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NÄR GYPROC TIDIGARE I ÅR lanserade den nya skivan 
Gyproc Habito tog vi ett steg framåt i utveck-
lingen av en gipsskivas hållfasthet. Habito 
innebär ett helt nytt sätt att se på gipsskivans 
roll som byggmaterial, där den får ett betyd-
ligt bredare användningsområde än tidigare. 
Med en högre skivdensitet är det möjligt att 
utföra montage av infästningar som annars 
kräver träskiva. Gensvaret från kunderna har 
varit positivt och intresset för att kunna 
börja använda Habito har varit stort. 

Gyproc är i dag ledande när det gäller 
innovationer inom lättbyggnadssystem. Ha-
bito är bara ett av flera exempel under de 
senaste åren. Lättviktsskivan ErgoLite och 
våra oorganiska Glasroc-skivor är andra 
exempel. 

Det är tydligt för oss att här finns en stor 
potential för andra liknande produkter. Vi 
kommer att fortsätta att satsa på produktut-
vecklingen där vi involverar våra kunder i 
alla led för att hitta de lösningar som efter-
frågas.
DEN 1 JULI I ÅR försvann förbudet mot kartong-
klädd gips i våtrum ur Byggkeramikrådets 
branschregler. Trots detta rekommenderar 
Byggkeramikrådet själva fortfarande att 
våtrumsskivor används i våtrum. 

För Gyproc är det självklart att även fort-
sättningsvis kraftigt förespråka användandet 
av våtrumsskivor i våtrum. Det är bara att 

beklaga att Byggkeramikrådet har låtit sig 
påverkas av vissa delar av branschen och tagit 
bort ett förbud som både är logiskt och bra. 
Vi som bor i hus och lägenheter bör fortfa-
rande kunna känna oss trygga att vi får 
våtrumslösningar som minskar risken för 
fuktskador och mögelangrepp även om det 
skulle gå hål i våtrummets tätskikt.

Våra våtrumslösningar kommer även 
fortsättningsvis att baseras på våra våtrums-
skivor.
I DET HÄR NUMRET av Gyproc Solutions träffar 
du ytterligare en av våra Certifierade Entre-
prenörer, FCAB. Företaget är det femte i 
ordningen att genomgå vår certifiering för 
entreprenörer inom lättbyggnadssystem och 
stomkomplettering. Med certifieringarna 
som grund är det möjligt för oss att säker-
ställa de funktionskrav som ställs på en 
byggnad, från både beställare och entrepre-
nör. 

Genom certifieringen är det möjligt att 
också certifiera enskilda objekt, och du kan 
läsa mer om de två senaste, Nya Karolinska 
Sjukhuset (NKS) Fas 6 och Telia Soneras nya 
huvudkontor, som mottog sina certifikat 
under november och december. Det är de 
största certifierade objekten hittills och kan 
ses som ett bevis på att allt fler aktörer på 
marknaden ser värdet av certifieringen.
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Gyptone D2 – nytt kant- 
system för innertak med 
dolt bärverk
Gyproc lanserar kantsystemet D2, som gör det möjligt att  
enkelt och snabbt montera stilrena innertak med goda  
akustiska egenskaper.

GYPTONE D2 ÄR ett nytt kantsystem för demonterbara innertaks-
skivor för dolt bärverk, format 600 x 600 mm och tjocklek 
12,5 mm. Systemet innebär bland annat att skarven mellan 
skivorna blir mindre synlig och skapar på så sätt rena och 
harmoniska ytor. 

D2 gör det snabbare och enklare att montera skivorna eftersom 
gipskanten kan läggas direkt mot bärverket. D2-skivorna saknar 
metallprofiler vilket gör dem lätta att skära till. D2 är 20 procent 
snabbare att montera än det existerande Gyptone D1-kantsyste-
met.

D2-systemet har också en hög hållfasthet och kan till exempel 
bära armaturer som väger upp till 1 kg.

Kant D2 finns tillgänglig på följande innertaks-skivor i dags-
läget: Gyptone Quattro 20, Quattro 22, Quattro 50, Line 4, 
Sixto 60, Poient 11, Point 12 och Base 31.

Skivorna innehåller Activ’Air, en patenterad teknologi som 
reducerar VOC-emissioner (lättflyktiga organiska föreningar) 
som exempelvis formaldehyd från byggmaterial och inredning 
som till exempel färg, möbler, mattor till ofarliga inaktiva bind-
ningar med upp till 70 procent.

Produktnyheter från Gyproc

Rena ytor med nya  
Quattro 70
Gyptone Quattro 70 är den senaste 
serien av slitstarka akustikskivor för 
undertak från Gyproc. Skivorna kan 
också användas som väggabsorbenter. 

MED QUATTRO 70 går det att skapa rena och 
ljusa ytor som skapar en god ljudmiljö, 
till exempel i skolor, kontor, restau-
ranger eller andra offentliga miljöer. 
Skivornas perforering är endast 3 x 3 
mm och är knappt synliga, samtidigt 
som de absorberar ljud tack vare en 
bakomliggande akustikfilt.

Skivorna kan kombineras med Gyp-
tone BIG, något som innebär nya spän-
nande designmöjligheter. 

Samtliga Gyptone-skivor har försetts 
med Activ’Air, som bryter ned och re-
ducerar koncentrationen av formaldehyd 
i byggnader. 

Quattro 70 har en perforerad area på 
11 % och har måtten 600 x 600 mm. 
Skivan kommer i tre olika kantutföran-
den som möjliggör både synliga och 
dolda upphängningssystem.

Upptäck Gyptone på  
Materialbiblioteket
På Stockholmsmässan i Älvsjö finns Materialbiblioteket, ett permanent showroom 
med över 2 000 materialprover från olika tillverkare. Här hittar du även produkter 
och lösningar från Gyproc.

INTRESSERAD AV Gyprocs innovativa produkter från Gyptone undertakslösningar? 
Då kan Materialbiblioteket i Älvsjö vara värt ett besök. Här finns ett urval av 
våra Gyptoneprodukter.

Förutom materialutställningar arrangeras på Materialbiblioteket även 
workshops, utbildningar och föreläsningar med betoning på design, arkitektur, 
produktutveckling och innovation.

Mer information om Materialbiblioteket hittar du på materialbiblioteket.se.
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Ändrade bullerregler för små lägenheter – 
höjda riktvärden för trafikbuller

BULLERREGLERNA för små lägen-
heter har förändrats genom 
en ny förordning. Sedan 
den 1 juni i år har riktvärdet 
höjts från 55 dBA till 60 

dBA vid lägenhetens exponerade sida. 
Syftet med förändringen är att under-
lätta för byggande av fler mindre bostä-
der.

Bristen på bostäder är stor, inte minst 
på små lägenheter i storstadsområdena. 
Regelverket har tidigare gjort det svårt 
att bygga ettor, eftersom dessa ofta byggs 
med bara ett fönster. Om fönstret vetter 
mot en trafikerad väg har kravet på en 
tyst sida i lägenheten satt stopp för byg-
get. För att komma runt problemet har 
man i stället byggt större lägenheter.

Den nya förordningen innehåller nya 
riktvärden för utomhusbuller från spår-
väg- och flygtrafik vid bostadsbyggna-
der. Riktvärdena berör endast ljudni-

Nya bullerregler  
Höjda trafikbullernivåer:  
Lättbyggnadslösningar  
en utmärkt lösning
Som ett svar på den nya bullerförordningen som 
medger en höjd trafikbullernivå för små lägenheter 
har Gyproc påbörjat arbetet med att ta fram 
lämpliga vägglösningar som klarar de nya kraven på 
ljudisolering. 
– Det är tydligt att vi kan klara de nya bullernivåerna 
med lättbyggnadslösningar. Vi har börjat arbetet med 
att ta fram passande vägglösningar, säger Torbjörn 
Pettersson på Gyproc.

