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SEDAN MITTEN AV 1990- 
talet har Gyproc arbetat 
med begreppet bygg-
optimering. Det är ett 
arbetssätt för att opti-
mera hela byggpro-
cessen med avseende 
på allt från planlägg-
ning och projektering 
till spill och deponi. 
Byggoptimering har 
både ekonomiska och 

hållbarhetsmässiga perspektiv, efter som en stor 
del av projektets totalekonomi och hållbarhet 
avgörs redan i projekteringsfasen. Genom att 
redan i ett tidigt skede ta hänsyn till konstruk-
tion, specialmått, leveranser med mera går det 
att uppnå många ekonomiska och miljömäs-
siga fördelar. 

DET ÄR VIKTIGT att redan under projekterings-
stadiet sikta mot en hållbar livscykel, alltså 
att minimera resurser i samband med produk-
tion, transport, byggprocess, drift, underhåll 
och återvinning.    

BEGREPPET HÅLLBARHET HAR en mycket central roll 
i Gyprocs verksamhet i dag, ja det är faktiskt 
så att det genomsyrar allt vi gör. 

HÅLLBARHETSTANKEN GÄLLER VÅR egen verksamhet, 
till exempel att vi arbetar kontinuerligt med 
att minska vår energi- och råvaruanvändning. 
Sedan fyra år tillbaka används naturgas i stället 
för eldningsolja i vår process, vilket minskar 
utsläpp av växthusgaser och ger färre trans-
porter. Överskottsvärmen från til lverk-
ningen i Bålsta tas dessutom om hand av ett 
energibolag som distribuerar den vidare till 
f järrvärme på orten. Av de råvaror som an-
vänds vid til lverkningen av gipsskivor i 
Bålsta är en stor del återvinnings- och rest-
material och vi har dessutom byggt upp ett 
effektivt och etablerat system för insamling 
av gipsskivespill.

HÅLLBARHET PRÄGLAR OCKSÅ vår produktutveck-
ling. Ett av många exempel är ErgoLite, 
marknadens första lättviktsskiva som väger 
25 procent mindre än en traditionell gips-
skiva. 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.

ET T HÅLLBART BYGGANDE handlar om att välja 
konstruktioner som minskar energiförbruk-
ningen och att välja hållbara material, som inte 
innehåller miljöbelastande ämnen som kan 
skada miljö och försämra inomhusklimat. 
Gyproc erbjuder heltäckande miljödokumen-
tation, bland annat EPDer, för våra produkter 
och systemlösningar. Gyprocs Monterings-
handbok, Produktkatalog och Handbok 
innehåller allt man behöver veta för att 
kunna projektera och bygga med våra system-
lösningar. Miljöprestanda och annan viktig 
information för våra system finns bland annat 
tillgänglig via vår webbplats. Vi har även en 
avdelning för teknisk support som fungerar 
som stöd under hela byggprojektet. 

I DETTA NUMMER av vår tidning Solutions får du 
möta några av alla de föreskrivare, beställare 
och entreprenörer som delar vår syn på håll-
barhet. Välkommen du också!
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TEMA HÅLLBART BYGGANDE

INOM GYPROC OCH Saint-Gobain arbetar 
man målmedvetet med hållbarhet i 
olika former. Det innefattar till exempel 
att aktivt förbättra företagets interna 
processer och deras miljöpåverkan.

– Vi lägger också stor vikt vid att stödja 
certifieringssystemen för miljöanpassat 
och hållbart byggande samt bidra med 
kun skap och erfarenhet i olika led ge-
nom hela byggprocessen för att våra 
kunder ska nå sina miljömål, berättar 
Tommy Haglund.

– Det är tydligt att branschen ställer 
allt större krav på miljödokumentation, 
inte minst med utgångspunkt från de 
olika miljöcertifieringar för byggnader 
som finns på marknaden, till exempel 

LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad, 
säger han.

BVD och EPD
En central roll i miljödokumentationen 
spelar de elektroniska byggvarudeklara-
tionerna (eBVD), som är byggbranschens 
gemensamma, och frivilliga, system för 
att förmedla information om byggvarors 
miljöpåverkan. Byggvarudeklarationer är 
underlag för bedömningar i samband med 
projektering eller vid inköp, för att hitta 
lämplig byggvara för en viss användning. 
Informationen innehåller bland annat 
leverantörsuppgifter, uppgifter om inne-
håll, produktion och distribution samt 
information för användning, rivning och 
avfallshantering av byggvaran.

EPDer (Environmental Product De-
claration) är en annan typ av miljö-
dokumentation som innehåller informa-
tion om produkters miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv, det som också kan 
kallas miljöprestanda.

– Dokumentationen är omfattande och 
det krävs en hel del detektivarbete för att 

få tag på all information. Det handlar om 
miljöpåverkan av allt från tillverkning och 
distribution till lagerhållning och fram-
tida underhåll och drift. Gyprocs eBVDer 
och EPDer finns tillgängliga i vår databas 
och på vår webb, men digitaliseringen 
kommer att driva utvecklingen framåt ytter-
ligare, något vi redan arbetar med inom 
Saint-Gobain, säger Tommy Haglund.

Roll i SGBC
Gyproc och Saint-Gobain har länge varit 
involverade i Swedish Green Building 
Council, SGBC, som har utfärdat Miljö-
byggnadcertifieringar sedan 2010. Inom 
ramen för SGBCs arbete finns i dag 
flera olika certifieringssystem (LEED, 
BREEAM, Miljöbyggnad, Green Building 
och CEEQUAL) där Saint-Gobain del tar 
på olika nivåer och i olika projekt med ut- 
veckling och anpassning till svenska för-
hållanden.

– Det arbete som vi och alla andra inom 
SGBC utför bidrar till den kontinuer-
liga hållbarhetsutvecklingen inom hela 
byggbranschen, säger Tommy Haglund.

Effektivt hållbarhetsarbete vilar  
på utförlig miljödokumentation
– Kundernas ökade krav på heltäckande, aktuell och 
tydlig miljödokumentation ställer också högre krav på 
oss som materialleverantörer. Inom Gyproc och Saint-
Gobain arbetar vi på flera fronter för att tillgodose 
informationsbehoven hos beställare, föreskrivare och 
entreprenörer, säger Tommy Haglund, KAM Affärs-
utveckling på Gyproc.

– Det är tydligt att 
branschen ställer 
allt större krav på 
miljödokumenta-
tion, säger Tommy 
Haglund.
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NCC:s hållbarhetschef

Efterlyser tätare samarbete  
med materialleverantörerna

TEMA HÅLLBART BYGGANDE
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VÅR STÖRSTA UTMANING när det gäller 
att bygga hållbart ligger på mate-
rialsidan. Vi måste bli mycket 
bättre på att samverka, så att ma-
terialleverantörerna får möjlighet 

att leverera det vi efterfrågar ur ett hållbarhets-
perspektiv, säger Christina Lindbäck, hållbar-
hetschef NCC.

I dialogen med materialleverantörerna vill 
hon till exempel lyfta fram frågor som: 

Hur kan byggföretag och materialleveran-
törer jobba tillsammans för att minska koldi-
oxidutsläppen? Hur kan tillverkningsprocesser 
förändras för att få lägre energiåtgång? Hur kan 
produkter i större utsträckning än i dag återan-
vändas och återvinnas när de tjänat ut? 

– Det handlar mycket om förtroende och 
långsiktig samverkan för att lyckas lösa dessa 
frågor. 

Om vi går ihop med våra olika kompetenser 
har vi större möjlighet att lyckas. En nyckel-
fråga är också att ju tidigare vi kan vara med i 
en upphandling gällande materialval desto mer 
hållbar lösning kommer vi kunna leverera. 

Positivt med partnering 
Christina Lindbäck tror att partnering är en 
viktig förutsättning för att lyckas med det 
scenariot. 

– Det förutsätter ett nära samarbete med 
materialleverantörer i ett tidigt skede. Inte bara 
i skarpa projekt, utan även i en dialog på 
längre sikt.

