskar antalet arbetsmoment
• Lätt montage, kan tillskäras med kniv
• Hållbar lösning, 100 procent återvin-

ningsbar.

Vill du veta mer om Habito, som kommer 
att finnas till försäljning efter sommaren 
– kontakta din lokala Gyprocsäljare.
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Rätt materialval viktigt för 
hållbara byggnader

– MKB har beslutat att miljöcerti-

fiera ett antal nybyggnadsprojekt 

för att sedan göra en utvärdering av 

resultatet, säger Jenny Holmquist, 

miljöstrateg på MKB Fastighets AB.

Greenhouse Augustenborg är ett av 
flera exempel på MKBs byggprojekt som 
miljöcertifieras. Det handlar om syste-
met Miljöbyggnad från Sweden Green 
Building Council och det lokala pro-

grammet Miljöbyggprogram Syd. 
– MKBs ambition är att bygga håll-

bara byggnader och miljöcertifiering är 
ett sätt att nå dit. Vi arbetar med flera 
olika certifieringssystem för att nå ett 
bra resultat. Materialvalen är definitivt 
en viktig del av att skapa en hållbar 
stadsmiljö, säger Jenny Holmqvist.

MKB har bland annat valt att an-
vända en loggbok för materialval i alla 
nyproduktionsprojekt. Det innebär 
bättre kontroll i och med att processen 

Detta är Miljöbyggprogram Syd

Miljöbyggprogram Syd är ett 
samarbete mellan Lunds kommun, 
Lunds universitet och Malmö stad 
och används som ett verktyg för att 
stimulera ett mer ekologiskt hållbart 
byggande. I första hand vänder sig 
detta program till professionella 
byggherrar som köper mark av 
kommunerna och därigenom åtar 
sig att bygga enligt programmet. 
Byggherren väljer först sin ambition 
för byggprojektet, det vill säga 
vilka miljöklasser som ska gälla för 
vart och ett av kärnområdena, till 
exempel energi, fukt, innemiljö 
och byggnadsakustik. Därefter ska 
byggherren redovisa sina resultat 
när byggnaden står klar och sista 
gången när byggnaden varit i drift i 
två års tid. 

JENNY HOLMQUIST, MKB 
FASTIGHETS AB

FOTO: LASSE STRANDBERG

för materialval styrs upp i projekten. 
För att material och produkter ska 

vara hållbara i en långsiktig fastighets-
förvaltning, måste de ha lång livslängd, 
tåla slitage, inte kräva miljöstörande 
underhåll och inte innehålla farliga 
ämnen.

Mer information om MKBs miljöar-
bete hittar du bland annat på deras blogg, 
www.ekoistan.se

LEED, BREEAM eller 
Miljöbyggnad?
Gyproc har konstruktioner,  produkter och processer som hjälper fastig-

hetsägare att nå goda värden vid miljöcertifiering av byggnader enligt de 

vanligaste certifieringssystemen t.ex. Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

På Saint-Gobains webbaserade guide till de olika certifieringssystemen finns pro-
dukter, konstruktioner och relevant dokumentation som uppfyller valda kriterier. 

besök www.hallbartbyggande.se
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Odlingsbalkonger, passivhusteknik 

och växthus på taken för självhus-

håll – Greenhouse i centrala Malmö 

innebär flera steg framåt för grönt 

byggande. Greenhouse ska visa att 

en tät stadsmiljö inte är något hin-

der för en hållbar stadsutveckling.

I Augustenborg i centrala Malmö pågår 
just nu flera gröna utvecklingsprojekt. 
Greenhouse är ett exempel på MKBs 
och Malmö stads strategi att förtäta 
staden, för att inte slösa på den dyrbara 
åkermarken runt Malmö. NCC har fått 
i uppdrag av det allmännyttiga bostads-
bolaget MKB Fastighets AB att bygga 
om ett nedlagt tvätteri från 1950-talet 
till ett dagis med ekoprofil och en teater. 
På taket till den gamla byggnaden byggs 
tolv hyresradhus och en odlingsträdgård 
med växthus. Intill byggs ett nytt 14-vå-
ningshus med odlarbalkonger på 20 
kvadratmeter och fem meter fasta od-
lingsbäddar. Tanken är att de boende 
periodvis kan vara självförsörjande på 
grönsaker, kryddor och frukt. En del av 
balkongen är inglasad för vinterförva-
ring och förkultivering av växter.

– Vi håller just nu på med stomresning 
för höghuset och har kommit till våning 
åtta av fjorton, säger Jimmy Andersson, 
produktionsansvarig för Greenhouse på 
NCC. I huset som byggs om arbetar vi 

med stomkomplettering. Hela projektet 
planeras vara klart i mars nästa år.

Hårda krav på material och leveran-
ser
Greenhouse ska certifieras som Miljö-
byggnad Guld. Certifieringen behandlar 
bland annat energianvändning, inne-
miljö och byggnadsmaterial. Innemiljö 
omfattar bland annat ljudmiljö och 
fuktsäkerhet. För byggvarorna krävs till 
exempel miljögranskning och doku-
mentation av kemiska ämnen enligt 
BVB-Byggvarubedömningen.

– Det här ställer krav inte bara på 
byggprocessen utan även på de material 
som används i konstruktionen. En följd 
är fler egenkontroller under byggtiden. 
Materialleverantörer som Gyproc spelar 
också en viktig roll. Det gäller inte bara 
själva materialet, utan även att ta fram 

Hållbar oas i centrala Malmö

Fakta Greenhouse

Omfattar 46 lägenheter, varav 12 
etagelägenheter i stadsradhusen 
och 34 lägenheter i höghuset. 
Två av dessa våningar är 
studentkollektiv i etage.
Totalentreprenör: NCC Construction 
Sverige AB
Beställare: MKB Fastighets AB
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter
Kontraktsvärde 142 miljoner kronor

Miljö- och energiklassificering: 

Miljöbyggnad Guld, 
Miljöbyggprogram Syd klass A, 
Passivhus.

lösningar som klarar de hårda ljud- eller 
fuktsäkerhetskraven, säger Jimmy An-
dersson. 