– Man ska komma ihåg att det inte har 
skett någon förändring av kraven på 
inomhusbuller. Här är det fortfarande 
Boverkets Byggregler (BBR) som gäller 
och gränsen går vid 30 dB inomhus. Det 
ställer högre krav på de fasadlösningar 
som ska användas när man bygger min-
dre lägenheter, säger Torbjörn Petters-
son, teknisk chef på Gyproc.

– Om man vill bygga lägenheter med 
mycket utomhusbul ler vid fasaden 
kunde man samtidigt ha krävt ljudklass 
B för att få en lugnare inomhusmiljö. 
Blir det svårare att vistas utomhus utan 
trafikbuller borde man i gengäld kunna 
kräva en tystare lägenhet, säger han.

våer utomhus och påverkar inte befint-
liga regelverket gällande ljudnivåer in-
omhus.

Detta innebär den nya förordningen
För lägenheter om högst 35 kvadratme-
ter bör bullernivån 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå (från spår- och vägtrafik) inte 
överskridas vid byggnadens fasad. Sam-
tidigt försvinner kravet på en tyst sida i 
dessa lägenheter.

Buller från flygtrafik bör inte över-
skrida 55 dBA flygbullernivå (FBN) och 
70 dBA maximal ljudnivå (FBN) vid en 
bostadsbyggnads fasad.

Den nya förordningen gäller såväl vid 
tillämpning i planskedet enligt plan- och 
bygglagen som vid tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken. Förordningen gäller 
för detaljplaneärenden som påbörjats 
från och med den 2 januari 2015.

– Att höja bullernivå från 55 till 60 
dBA låter kanske inte så mycket, men 
det motsvarar en bullerökning från 900 
bilar/dygn till 2 500 bilar/dygn, en 
ganska avsevärd höjning. När vi har 
tittat på våra vägglösningar har vi utgått 
från att de ska klara ljudklass B, alltså 26 
dB. I vissa fall skulle de till och med 
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Även om den nya bullerförordningen syftade till att underlätta 
för byggande av mindre lägenheter verkar flera planerade 
bostadsprojekt ha skjutits upp i avvaktan på förtydliganden. 
Boverket arbetar just med att ta fram kompletteringar till 
förordningen.

INOM BOVERKET arbetar man febrilt med att ta fram en vägledning 
i anslutning till de nya bullerreglerna i Plan- och bygglagen.

– För att snabba på publiceringen av vägledningens alla 
delar kommer de att successivt att publiceras i Kunskapsban-
ken på Boverkets hemsida, säger Kerstin Hannrup, handläg-
gare av bullerfrågor på Boverket.

– Vi skapar ett särskilt tema för buller på webben för att 
informationen ska vara lätt att hitta. De första publicering-
arna kommer att ske innan årsskiftet. Det är främst tolk-
ningen av övergångsbestämmelserna som behöver klargöras, 
säger hon.

Klara tolkningar efterfrågas
Många byggherrar och kommuner väntar in förtydliganden 
om hur de nya bullerreglerna ska tillämpas i praktiken. Sve-
riges Kommuner och Landsting, SKL, är en av de aktörer som 
inväntar besked om hur förordningen ska tolkas, bland annat 
om den gäller detaljplaner som började tas fram innan den 2 

januari 2015, alltså den tidpunkt det genomfördes lagänd-
ringar som möjliggjorde den nya förordningen.

– Det är viktigt att det inte finns något utrymme för olika 
tolkningar från olika länsstyrelser till exempel, säger Kerstin 
Blom Bokliden på SKL. I grunden är vi positiva till de nya 
bullerreglerna eftersom de innebär att bostadsbyggandet i 
städerna kan öka.

SKL ser positivt på att det nu finns ett centralt gällande 
regelverk i stället för att olika myndigheter har olika regler 
för trafikbuller.

Svårt att se effekten
Även Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, SABO, anser att 
de nya bullerreglerna öppnar upp för att fler hyresrätter kan 
byggas. 

– I princip skapas bättre förutsättningar för att öka nypro-
duktionen av hyresrätter, men det är svårt att förutspå vilken 
effekt som regeländringen kommer att få i dagsläget. Det är 
inte så enkelt att man kan utgå ifrån att antalet nya lägenhe-
ter kommer att öka kraftigt, det byggs ju en hel del bostäder 
i miljöer med trafikbuller redan i dag. Det gäller både större 
och mindre lägenheter, säger Jonas Högset på SABO.

– Vi ska också komma ihåg att det trots allt handlar om 
bullerutsatta miljöer och att det fortfarande kan sätta begräns-
ningar för byggnationer, säger han.

Förtydligande av bullerförordningen  
på gång

kunna klara ljudklass A, vilket motsva-
rar 22 dB, säger Torbjörn Pettersson.

Tre bullersituationer
Tillsammans med de andra Saint-Go-
bainföretagen Weber och Isover har 
Gyproc tagit det första steget mot en ny 
yttervägglösning som klarar de nya bul-
lerkraven.

– Vi har nu tittat på tre väggtyper för 
tre olika bullersituationer, ett samarbets-
projekt gemensamt för de tre olika fö-
retagen. De tre olika bullernivåerna i 
vår beräkning ligger på 56, 65 och 70 
dB, som motsvarar måttliga, höga och 
mycket höga trafikbullernivåer, säger 
Torbjörn Pettersson.

Som grund för de olika väggtyperna 
f inns en Gyproc THERMOnomic-
vägglösning med bland annat Webers 
putssystem Serposol, Gyproc Aquaroc 
fasadskiva och Glasroc Storm vind-
skyddsskiva på fasadsidan.

– När det gäller den lägsta bullernivån 
har vi Gyproc normalskivor på insidan, 

Kerstin Hannrup, 
Boverket

men för de övriga bullernivåerna har vi 
ersatt dessa med våra Habitoskivor. 
Habito ger en större vikt per kvadrat-
meter och massan betyder mycket för 
den ljuddämpande egenskapen. För de 
tre olika väggtyperna är vikten för fa-
sadsidan till exempel 40/40/48 kg/m2, 
medan den för lägenhetssidan är 9/36/36 
kg/m2, säger Torbjörn Pettersson. Gy-
procs Habitoskiva kommer här väl till 
pass eftersom den ger en högre vikt än 
normalskivan utan att stjäla utrymme 
från boytan.

Det är än så länge enbart teoretiska 
beräkningar som ligger till grund för 
studien.

– Vi har en del arbete kvar innan vi 
kan presentera en färdig vägglösning, 
men det här visar att det går att klara de 
högre bullernivåerna med en lättbygg-
nadslösning och att man inte är tvungen 
att bygga stenväggar för att klara kraven, 
säger han. Det ger en stor flexibilitet som 
inte är möjlig med gjutna eller murade 
väggar.
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Buller är näst efter muskel- och 
ledbesvär den vanligaste orsaken 
till arbetsrelaterade skador i bygg-
branschen. Den viktigaste anled-
ningen till det är förmodligen att 
hörselskydd inte används i tillräck-
lig omfattning i miljöer med höga 
ljudnivåer.    

– Det påverkar också att hörselskydden 
inte räcker för att skydda när det bullrar 
mycket, säger docent Ann-Christin 
Johnson, som forskar i ämnet hörsel i 
arbetslivet.

Hon menar också att byggare måste 
ha koll på den totala ljudmiljön sett över 
hela dagen. Det inkluderar exponering 
av buller på fritiden, som till exempel 
vid konserter och att lyssna på musik vid 
andra tillfällen på hög volym.   

– För att undvika hörselskador är det 
därför mycket viktigt att alltid använda 
hörselskydd i bullriga miljöer. Tänk 
också på att inte ta av dem när du är klar 
med ditt jobb när andra väsnas i din 
närhet.