Som en av de mest betydande svenska bygg-
koncernerna har NCC ett stort ansvar, enligt 
Christina Lindbäck, att i så stor utsträckning 
som möjl igt använda produkter som ger 
minsta möjliga miljöbelastning. Hon konstate-
rar också att ett tätt samarbete ger NCC kun-
skap och svar på vad materialleverantörerna kan 
leverera till företaget. 

– Vi måste ju få utbildning av leverantörerna. 
Om vi inte vet vad de kan erbjuda oss vet vi ju 
inte vad vi ska fråga efter. Ta Gyproc som ex-
empel, och deras speciallösning med en tyst 
vägg, eller vad vi ska kalla den för? som kan 
användas för att bygga bostäder i bullerutsatta 
områden. Jag tror att det är ömsesidigt när det 
gäller att ge varandra kunskap om behov och 
utbud.

Sent ur startgropen
Byggbranschen är en Late Bloomer. När Christina 
Lindbäck jobbade i regeringskansliet på miljö-
departementet på 90-talet var byggbranschen 
inte direkt progressiv när det gällde arbetet med 
hållbarhet. 

– Utan man tyckte att det fördyrade och att 
det inte fanns någon nytta i att ta in hållbarhet 
som ett fokusområde. 

I dag är situationen helt omvänd, där NCC 
noterar att affärsnyttan i mycket stor utsträck-
ning ligger i hållbarhetsarbetet. Som ett led i 
det jobbar NCC sedan några år med att höja 
kunskapsnivån i hela koncernen kring hållbar-
hetsfrågor. På lite längre sikt handlar det om 
att få in frågan i fler av byggkoncernens områ-
den. NCC höjer kompetensen internt inom 
hållbarhet på olika sätt. 

– För att konkretisera har vi förenklat en 
definition av vad hållbart byggande är. Vi har 
lanserat ett ramverk där vi har satt upp målsätt-
ningar med sex tårtbitar som inkluderar alla 
dimensioner av hållbarhet: Det ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga. 

NCC har valt de områden där företaget ser 
att det påverkar mest och samtidigt tycker att 
de kan göra störst nytta. 

– Vårt hållbarhetsramverk är grunden för 
vårt hållbarhetsarbete.

Intern utbildning i hållbarhet
NCCs medarbetare får löpande utbildningar 
utifrån åtta moduler, som innehåller allt från 
vilka olika typer av material som är smartast att 
välja till social hållbarhet, där fokus ligger på 
hur NCC inkluderar nyanlända människor på 
sina arbetsplatser och att skapa attraktiva bostads-
områden. 

– Det är ett brett spektrum för att få ökad 
drivkraft och förståelse hos var och en av oss 
för att fokusera på hållbarhet i vardagen.

I framtidens hållbara byggande kommer, 
enligt Christina Lindbäck, digitaliseringen ha 
stor betydelse.

– När vi designar byggnader för att kunna 
återvinna och återanvända ger digitala verktyg   
bättre kontroll på var olika produkter och  
material finns i byggnaderna. Social hållbarhet 
kommer också få allt större betydelse i fram-
tiden. 

Hon tar ett exempel från Fittja, söder om 
Stockholm, där NCC genom åren renoverat 
många fastigheter byggda under miljonpro-
grammet. 

– Där har vi lärt oss mycket genom att lyssna 
på de boende och hur vi kan inkludera dem 
och det lokala näringslivet för att skapa en 
stolthet i området.

Ytterst handlar hållbarhet om att hushålla med 
jordens resurser och att bli fossiloberoende, 
enligt FN:s agenda 2030.

– Därför är det viktigt att vi har en gemen-
sam målbild för hur vi ska kunna uppnå de 
målen. 

Text: Anders Myrdal

NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck insåg tidigt att ett effektivt 
hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning för ökad tillväxt. I ett av 
flera steg för att nå dit har hon och hennes kolleger jobbat internt 
med att konkretisera vad hållbarhet är. Christina Lindbäck efterlyser 
också ett tajtare samarbete med materialleverantörerna.

”Det handlar mycket om  
förtroende och långsiktig  
samverkan för att lyckas  

lösa dessa frågor.” 
Christina Lindbäck
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FÖR ATT LYCKAS med det jobbar koncernen 
ständigt med att förbättra miljöeffekten 
av de produkter och lösningar som 
till verkas. Saint-Gobains policy är att 
alltid öppet kommunicera produk-

ternas miljöpåverkan och visa hur de kan bidra 
till bättre byggnader.

– Vi är mycket mer än en leverantör av enstaka 
produkter. Snarare en partner som gärna jobbar 
långsiktigt i täta samarbeten för att utveckla 
mer bekväma och hållbara byggnader efter våra 
kunders behov.

Minska klimatpåverkan
Saint-Gobains tekniska kompetens samt service 
och rådgivning är anpassad för aktörer vars mål 
är att bygga en hållbar framtid. Den globala 
erfarenheten i kombination med lokal förank-
ring ger koncernen goda förutsättningar att 
förutse förändringar för att kunna utveckla de 
lösningar som byggbranschen efterfrågar.

Många produkter från Saint-Gobain bidrar till 
hållbara byggnader. Ett exempel är lösningar 
för isolering vars huvudfunktion är att isolera 
byggnader för att de ska kunna få en låg energi-
förbrukning och låga koldioxidutsläpp.   

– Samtidigt som vi jobbar med att våra lös-
ningar ska minska påverkan på klimatet ger vi 
våra kunder, som använder lösningarna, bra 
ergonomiska förutsättningar att jobba smidigt 
och effektivt med låg belastning på kroppen.

Vilken är den viktigaste frågan inom hållbarhets-
området i dag?
– Byggbranschen har stor påverkan gällande 

utsläppen av växthusgaser och den globala upp-
värmningen. Hela byggbranschen representerar 
40 procent av världens totala konsumtion av 
energi och en tredjedel av alla koldioxidutsläpp. 
Följaktligen har byggnader, och hur vi bygger 
dem, en nyckelroll om vi vill att temperatur-
höjningen ska hålla sig under två grader*. Den 
goda nyheten är att vi vet hur vi ska lyckas med 
det. Och lösningarna finns redan på marknaden. 
I dag är det möjligt att bygga nära-noll-energi-
byggnader, som även är bekväma att bo och 
vistas i.  

Camille Fabre vill också lyfta fram den cir-
kulära ekonomin som en huvudtrend, och hon 
menar att det är allt tydligare att ”take make 
dispose” (slit och släng) inte längre är en hållbar 
modell.        

– Resurserna blir allt mer knappa. I takt med 
att jordens befolkning ökar måste vi ändra oss 
och tänka på ett nytt sätt hur vi gör saker. Det 
gäller inte minst inom byggbranschen.

Viktiga framtidsfrågor
Här är några frågor som, Camille Fabre menar 
att byggindustrin måsta kunna svara ja på de 
närmaste åren:

Kan vi använda återvunnet material för att 
tillverka nya produkter? Kan vi använda andras 
biprodukter som en resurs i tillverkningsproces-
sen? Är våra produkter återvinningsbara när de 
inte längre kan användas? Hur kan byggnader 
och byggprodukter designas för dekonstruktion 
och återvinning?

– Inom Saint-Gobain Nordic & Baltics job-
bar vi sedan länge med dessa frågor.

Ett tydligt exempel på det är isolerings-
materialet från ISOVER, som är tillverkat 
av upp till 80 procent återvunnet glas. Och 
varumärket Gyproc har en återvinnings-
tjänst för gipsskivor i flera länder. Gyprocs 
gipsanläggning i Kalundborg är en del av ett 
industriellt samarbete där företag utbyter 
material.

Hur bemöter Saint-Gobain byggbranschens fram-
tida krav på hållbara lösningar?
– För att uppfinna morgondagens lösningar 
behöver vi på ett mer systematiskt sätt ta hänsyn 
till de tre pelarna inom hållbarhetsutveckling: 
Människor, Miljö, Ekonomi. 

För att klara det har Saint-Gobain utvecklat 
sin egen Eko-Innovations metodik. Genom att 
utveckla innovativa lönsamma produkter och 
lösningar, som har bättre effekt på människor 
och miljö ger Saint-Gobain mervärde till sina 
kunder. Hittills har fler än 600 av koncernens 
anställda världen runt lärt sig denna metodik.