– Från Gyproc kommer till största 
delen måttbeställt standardgips, som 
levereras lägenhetsförpackat från deras 
fabrik i Bålsta. Det ger miljövinster som 
är betydelsefulla för miljöcertifieringen, 
så att vi kan nå den högsta klassifice-
ringen. Det här arbetssättet minimerar 
transportbehovet, vilket i sin tur mins-
kar CO

2
-utsläppen. Det minskar också 

spillet av gips, säger Jimmy Andersson.
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Kontakt  

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

Miljöfakta om Greenhouse
Husen byggs som så kallade passivhus 
med solceller på taket som förser hyres-
gästerna med grön el. För att uppmunt-
ra de boende att leva hållbart har varje 
lägenhet en display som visar förbruk-
ningen av varmvatten, el samt avfall. 
Den visar bland annat när man kan köra 
sina maskiner på grön el från solcellerna 
på taket. Med en knapp i hallen kan 
hyresgästen stänga av all el och ventila-
tion som inte måste vara på när ingen är 
hemma. Husen miljöcertif ieras som 
Miljöbyggnad Guld – den högsta märk-
ningen för bostäder med lågt energibe-
hov och en sund inomhusmiljö.
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I stadsdelen Öbacka vid Umeälvens norra strand sker just nu nyproduk-
tion av ett stort antal bostäder, inte långt från Umeå universitet och 
Norrlands universitetssjukhus.
– Vi bygger både hyreslägenheter och bostadsrätter, berättar Johan 
Wikström på NCC.

Umeå är sedan länge en av Sveri-
ges starkaste tillväxtkommuner 
och är i dag Norrlands största 

kommun med cirka 118 000 invånare. 
Behovet av bostäder är stort. Kommu-
nens ambition är att öka byggtakten från 
500-800 nya lägenheter om året till 
1000-1200 om året.

Ett nytt bostadsområde med cirka 550 

lägenheter byggs för närvarande på 
Öbacka Strand, på gångavstånd från 
centrala Umeå. 

– För det kommunala bostadsbolaget 
Bostaden i Umeå bygger vi 229 hyres-
lägenheter under namnet Öbacka såg. 
Det handlar om fyra hus mellan sex och 
nio våningar, där de två första husen 
redan står klara och inflyttade. Bygget 

planeras stå helt klart i höst, säger Johan 
Wikström.

Avropen av material g jordes från 
Beijer Bygg i Umeå, men leveranserna 
kördes direkt från Gyprocs fabrik i Bål-
sta till bygget i Umeå.

– Det finns gott om utrymme att 
mellanlagra på byggplatsen så vi tog 
emot leveranser ungefär en gång i må-

Nya Öbacka reser sig vid Umeälvens 
strand

JOHAN WIKSTRÖM, PLATSCHEF NCC

MARIA WALLGREN, ARBETSLEDARE NCC
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naden. Frekvensen var beroende av 
antalet våningar på det hus vi höll på att 
bygga just då. Vi flyttade in gips för 5-6 
våningar åt gången i huskroppen innan 
ytterväggarna satts upp för att förenkla 
inlastningen, berättar Johan Wikström.

Det är främst standardgips som an-
vänts och våtrumsskivor i badrummen.

– Till ytterväggarna har vi använt oss 
av Gyprocs vindskyddsskiva Storm. 
Leveranserna har fungerat bra under 
hela byggtiden, säger Johan Wikström.

Glasroc H Storm är en formstabil 
vindskyddsskiva som kan exponeras för 
väder och vind i minst 12 månader utan 
fasad. Skivan är motståndskraftig mot 
mögel och andra mikroorganismer. 

Fakta om Öbacka såg

Värde cirka 230 miljoner kronor
Fyra hus med sammanlagt 229 allmännyttiga 
hyreslägenheter
Byggherre: AB Bostaden i Umeå
Byggnadsentreprenör: NCC Construction Sverige
Arkitekt: Arkinova Arkitekter AB (Design/utformning 
White arkitekter)

 

NCC bygger också ett antal bostads-
rätter i egen regi i Öbacka. I den femte 
etappen av Öbacka strand är redan alla 
lägenheter slutsålda trots att inflyttning 
sker först i juli–september 2016.

– Projekteringen inför Öbacka strand 
etapp 6 kommer troligtvis att sättas 
igång innan årsskiftet. Det beror lite på 
hur marknaden ser ut och hur stort in-
tresset är då. Men försäljningen av lä-
genheterna i etapp 4 och 5 gick väldig 
snabbt. Om produktionen av etapp 6 
startar under våren 2016 står den tro-
ligtvis färdig under 2018, säger Joakim 
Westung på NCC.

Även till Öbacka strand har Gyproc 
levererat lättbyggnadssystem.

Kontakt  

Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 91Nya Öbacka reser sig vid Umeälvens 

strand
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På Internationella Engelska skolan i Umeå har man valt Gyproc 
ErgoLite för att hålla vikten nere, trots en hög takhöjd i klass-
rummen.
– Tack vare ErgoLite kunde vi jobba med 3,5 meter långa ski-
vor utan att försämra arbetsmiljön för våra snickare. Vi var lite 
skeptiska i början, men har haft en väldigt positiv upplevelse av 
lättviktsskivan, säger Björn Persson, arbetsledare på NCC Con-
struction.

Med ErgoLite hålls  
vikten nere trots högt i tak

Fakta Internationella Engelska

skolan i Umeå

Projektvärde 48 miljoner kronor
Projektet drivs genom partnering, 
en samverkansform där projektets 
nyckelaktörer löser ett uppdrag 
tillsammans i öppen dialog med 
projektets bästa i fokus
Fem byggnader på sammanlagt  
5 300 kvadratmeter
Fastighetsägare: Kungsleden Muren 
08 AB
Byggnadsentreprenör: NCC 
Construction Sverige
Arkitekt: TM Konsult AB

Fakta ErgoLite
Gyproc GEE 13 ErgoLite är marknadens första lättviktsskiva. Tack vare ny 
unik teknologi och produktionsteknik är lättviktsskivan 25 % lättare än 
traditionella gipsskivor, samtidigt som egenskaper som hållfasthet, brand- 
och ljudegenskaper uppnås. 
Den låga vikten ger klara miljövinster och en förbättrad transportekonomi. 
Lägre vikt vid frakt ger en lägre bränsleförbrukning och därmed en 
reducering av CO

2
-utsläppen.

Kontakt  

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

I höst börjar undervisningen på den nya 
Internationella Engelska skolan i Umeå 
med plats för 350 elever. Då får loka-
lerna på cirka 5 300 kvadratmeter i 
stadsdelen Teg, söder om Umeälven, 
nytt liv igen. Fastigheten består av fem 
byggnader som ursprungligen uppfördes 
för slakteriverksamhet under 1950- och 
60-talet. Därefter har fastigheten byggts 
om och till i omgångar för att används 
till lättindustri, produktion, kontor, 
lager och eventverksamhet. Nu pågår en 
konvertering av de befintliga lokalerna 
till ändamålsenliga och moderna skol-
lokaler med tillhörande skolgård som 
ska stå klara för skolverksamhet till 
höstterminen 2015.