Går inte att bota
Få känner till att buller i kombination 
med vibrationer ökar risken för hörsel-
skador. Exponering för lösningsmedel 
påverkar också hörseln negativt eftersom 
det ger samma negativa effekt på örats 
hårceller som buller. 

Människor som exponeras för starka 
ljud under ett långt arbetsliv riskerar att 
få en bestående hörselskada. 

– Oftast tar det omkring 10-20 år 
innan en hörselnedsättning kommer 
smygande och märks i vardagslivet. Och 
det går aldrig att bota en hörselskada. 
En hörapparat kan bara lindra symto-
men.   

Det finns också exempel på en snabb 
hörselnedsättning för människor som 
drabbas av en olycka eller som expone-
ras för extrema bullernivåer på kort tid. 

Ett tidigt tecken på hörselnedsättning 
är att det är svårt att uppfatta tal, främst 
konsonantljud (ex: f, t, s och d) eftersom 
de har hög frekvens. För en hörselskadad 

Byggare se hit!
Så skyddar du dig

Järnkoll på hörselskydd
Buller ska så långt det går åtgärdas 
vid ljudkällan. För att skapa en bra 
ljudmiljö krävs ett förebyggande, 
regelbundet och långsiktigt arbete 
där bullerfrågorna får hög prioritet. 
Ansvaret för detta är alltid 
arbetsgivarens. 

Välj ett hörselskydd som dämpar 
efter den arbetsmiljö du befinner 
dig i. Använd hörselkåpor i miljöer 
med höga bullernivåer. Vid 
användning av hörselproppar är 
det viktigt att du har koll på hur du 
sätter in dem ordentligt i örat. 

Ta aldrig av hörselskydden när du 
befinner dig på en arbetsplats med 
höga bullernivåer eftersom det 
ger oönskad bullerexponering. Du 
som använder hörselskydd med 
inbyggd radio – tänk på att inte 
lyssna på maxvolym. Exponering 
av höga ljudvolymer på fritiden 
bidrar också till att den dagliga 
bullerdosen kan överskridas. Det 
är nämligen den sammanlagda 
exponeringstiden som räknas. 

Komforten är förstås också viktig 
för att hörselskydden ska kännas 
sköna och användas varje dag året 
runt.

Docent Ann-Christin Johnson

person är det också svårt att höra vad 
som sägs i bullriga miljöer eller när 
flera personer pratar samtidigt. Minst 
hälften av alla med en hörselskada orsa-
kad av buller har även tinnitus. Men-
tala påfrestningar och högt blodtryck 
kan också drabba dem som utsätts för 
höga ljudnivåer.    

– Det är också viktigt att känna till 
att användning av hörselskydd faktiskt 
inte är någon garanti för att ta bort allt 
ljud. Hörselskydd dämpar max 15-20 
decibel. Det betyder att bullernivåer på 
110-120 decibel ligger över gränsvärdet 
även om hörselskydd används.   

Gränsvärdet för höga ljud i arbetslivet 
ligger på 85 decibel, vilket i klartext 
betyder att det ska kunna gå att arbeta 
åtta timmar per dag vid den ljudnivån 
utan att använda hörselskydd. Men om 
ljudnivån ökar måste arbetstiden mins-
kas. Om ljudet ökar med tre decibel (till 
88) betyder det att ljudet är dubbelt så 
starkt. Då går det bara att arbeta hälften 
så lång tid, det vill säga fyra timmar i 
stället för åtta, utan att riskera hörsel-
skada. 

– För att färre personer i byggbran-
schen ska drabbas av hörselnedsättning 
orsakat av buller är det viktigt med 
hörselskyddsprogram. Det innefattar 
både tillgång till hörselskydd och att 
bullermätning utförs av ansvarig arbets-
givare när det finns misstanke om att 
bullernivån överstiger gränsvärdet 85 
decibel – då hörselskydd måste användas. 
Men framför allt måste informationen 
om de risker som förknippas med buller 
kommuniceras till yrkesfolket.

Kolla bullret med mobilen
Om du vill få hyfsad koll 
på ljudnivåerna på bygget, 
rockkonserten eller någon 
annanstans där du misstänker att 
buller förekommer, kan du använda 
Arbetsmiljöverkets buller-app. 
Appen är inte någon professionell 
bullermätare och visar inga exakta 
värden utan ger en indikation på 
ljudnivåerna. Om du som anställd 
upplever besvärande ljudnivåer 
på bygget du vistas på kontakta i 
första hand din arbetsgivare och 
ditt skyddsombud. Buller-appen är 
gratis och finns att ladda ner för 
iPhone och Android på App Store 
respektive Google Play.     
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Från den 1 juli 2015 reviderades BKR 
sina branschregler när det gäller 
kartongklädda gipsskivor i våtrum-
mens våtzon 1. Men även om det 
tidigare förbudet nu är borttaget 
rekommenderar BKR fortfarande 
att våtrumsskivor används i dessa 
utrymmen.

BYGGKERAMIKRÅDET, BKR, har genomfört en 
revidering i sina branschregler, BBV, som 
trädde i kraft den 1 juli i år. Sedan 2007 
innehöll BBV ett förbud mot att använda 
kartongklädda gipsskivor som underlag 
för tätskikt eller bakomvarande skiva i 
våtutrymmets våtzon 1, alltså den del av 
våtrummet som utsätts för mest vatten-
belastning. 

Detta förbud har nu tagits bort ur 
reglerna. Trots detta rekommenderar 
BKR fortfarande att våtrumsskivor 
används, bland annat på grund av att de 
är bättre ur miljösynpunkt.

Förbudet mot kartongklädd gips  
har försvunnit

BKR:S VD MAGNUS JANSSON FOTO: RICHARD RYAN

Även om förbudet mot kartongkläd-
da gipsskivor i våtrummets våtzon 
1 har tagits bort förespråkar Gyproc 
fortfarande att våtrumsskivor an-
vänds i hela våtrummet. 

– Det slopade förbudet öppnar för 
att vissa kommer att jaga kostnader 
utan att tänka på konsekvenserna. 
Det kommer vara viktigare än nå-
gonsin att man följer de föreskrivna 
lösningar som vi har tagit fram, 
säger Torbjörn Pettersson, teknisk 
chef på Gyproc.

FRÅN GYPROCS SIDA ANSER man att beslutet 
att plocka bort förbudet tagits utan att 
lyssna på alla delar av branschen.

Gyproc rekommenderar våtrumsskivor  
i hela våtrummet

– Gyproc har varit drivande i utveck-
lingen av kartonglösa gipsskivor, till 
exempel genom Glasroc. Jag tror att BKR 
hade haft svårt att genomdriva förbudet 
om inte Glasroc hade funnits på mark-
naden. Det var med viss irritation som vi 
i våras blev informerade av BKRs om den 
kommande förändringen i BBV. Det 
verkar som om 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 
mögelangrepp, säger Torbjörn Petters-
son. Det är tydligt att man gör en annan 
riskbedömning än vad vi gör. Går det hål 
i tätskiktet är risken för problem betydligt 
större med kartongklädd gips.

– Vår rekommendation är att montera 

våtrumsskivor i hela våtrummet, inte bara 
i våtzon 1. Det finns ingen anledning att 
byta skiva mitt i ett våtrum, säger Tor-
björn Pettersson.

– En del byggare kommer att välja de 
billigaste lösningarna och jaga kostnader 
utan att se till konsekvenserna. Vi kan 
naturligtvis inte förhindra att man an-
vänder våra kartongklädda skivor i våt-
rum. Men jag har mycket svårt att se att 
Gyproc kommer att ta fram en våtrums-
lösning utan våtrumsskiva, säger han. 
Efterfrågas en sådan lösning får man ta 
kontakt med vår tekniska support för att 
få svar. Det här innebär att det är vikti-
gare än någonsin att man inte håller på 
och petar i de föreskrivna lösningar som 
Gyproc har tagit fram, säger han.