– Vi tror att Life Cycle Assessment (LCA) och 
Environmental Product Declarations (EPDs) är 
de bästa verktygen för att mäta och kommuni-
cera vilken miljöpåverkan våra lösningar har.

Innovativa lösningar
Saint-Gobain jobbar allt mer på systemnivå, 
genom att kombinera lösningar från egna olika 
varumärken. Ett banbrytande exempel på det är 
Silent Wall – en innovation som utvecklats i 
Sverige, som har goda akustiska egenskaper och 
kombinerar produkter från ISOVER, Weber och 
Gyproc.

Häng med Saint-Gobain 
in i den hållbara framtiden
Hållbarhet är kärnan i Saint-Gobains erbjudande, tillsammans med 
kundernas och slutkundernas övriga önskemål.

– Vårt mål är alltid att leverera de mest hållbara lösningar som finns 
att tillgå för att hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, säger 
Camille Fabre, Saint-Gobains hållbarhetschef i Norden och Baltikum.

TEMA HÅLLBART BYGGANDE
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– Om vi ska gå mot mer hållbart byg-
gande måste vi jobba tillsammans, inom 
Saint-Gobain och i externa samarbeten 
i produktionen av hela byggnadens 
värdekedja. Vi tror på partnerskap 
och samarbete, på både en lokal och 
global nivå.  

Det motiverar Saint-Gobains 
starka engagemang i World Green 
Building Council (WorldGBC), 
med medlemmar i drygt 35 länder.

– Det är också anledningen 
till att vi är delaktiga i samar-
betsprojekt som REBUS i 

Danmark, där siktet är inställt på miljonpro-
grammet. Här har målsättningen varit: Energi-
konsumtionen i de befintliga byggnaderna ska 
minska med 50 procent, resursförbrukningen 
minska med 30 procent och genom en indu-
strialiserad byggprocess öka produktiviteten 
med 20 procent.

Hållbarhet kommer vara en avgörande faktor 
för byggbranschens lönsamhet i framtiden

– Hållbart byggande  representerar redan i dag 
en fjärdedel av de totala byggprocesserna. Och 
det växer fort. Dessutom är hållbara byggnader 
generellt sett mer värdefulla genom värdekedjan, 
då de ger lägre driftskostnader och energikost-
nader, förbättrad produktivitet, till högre hyror.

Text: Anders Myrdal

* Det så kallade tvågradersmålet 
innebär att den genomsnittliga 
temperaturen över hela jorden inte 
ska vara mer än två grader högre år 
2100 än den var år 1900. Att man har 

valt just två grader handlar om att 
då blir följderna förmodligen 

hanterbara och med god 
planering kan mänskligheten 
klara av att leva med 
förändringarna.

”Om vi ska gå mot mer hållbart byggande måste 
vi jobba tillsammans, inom Saint-Gobain och 
i externa samarbeten i produktionen av hela 
byggnadens värdekedja.”
Camille Fabre
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DAGLIGEN SER HON exempel på de 
stora vinsterna med att minska för-
brukningen av resurser. Genom 
att Vasakronan minskat sin energi-
användning har fastighetsbolaget, 

enligt Anna Denell sparat hundratals miljoner 
om året i energikostnader.         

Det är något som för en fastighetsägare även 
påverkar fastighetens värde eftersom det baseras 
på fastighetens framtida intäkter och kostnader. 
Om fastighetens framtida kostnader kan påvisas 
bli lägre kommer värdet att bli högre.

Miljöcertifierade fastigheter  
stärker konkurrenskraften 
– Allt fler företag som vi hyr ut kontor eller 
butiker till efterfrågar lokaler i miljöcertifie-
rade byggnader. Genom att jobba med att 
minska vår miljöpåverkan och miljöcertifiera 
våra byggnader ser vi också att vi kan bli mer 
framgångsrika, både när det gäller att behålla 
våra hyresgäster och att attrahera nya.

Anna Denell menar att det för fastighetsbo-
lag som inte erbjuder miljöcertifierade lokaler 
kommer vara omöjligt att vara kvar på en fram-
tida fastighetsmarknad.

– Miljöcertifierade lokaler påverkar också 
fastighetens värde, vilket vi ser när vi köper och 
säljer fastigheter. Det är främst för att det nu börjar 
råda en ganska stor enighet i fastighetsvärderar-
kåren – att en grön byggnad faktiskt inne bär en 
lite lägre risk än en byggnad som inte är det.

De senaste åren har Anna Denell även sett 
att miljöcertifierade byggnader bidrar till lägre 
finansieringskostnader. På lite längre sikt ser 
hon att det troligen kommer att bli svårt att 
finansiera fastigheter som inte håller en hög 
miljöprestanda, kanske till och med omöjligt.

Anna Denell konstaterar att det bland annat har 
att göra med riskanalysen som behöver göras när 
någon beviljar ett lån eller köper en obligation. 
Men också på att det finns en stor aptit på gröna 
investeringar i kapitalmarknaden där bland 
annat pensionsbolagen är stora investerare.

– De är långsiktiga investerare och måste se 
till att säkra kapital och avkastning på lång sikt.    

Mycket avfall och energi 
Men den kanske största anledningen till att 
miljöfrågan är så viktig för bygg- och fastighets-
branschen är att den står för 40-procent av allt 
material och all energi som konsumeras i Sverige. 
Dessutom alstrar byggbranschen i Sverige så 
mycket som 27 procent av allt avfall. Branschen 
är också en av de sektorer i samhället som står 
för en stor andel av både tunga och andra typer 
av transporter. 

Anna Denell har jobbat i bygg- och fastighets-
branschen i drygt 20 år. Men det var först år 
2007, alltså för tio år sedan, som hon på allvar 
insåg att miljöfrågorna var något som bygg-
branschen borde ta på större allvar än vad som 
då gjordes. 

Sedan 2008 är hon ansvarig för Vasakronans 

miljö- och hållbarhetsarbete och menar att 
utnämningen Årets Samhällsbyggare 2015 är 
ett kvitto på att hennes och Vasakronans stora 
engagemang i hållbarhetsfrågor är betydelse-
fullt för branschen. 

Minskad materialkonsumtion
Samtidigt konstaterarar Anna Denell att den 
svenska bygg- och fastighetsbranschen under 
många år jobbat framgångsrikt med att minska 
energianvändningen från byggnader. 

– Det är en mycket viktig fråga och den 
kommer fortsatt att vara viktig. Men jag 
tycker att man kanske genom att fokusera så 
mycket på den frågan har blundat för andra 
miljöfrågor, som kanske är ännu större. 

Det Anna Denell i första hand tänker på är 

Ökat miljöfokus  
ger nya intäkter
För sitt engagemang och sin drivkraft i ämnet håll-
barhet fick hon utmärkelsen Årets Samhällsbyggare 
2015. Vasakronans miljö- och hållbarhetschef, Anna 
Denell, ser dagligen exempel på att ett starkt miljö-
fokus inte bara är en viktig resurs- och miljöfråga. 

– Det är också en stor möjlighet för fastighets-
ägare att öka sin lönsamhet, säger hon.

TEMA HÅLLBART BYGGANDE

”Om vi ska klara  
framtida mål att 
minska avfallet  
måste alla aktörer  
i byggbranschen  
öka takten”
Anna Denell
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att många företag väljer att inte se elefanten i 
rummet, det vill säga sin materialkonsumtion.

– Många företag jobbar aktivt med att fasa 
ut farliga ämnen ur de byggmaterial som de 
använder. Och det är en jätteviktig fråga, men 
alla företag som jobbar i bygg- och fastighets-
branschen behöver även minska sin användning 
av material eftersom materialen är en resurs 
som tär på miljön. Det gäller både när de ut-
vinns och framställs och transporteras till olika 
byggarbetsplatser.   

Det finns studier som visar att det på vissa 
byggen kan förekomma ett spill som uppgår till 
ungefär 30 procent.