– Vi rensade stommen och använde 
genomgående Gyprocs lättviktsskiva 
ErgoLite ti l l stomkompletteringen. 
Eftersom takhöjden i klassrummen är 
3,30 har vi kunnat använda oss av lätt-

viktsskivor på 3,50. Trots formatet känns 
de lättare än en motsvarande standard-
skiva på 2,70, berättar Björn Persson.

På vissa ställen har lättviktsskivan 
placerats utanpå en standardgipsskiva för 
att klara ljudkraven på 48 dB.

– Enbart ErgoLite i både undre och 
övre gipslagret klarade 40 dB, förklarar 
Björn Persson.

Lättare för snickare och målare
Det har var första gången som snickarna 
testade att jobba med ErgoLite och trots 
en viss skepsis i början övertygades de 
snart om lättviktsskivan fördelar.

– Den är inte bara lättare utan känns 
också styvare. Vissa tyckte att den kan-
ske var lite tyngre att knäcka men annars 
var den inte svårare att jobba med än en 
standardskiva, säger Björn Persson.

Gipsningen tog cirka 4 månader och 
avslutades i början av 2014.

– Då vi kunde använda 3,50-skivor 
underlättade det också för målarna ef-
tersom de slapp jobba med väggskarvar, 
trots den höga takhöjden. Vi valde 
också en gipsskruv som är lite dyrare 
men kräver ett lägre tryck vid monte-
ringen. Det låter kanske inte så viktigt, 
men om man tänker på att det handlar 
om 300 000 skruvar totat sett så inser 
man att det faktiskt gör en ganska stor 
skillnad för snickarna, säger han. Leve-
ranserna av Gyprocs väggsystem har gått 
genom Beijer Byggmaterial i Umeå.

BJÖRN PERSSON,  
NCC CONSTRUCTION
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Gyproc har  
levererat till 
två finalister
Varje år uppmärksammas några av alla de byggnader 

som färdigställs i Stockholm. Av årets tio finalister inne-

håller två byggnader lättbyggnadssystem från Gyproc.

Tävlingen Årets Stockholmsbyggnad anordnades av 

Stockholms stad och vinnaren framröstades av allmän-

heten. Finalisterna har både valts ut för sina estetiska 

värden och för hur de bidrar till Stockholms utveckling 

med nya funktioner, ny miljöteknik och nya mötesplat-

ser. Vinnaren, Kajen 4, meddelades den 1 juni.

• KAJEN 4 vid Liljeholmskajen, strax söder 
om Södermalm, har byggts av JM och 
ritats av Wingårdh arkitekter. Byggna-
den har 22 våningar, en svart fasad och 
får en säregen form av balkongerna, som 
sträcker sig ut från de fyra hörnen.

Gyproc har levererat det mesta av 
lättbyggnadssystemen till projektet; allt 
utom träreglerna till utfackningsväg-
garna. Allt lättbyggnadsmaterial levere-
rades lägenhetsförpackat och väderplas-
tat. En särskild vindskyddsskiva speci-
alti l lverkades för att klara de höga 
vindbelastningarna. Även lättviktsski-
van ErgoLite användes i projektet.

• TURE NO 8  på Grev Turegatan 8 på Öst-
ermalm har byggts av Wallenstam och 
ritats av Vera Arkitekter. En stram fasad 
mot gatan med fönster som går ända ned 
till golvet står i kontrast mot en mer 
organisk innergård med svängda bal-
konger. Till projektet har Gyproc leve-
rerat allt lättbyggnadsmaterial för in-
nerväggar. I den eleganta hallen byggdes 
en rundad vägg där den enkelt böjbara 
skivan Gyproc Multiboard användes för 
första gången i Stockholm.

Årets Stockholmsbyggnad 2015

BIG-sortimentet växer
Sortimentet av undertaksskivorna Gyptone BIG har vuxit. Med Gyptone BIG 

Quattro 40 och 44 skapas en god ljudmiljö samtidigt som de ger nya spännande 

designmöjligheter. 

GYPTONE BIG ÄR ett akustikundertak som också kan användas som väggabsorbent på grund 
av den robusta och övermålningsbara ytan. Akustikundertaken finns i olika typer av 
genomgående perforering som tillsammans med en bakomliggande akustikfilt ger goda 
akustiska egenskaper.
GYPTONE BIG QUATTRO omfattar nu sju olika varianter, 40, 41, 42, 43, 44, 46 och 47, alla med 
samma goda ljudegenskaper. Skivorna i storformat gör det möjligt att skapa stora, 
obrutna takytor utan synliga skarvar.
GYPTONE BIG QUATTRO 40 och Gyptone BIG Quattro 44 har kvadratiska hål med måtten 12 
x 12 mm och en hålarea på 19 respektive 20 procent av skivan.
SAMTLIGA GYPTONE BIG-SKIVOR har försetts med Activ'Air, som bryter ned och reducerar 
koncentrationen av formaldehyd i byggnader. 

pst... 
kolla in  

vår nya hemsida! 
www.gyproc.se

VIN
NAREN

!
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Mitt på Södermalm i Stockholm 

totalrenoveras en kontorsbyggnad 

där Skattemyndigheten tidigare 

satt. Västgötagatan 5 ska bli ett 

modernt kontorshus graderat med 

den högsta nivån, Platinum, inom 

miljöcertifieringssystemet LEED.

Fastigheten Nattugglan 14 har ett ut-
märkt läge, där den ligger mellan Med-
borgarplatsen och Skrapan. Den reno-
verade byggnaden ska stå färdig för in-
flyttning i slutet av 2015, men kontors-
utrymmena på 13 000 kvadratmeter har 

sedan länge hyrts ut. Huset som byggdes 
1978 har åtta våningar ovan mark varav 
två indragna takvåningar. Ombyggna-
den omfattar bland annat att fläktrum-
men på översta våningen flyttas ned i 
bottenplanet och att trapphusen på hu-
sets gavlar rivs ned och byggs upp igen 
i nytt utförande.

– Varje våning görs i princip stomren 
för att kunna byggas upp på nytt och 
hyresgästanpassas, säger Christer Palm 
på byggnadsentreprenören Densus Bygg 
& Konsult AB som också ansvarar för 
stomkompletteringarna. Det blir öppna 
kontorslandskap med några tysta rum 
och mötesrum på varje våning.

Smart tomteverkstad  
effektiviserar arbetet

Färdigkapat och smart montering
På Västgötagatan 5 monteras främst 
standardgips från Gyproc men även 
våtrums- och brandskyddsskivor.

– Vi får skivorna färdigkapade direkt 
från Beijer Bygg och eftersom takhöjden 
är 2,70 meter kan vi använda hela skivan. 
Jag skulle uppskatta att spillet ligger på 
ungefär 1 procent, säger Christer Palm.