Torbjörn Pettersson

Enligt BKRs vd Magnus Jansson 
anser man fortfarande att våtrumsskivor 
är ett bättre alternativ i våtrum än 
kartongklädda skivor. Anledningen till 
att BKR ändå väljer att slopa förbudet 
är att den övriga marknaden inte har 
ställt lika hårda krav på våtrumsskivor 
som BKR. Den andra branschorgani-
sationen som hanterar arbeten i våtrum, 
GVK, har till exempel aldrig inklude-
rat något förbud i sina branschregler.

– Att behålla ett förbud mot kartong-
klädda gipsskivor har visat sig verk-
ningslöst när den övriga marknaden 
inte ställer samma krav, menar Magnus 
Jansson.

De företag som arbetat enligt BKRs 
branschregler har inte kunnat konkur-
rera på samma villkor och tappat affärer 
till entreprenörer som arbetar enligt 
GVKs branschregler.

BKR uppmanar nu sina entreprenö-
rer att tydligt kommunicera de till-
gängliga alternativ som finns till sina 
kunder, där våtrumsskivor fortsatt 
förordas.

”Att behålla  
ett förbud  
mot kartong-
klädda gips-
skivor har  
visat sig  
verkningslöst”
Magnus Jansson
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FCAB
FCAB, Furniture Consulting AB,
har verkat inom byggentreprenad- 
och inredningsbranschen sedan 
tidigt 1980-tal.  Verksamheten 
startade med att inreda 
laboratorium och inredningar 
samt specialarbeten i 
möbelbutiker. 

Certifierad Entreprenör 
med världen som arbetsfält
– Jag tror att vår certifiering hos Gyproc kommer att ge oss en klar 
konkurrensfördel. Dessutom tror jag att den kan hjälpa oss att 
bredda vår verksamhet, säger Thomas Bergqvist, kvalitetsansvarig 
på FCAB.
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Arbetssättet inom Certifierad 
Entreprenör är en kvalitetssäkrad 
process som bygger på ett fördjupat 
samarbete mellan Gyproc, entreprenör 
och beställare. Syftet är att undvika 
problem med otydliga gränssnitt 
mellan leverantörerna och säkerställa 
att samtliga funktionskrav som 
t.ex. brandskydd, akustik, statik och 
fuktskydd uppnås.

 
När projektet är genomfört går Gyproc 
igenom entreprenörens dokumentation 
och utfärdar ett certifikat att bygget är 
utfört enligt gällande specifikationer. 
Kvalitetssäkringen integreras i 
entreprenörens eget KMA-system.

Samtliga 
personer inom 
arbetsledande 
funktion får en 
tvådagarsutbildning 
som tar upp alla delar 
av och funktioner inom 
Gyprocs lättbyggnadssystem. 
För montörerna anordnas en 
endagsutbildning.

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

Funktionskrav och  
kvalitet i fokus

FCAB ÄR DET SENASTE företaget att 
bli Gyproc Certifierad Entre-
prenör. I oktober 2015 mottog 
man sitt certif ieringsintyg 
som den femte entreprenören 

i ordningen. Sedan tidigare är Lindqvist 
Bygg, Castella Entreprenad och Kungs-
montage Entreprenad i Stockholm samt 
Tak & Väggmontering i Varberg certi-
fierade.

FCAB är därmed också det första 
företaget med huvudkontoret i Norrland 
som certif ierats, eftersom basen är i 
Gnarp mellan Sundsvall och Hudiksvall. 
Men att säga att FCAB är ett renodlat 
norrlandsföretag är en klar underdrift.

– Vi har världen som arbetsfält, säger 
Thomas Bergkvist på FCAB. Jag åker 
snart till Kuala Lumpur i Malaysia i 
några dagar för att besöka ett projekt där 
jag fungerar som konsult: det allra se-
naste IKEA-varuhuset som just nu byggs 
i staden.

Att sätta upp interiören i IKEA-varu-
hus runt om i världen upptar en stor del 
av FCABs verksamhet. Det är också 
genom IKEA-sfären som Gyproc och 

FCAB kommit i kontakt med varandra.
– Vi är just nu i slutskedet av bygget 

av IKANOs Shoppingcenter i Umeå, 
som ligger intill det nya IKEA-varuhu-
set vid E4:ans södra infart till Umeå. 
Bygget startade 2013 och här används 
lättbyggnadssystem från Gyproc med 
främst standardgipsskivor, brandskydds- 
och våtrumsskivor, berättar Thomas 
Bergqvist.

– I samband med detta fick vi ett er-
bjudande från Gyproc att bli Certifierad 
Entreprenör och vi behövde inte lång 
betänketid innan vi tackade ja. För oss 
framstår certifieringen som en kvalitets-
stämpel för vår yrkeskunskap och kom-
petens. Jag är övertygad om att det 
kommer att ge oss konkurrensfördelar 
och göra oss mer intressanta för bestäl-
larsidan. Vid en jämförelse krona för 
krona med en konkurrent kan det vara 
certifieringen som f äller avgörandet, 
säger han. Förhoppningsvis väljer kun-
den alltid kvalitet framför pris.

Thomas Bergqvist tror också att cer-
tifieringen kan innebära nya affärsmöj-
ligheter för FCAB.

”För oss  
framstår  
certifieringen 
som en kvali-
tetsstämpel  
för vår  
yrkeskunskap 
och  
kompetens.”
Thomas Bergqvist

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

– I dag bygger vi en stor del av lätt-
byggnadssystemen som modulväggar 
hos oss som vi sedan monterar på bygg-
platsen. Nu kan vi utöka antalet uppdrag 
där vi bygger systemen direkt på plats, 
säger han.

I dagsläget har 12 man på FCAB 
genomgått Gyprocs certifieringsutbild-
ning. Ytterligare 12-15 man är aktuella 
för att genomgå utbildningen inom kort.

– Då har alla som arbetar med lätt-
byggnadssystemen genomgått den. 
Totalt har vi cirka 80 anställda inom 
företaget, säger Thomas Bergqvist.

FCAB, Furniture Consulting AB, har 
verkat inom byggentreprenad- och in-
redningsbranschen sedan tidigt 1980-
tal.
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Det nya Forskningsbyggnaden vid 
Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i 
Solna har mottagit certifieringen 
Gyproc Certifierade Objekt. Certi-
fieringen innebär en systemsäkring 
av funktionskraven för Gyprocs 
lättbyggnadssystem när det gäller 
brand, ljud, stabilitet och fuktsäker-
het.

CERTIFIERINGEN DELADES UT under 
en ceremoni på Skanskas 
etablering vid NKS.

– Vi har fått ett mycket 
professionellt stöd från både 

Lindqvist Bygg och Gyproc under pro-
jektets gång. Lindqvist Bygg är en av de 
mest kompetenta stomkompletterings-
entreprenörer som jag har träffat på 
under min karriär. Gyproc har också 
gett en mycket bra teknisk support och 
underlättat arbetet att ta fram objekts-
specifika lösningar. Jag riktar ett stort 

Forskningslaboratoriet  
på NKS certifierat av Gyproc

tack till alla inblandade, säger John Ki-
ruthi, operations manager för Forsk-
ningsbyggnaden på Skanska.

Skanskas projektingenjör Josef ine 
Persson har varit djupt involverad i ar-
betet:

– Det har både varit kul och givande 
att arbeta tillsammans. Dessutom har 
kvaliteten på arbetet varit mycket hög 
och det har passerat genom våra interna 
kontroller utan några kommentarer, 
säger hon.

– Genom samarbetet med Lindqvist 
Bygg har det varit enkelt att hitta even-
tuella problem och sedan komma fram 
till en lösning med hjälp av Gyprocs 
tekniska support, säger Josefine Persson.