 – Och det är ju så klart inte okey. Men utöver 
det tror jag också att vi måste fundera på vilken 
typ av material vi använder när vi bygger nya 

hus eller renoverar. Det är alldeles för stor andel 
av olika byggmaterial som kommer från icke 
förnybara resurser. 

Vad ska byggbranschen göra för att ändra det?
– Om vi använder material som inte går att 
tillverka av förnybara resurser, så kan vi i 
större utsträckning använda material som är 
åter använda eller tillverkade av återvunnen 
materialråvara. Där tycker jag att det är intressant 
att titta på vad som händer inom till exempel 
gipsindustrin.

Gips är ett ämne som går att återvinna och i 
dag finns fullt fungerande återvunnet gips att 
använda för byggindustrin. Anna Denell tror 
att vi behöver se flera såna exempel i branschen 
för att minska på både materialkonsumtion och 

energiåtgång, och förstås för att kunna hålla 
den höga byggtakt som prognosticeras.

Förändrat fokus i byggbranschen
– Jag tror att vi inom kort kommer se ett stort 
skifte i bygg- och fastighetsbranschen, från en-
sidigt fokus på att spara energi till att fokusera 
mycket mer på vad vi bygger våra hus av. Där tror 
jag att materialindustrin har en oerhört viktig 
roll. De materialtillverkare som redan förstått att 
vi inte kan fortsätta bygga våra hus av ändliga 
resurser kommer vara vinnarna i bygg- och 
fastighetsbranschen om ett antal år. Men om vi 
ska klara framtida mål att minska avfallet från 
bygg- och anläggningssektorn måste alla aktörer 
i byggbranschen omedelbart öka takten.

Text: Anders Myrdal
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Jan 
Janderå

Johan 
Andersson

Ida 
Magnusson

”Flera frågor handlar om ljudkrav och 

brandinklädnad, vilket ställer höga krav 

på oss. Jag gillar helheten som vi får från 

Gyproc. Den hjälp jag och mina kolleger 

får är värd hur mycket som helst.” 

Jan Janderå
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I KEAS NÄRVARO I kommunen bidrar 
till att fler människor flyttar dit och 
att orten därmed växer. Interna-
tionella skolan, The International 
School of Älmhult, behöver 

därför nya lokaler. Samtidigt är Gemö-
skolan underdimensionerad och på 
Klöxhultsskolan anser personal och 
elever att klassrummen är för små. Det 
behövs också fler förskoleplatser.

I april 2016 togs det första spadtaget, för 
det som med sina nära 11 000 kvadrat-
meter, ska bli Sveriges största passivhus-
skola. Under sommaren samma år gjordes 
omfattande markabeten och i slutet av 
augusti gjordes den första plattan.

Passivhus = miljövänligt byggande
Bakgrunden till att skolan byggs med 
passivhusteknik grundar sig i ett poli-
tiskt beslut fattat av Älmhults kommun. 
Kommunen satsar på att ligga i framkant 
avseende byggnation och att bygga 
miljövänligt.

Skolan byggs i två plan och kommer 
att bestå av en internationell förskola 
och skola till årskurs nio och en grund-
skola från förskoleklass till årskurs sex. 

Dynacon har totalentreprenaden med 
samarbetsformen partnering med Älm-
hults kommun. Gyproc levererar en rad 
produkter och lösningar till entrepre-
naden via Per Svensson på XL Bygg i 
Älmhult. Gyprocs ansvarige säljare är 
Håkan Davidsson. 

Håkan har i omgångar, som sakkun-
nig, haft tät kontakt med byggets plats-
chef, Jan Janderå från Dynacon, för att 
utbilda honom och hantverkarna som 
monterar Gyprocs produkter.

Bra samarbete
– Den största utmaningen med att 
bygga passivhus är att tänka efter en 
gång extra eftersom allt måste vara rakt 
igenom rätt utfört från början. Håkan 
Davidsson höll utbildningar innan vi 
började montera gipset och kommer 

med tips och idéer under arbetets gång, 
säger Jan Janderå. 

Dynacon har tidigare erfarenhet av att 
bygga hus med passivhusteknik, bland 
annat den uppmärksammade tennis-
hallen i Växjö. Men företaget har även 
tillgång till extern specialistkompetens 
inom passivhusteknik, med experterna 
Simone Kreutzer och Tommy Wesslund 
från IG Passivhus Sverige i spetsen. 

Jan Janderå uppskattar den kompe-
tens som han och hans kolleger har 
tillgång till löpande och att Håkan 
Davidsson fungerar som ett bollplank 
när specifika frågor kopplade till Gyprocs 
lösningar dyker upp.  

Ljud- och brandkrav
– Flera frågor handlar om ljudkrav och 
brandinklädnad, vilket ställer höga krav 
på oss. Jag gillar helheten som vi får från 
Gyproc. Den hjälp jag och mina kol-
leger får är värd hur mycket som helst.  

Skolans värmebehov kommer att 

På IKEA-orten Älmhult i Småland byggs sedan våren 2016 Sveriges 
största passivhusskola. När Elmeskolan står klar i slutet av 2017 kommer 
det finnas plats för 800 elever för årskurs F-9. Men cirka två tredjedelar 
av skolan ska vara färdig redan till skolstarten i augusti.

Sveriges största 
passivhusskola
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ligga på under 15 kWh/m2 år. För att 
hålla nere energiförbrukningen har all 
belysning LED-teknik. Under stora delar 
av året värms skolan enbart genom so-
linstrålning och den värme som männ-
iskor, belysning och elektriska apparater 
alstrar. Vintertid får skolan ytterligare 
värme via ett vatten buret värmesystem 
som bland annat värms upp med hjälp 
av bergvärme.

Den så kallade tillskottsvärmen sker 
via borrhål under skolbyggnaden, som 
även kyler skolbyggnaden sommartid. 
Temperaturen kan variera något men 
målsättningen är att den ska ligga på 21 
grader. Solceller med en effekt på 75 000 
kW per år kommer även att installeras.

Höga kvalitetskrav
Kraven är hårda på de produkter och 
material som används vid bygget av 
skolan. Samtliga produkter måste klara 
BASTAs kvalitetskrav, vilka finns i en 
webbaserad loggbok, där leverantörer 
och tillverkare av bygg- och anläggnings-
produkter dokumenterar och följer upp 
produktval i alla steg.

– Nyligen provtryckte vi en del av bygg-
naden och värdena var mycket bra, intygar 
Jan Janderå. 

Certifieringen av passivhus görs via den 
internationella standard som utarbetats av 
Passivhusinstitutet i Darmstadt. Grund-
kraven för certifiering är ett maximalt 

energibehov av 15 kWh per m2 referens-
area.

När detta skrivs i slutet på april är det 
snart dags att dra igång arbetet med 
inredningsdetaljer. Ytskikt och utvändig 
markplanering är också arbetsmoment som 
kvarstår innan eleverna börjar i skolan 
när höstterminen startar i augusti. 

Text: Anders Myrdal

Fakta Elmeskolan
Beställare: Älmhults kommun
Entreprenör: Dynacon 
Construction AB
Arkitekt: Horisont Arkitekter AB
Gyproc levererar följande 
produkter och lösningar  till 
Elmeskolan: Gipsskivor, XR-reglar, 
AC-skenor, TSK – teleskopskenor, 
Glasroc Firecase för alla stål-
inklädnader, Gypfix kortlingsbeslag. 
Gyproc har i omgångar utbildat 
byggarna som monterat Gyprocs 
lösningar och är bollplank när 
specifika frågor dyker upp under 
byggets gång.

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

Håkan Davidsson har i omgångar haft tät kontakt med byggets platschef Jan Janderå för att utbilda honom och hantverkarna som monterar Gyprocs produkter.

Simon Lönn från entreprenören B&G Bygg.

FÖLJ BYGGET  
PÅ ALMHULT.SE 
Gå in på Barn & 
utbildning och 
sedan Grundskola 
och fritidshem. Där 
väljer du Elmesko-
lan och kan sedan 
hitta länken till 
webbkameran. Du 
kan också använda 
QR-koden nedan:
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Vindskyddsskivan Glasroc H Storm tål att exponeras för väder och vind i väntan 
på fasadmonteringen.