Densus har också tagit fram en smart 
lösning som effektiviserat arbetet avse-
värt. Gipsväggarna monteras som ”skär-
mar” som hängs ned från taket. Bakom 
skärmarna finns ett utrymme på cirka 
40 centimeter där alla installationer 
placeras.
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Fakta Västgötagatan 5

Tio våningar och en bruttoyta på  
20 000 kvadratmeter
Totalt projektvärde cirka 400 miljoner 
kronor
Fastighetsägare: Vasakronan AB
Arkitekt: Equator Stockholm AB
Byggnadsentreprenör: Densus Bygg & 
Konsult AB

Ett samarbete  
vi vill se mer av

”Miljö- 
certifiering är 

snarare ett  
skallkrav  

i dag.”

CHRISTER PALM, DENSUS BYGG

– Vi har skapat en särskild ”tomte-
verkstad” för att göra skärmarna innan 
vi monterar upp dem. I verkstaden 
hänger alla maskiner ned från taket, 
vilket både effektiviserar arbetet och 
frigör arbetsytor på golvet. Det arbete 
som annars skulle ha tagit en timme att 
utföra går nu på cirka 10 minuter. Det 
är första gången som vi arbetar på det 
här sättet, men jag kommer definitivt att 
ta det med mig kommande byggprojekt, 
säger Christer Palm.

På varje våning hängs totalt 600-700 
meter skärmvägg upp, vilket innebär att 
nära 5 000 meter placeras i hela bygg-
naden.

– Vi arbetar för ett hållbart samhälle, 

såväl socialt som miljömässigt, säger 

Anna Denell, hållbarhetschef på 

fastighetsbolaget Vasakronan. Mil-

jöcertifiering är ett bra sätt att nå en 

miljömässig hållbarhet och vi har ett 

långsiktigt mål att 100 procent av våra 

fastigheter ska ha en miljöcertifiering.

Vasakronans hållbarhetsarbete 
omfattar ekonomiskt, miljömäs-
sigt och socialt ansvarstagande 
och vilar på de tio principerna i 
FNs Global Compact, interna 
policyer och riktlinjer samt Va-
sakronans uppförandekoder. I 
deras vision om ”den goda sta-
den” är rätt material, miljöriktigt 
och långsiktigt byggande samt 
minskad energianvändning vik-
tiga beståndsdelar.

– Tredjepartscertifiering kan 
vara ett viktigt verktyg för att nå 
ett hållbart byggande, inte minst 
ur ekonomisk synvinkel. Det kan 
leda till minskade kostnader, till 
exempel genom minskad mate-
rialförbrukning eller färre trans-
porter. Det kan också skapa en 
ökad efterfrågan hos kunderna, 
även om miljöcertifiering sna-
rare är ett skallkrav i dag. En 
fastighet blir inte bara lättare att 
hyra ut, den blir även lättare att 
sälja. Finansieringsmöjligheterna 
förbättras också, även om det 
med dagens låga ränteläge inte 
gör lika stor skillnad, säger Anna 
Denell.

Kompetent partner
Enligt Anna Denell spelar såväl 
entreprenören som materialleve-
rantören en viktig roll i byggpro-
jekten. 

– Ju högre betyg man siktar 
mot i en miljöcertifiering, desto 
större betydelse har deras miljö-
ambitioner. Det samarbete vi har 
med Gyproc i projektet Nattugg-
lan skulle vi gärna se mer av i 
andra projekt. De har visat sig 
vara en kompetent samarbets-
partner med en hög ambitions-
nivå i sitt hållbarhetsarbete, säger 
hon.
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Våren 2016 öppnar 
IKEA Shoppingcenter 
Umeå, ett köpcentrum 
i direkt anslutning till 
det nya IKEA-varuhu-
set i Umeå. 
– Vi har haft stor hjälp 
av Gyprocs tekniska 
support, som hjälpt 
oss att minska antalet 
väggtyper med un-
gefär hälften, säger 
Johan Grahn på byg-
gentreprenören Fas-
tec.

Köpcentrumet i två våningar får en 
uthyrningsbar yta på 35 000 
kvadratmeter och rymmer, buti-

ker, caféer och restauranger. I ena änden 
av köpcentrumet ligger IKEA-varuhu-
set, i den andra änden en stor matvaru-
butik. Handelsplatsen ligger vid E4:ans 
södra infart till Umeå.

Största ordern
Bygget har pågått sedan 2013 och leds 
av Fastec AB, tillsammans med Södra 
Västerbottens Bygg AB, ett av de med-
lemsföretag som ingår i Fastec som 
franchisetagare.

– Bygget är vår största order hittills 
och som mest har 200 personer varit 
involverade på plats, säger projektchefen 
Johan Grahn. Vi har förutom att an-
svara för totalentreprenaden med ett 
femtontal underleverantörer också an-
svarat för tak- och fasadarbeten samt 
stomkompletteringen.

Färre väggtyper
Från Gyproc kommer lättbyggnadssys-
tem med främst standardgipsskivor, 
brandskydds- och våtrumsskivor.

– Vi har också använt oss av Gyproc 
Robust, som passar bra i den här typen 
av miljöer.

Gyproc Robust Ergo är hårda gips-
skivor som är avsedda av används i ut-
rymmen där man behöver en skiva med 
större slagtålighet och intryckningsmot-
stånd på grund av hårt slitage.

– Vi hade också tidigt i projekterings-
processen kontakt med Gyproc och 
deras tekniska support. I vårt underlag 
hade man ritat in över 100 olika vägg-

typer. Med hjälp av Gyprocs beräk-
ningar kunde vi minska antalet väggty-
per till cirka 50, vilket underlättade vårt 
arbete avsevärt. Utmaningen var att trots 
förändringarna klara ljud- och brand-
kraven, men med hjälpen från deras 
tekniska support var det möjligt, säger 
Johan Grahn. Gipsmonteringen har 
utförts av underleverantören FCAB och 
levereanserna av Gyprocs väggsystem 
har gått genom Beijer Byggmaterial i 
Umeå.

Med Gyprocs hjälp minskades antalet väggtyper med hälften
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Med Gyprocs hjälp minskades antalet väggtyper med hälften

Fakta IKEA Shoppingcenter Umeå

Bruttoyta cirka 50 000 kvadratmeter, uthyrningsbar yta 
cirka 35 000 kvadratmeter
Innehåller 90 butiker i två plan
Byggnaden ska certifieras enligt LEED, Miljöbyggnad och 
EU GreenBuilding. 
Byggherre: IKEA Centres
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Totalentreprenör: Fastec Sverige

Kontakt  

Anders Mikaelsson
anders.mikaelsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 91
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Thomas Viktorsson, Gyproc, Ellias Kasskawo, Castella, Peter Mayer, Castella och Fredrik hammar, Optimera.