Många speciallösningar
Claes Lindborg är senior project mana-
ger för Forskningsbyggnaden på Skan-
ska. 

– Projektet är fullt av speciallös-
ningar, där vi har löst problemen tillsam-

mans med Gyproc och Lindqvist Bygg 
på ett mycket bra sätt. Ett exempel 
gäller ljudkraven som föreskrivits till 44 
dB. Men väggarna är fulla av installa-
tioner och för att vara helt säkra på att 
inte ljud ska sippra igenom tog vi ge-
mensamt fram en lösning med en sys-
temvägg som klarar 52 dB, säger han.

Ett annat exempel är en vägganslut-
ning mellan en pelare och fasaden, som 
måste vara flexibel eftersom tempera-
turförändringar kan få fasaden att röra 
sig.

– Det handlade om en anslutning på 
bara 150 mm så det handlade om små 
marginaler. Jag hade en idé om en lös-
ning och med hjälp av Gyproc och 
Lindqvist Bygg utvecklade vi idén till 
en fungerande lösning, säger Claes 
Lindborg. 

– Inom Skanska använder vi Gyprocs 
handbok som en slags standard i dag, vi 
hänvisar till den väldigt ofta och våra 
konsulter gör samma sak. Vi vet att om 
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handboken efterföljs lever också resul-
tatet upp till de funktionskrav som ställs, 
säger Claes Lindborg.

I full drift om två år
Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i 
Solna växer successivt fram bland bygg-
kranar och inklädda byggnadsstäl l-
ningar. NKS ska bli ett toppmodernt 
sjukhus där man kommer att bedriva 
högspecialiserad sjukvård samt forsk-
ning 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.

Den nya Forskningsbyggnaden är en 
huskropp på sammanlagt 11 våningar 
som bland annat sammanlänkas med det 
redan existerande Thorax-huset. Forsk-
ningshuset ska vara i full drift under 
2017, men redan till våren inleds arbetet 
med att starta driften. Här kommer 
forskning, utbildning och produktion 
att bedrivas inom flera medicinska om-
råden, bland annat neurovetenskap, 
cancer och diabetes.

Byggnadsentreprenör är Skanska 
Healthcare AB och ansvarig för lätt-
byggnadssystemen är Lindqvist Bygg 
AB, en av Gyprocs Certifierade Entre-
prenörer.

En funktionsgaranti
En Gyproc Certifierad Entreprenör har 
möjlighet att låta ett specifikt byggpro-
jekt bli ett Gyproc Certifierat Objekt. 
När det gäller certifieringen av Forsk-
ningsbyggnaden på NKS, bygger den på 
ett fördjupat samarbete mellan Gyproc, 
entreprenören Lindqvist Bygg och be-
ställaren Skanska. Inför projektet eller 
varje etappstart i projektet görs en ge-
nomgång där problemställningar lyfts 
upp och lösningar bestäms gemensamt. 
Utifrån genomgången 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.

Samsyn och samverkan
Gyproc fick uppdraget att leverera lätt-
byggnadssystem till Forskningsbyggna-
den i början av 2014 av Lindqvist Bygg. 

– Arbetet med stomkompletteringen 
har präglats av samsyn och samverkan. 
Samarbetet mellan Skanska, Gyproc och 
Lindqvist har varit mycket givande, säger 

Göran P Larson, vd på Lindqvist Bygg.
För att visa på projektets storlek näm-

ner han ett urval av de produkter som 
Gyproc levererat till Forskningsbyggna-
den: 100 000  kvadratmeter gips, vilket 
motsvarar 40 000 gipsskivor eller 1 000 
skivbuntar. 30 000 meter skenor och  
172 000 reglar. 3 000 kvadratmeter 
plywood och 3 300 tuber akustikmassa. 
3,5 miljoner skruv, vilket motsvarar 10 
000 stycken om dagen.

– Det här hade aldrig gått att organi-
sera utan ett bra samarbete, en väl fung-
erande logistik och en effektiv produk-
tion från Gyprocs sida, säger Göran P 
Larson.

Eftersom det är begränsat med plats 
på arbetsplatsen har de logistiska utma-
ningarna varit stora. Tack vare korta 
varutransporter från Gyprocs fabrik i 
Bålsta har man kunnat få direkta leve-
ranser med minimal miljöpåverkan. 
Dessutom har det varit möjligt att hålla 
en mycket hög återvinningsgrad.

Gyprocs systemsäkring
Genom att leverera alla ingående pro-
dukter in lättbyggnadssystemen kan 
Gyproc också garantera funktionen 
under byggnadens hela livscykel.

– Grunden för vår systemsäkring är 
Gyprocs handbok. Genom vår certifie-
ring av Lindqvist Bygg kan vi också 
säkerstäl la att byggnaden uppfyl ler 
kraven för ljudisolering, brandsäkerhet, 
stabilitet och fuktsäkerhet, säger Tor-
björn Pettersson, teknisk chef på Gy-
proc.

– Det här projektet är ett bra exempel 
på hur vi har möjlighet att lösa de pro-
blem som både kan förutses och uppstår 
under arbetets gång. Här har vi tagit 

Fakta
Byggherre: Stockholms läns landsting/Locum AB
Totalentreprenör: Skanska Healthcare AB
Stomentreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: White Tengbom Team Arkitekter 
Miiljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Guld och LEED Gold.

Claes Lindborg och John Kiruthi, Skanska Health Care,  Thomas Viktorsson,  Gyproc, Josefine Persson, Skanska Health Care,  Torbjörn Pettersson, 
Gyproc och Göran P Larson, Lindqvist Bygg.

fram cirka 150 objektsspecifika vägglös-
ningar, vilket eliminerar risken för att 
fel ska uppstå. Vi har till exempel utfört 
ljudmätningar kontinuerligt under ar-
betets gång för att säkerställa att det 
håller måttet, När det gäller brandsäker-
heten har vi tagit in välrenommerade 
konsulter för att göra samma sak, säger 
Torbjörn Pettersson.

Stark miljöprofil
NKS ska byggas och drivas med minsta 
möjliga miljöpåverkan. Genom energi-
effektiva installationer, hög återvinning 
och klimatskal av högsta kvalitet är 
målet att NKS ska nära halvera sin en-
ergianvändning jämfört med dagens 
sjukhus. Alla ingående material ska ha 
en fullständig innehållsdeklaration med 
miljökontroll enligt Byggvarubedöm-
ningen.

NKS utformas dessutom för att 
uppnå högsta klass i det svenska miljö-
k lassn ingssystemet Mi ljöbyggnad. 
Sjukhuset kommer även att certifieras 
enligt LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) i den näst hög-
sta klassen Gold. LEED är ett interna-
tionellt miljöklassningssystem för en 
helhetsbedömning av byggnaders mil-
jöegenskaper, vilket täcker in såväl en-
ergiaspekten som övrig miljöpåverkan.
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Certifiering av  
TeliaSonera-huset
På taket till Mall of Scandinavia 
ligger en av den nya Arenastadens 
högsta byggnader: TeliaSonera-
huset. Byggnaden har nu tilldelats 
certifieringen Gyproc Certifierat 
Objekt. Den innebär en systemsäk-
ring av funktionskraven för Gyprocs 
lättbyggnadssystem när det gäller 
brand, ljud, stabilitet och fuktsäker-
het. 

Mall of Scandinavia i Solna är Skandi-
naviens största köpcentrum och på taket 
till det sju våningar höga köpcentrumet 
har förutom kontor även bostäder 
byggts. Mall of Scandinavia ägs av 
Unibail-Rodamco medan den nya kon-
torsbyggnaden ägs av Fabege. General-
lentreprenör för hela bygget är Peab.