Glasroc F FireCase har monterats på alla bärande stålbalkar i S7.

S7 LIGGER ETT stenkast från järn-
vägsstationen Västerås C. Här 
uppförs ett tolvvåningshus 
som innehåller en ovanlig 
blandning av kontor, hotell och 

allmänna utrymmen. När fastigheten står 
färdig nästa år kommer Nordic Choice 
Hotels och flera kontorshyresgäster, som 
bland annat Swedbank, att flytta in. 

Cecilia Enbäck är projektledare på 
HIFAB och har arbetat med projektet 
sedan juni 2016.

– Hotellverksamheten ska flytta in i 
januari 2018 och de första kontorshyres-
gästerna i mars samma år. Eftersom det 
är flera olika verksamheter i byggnaden 
har projektet inneburit flera spännande 
utmaningar, säger hon. 

Närhet till järnvägen
Närheten till järnvägen hade en avgö-

rande betydelse vid projekteringen av 
brandsäkringen av den bärande stommens 
stålbalkar.

– Det fanns farhågor att vibrationer från 
järnvägen skulle kunna påverka byggna-
den och därför skulle stålbalkarna fyllas 
med betong för att stärka stommen. Nu 
visade det sig att det inte var nödvändigt, 
vibrationerna var inte så omfattande som 
man hade trott. Men utan betong påver-
kades stålbalkarnas brandskyddsegen-
skaper, berättar Henrik Zetterström, 
arbetsledare på byggentreprenören Aros 
Bygg & Förvaltning.

Brandsäkert med FireCase 
Lösningen på problemet hittades hos 
Glasroc F FireCase, Gyprocs brand skydds-
 skiva som är lika fukttålig som markna-
dens bästa våtrumsskiva. Den har klass-
ningen H1 enligt gällande EN-standard.

– Stålbalkar i hela byggnaden har klätts 
in med FireCase, som har monterats  
direkt mot balkarna utan luftspalt. Vi hit-
tade en lösning som fungerade mycket 
bra. Att FireCase är fukttåligt upp fattar vi 
som mycket positivt eftersom vi kan 
arbeta även om stommen utsätts för 
väder och vind under monteringsarbetet, 
säger Henrik Zetterström. 

Brandceller och installationer
S7s bottenvåning innehåller bland annat 
hotellreception, restaurang, gym och ett 
servicekontor för Swedbank. Dessutom 
ligger ett parkeringsgarage i en anslu-
tande lågbyggnad, där en del av de 
gamla tågstallarna används. Därefter 
följer sex våningar med hotellrum. De fem 
översta våningarna upptas av kontors-
utrymmen. Högst upp sträcker sig en 
terrass runt hela kontorsvåningen.

Till hälften kontor och till hälften hotell – i Västerås nya landmärke S7 ryms 
många funktioner. Från S7s takterrass är utsikten milsvid. När den bärande stål-
konstruktionen skulle brandsäkras valde man Glasroc F FireCase, som kan mon-
teras direkt mot stålet utan luftspalt och tål att utsättas för väder och vind.

Henrik Zetterström, 
arbetsledare på Aros 
Bygg & Förvaltning.

S7Västerås 
landmärke

NYA
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– Det är en ganska omfattande brand-
cellsindelning av byggnaden och många 
installationer i väggarna, vilket gör 
bygget lite komplicerat. Vi har fått hjälp 
av Gyproc och deras säljare Kent Petters-
son att hitta några speciallösningar. 
Leveranserna från Optimera i Västerås 
fungerar mycket bra, jag gör beställ-
ningar när vi behöver material så vi 
behöver inte ha något lager på plats på 
bygget, säger Henrik Zetterström.

Storm och Ocean
I lättbyggnadssystemen har standard-
gips, reglar och skenor från Gyprocs 
använts genomgående. I hotellrummen 
är badrummen levererade som moduler, 
men i övriga våtutrymmen, till exempel 
restaurangens storkök, har våtrumsskivan 
Glasroc H Ocean monterats. Tack vare 
sin höga formstabilitet är skivan mycket 
lämplig som underlag för kakel och 
klinker. Ocean har dessutom mycket 
goda brand egenskaper.

På vissa sektioner av mellanbyggnaden 
har vindskyddsskivan Glasroc H Storm 
monterats.

– Gummimattor ska täcka skivorna. 
Den övriga fasaden bekläs med borstat 
aluminium, berättar Henrik Zetter-
ström.

Fakta Sigurd 7 
12 våningar, varav de fem översta våningarna 
upptas av kontor på mellan 150 och 3 000 
kvadratmeter. Entréplanet kommer att 
innehålla hotellobby, restaurang och publika 
funktioner. Ovanför entréplanet blir det 
hotell med drygt 140 rum i sex våningar, som 
kommer att drivas av Nordic Choice Hotels.
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver.
Byggherre: Klövern
Totalentreprenör: Aros Bygg & Förvaltning
Arkitekt: Archus Arkitekter i Västerås AB

Aros Byggs Mats Berglund monterar gips i ett av de blivande hotellrummen.

Kontakt  
Kent Pettersson
kent.pettersson@gyproc.com
Tel. 0171-41 52 42
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Aros Byggs Mats Berglund monterar gips i ett av de blivande hotellrummen. Adam Norgren sågar till gips för brandbeklädnaden av de bärande stålbalkarna.
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KRONÄNGSSKOLAN BLIR VAXHOLMS nya hög-
stadium och kulturskola, med plats 
för cirka 500 elever. Att kulturen 
står i fokus är tydligt i hela skol-
byggnaden. Här finns bland annat 

en stor aula med scenutrymme, flera mindre 
musikrum och en dansstudio. I dessa rum har 
man valt att montera Gyptone akustikundertak.

Kronängsskolan ritades av arkitekt Mattias 
Palme på LLP Arkitektkontor.

– Jag föreskrev perforerade akustikundertak 
i de utrymmen där de var den mest naturliga 
lösningen, säger han.

I aulan har undertaket en grå kulör och i dans-
studion är taket svart. I de individuella musik-
rummen är akustikundertaken vita.

– En konsult inom scenteknik, Torsten Nobling, 

fungerade som rådgivare vid valet av färger. Svart, 
grått och vitt är neutrala och därför optimala 
som bakgrund vid scenframträdanden, berättar 
Mattias Palme.

Stora delar av skolans golv har belagts med en 
grå gummimatta, som ska ge en behaglig ljud-
miljö. Det innebär också att skolan, förutom i 
entrépartierna, blir fri från ytterskor.

Kronängsskolan har en bergvärmeanläggning 
som används för uppvärmning av golv inom 
skolan. I skolan så finns även en avancerad 
ventilationsanläggning med variabelflöde. Ett 
variabelflödessystem innebär att ventilations-
flödet under drifttiden kan variera. Det regleras 
efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller person-
närvaro och därmed kommer tomma rum att 
ventileras minimalt. 

Behov av god ljudmiljö
De demonterbara akustikundertaken från Gyp-
tone är uppbyggda av T-bärverk med Gyptone 
Point 11 akustikskivor. Det är en perforerad 
gipsskiva med målad yta och runda hål, som i 
kombination med den bakomliggande akustik-
filten ger goda akustiska egenskaper. Ytan är 
både slitstark och lättunderhållen.

Tamazi Sandukhadze är en av de montörer som 
arbetat med akustikundertaken. Det stora taket 
i aulan har han monterat på egen hand hjälp av 
en saxlift. I taket sitter ett antal tunga armaturer 
som utan problem vilar på bärverket. Aulan rym-
mer 320 personer och en scen som går att göra 
större eller mindre efter behov. Här finns också 
modern teknik för ljus och ljud, till exempel 
scenbelysning som också monteras i taket.

I Vaxholm byggs just nu Kronängsskolan, en av Stockholms 
modernaste skolor som ska uppfylla kraven i certifieringen 
Miljöbyggnad Guld. Här inryms Kulturskolan som ställer 
höga krav på lokalernas ljudmiljö.