16     Gyproc Solutions www.gyproc.se



Mall of Scandinavia blir Nordens största köpcentrum när 
det står klart i slutet av 2015. På taket till det sju våningar 
höga köpcentrumet byggs såväl 52 stadsradhus som  
kontorsbyggnaden Scandinavian Office Building.
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På taket till Mall of Scandinavia 

växer en av den nya Arenastadens 

högsta byggnader fram: Scandina-

vian Office Building. 

K
ontorsbyggnaden blir gips- och 
stomkompletteringsentrepre-
nören Castella Entreprenads 
första Gyproc Certifierat Ob-

jekt. Såväl byggherren Peab som entre-
prenören Castella Entreprenad ser klara 
fördelar med arbetssättet.

Nya tekniska lösningar
Mall of Scandinavia ägs av Rodamco-
Unibail medan den nya kontorsbyggna-
den ägs av Fabege. Generalentreprenör 
för hela bygget är Peab.

– Att gränsen mellan fastighetsägarna 
är horisontell i stället för vertikal är en 
av många detaljer som gör det här pro-
jektet unikt, säger Ellias Kasskawo, ar-
betsledare på bygget för Castella Entre-
prenad. Företaget är en av Gyprocs 
Certifierade Entreprenörer sedan förra 
året.

– Eftersom det handlar om en bygg-
nad som står på en annan byggnad har 
vi fått ta fram flera ovanliga tekniska 
lösningar. Det handlar till exempel te-
leskopanslutningar på drygt 90 procent 
av alla väggar för att ge utrymme åt 
spänningar och rörelser i huskropparna, 
säger Ellias Kasskawo. På så sätt undvi-
ker man sprickbildning i fogar och yt-
skikt. Även med teleskopanslutningar 
upprätthålls de ställda brand- och ljud-
kraven.

Över glaspartier i väggarna hänger 
stora skärmar som man vanligtvis fäster 
i taket, men det är inte möjligt i denna 
byggnad. För att möjliggöra teleskopan-
slutning togs en lösning fram där skär-
marna i stället hängs på de väggar som 
ligger i 90 graders vinkel i förhållande 
till skärmen. Lösningen togs fram av 
Gyprocs tekniska support i samverkan 
med övriga parter.

Funktionsgaranti
Byggnaden kommer att bli ett Gyproc 
Certifierat Objekt. Certifieringen byg-
ger på ett fördjupat samarbete mellan 

Gyproc, entreprenören Castella och 
beställaren Peab. Inför varje projekt görs 
en genomgång där det bestäms vad som 
ska ingå i en egenkontroll. Egenkontrol-
len utförs under byggprocessen av den 
certifierade entreprenörens arbetsledare. 
Vid projektets slut går Gyproc igenom 
dokumentationen och utfärdar ett cer-
tifikat. Det är en funktionsgaranti för 
de system från Gyproc som ingår i pro-
jektet.

– Att Gyproc finns med redan under 
projekteringsskedet gör att hela bygg-
processen underlättas. Det blir enklare 
för oss att uppfylla Peabs krav och att 
lösa de problem som oundvikligen upp-
står under projektets gång, säger Ellias 
Kasskawo.

Inflyttning för hyresgästen väntas ske 
under våren 2016.

Positiv erfarenhet
– Castellas certif iering har haft stor 
betydelse för projektet. För det första 
lade vi vikt vid den i själva upphand-
lingen av stomkompletteringen då vi såg 
det som en extra kvalitetssäkring av 

Certifieringen underlättar byggprocessen
ELLIAS KASSKAWO, ARBETSLEDARE CASTELLA OCH PETER MAYER, ARBETSCHEF CASTELLA.
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Tema Certifiering

Certifieringen underlättar byggprocessen
gipsarbetena, säger Peabs blockchef med 
ansvar för stomkompletteringen.

– Samarbetet med Gyproc har också 
fungerat mycket bra. De har till exempel 
suttit med på arbetsberedningsmöten där 
vi har haft möjlighet att ta upp olika 
frågor och löst problem. Gyproc är proffs 
och har granskat bygghandlingarna och 
kommit med input. 

Tidig problemlösning
När vi startade var det inte bestämt 
vilken hyresgäst som skulle flytta in. När 
det blev klart kunde vi lämna baspro-
jekteringen och börja med hyresgästan-
passning. Då satte vi oss ned med Cas-
tella och Gyproc och ägnade en hel dag 
åt att granska alla detaljer. Vi har haft 
flera möten och jag har talat mig myck-
et varm för det här forumet, erfarenhe-
ten har varit mycket positiv. Det har 
varit en stor fördel för oss att vi har 
kunnat formulera problemlösningar ti-
digt i processen i stället för att ta pro-
blemen med oss in i produktionen, säger 
han.

Logistik en utmaning
Scandinavian Office Building ska också 
miljöcertifieras enligt BREEAM, det 
mest spridda av de internationella mil-
jöledningssystemen. Systemet täcker 
hela byggprocessen, byggnadens ener-
gianvändning, vattenhushållning, av-
fallshantering med mera. Målet är att 
byggnaden ska nå betyget ”Excellent”.

– Miljöcertif ier ingen innehål ler 
många parametrar, allt från transporter 
till vilka material vi använder. Här har 
vi bland annat fått hjälp av Optimera 
som svarar för leveranserna av gips till 
bygget, säger Peabs blockchef.

– Det ställs höga krav på att logistiken 
fungerar eftersom det pågår många 
olika byggen samtidigt i området. 

Hyresgästanpassning
Scandinavian Office Building består av 
fem huskroppar med ett centralt inner-
torg. Fyra av huskropparna förbinds med 
en ljusgård. På den nedersta våningen, 
på 25 meters höjd, ligger konferens- och 
mötesrum, badrum och restaurang. På 

våningarna ovanför ligger kontor, till 
största delen i öppna landskap.

– De arbeten som sker i dag är efter 
den kommande hyresgästens önskemål, 
säger Ellias Kasskawo. Vid sidan av de 
öppna kontorslandskapen f inns tysta 
rum och mindre mötesrum på varje vå-
ning. 

I dag pågår gipsarbeten och stomkom-
plettering på de fyra första huskrop-
parna, inom kort inleds också arbetena 
på den femte huskroppen. 

– Det handlar till största delen om 
standardgips, men även om montering 
av våtrumsgips i badrummen och brand-
skyddsskivan Gyproc F FireCase kring 
bärande pelare. De olika kontorsvåning-
arna är i princip likadana med liten 
var iat ion sinsemel lan, säger El l ias 
Kasskawo.