Under en ceremoni i december dela-

des Gyproc Certifierat Objekt ut till 
såväl Castella Entreprenad som till Peab 
för objektet TeliaSonera-huset. Här 
kommer hyresgästen TeliaSonera att 
flytta in under det andra kvartalet 2016. 

– Det har varit en rolig och relativt 
sett en ganska problemfri resa under 
projektets gång, säger Samer Kasskawo, 
vd på Castella Entreprenad. Vi är jät-
testolta över att ha kunnat leverera en 
bra produkt till vår beställare i ett sådant 
stort projekt. Beställaren har banat väg 
för oss med rätt förutsättningar och de 
har visat en god produktionsvilja under 
hela produktionstiden.

– Vi har haft ett bra samarbete med 
alla parter i projektet: Peab, Gyproc och 
även med Reflex Arkitekter. Vi har haft 
f lera olika forum där vi har kunnat 
mötas och hitta lösningar på olika pro-
blem och utmaningar, säger El l ias 
Kasskawo, arbetschef för bygget på 

Castella Entreprenad. Företaget är en av 
Gyprocs Certif ierade Entreprenörer 
sedan 2014.

En extra kvalitetssäkring
– Det är extremt kul att jobba med proffs 
och vi har haft ett mycket produktivt 
samarbete, säger blockchefen med ansvar 
för stomkompletteringen på Peab.

– Jag tycker att Gyproc har tillfört 
mycket, särskilt i de olika forum där vi 
haft möjlighet att diskutera olika pro-
blemlösningar. Det var väldigt bra att vi 
började med att arbeta på det här sättet 
redan i ett tidigt skede, eftersom vi hade 
en del frågor som vi behövde få klarhet 
i, till exempel när det gäller teleskopan-
slutningar, men även andra speciallös-
ningar. Certifieringen känns som en 
extra kvalitetssäkring av arbetet, säger 
han.

– I det här sättet att arbeta värderar 

Thomas Viktorsson, Gyproc. Marcus Löf, Peab. Ellias Kasskawo och Samer Kasskawo, Castella.  Tobjörn Pettersson, Gyproc.
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Fakta om TeliaSonera-huset
• Lokalarea: cirka 42 000 kvm
• Högsta punkt 58 meter över marken
• Beräknas rymma cirka 3 500 arbetsplatser
• Arkitekt: Reflex Arkitekter
• Fastighetsägare: Fabege
• Totalentreprenör: Peab
• Miljöklass BREEAM-SE Excellent

jag framför allt möjligheten att kunna 
hitta eventuella problem i ett tidigt 
skede, i stället för att upptäcka dem först 
när man befinner sig ute på bygget. Det 
är ett arbetssätt som kan vara användbart 
även i andra projekt menar han.

Flera speciallösningar
TeliaSonera-huset består av fem hus-
kroppar med ett centralt innertorg. Fyra 
av huskropparna förbinds med en ljus-
gård. På den nedersta våningen, på 25 
meters höjd, l igger konferens- och 
mötesrum och restaurang. På våning-
arna ovanför ligger kontor, till största 
delen i öppna landskap.

Kontorsbyggnaden innehåller flera 
ovanliga tekniska lösningar, till exempel 
teleskopanslutningar på drygt 90 pro-

cent av alla väggar för att ge utrymme 
åt spänningar och rörelser i huskrop-
parna. På så sätt undviker man sprick-
bildning i fogar och ytskikt. Över 
glaspartier i väggarna hänger stora 
skärmar som man vanligtvis f äster 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 avdelning i samverkan 
med övriga parter. Även med teleskop-
anslutningar uppfylls de ställda brand- 
och ljudkraven.

Fördjupat arbete
TeliaSonera-huset är nu ett Gyproc 

Certifierat Objekt. Certifieringen byg-
ger på ett fördjupat samarbete mellan 
Gyproc, entreprenören Castella och 
beställaren Peab. Inför varje etappstart 
görs en genomgång där problemställ-
ningar lyfts upp och lösningar bestäms 
gemensamt. Utifrån genomgången be-
stäms vad som ska ingå i en egenkon-
trol l. Egenkontrol len utförs under 
byggprocessen av den certifierade en-
treprenörens arbetsledare. Vid projektets 
slut går Gyproc igenom dokumentatio-
nen och utfärdar ett certifikat. Det är en 
funktionsgaranti för de system från 
Gyproc som ingår i projektet.

TeliaSonera-huset kommer också att 
miljöcertifieras enligt miljölednings-
systemet BREEAM-SE, där byggnaden 
ska nå betyget ”Excellent”.
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Stadsmuseet i Stockholm
Varsam restaurering 
med Habito
Text: Anders Myrdal

Stadsmuseet i Stockholm är ett av de allra första restaureringsprojekten där den extremt starka gips-
skivan Gyproc Habito används. Gyprocs lösningar ingår i den omfattande restaureringen av den kultur-
historiskt viktiga och byggnadsminnesförklarade byggnaden. Den största utmaningen är att skapa en 
attraktiv mötesplats och att organisera museets reception och utställningsytor på ett bra sätt. Samtidigt 
är kraven hårda på att så få ingrepp som möjligt görs i byggnaden.
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– MIN TANKE ÄR att museet efter restaure-
ringen ska inspirera besökarna när de 
kommer in i museet, och de ska få en 
känsla av att här är det gammalt och fint, 
säger Stadsmuseets chef, Ann-Charlot-
te Backlund.  

Genom åren har museet haft en be-
tydelsefull roll som mötesplats för ny-
fikna och vetgiriga människor, som vill 
få reda på allt om Stockholms historia. 
Men tidens tand har satt sina spår i 
byggnaden. Den senaste omfattande 
renoveringen gjordes för mer än 50 år 
sedan.  

Byggnaden ligger nära Slussens T-
bana, i utkanten av det rejält omdebat-
terade, gigantiska och riksbekanta om-
byggnadsprojektet Slussen. 

I väntan på byggstart
När Gyproc Solutions går förbi Stadsmu-
seet i slutet av oktober 2015 syns det inga 
tecken på byggaktivitet. Men innanför 
de låsta dörrarna har huset tömts på alla 
föremål. Nu väntar huset på att fyllas av 
byggnadsarbetare, arkitekter och andra 
konsulter som tillsammans ska skapa ett 
modernt museum till nyinvigningen 
2017. 

– Anledningen till att vi är inkopp-
lade i detta projekt är att vi ska göra en 
verksamhetsanpassning av Stadsmuseet. 
Det är en stor utmaning att synliggöra 
museet, vilket vi gör på flera sätt, bland 
annat genom att öppna upp fönster som 
tidigare byggts igen för att ge plats åt 
utställningen. Vi vill visa förbipasse-
rande att det pågår en verksamhet inne 
i huset. Gården framför byggnaden 
kommer också att iordningställas och 
förses med konstnärlig utsmyckning, 
säger den ansvarige arkitekten Anna 
Burgess Jungstedt från Cedervall arki-
tekter.   

Ritning och verklighet
Eftersom Stadsmuseet byggdes på 
1600-talet finns det en viss osäkerhet om 
ritningen till 100 procent överensstäm-
mer med verkligheten. Det kommer att 
visa sig under rivningsarbetet och är 
också ett skäl till att konsulter med 
olika kompetenser kommer att följa 
restaurationen på nära håll.

– Det kommer absolut inte att gå att 
riva hur som helst, utan ingreppen och 
håltagningarna kommer att minimeras. 
Kraven på att modernisera på ett spar-
samt sätt, gällande klimat med ventila-
tion, värme och kyla är oerhört hårda, 
fortsätter Anna Burgess Jungstedt.   

Utgångspunkten för restaureringen av 
museet är framför allt att organisera 
museet på ett modernt sätt, där museets 
reception och utställningsytor vävs sam-
man och upplevs som attraktiva för 
besökarna. 