God ljudmiljö för Kulturskolan
Det svarta akustikundertaket tar upp tyngden från de tunga armaturerna utan problem.
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Kontakt  
Fredrik Berg
fredrik.berg@gyproc.com
0171-41 53 15

Fakta Kronängsskolan
Ny högstadie- och kulturskola i centrala 
Vaxholm på 6 000 kvadratmeter. Plats 
för 500 elever. Eget skolkök, cafeteria, 
bibliotek, aula med plats för 320 personer, 
gemensamma studielandskap.
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld
Beställare: Vaxholms stad 
Totalentreprenör: Erlandssons Bygg
Arkitekt: LLP Arkitektkontor AB

God ljudmiljö för Kulturskolan
Väl fungerande samarbete
Monteringsarbetet av akustikundertaken har 
utförts av Bygg & Akustikteknik AB, en av 
Storstockholms största undertaksentreprenörer, 
med över 40 år i branschen. Sedan 15 år till-
baka drivs företaget av bröderna Mats Carlson 
och Simon Carlson. 

Bygg & Akustikteknik jobbar främst med 
finakustik för kontor, kommersiella fastigheter 
och offentliga lokaler och sysselsätter ett åttio-
tal akustikmontörer i dag.

– Vi utgår från de föreskrivna lösningarna i 
ett projekt, men ibland måste man omarbeta 
dem och lämna egna förslag på lösningar, säger 
Mats Carlson. När det gäller Kronängsskolan 
har vi kunnat följa beställarens föreskrift utan 
problem.

– Vi har arbetat med Gyproc så länge vi har 
hållit på med akustikundertak. Samarbetet 
fungerar fantast iskt bra, inte minst med  
Gyprocs säljare Fredrik Berg, säger Simon 
Carlson.

Gyprocs Fredrik Berg och Mats Carlson från Bygg &Akustikteknik har arbetat tillsammans med Kronängs-
skolans akustik undertak.

Undertaket i Kronängsskolans aula har monterats med hjälp av saxlift.

”Jag föreskrev perfore-
rade akustikundertak i de 
utrymmen där de var den 

mest naturliga lösningen.”
Arkitekt Mattias Palme
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Återbesök på Manillaskolan: 
Givande samarbete  
gav god ljudmijö

I SAMBAND MED flytten av Manillaskolan från 
Djurgården till Kungsholmen för fyra år 
sedan besökte Solutions 2012 bygget som 
då var i full gång. Dagens Manillaskola 
ligger i en byggnad som uppfördes 2004 

och tidigare användes av Lärarhögskolan. 
Skolan tar emot elever från Stockholms, 

Uppsala och Gotlands län. I dag går drygt 100 
elever på Manillaskolan.

Skolan bildades 1809 och flyttade från centrala 
Stockholm ut till Djurgården 1812. 1864 invigdes 
den byggnad som fram till år 2013 var Manilla-
skolans huvudbyggnad. 

Akustiken testades i provrum
Specialpedagogiska skolmyndigheten, som 

ansvarar för Manillaskolan, satsade på att skolan 
ska ligga i framkant när det gäller tvåspråkighet, 
ny teknik, ljudmiljö och modern pedagogik. 
Miljön i de nya lokalerna utformades redan från 
starten så att den passar de höga krav som ställs 
på en väl fungerande modern skola. Under 
byggtiden skapades till exempel ett provklass-
rum för att man skulle kunna testa skolmiljön 
och utvärdera olika akustiska lösningar.

Ingemar Holmberg är hörseltekniker på 
Manillaskolan, vilket innebär att han bland 
annat arbetar med den teknik som används på 
skolan. Det gäller både den avancerade hörsel-
teknik som finns installerade i klassrummen 
och elevernas egna hörhjälpmedel.

– Provklassrummet var viktigt eftersom 

objektiva akustikmätningar trots allt inte säger 
hela sanningen om en ljudmiljö. Alla undervis-
ningsutrymmen klarar ljudklass A, och övriga 
utrymmen ljudklass B, men vi behövde ändå 
genomföra så kallade ”upplevelsemätningar”. 
Det är bara genom att låta elever och lärare 
testa undervisningsmiljön som man kan säga 
hur den egentligen fungerar/upplevs. Ljud från 
olika fasta installationer, ventilation och trafik-
buller upplevs på väldigt olika sätt, berättar 
Ingemar Holmberg.

Trots att Manillaskolan bara ligger 14 meter 
från en kraftigt trafikerad väg i centrala Stock-
holm, klarar skolan alla ljudkrav.

– Det har resulterat i en speciell situation på 
skolgården, där vi med hjälp av basabsorbenter 
har skapat en god ljudmiljö trots att den omges 
av glas och betong, säger han.

Delaktiga elever och lärare
För en utomstående är det kanske inte självklart 
att en skola för döva behöver ha en bra ljudmiljö, 
men ljudkraven är mycket höga. I takt med att 
tekniken har utvecklats har också skolans elev-
sammansättning förändrats. Detta ställer stora 
krav på miljön runtomkring.

– Behovet av att flytta från den gamla Manilla-
skolan uppstod när kraven på vår skolmiljö för-
ändrades. Nu finns alla förutsättningar för en god 
ljudmiljö integrerade i skolan på ett helt annat 
sätt, till exempel när det gäller teknik, berättar 
Åsa Helmersson. Hon är språklärare i svenska, 
teckenspråk och engelska samt förstelärare.

I arbetet med att anpassa skolmiljön deltog 
elever, lärare och föräldrar, bland annat genom 
ett föräldraråd. 

– Eleverna påverkade till exempel utform-
ningen av skolgården. En slöjdlärare ritade om 
stolar till klassrummen, med ett ryggstöd som 

På Manillaskolan går döva och hörselskadade elever, något som ställer 
höga krav på skolans ljudmiljö. 2013 flyttade skolan in i nya lokaler. Vid byg-
get av dagens moderna skolbyggnad användes flera byggnadstekniska  
speciallösningar för att skapa en trivsam skola med god akustik. 

Manillaskolans Åsa Helmersson och Ingemar Holmberg upplever en trivsam skolmiljö med en god akustik 
för de döva och hörselskadade eleverna.

18     Gyproc Solutions www.gyproc.se



gav bättre utrymme för att kunna använda 
teckenspråk. Det var verkligen en gemensam 
arbetsinsats, säger Åsa Helmersson.

Hur blev då resultatet för dagens Manillaskola? 
– Vi har fått väldigt trivsamma och funktionella 
lokaler, med en behaglig ljus- och ljudmiljö, 
säger Åsa Helmersson. 

Speciallösningar från innerväggar till skolgård
Den nya Manillaskolan är fylld med special-
lösningar, allt för att förhindra att ljudvågorna 
fortplantar sig i byggnaden. För att stoppa ljud-
vågorna f inns till exempel 
inga genomgående innerväg-
gar, utan det finns alltid ett 
mellanrum mellan väggarna 
till varje enskilt rum. Det 
finns till exempel också dub-
belväggar på vissa ställen med 
förskjutna reglar för att för-
bättra ljudmiljön. Många 
genomföringar är g jorda i 
vinkel för att nå maximal 
ljuddämpning.

– Väggarna lutar med 3–5° på vissa ställen, 
detta för att undvika parallella ytor som kan 
reflektera ljud. Konstruktionen är bara en del, 
många andra detaljer har valts ut med tanke på 
akustiken, inte minst taluppfattbarheten. Absor-
benter och diffusorer har placerats ut på väg-

garna för att samverka med varandra, men inte 
bara för att dämpa buller utan också för att 
lyfta fram talet. Det gäller särskilt konsonant-
ljuden som är språkbärande och svagare i ljud-
styrka än vokalerna. Det fungerar som ett po-
sitivt eko, säger Ingemar Holmberg.

Absorbenter orsakar energiförluster i ljud-
vågarna genom att rörelseenergi övergår till 
friktionsvärme och förhindrar därmed ljud-
vågorna från att spridas vidare. Med en diffusor 
”splittras” i stället ljudvågorna och dessa sprids 
ut i både riktning och tid. Diffusorer passar bra 
i större utrymmen.