Fakta om Scandinavian Office Building

• Lokalarea: cirka 42 000 kvm
• Högsta punkt 58 meter över marken
• Beräknas rymma cirka 4 000 arbetsplatser
• Arkitekt: Reflex Arkitekter
• Fastighetsägare: Fabege
• Totalentreprenör: Peab
• Projekteras för att uppfylla kraven i miljöklassningssystemet BREEAM, nivå 
Excellent

”Scandinavian 
Office Buil-
ding ska också 
miljöcerti-
fieras enligt 
BREEAM, det 
mest spridda 
av de inter-
nationella 
miljölednings-
systemen.”
Ellias Kasskawo

Kontakt  

Thomas Viktorsson
thomas.viktorsson@gyproc.com
Tel 0171-41 54 62
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AB Tak & Väggmontering i Varberg är det senaste tillskottet till Gyprocs 
Certifierade Entreprenörer.
– Vi var pionjärer när det gäller lätta gipskonstruktioner och har jobbat 
med Gyproc sedan starten, säger Thomas Andersson på Tak & Vägg-
montering.

Tak & Väggmontering i Varberg grun-
dades 1967 och familjeföretaget drivs i 
dag av andra och tredje generationen, 
Thomas Andersson och Mikael Anders-
son.

– Mikaels farfar Valter Andersson 
jobbade faktiskt på Gyproc innan han 
beslutade sig för att starta företaget, 
berättar Thomas Andersson. Vi var en 
av de allra första i Sverige som började 
använda stålreglar vid gipsmontering.

Sedan starten har man specialiserat 
sig på mellanväggar och fasta undertak 
i gips. Ett tjugotal gipsmontörer arbetar 
inom företaget som är verksamt i Sverige 

med fokus på de södra och västra delarna 
av landet.

– Vi är involverade av många typer av 
projekt, allt från lägenheter och skolor 
till sjukhus och idrottsanläggningar, 
säger Thomas Andersson.

Certifiering 2.0
Tak & Väggmontering innehade även 
den tidigare versionen av certifiering 
från Gyproc.

– Visst innebär certifieringen en för-
del för oss i kontakten med kunderna, 
det är en fjäder i hatten. Nu gäller det 
bara att sprida information om vad 

certifieringen innebär till fler kunder 
för att få upp intresset ännu mer. Vi har 
inget specifikt projekt klart ännu men 
kommer troligtvis inom en snar framtid 
att genomföra ett Gyproc Certifierat 
Objekt, säger Thomas Andersson.

– Vi har haft stor hjälp av Gyprocs 
avdelning för teknisk support, de är en 
viktig resurs för oss, säger han.

Första Certifierade Entreprenören 
på Västkusten

Kontakt  

Lars Hesselgren
lars.hesselgren@gyproc.com
Tel 0171-41 54 27

Tema Certifiering

FOTO: PETER BLADSKOGTHOMAS ANDERSSON OCH MIKAEL ANDERSSON, TAK & VÄGGMONTERING I VARBERG.
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– Gyprocs certifiering är en kvali-

tetsstämpel, ett bevis på att vi kan 

vårt jobb, säger Christer Bjelkert, vd 

på Kungsmontage Entreprenad AB.

Kungsmontage slutförde sin certifiering 
i april och är därmed ett av tre Stock-
holmsbaserade byggföretag som blivit 
Gyproc Certifierad Entreprenör.

– Vi utför i dag general-, total- och 
delentreprenader och olika samverkans-
projekt. En stor del av vår verksamhet 
rör stomkomplettering. Vi har arbetat 
med gipsväggar sedan början av 1990-ta-
let när lågkonjunkturen inom byggbran-
schen slog till. Sedan har gips varit en 
stor del av vår verksamhet med stor 
framgång. Vi har egentligen aldrig drab-
bats av en lågkonjunktur, säger Christer 
Bjelkert. 

Positivt gensvar
Kungsmontage var det första företaget 
som genomgick Gyprocs tidigare ver-
sion av sin certifiering för cirka 10 år 
sedan.

– Redan då var gensvaret från bestäl-
larledet positivt och man såg certifie-
ringen som en kvalitetssäkring. Då 
började också olika certifieringssystem, 

Certifieringen en kvalitetsstämpel
som LEED och BREEAM, på allvar 
komma in på marknaden. Det är gene-
rellt sett betydligt större krav på egen-
kontroller och dokumentation i dag 
jämfört med för tio år sedan. Jag tror 
definitivt att Gyprocs certifiering är ett 
steg i rätt riktning. Det innebär en 
trygghet såväl för oss som för beställa-
ren, säger Christer Bjelkert.

– Kanske f inns det möjlighet att 
skapa en branschstandard med certifie-
ringen som grund, sägerhan.

Riskeliminering
Johan Wahlström är inköps- och kalkyl-
ansvarig på Kungsmontage. Han menar 
att certifieringen ger honom fördelar i 
kontakten med beställarledet. 

– Jag har lärt mig mer och har lättare 
att hitta nya lösningar som ger samma 
kvalitet men som kan vara lite billigare. 
När jag tittar på vad som är föreskrivet 
har jag till exempel lättare att se vad som 
funkar och vad olika lösningar kommer 
att kosta, säger han. Med certifieringen 
är det lättare att få gehör från beställaren, 
de ser att vi vet vad vi pratar om.

– Stödet från Gyproc betyder mycket, 
vi får en helt annan tyngd när vi pratar 
med kunden, säger Christer Bjelkert. 
Det handlar både om att Gyproc deltar 

på projektmöten och att de intygar att 
alternativa lösningar som vi presenterar 
för kunden till exempel klarar kraven 
för ljud eller brand. Ju tidigare vi kan 
vara med i byggprocessen desto större 
är chansen att vi kan eliminera misstag 
och fel.

Utbildning på hög nivå
Nu har inte bara företagets anställda gått 
den utbildning som ingår i certifie-
ringen, utan även vissa av de underen-
treprenörer som anlitas.

– Då vi använder oss av underentre-
prenörer i flertalet av våra projekt är de 
mycket viktiga för vår verksamhet och 
på många arbetsplatser är de vårt an-
sikte utåt. Därför är det otroligt viktigt 
att även deras utbildning ligger på en 
hög nivå, säger Jean-Pierre Pellicano, 
projektledare på Kungsmontage.

– Vi planerar att starta vårt första 
Certifierade Objekt redan i år. Det gäl-
ler bara att hitta ett passande projekt, 
något mer speciellt och unikt än ett 
vanligt hyreshus, säger Christer Bjelkert.