Effektivare byggprocess
– En viktig anledning till att vi föreslog 
Habito är att vi såg möjligheter i att 
minska väggtjocklekarna, vilket i slutän-
dan ger en effektivare och billigare 
byggprocess med f ärre moment och 
färre transporter till bygget, säger Pon-

tus Stenberg, teknisk säljare Gyproc.    
Habito kommer att användas på fler-

talet ställen i byggnaden, bland annat i 
de offentliga utrymmena, där skivan 
med råge uppfyller kraven på mindre 
materialåtgång, god hållfasthet, snabb 
montering och smidig byggproduktion. 

 
– När Stadsmuseet öppnar 2017 kom-

mer vi ha mer plats för utställningar och 
även ett tydligt fokus på verksamhet för 
barn. Framöver siktar vi på att dubbla 
siffran utifrån de omkring 250 000 be-
sökare vi har varje år. 

Om Stadsmuseet i Stockholm
Byggnaden där Stadsmuseet i Stock-
holm ligger sedan 1937 ritades av 
den dåvarande stadsarkitekten i 
Stockholm, Nicodemus Tessin den 
äldre. Fastigheten, som även kallas 
Södra stadshuset, har inget invig-
ningsår utan fick sitt utseende efter 
en brand 1680.  

Innan byggnaden blev museum 
har den genom åren använts som 
skola, domstol, fängelse, tvättstuga, 
katolsk kyrka, ortodox kyrka, ob-
duktionssal med mera.

Den senaste omfattande renove-
ringen av huset genomfördes i 

början av 1960-talet, så behoven av 
renovering är i dag mycket stora.

Stadsmuseet i Stockholm är re-
missinstans för stora ombyggnader 
och ansvarar bland annat för planä-
renden och bygglov gällande kultur-
historiskt viktiga byggnader. Utställ-
ningen är egentligen toppen av ett 
isberg och innehåller bland annat en 
stor samling på hela 3,5 miljoner 
negativ och cirka 500 000 historiska 
föremål som är knutna till Stock-
holms historia. Museet kan också 
stoltsera med världens största samling 
med kakelugnar och en rad arkeo-
logiska föremål.

Gyproc Habito är extremt stark i 
jämförelse med en standardgips-
skiva. Med en fem millimeters 
träskruv är brukslasten för upp-
hängning, det vill säga tvärkraf-
ten, så mycket som max 40 kilo. 
Det betyder att det i de flesta fall 
varken behövs pluggar, OSB- eller 
plywoodskivor för att skruva upp 
tunga saker på väggen. Gipsskivan 
klarar dessutom höga ljud- och 
brandkrav. Habito bearbetas exakt 
likadant som en vanlig gipsskiva 
och är dessutom till 100 procent 
återvinningsbar.

Stadsmuseets chef, Ann-Charlotte Backlund

Kontakt  
Pontus Stenberg
pontus.stenberg@gyproc.com
Tel. 0171-41 53 01

”Min tanke 
är att museet 
efter restau-
reringen ska 
inspirera 
besökarna och 
de ska få en 
känsla av att 
här är det gam-
malt och fint”
Ann-Charlotte Backlund
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Text: Anders Myrdal

Det anrika hotellet Riviera i Båstad 
från 1930-talet har länge varit rejält 
nedslitet. Efter att det rivits har det 
nu byggts upp på nytt. I samband 
med nyproduktionen av hotellet 
bytte det namn till Riviera Strand. 
Det ansvariga byggföretaget NCC 
valde en rad lösningar från Saint-
Gobain, där olika gipslösningar 
från Gyproc monterats i alla de 148 
rummen och övriga ytor. Byggjät-
ten använde även ett utvändigt 
putssystem från Weber. 

Från början var avsikten att behålla 
några väggar av det befintliga K-märkta 
hotellet, men eftersom konstruktörerna 
inte kunde garantera hållfastheten fanns 
det ingen garanti för att väggarna 
skulle klara belastningen. Så de revs 
också. 

Den stora utmaningen var att bygga 
upp hotellet på nytt och som för det 
mesta i byggprojekt även den tajta tid-
planen. Hotellet har även kompletterats 
med två nya byggnader i tre plan samt 

Fredrik Ljungberg

Hotell Riviera Strand
Badpärla i ny skrud

ett poolhus. I den första etappen bråd-
skade det att bli klara med 97 av de 148 
rummen, fördelade på fem olika model-
ler i tre olika storlekar, till Båstadveck-
an den sjätte juli.

Gipspaket per rum 
– I ett samarbete med Gyproc, via NP 
Nilsson byggmaterial, packades allt gips, 
inklusive stålreglar i förpackningar an-
passade för respektive rum och levere-
rades enligt bestämda tider. Att gipset 
lyftes in i den ordning det skulle mon-
teras var oerhört smidigt och tidsspa-
rande. Det var också smidigt att Gyproc 
stod för den tekniska supporten under 
byggnationen, berättar Fredrik Ljung-
berg, arbetsledare NCC.  

Undertakgipsskivan – Gyproc Planum 
har också underlättat arbetet eftersom 
den på ett enkelt sätt gör det möjligt att 
få släta tak- och väggytor. 

– Planum har försänkta kanter runt 
om på alla fyra sidor, vilket ger en 
bättre slutfinish eftersom skarvarna inte 
syns på samma sätt som på andra gips-
skivor. Det underlättar förstås att må-
larna kan lägga spackelremsorna i för-
sänkningen. 

  

Planumskivan ger också goda förut-
sättningar att genomföra spackling och 
slipning snabbare än vid användning av 
gipsskivor utan försänkta kanter. 

Anslutning mellan olika material
– Rent byggnadstekniskt var projektet 
inte överdrivet komplicerat. 

Den tuffaste biten var, enligt Fredrik 
Ljungberg, arbetet med olika detaljlös-
ningar i fasaderna, där i första hand 
anslutningen mellan olika materialtyper 
kunde vara problematisk.

– Under byggets gång har NCC:s 
tekniker jobbat fram detaljlösningar och 
vi har haft en tät dialog med återförsäl-
jare och materialleverantörer. Gips-
ningen har flytit på bra. Den utvändiga 
fasaden är ett mycket tåligt och rejält 
system. Det gäller även Gyprocs andra 
lösningar.

Omkring 100 man har i stort sett hela 
tiden varit sysselsatta i det till ytan  
14 000 kvadratmeter stora byggprojek-
tet. Sammanlagt har 430 man varit in-
blandade. Efter slutbesiktning i slutet av 
september 2015 lämnades hotellet över 
till fastighetsägaren Backahill AB. 
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Hotell Riviera Strand
Badpärla i ny skrud

Gyprocs gipslösningar…
…som använts vid uppförandet av Riviera Strand

Aquaroc – cementbaserad putsskiva
Skivan har en glasfiberarmerad kärna av cement och polystyren. Den är också slagtålig, 
fukttålig, väderbeständig och har goda ljud- och brandegenskaper.

Glasroc H Storm – vindskyddsskiva
Säker vindskyddsskiva under byggnadens hela livslängd. Skivan är lufttät, med god 
fuktbeständighet, brandsäker och ljudisolerande. 

Planum – takgipsskiva
Gipsskiva med försänkta kanter på skivans alla fyra sidor. Underlättar spackling, 
spar både tid och ger ett snyggare slutresultat än vid användning av gipsskivor utan 
försänkta kanter.

Standardgips för vägg
Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- samt ljudavskiljande 
konstruktioner.

Funkis och nyklassicism
Hotell Riviera invigdes 1932 och var ett av Sveriges 
första badortshotell. Genom åren har det också 
varit ett populärt dansställe och rekreationsplats. 
Sommaren 1945 uppträdde storheter som Povel Ramel 
och Evert Taube på hotellet. Restaurangdelen, med 
sin vackra innergård och terrass ritades av arkitekt 
August Svensson i en stil som blandade funkis med 
nyklassicism. När hotellet nu står färdigt hösten 2015 
lockar det med havsutsikt i ett naturskönt läge. Av de 
148 rummen säljs 51 som ägarsviter.