– I korridorerna har vi 
satt upp absorberande an-
slagstavlor. Elevernas sto-
lar har till exempel inte 
ben utan medar, för att 
minska ljudet av att de dras 
över golvet, säger Ingemar 
Holmberg.

Givande samarbete
Gyproc svarade för de 
akustiklösningar för inner-

väggar som används i den nya Manillaskolan, 
där man ingick i en stor projektgrupp. Om-
byggnadsprojektet präglades hela tiden av 
samverkan mellan entreprenörer, materialleve-
rantörer och skolans personal och elever.

Den ansvariga arkitekten Ninna Pihl från 

AIX Arkitekter AB ansåg att projektgruppens 
möten var mycket givande:

– Gyproc gav bra support under hela processen, 
särskilt under byggskedet. Såväl jag själv som 
akustikern Lennart Nilsson har goda erfaren-
heter av Gyproc sedan tidigare, därför föreskrev 
vi att deras produkter skulle användas på den 
nya Manillaskolan. Under ett bygge med så här 
höga ljudkrav är det viktigt att kunna vara 
flexibel. Verkligheten ser inte alltid ut som den 
gör på ritningar. Gyproc har beprövade, an-
passningsbara akustiklösningar som går att 
justera under byggskedet. Man har dessutom 
kunskapen och resurserna för att fungera som 
ett stöd för alla berörda, sade hon.

Enligt Kjell Franzén, platschef för byggentre-
prenören Viktor Hansson, var Gyprocs tekniska 
support ett viktigt bollplank för idéer inom 
projektgruppen. Även ur hållbarhetssynpunkt 
fanns det fördelar med Gyproc:

– För att minska spill fick vi till exempel 
stål reglarna och gipsskivorna levererade i rätt 
längder. Allt gipsspill gick dessutom tillbaka 
till Gyproc, sade Kjell Franzén.

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

Inne i skolan gör byggnadens runda form att man undviker parallella väggar, vilket ger en bättre akustik miljö. På den omslutna skolgården är det dock en nackdel. 
Ljudabsorbenter av olika typ löser en del av problemet.

”Väggarna lutar med 3–5° 
på vissa ställen, detta för att 
undvika parallella ytor som 

kan reflektera ljud. Konstruk-
tionen är bara en del, många 

andra detaljer har valts ut med 
tanke på akustiken, inte minst 

taluppfattbarheten.”
Ingemar Holmberg 
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BR ANSCHR ÅDET YBG ÄR en ekonomisk 
förening som består av flera olika 
aktörer inom byggbranschen med 
anknytning till produktion, mon-
tering och ytbehandling av gips-

skivor. Här ingår bland annat producenter av 
tapeter, spackel, färg och gipsskivor, Måleriföre-
tagarna och Sveriges Målerikonsulters förening.

Per Karneke, som till vardags arbetar som 
målerikonsult på färgkoncerner Tikkurila Sverige 
AB, har deltagit i YBGs arbete sedan 1999 och 
är sedan årsskiftet föreningens sekreterare.

– Orsaken till att YBG startade sin verksamhet 
var helt enkelt att det fanns brister i både kon-
struktion, montering och ytbehandling av 
gipsskivor som resulterade i stora problem. 
Skivor satt inte fast ordentligt, skarvar och väg-
gar sprack, reglar och väggar var sneda och 
målade ytor blev flammiga. Bristerna var kost-
samma för alla inblandade och drabbade inte 
minst slutkunderna, berättar han.

Krafttag genom samarbete
I slutet av 1990-talet togs ett initiativ för att 
komma till rätta med de brister som hade präg-
lat branschen under lång tid. 

– Vi samlade representanter för Målarmästarna, 
Måleriföretagen, färg- och skivtillverkare för 

att verkligen komma fram till hur vi bäst löser 
problemen. Starten var trög eftersom man nog 
inte var van att samarbeta på det här sättet, men 
arbetet kom så småningom igång och har sedan 
dess löpt på bra, säger Per Karneke.

Den första versionen av YBG-skriften kom 
2002, och den har kommit ut i ett antal upp-
daterade versioner sedan dess. Skriften på 40 
sidor tar upp allt från projektering och produkt-
val till hantering, ytbehandling och efterkon-
troll. Den finns även i en e-version. Nästa 
upplaga av YBG-skriften har en planerad utgiv-
ning under hösten 2017.

– Skriften tar upp vilka konstruktioner och 
ytbehandlingar som är lämpliga att föreskriva, 
hur ytbehandlingen ska utföras och vilket  
resultat som kan förväntas. En förutsättning för 
att uppnå föreskriven yta är att följa skriftens 
angivna rekommendationer och materialangi-
velser, säger Per Karneke.

Stora delar av YBG-skriften känns igen från 
Gyprocs monteringshandbok, som har fått 
bilda rättesnöre för förarbetet inför spackling 
och ytbehandling av gipsskivorna.

– Ett bra slutresultat är beroende av ytbe-
handlingen, som är beroende av monteringen, 
som i sin tur är beroende av att få rätt förut-
sättningar för montering. Om varje led i kedjan 

tar sitt ansvar och följer våra rekommendationer 
kan man undvika många av de problem som 
annars kan uppstå, säger han.

Minskade reklamationer
Ett av branschrådets stora mål uppnåddes 2011 
när YBG-skriften blev en del av byggbranschens 
referensverktyg AMA (Allmän Material och 
Arbetsbeskrivning).

– För oss var det alltid självklart att detta var 
ett delmål. Att vara del av branschpraxis ger en 
helt annan tyngd till våra rekommendationer, 
säger Per Karneke.

Sedan mars 2017 är Thomas Viktorsson, tf 
försäljningschef på Gyproc, ordförande för 
YBG.

– Mycket har hänt under de senaste 20 åren, 
men det finns fortfarande delar som behöver 
förbättras. Vi behöver bli bättre på att infor-
mera om fördelarna med att följa YBG-skriften, 
inte minst när det gäller beställarledet. Har 
beställaren föreskrivet ett önskat ytresultat 
måste man också förstå hur man skapar förut-
sättningar för att nå dit, från projektering och 
materialval till gipsmontörernas och målarnas 
arbete. Då förstår man också vad som ligger till 
grund för kostnaden för arbetet, säger Thomas 
Viktorsson.

Grunden för en 
snygg gipsvägg 
skapas på projekteringsstadiet

Branschrådet Yrkesmässig behandling av gipsskivor, YBG, har under decen-
nier arbetat för att samla branschen kring en praxis för hur man projekterar, 
monterar och ytbehandlar gipsskivor på ett yrkesmässigt sätt. 

– Förutsättningarna för ett bra ytresultat skapas redan under projekte-
ringsstadiet. Då får vi hållbara och säkra ytbehandlingar som räcker hela den 
underliggande konstruktionens livslängd. Då får vi också nöjda slutkunder, 
säger Per Karneke, sekreterare på YBG. 
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Men ökade kostnader på ett område kan 
samtidigt ge minskade kostnader på ett annat. 
Per Karneke hänvisar till minskade reklama-
tionskostnader för lättbyggnadssystemen som 
ett resultat av YBGs arbete.

– Det man inte får glömma bort är slutan-
vändarna. Målet är att ge dem ett snyggt och 
håll bart resultat på väggar och tak, det är därför 
vi har tagit fram våra rekommendationer, säger 
han.

Påverkar och påverkas av branschen
YBGs arbete har också haft en påverkan på 
både arbetsmetoder och produktutveckling. 

– Tidigare använde till exempel ungefär 90 
procent av må larna g la sf iber remsa v id 
skarvspackling, i dag är det 90 procent som 
använder pappersremsa, säger Per Karneke.

Även leverantörssidan har påverkats av YBGs 
arbete.

– Genom YBG får producenterna insyn i 
problem som vi annars sällan får ta del av. Det 
gäller till exempel utveckling av det papper som 

täcker gipsskivorna, men även av spackel och 
färg. Detsamma gäller lättbyggnadsmontörerna, 
där kan YBG göra stor skillnad bara genom att 
öka medvetenheten om vad monteringen betyder 
för ytbehandlingen, säger Thomas Viktorsson.