”Kungsmon-
tage var 
det första 
företaget 
som genom-
gick Gyprocs 
tidigare ver-
sion av sin 
certifiering 
för cirka 10 
år sedan.”

Kontakt  

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

Tema Certifiering
JOHAN WAHLSTRÖM, CHRISTER BJELKERT OCH JEAN-PIERRE PELLICANO, KUNGSMONTAGE.
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Att vara Certifierad Entreprenör gör 

det möjligt för en entreprenör att 

kvalitetssäkra arbeten med Gyprocs 

lättbyggnadssystem. På så sätt 

elimineras risken att fel uppstår 

och deras konsekvenser begränsas. 

Certifieringen riktar sig främst mot 

entreprenörer inom stomkomplet-

tering.

I dag har fyra företag kunnat hämta ut 
sina certifieringsintyg: Lindqvist Bygg, 
Castella Entreprenad och Kungsmon-
tage Entreprenad i Stockholm samt Tak 
& Väggmontering i Varberg. Det inne-
bär bland annat att alla arbetsledare och 
montörer inom förtagen genomgått 
certifieringsutbildningen.

Tydligt ansvar
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 ansvarsfrågan 
om de ingående produkterna har kom-
mit från flera olika leverantörer.

För att undvika problem med otyd-
liga gränssnitt mellan olika leverantörer 
har Gyproc tagit fram möjligheten att 

Kvalitetssäkrade arbeten med  
Gyprocs certifiering

välja en kvalitetssäkrad process med en 
Certifierad Entreprenör i lättbyggnads-
teknik.

Funktionsgaranti
Arbetssättet inom certifieringen bygger 
på ett fördjupat samarbete mellan Gy-
proc och entreprenör och beställare. 
Inför varje projekt görs en genomgång 
där det bestäms vad som ska ingå i en 
egenkontroll. Egenkontrollen utförs 
under byggprocessen av den certifierade 
entreprenörens arbetsledare. Vid projek-
tets slut går Gyproc igenom dokumen-
tationen och utfärdar ett certifikat. Det 
är en funktionsgaranti för de system från 
Gyproc som ingår i projektet.

Kvalitetssäkringen integreras i entre-
prenörens eget KMA-system.

Hos en Certifierad Entreprenör ge-
nomgår alla personer inom arbetsle-
dande 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.

Bluebeam underlättar samarbete
Gyproc använder sig också av ett digitalt 

Kontakt  

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

projektledningssystem, Bluebeam, som 
främst riktar sig till de certifierade en-
treprenörerna. Bluebeam gör det enkelt 
att samarbeta med alla projektpartners, 
från beställare och arkitekt till entrepre-
nör och leverantör, att kommunicera 
och samverka inom byggprojektet. På så 
sätt säkerställs att byggnadens olika 
funktionskrav uppnås samtidigt som ett 
öga hålls på kostnaderna, vilket gynnar 
alla parter i projektet. Allt som sker kan 
följas i realtid. 

”Arbetssättet 
inom certifie-
ringen bygger 
på ett fördju-
pat samarbete 
mellan Gyproc 
och entrepre-
nör och bestäl-
lare.”

Besök oss under  
Almedalsveckan
Precis som förra året närvarar Gyproc under Almedals-

veckan på Gotland. I sommar kommer man tillsammans 

med tre andra företag inom Saint-Gobain att anordna 

en serie seminarier och debatter på temat God och 

hållbar boendemiljö.

Tillsammans med systerföretagen Ecop-
hon, Isover och Weber inom koncernen 
Saint-Gobain kommer Gyproc att ar-
rangera en serie seminarier och debatter 
med inbjudna forskare, myndigheter, 
beställare och representanter från bygg-
branschen under Almedalsveckan den 
28 juni till 5 juli. Anledningen är att det 
idag fortfarande byggs bostäder och 
lokaler med fuktproblem, bristande 
inomhuskomfort och dålig ljudmiljö. 
Innovativa och hållbara lösningar finns, 
men varför har beställare och byggbran-
schen inte tagit till sig dessa i större 
utsträckning?

 
Buller i bostäder
Gyproc arrangerar ett seminarium ons-
dagen den 1 juli kl. 15.30–17.30. Temat 
kan sammanfattas med det högst aktu-
ella ämnet ”Går det att få en god ljud-

miljö i bostäder i den förtätade staden” 
som bland annat knyter an till de nya 
bullerregler som trädde i kraft 1 juni i 
år. Måste vi välja mellan förtätning och 
bra boendemiljö? Gyproc menar att det 
finns olika lösningar för att uppnå en 
sund boendemiljö där det tysta rummet 
kan bevaras trots förtätade stadsmiljöer. 
Under seminariet kommer frågan om 
den förtätade stadens utmaningar för 
rätt ljudmiljö i våra bostäder att debat-
teras tillsammans med representanter 
från SABO, SKL, Veidekke, Sundby-
bergs Stad och Simmons Akustik och 
Design.

  
Mer informationen om Saint-Go-

bains och Gyprocs närvaro i Almedalen 
kommer du så småningom att hitta på 
vår webbplats, gyproc.se.  

Thomas Viktorsson, 

Gyproc

Tips: det finns 
en app som du 
kan ladda ned!
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”Majoriteten 
av leveran-
törerna av 
ljudreglar 
uppger ljudiso-
leringsvärden 
som är väsent-
ligt högre än 
vad man kan 
förvänta sig i 
byggnader”
Bo Gärdhagen

Många ljudregler på marknaden 

håller inte måttet enligt akustik-

konsulten Bo Gärdhagen:

– Laboratorievärden marknadsförs 

av vissa leverantörer som fältvär-

den. Gyproc är ett klart undantag, 

de är tydligast på marknaden om 

att redovisa sina data, säger han.

I tidskriften Bygg & teknik 3/2015 
skriver akustikexperten Bo Gärdhagen 
om sina erfarenheter av ljudreglar, mer 
specifikt om hur mycket det kan skilja i 
ljudisolering mellan olika ljudreglar och 
hur stor variation det kan vara i redovis-
ningen av data från olika leverantörer.

Stora skillnader
Bo Gärdhagen utgår bland annat från en 
anonymiserad jämförelseprövning av 
gipsskiveväggar med två lag normalgips-
skiva på var sida om plåtreglar och 30-70 
mm mineralullsfyllning, utförd av SP, 
Sveriges tekniska Forskningsinstitut. 
Jämförelseprövningen visar att det kan 
skilja upp till 4 dB mellan marknadsförd 
ljudisolering och vad man under nor-
mala omständigheter kan förvänta sig 
att uppnå i en byggnad. I sin artikel 
fastslår Bo Gärdhagen att det är uppen-
bart att vissa leverantörer marknadsför 
laboratorievärden som om de vore fält-
värden.