Kontakt  
Håkan Davidsson
hakan.davidsson@gyproc.com
Tel. 0171-41 54 08
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RÄT T S P S Y K I AT R I S K T centrum, 
RPC i Trelleborg ska inne-
hålla högspecialiserad rätt-
psykiatrisk vård, forskning 
och utbildning och ska stå 

färdigt i juni 2016 efter cirka 26 måna-
ders byggande.

Under hösten har bland annat mon-
tering av innerväggar och innertak ägt 
rum. Gyproc har levererat såväl gips-
skivor till väggar och tak som stålprofi-

ler till bygget. Leveranserna beställs via 
Optimera. Det är främst standardgips 
med formaten 900 x 3000 mm och 1200 
x 2500 mm som använts, samt stålpro-
filer, skenor, reglar och profiler inom 
väggsystemen XR och GS.

XR är en ljudregel i stål för konstruk-
tion av innerväggar med krav på ljud-
isolering. Regelns sigmaformade tvär-
snitt minskar ljudöverföringen effektivt. 
Regelns breda f länsar ger ett bättre 

Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg

Plusenergihus för modern 
rättspsykiatrisk vård

underlag för fastskruvning av gipsski-
van.

Även om det är sällsynt med brott, 
rymnings- eller fritagningsförsök på 
rättspsykiatriska vårdinrättningar har 
säkerheten en hög prioritet på RPC. 
Byggnaden har konstruerats för att ga-
rantera en god överblick och säkra flö-
den för både personal och intagna.

– Byggnadstekniskt skiljer sig inte 
byggnaden särskilt mycket från andra 

När Region Skåne bygger ett nytt Rättspsykiatriskt centrum i 
Trelleborg satsar de samtidigt på att bygga Sveriges största passiv- och 
plusenergihus. Detta ställer höga krav såväl på byggnadens säkerhet 
som på dess miljöprestanda.

ANDREAS JOHNSSON, FÖRMAN MVB OCH ALBIN PERSSON MVB
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”Det känns 
betryggande 
att använda 
en etablerad 
leverantör, när 
det ställs höga 
miljö- och  
säkerhetskrav 
på hela projek-
tet”
Leif Andersson

Fakta 
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg
Beställare: Region Skåne Regionservice
Arkitekt: BSK Arkitekter
Generalentreprenad: MVB Syd
Yta: 12 700 kvm
Kontraktssumma: 305 miljoner kronor
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

vårdinrättningar. Vi monterar en extra 
plywoodskiva i lättbyggnadsväggarna 
för att öka hållfastheten. Dessutom är 
isoleringen betydligt tjockare eftersom 
det är ett passivhus, säger Leif Anders-
son, platschef för byggentreprenören 
MVB Syd.

– Byggnaden omfattar totalt 12 700 
kvadratmeter och vi är just nu i slutske-
det med att montera innerväggar och 
utfackningsväggar (november 2015, reds 
anm), säger han. Vi får regelbundna 
leveranser av gips och stålprofiler från 
Gyproc, ungefär 35 ton åt gången. Det 
känns betryggande att använda en etab-
lerad leverantör, när det ställs höga 
miljö- och säkerhetskrav på hela projek-
tet, säger Leif Andersson.

Lokalproducerad energi
RPC I TRELLEBORG byggs alltså som ett 

passiv- och plusenergihus. Det innebär 
att byggnaden innehåller en mängd 
detaljer som gör det extra energieffek-
tivt. Hela energibehovet ska täckas av 
lokalt producerad energi, bland annat 
från solceller och solfångare, från ett 
eget 24 meter högt vindkraftverk och 
från grundvatten genom geotermi. 
Eftersom byggnaden planeras ge ett 
energiöverskott på två kilowattimmar 
per kvadratmeter och år uppnås kraven 
för plusenergihus.

Miljöbyggnad Guld
Golv, ytterväggar, tak och fönster görs 
högisolerande, och tjockleken på isole-
ringar kommer i princip att vara dubbelt 
så tjocka som vid konventionell teknik. 
Ventilationsluftens energiinnehåll kom-
mer att återanvändas med över 80 pro-
cent.

Sammantaget kommer de energispa-
rande åtgärderna och den förnybara 
energin att ge en besparing på 1,3 mil-
joner kronor om året.

Byggnaden kommer att certifieras 
som Miljöbyggnad nivå Guld. Det är 
den högsta nivå av ett certifieringssys-
tem som baseras på svenska bygg- och 
myndighetsregler samt svensk bygg-
praxis. 

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

JOEL OLSSON, MVB
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Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartner en God Jul och ett 
riktigt Gott Nytt År!

Nyheter i ISO 9001 och 14001
Världens mest tillämpade standarder för 
kvalitets- respektive miljöledning har kommit 
i nya omarbetade och förbättrade versioner 
under hösten 2015. De nya versionerna heter 
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

DET GRUNDLÄGGANDE syftet med ISO 9001 d.v.s. att 
uppfylla kund- och författningskrav samt öka 
kundtillfredsställelsen, har inte förändrats. Men 
den nya utgåvan av ISO 9001 är ett vassare verktyg 
för företagsledningen att kunna styra verksamhe-
ten och få verklig nytta av systemet. Den har blivit 

mer anpassad till tjänsteföretag och tydligheten har 
ökat gällande till exempel högsta ledningens ansvar 
och processinriktning. 

Mycket av innehållet i ISO 14001 känns igen från 
den tidigare versionen, men den nya versionen har 
tydligare fokus inom områden som strategisk nytta, 
ledningens engagemang, livscykelperspektiv och 
faktisk miljönytta.   

Övergångsperioden för alla organisationer som ska 
omcertifiera sig enligt de nya kraven är tre år.

Du hittar mer information om de nya ISO-stan-
darderna på www.iso.org.

Saint-Gobain  
på världsturné
Under hela 2015 har Saint-Gobain 
firat sitt 350-årsjubileum.  
Fem utställningspaviljonger har 
turnerat världen runt, från Shanghai 
i Kina i januari, vidare till Sao Paulo i 
Brasilien i april och Philadelphia i USA 
i maj.  Turnén som gick under namnet 
”Future Sensations”, avslutades i 
Paris i oktober. Totalt gjordes mer än 
en halv miljon besök i paviljongerna, 
som var och en hade ett eget unikt 
tema och vägde mellan 20 och 50 ton.

Bolagsfusion inom Saint-Gobain
I BÖRJAN PÅ 2016 förändras delvis Saint-Gobains 
bolagsstruktur i Sverige.  Den nya struktruren 
innebär inte några förändringar för Gyprocs dag-
liga arbete med kunderna.

Efter årsskiftet fusioneras Gyproc AB med tre 
andra bolag inom Saint-Gobainkoncernen: 
Scanspac AB, Saint-Gobain ISOVER AB och 
Saint-Gobain Byggprodukter AB. Namnet på det 
nya bolaget blir Saint-Gobain Sweden AB. I sam-
band med fusionen ändras organisationsnummret 
till 556241-2592.

Bakgrunden till fusionen är en förenkling av 

bolagsstrukturen som syftar till att långsiktigt öka 
värdet för kunder och samarbetspartners på den 
svenska marknaden. 

Samtliga nuvarande bolag och varumärken kom-
mer att fungera som självständiga affärsenheter 
inom Saint-Gobain Sweden AB. Alla funktioner 
inom Gyproc för orderläggning, fakturering, sup-
port etc kommer att ske på samma sätt som tidi-
gare. Varumärket Gyproc kommer alltså att leva 
vidare. Kontaktperson och kontaktuppgifter är 
oförändrade och återfinns på gyproc.se.