– Det här är en företeelse som jag 
uppmärksammat flera gånger tidigare, 
men som än en gång aktualiserats genom 
jämförelseprövningen från SP. Majori-
teten av leverantörerna av ljudreglar 
uppger ljudisoleringsvärden som är vä-
sentligt högre än vad man kan förvänta 
sig i byggnader, säger Bo Gärdhagen. 

Gemensamt sätt att redovisa
Enligt Bo Gärdhagen håller många av 
de ljudreglar som marknadsförs i Sve-
rige inte vad leverantörerna utlovar och 
i dessa fall är skillnaden jämfört med en 
standardregel minimal.

Gyproc är tydligast på 
marknaden

– Vissa av leverantörerna undviker jag 
att arbeta med, säger han. Om jag påpe-
kar bristerna för en leverantör kan re-
aktionen bli mycket skiftande och vissa 
förstår inte alls vad jag menar. Kompe-
tensen varierar verkligen mellan olika 
företag.

Bo Gärdhagen framhåller dock Gy-
proc som ett av undantagen:

– Gyproc är tydligast på marknaden 
och redovisar tydligt i sin handbok 
vilka förutsättningar som gäller. Här är 
det raka rör och inget smusslande, säger 
han.

– Det bästa för branschen vore om 
man kunde enas om ett gemensamt sätt 
att beräkna och redovisa den här typen 
av värden.

– Jag påpekar ganska ofta när jag själv 
skriver ljudbeskrivningar att det spelar 
stor roll vilken regel man använder för 

väggens ljudisolering och anger ofta att 
om man byter ut den föreskrivna regeln 
ska man kontakta mig, säger Bo Gärd-
hagen. 

Låt akustiker granska
Hans råd är att inte byta ut föreskriven 
ljudregel mot en annan utan att en akus-
tiker har fått granska ett fullständigt 
underlag om alternativet.

– Prata med en erfaren akustikkonsult 
och ställ frågan om man kan lita på de 
värden som beskrivs och om det går att 
använda en viss regel. Det innebär 
också att man lämnar över ansvaret till 
akustikkonsulten för det slutliga resul-
tatet för ljudisoleringen, säger Bo Gärd-
hagen.
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Stig-Ola Eklund är sedan 
den 1 februari ny försälj-
ningschef och KAM för 
återförsäljare på Gyproc.
Stig-Ola Eklund kommer 
närmast från positionen 
som försäljningschef på 
SFS Intec, som utvecklar 
och t i l lverkar in f ä st-
ningssystem.

– Jag har känt till Gyproc under hela min yr-
keskarriär och känner mig mycket inspirerad 
över utmaningen som ny försäljningschef på 
företaget, säger Stig-Ola Eklund.
– Jag har fått förmånen att direkt få börja ar-
beta med återförsäljarna, vilket jag tycker är 
bästa sättet att komma in i jobbet ordentligt. 
Mycket av min tid har också gått åt till att 
träffa kunder och sätta mig in Gyprocs organi-
sation. Vi befinner oss inne i en mycket inno-

vativ period just nu med många nya produkter 
och jag känner att Gyproc kommer att kunna 
behålla sin position som marknadsledare under 
lång tid framöver. 
– Jag kommer att satsa på ännu tätare kontakter 
med marknaden och på att stärka banden till 
våra kunder, säger Stig-Ola Eklund. Det är med 
deras hjälp som vi kan fortsätta att utvecklas 
som företag.

Stig-Ola Eklund ny Försäljningschef

Gabriella Norén  
ny Supply Chain Manager

Gabriella Norén är ny Supply Chain Manager på Gyproc sedan september 
2014.
Innan Gabriella Norén började sin tjänst på Gyproc hade hon bland annat 
arbetat inom supply chain globalt på IKEA Kök och matrum i fem år och på 
Ericsson i tolv år. 
– Det känns mycket spännande att börja på ett mindre företag med starkt 
fokus på att förbättra sin logistik. Vi vill öka vår tillgänglighet för kunderna 
och göra det på ett smartare sätt. Kunder är också intresserade av att samar-
beta och ser att vi gemensamt kan få ut en bättre effekt, säger hon.

Pontus Stenberg ny på 
Technical Sales

Pontus Stenberg arbetar sedan den 1 
december 2014 på Gyprocs avdelning 
för Technical Sales & Support.
Pontus Stenberg ansvarar för Technical 
Sales i Mellansverige och Stockholm.
– Jag är även säljkontakt för undertak-

sentreprenörerna i det här området, säger han.
Pontus Stenberg har en bakgrund som snickare och som 
säljare i byggbranschen.
– Gyproc har otroligt mycket på gång just nu så det känns 
fantastiskt roligt att få chansen att knyta många stimulerande 
kontakter med både entreprenörer, arkitekter och konstruk-
törer. 
Technical Sales & Support fungerar som ett stöd vid projek-
tering och svarar på tekniska frågor gällande Gyprocs pro-
dukter och system.

I år firar Saint-Gobain sitt 350-årsjubi-
leum. Ett storslaget jubileum som kon-
cernen vill markera genom att berätta 
om sin långa historia och vilka visioner 
man har för framtiden. Under 2015 
kommer många olika aktiviteter att 
genomföras över hela världen:
• Futuristiska paviljonger – som visar 
koncernens innovationskapacitet och 
expertkunskap
• En virituell utställning – med bilder 
och personliga berättelser om koncernen
• Jubileumsbok – en berättelse om 
koncernens historia
• World 350 – ett gratisspel och tävling

Saint-Gobain 350 år
– Detta jubileum är en möjlighet att 

få visa upp vår styrka som vi fått genom 
350 års erfarenhet och innovationsför-
måga. Vår långa erfarenhet gör att vi 
förstår och fokuserar på långsiktighet. 
Det ger oss också en trygghet och rörlig-
het som krävs för en kontinuerlig anpass-
ning till omvärldens förändringar. Vår 
långa historia är ett bevis för att vårt 
företag konsekvent har vidgat gränserna 
och antagit teknologiska utmaningar. 
När vi tittar tillbaka och ser dagens värld 
och vad vi gör blir vi övertygade att det 
f inns många anledningar att tro på 
framtiden. Så det är med siktet inställt 

på framtiden och innovationer som vi 
firar detta jubileum. Det är vår optimism 
som vi vill dela med oss av under 2015, 
säger Pierre-André de Chalendar, ord-
förande och CEO i Saint-Gobain.

Festligheterna började i Shanghai den 
9 januari och kommer att avslutas i Paris 
i oktober.

Vi önskar  

alla kunder 

och samar-

betspartners 

en trevlig 

sommar!
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