Per Karneke fortsätter:
– Målarna har också blivit bättre på att säga 

ifrån när monteringsarbetet inte håller måttet. 
Jag tror att 97 procent av alla misstag som görs av 
hantverkare inte beror på slarv utan på okunskap. 
Men antalet misstag minskar stadigt, särskilt efter 
inkluderingen av YBG-skriften i AMA11.

Flera utvecklingsvägar
Hur ser då framtiden ut för YBG?
– Ett exempel på en utmaning är att vi måste 
anpassa oss till branschens användning av trä-
skivor som underlag för gipsskivor. Det är två 
material som inte riktigt trivs ihop, men som 
ändå måste omfattas i våra rekommendationer 
för att minimera riskerna.Vi har redan påbörjat 
vårt arbete att utöka YBG till att även omfatta 
andra skivor, som kompositskivor, och inte bara 

pappersklädda gipsskivor. Även om vi behåller 
förkortningen YBG kommer kanske förening-
ens fullständiga namn att vara Yrkesmässig 
behandling av skivor, säger Per Karneke.

Att bli synligare, inte minst på internet, är 
en annan målsättning. 

– Sedan finns det plats i branschrådet för 
byggindustrin, som just nu inte är represente-
rade i YBG. Detsamma gäller kanske även 
föreskrivarsidan, säger Thomas Viktorsson.

Det är möjligt att YBGs roll kan förändras 
i framtiden. 

– Det finns fler vägar för YBG att gå. Det 
finns kanske behov av att genomföra kontroller 
under byggprojekten för att se att våra rekom-
mendationer verkligen har följts av alla inblan-
dade, eller en besiktning efter projektets ge-
nomförande. Det är tänkbart att det går att 
införa en YBG-auktorisation av både ytbe-
handlings- och monteringsföretagen, säger 
Thomas Viktorsson.

Mer information om YBG hittar du på ybg.nu

Per Karneke och Thomas Viktorsson ser båda stora utvecklingsmöjligheter för YBG och deras roll inom ytbehandling av gipsskivor.
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Gyproc har deltagit i flera av de nominerade 
projekten i arkitekturtävlingen Årets bygge 
2017. Vinnaren Rättpsykiatriskt centrum i 
Trelleborg presenterades i Solutions redan 
för två år sedan. Här har modern vårdmiljö 
kombinerats med hög miljöprestanda och 
nyskapande arkitektur.

RÄTTSPSYKIATRISKT CENTRUM I Trelleborg, RPC, togs 
i bruk i höstas efter en byggtid på drygt två år 
och rymmer högspecialiserad rättpsykiatrisk 
vård, forskning och utbildning.

Planen var från början att byggnaden skulle 
byggas som ett passivhus, men under projektets 
gång ändrades målsättningen till plusenergihus. 
Det innebär att byggnaden innehåller en mängd 
detaljer som gör det extra energieffektivt. Hela 

energibehovet ska täckas av lokalt producerad 
energi, bland annat från solceller och solfångare, 
vindkraftverk och från geotermi. 

Golv, ytterväggar, tak och fönster görs hög-
isolerande och ventilationsluftens energiinne-
håll återanvänds med över 80 procent.

Även om det sällsynt med brott, rymnings- 
eller fritagningsförsök på rättspsykiatriska 
vårdinrättningar har säkerheten en hög prioritet 
på RPC. Byggnaden konstruerades för att 
garantera en god överblick och säkra flöden för 
både personal och intagna.

Leif Andersson, platschef för byggentrepre-
nören MVB Syd, berättade:

– Byggnadstekniskt skiljer sig inte byggnaden 
särskilt mycket från andra vårdinrättningar. Vi 
monterar en extra plywoodskiva i lättbyggnads-
väggarna för att öka hållfastheten. Dessutom är 

isoleringen betydligt tjockare eftersom det är 
ett passivhus.

Gyproc levererade såväl gipsskivor till väggar 
och tak som stålprofiler till bygget. Det hand-
lade främst om standardgips samt stålprofiler, 
skenor, reglar och profiler inom väggsystemen 
XR och GS.

– Det känns betryggande att använda en 
etablerad leverantör, när det ställs höga miljö- 
och säkerhetskrav på hela projektet, sade Leif 
Andersson. 

Årets bygge 2017 
– Vinnande kombination av vård och hållbarhet

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg kombinerar modern vårdmiljö med nyskapande arkitektur. 

Kontakt  
Håkan Davidsson
hakan.davidsson@gyproc.com
0171-41 54 08
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MALMÖ SALUHALL BLEV nominerade redan 
innan saluhallen slog upp portarna för 
de första kunderna. Den tidigare ruinen 
har nu blivit en myllrande handelsplats 
i centrala Malmö. 

Eftersom byggnaden är k-märkt gällde 
det att vara varsam i renoveringen. Tegel-
väggarna har till exempel återställts i sitt 
ursprungliga skick. Gjutjärnsfönster i 
original har monterats in. Saluhallen har 
slutligen fått ett nytt tak. Gyproc har 
levererat gips och stål till innerväggar 
samt THERMOnomicsystem till ytter-
väggar. 

– Gyproc har hjälpt till med en del 
konstruktionsfrågor som uppstod under 

arbetets gång, till exempel när det gäller 
dimensionering av reglar. Det går inte 
att förutse allt i ett sådant här bygge och 
Gyprocs Håkan Davidsson har varit ett 
viktigt stöd, sade Magnus Ekberg, som 
under projektet var platschef för entre-
prenören JSB Syd.

Fakta Malmö Saluhall
Byggherre: Syskonparet Nina Totté 
Karyd och Martin Karyd, genom 
bolaget Annabostäder
Generalentreprenör: JSB Syd
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter

Fakta Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
12 700 kvadratmeter, med en kombination av kubformade 
och triangulära huskroppar. Runt en stor innergård för 
patienterna ligger fyra vårdavdelningar, personalens lokaler 
och förvaltningsrättens lokaler. 
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld.
Byggherre: Region Skåne
Arkitekt: BSK Arkitekter
Byggentreprenör: MVB Syd
Totalkostnad: 500 miljoner kronor

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg kombinerar modern vårdmiljö med nyskapande arkitektur. 

EXPERIMENTHUSET HSB LIVING LAB innehåller 
29 lägenheter som utrustats med flera 
utbytbara väggar i jakten på framtidens 
boende. Här ska helt nya tekniska och 
arkitektoniska innovationer ska testas 
under 10 år, bland annat genom att 
studenter och gästforskare kommer att 
bo i de olika lägenheterna. 

– Här testas nya byggmaterial och bygg-
tekniker ihop med standardmaterial. 
Det handlar till exempel om olika lös-
ningar i stål, cement och gips. Här kommer 
vi att använda oss av material från Gy-
proc, berättar Mats Stoltz, vd för Swe-
dish Modules som levererade 44 färdig-
inredda moduler till HSB Living Lab.

Modulerna består av en stålstomme 
med ett lättregelsystem i aluminium. 
Väggskivorna är av gips från Gyproc.

Övriga nomineringar
Den prestigefulla utmärkelsen Årets bygge har delats ut varje år sedan 2014 
och i årets upplaga fanns ytterligare tre projekt där Gyproc har bidragit som 
leverantör: Kungliga Musikhögskolan, Malmö Saluhall och HSB Living Lab. 
De två sistnämnda projekten har tidigare har presenterats i Solutions.

Fakta HSB Living Lab
Byggherre: HSB
Arkitekt: Tengbom
Byggentreprenör: Peab

Foto: Tengbom
Foto: Tom

az Lundstedt

Foto: Elin Bennew
itz
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Hjältarnas Hus
en hållbar oas för sjuka barn

HHJÄLTARNAS HUS SKA fungera 
som en fristad för barn-
familjer där någon drabbats 
av en allvarlig sjukdom 
och måste få sjukhus vård. 

Konceptet finns på flera håll i Sverige och 
det senaste Hjältarnas Hus invigdes i 
mitten av maj i Umeå. Initiativet togs av 
Barncancerfonden Norra och drivs nu 
som en förening.

Även om det inte bedrivs någon 
egentlig vård i Hjältarnas Hus har man 
lagt stor vikt vid den fysiska miljön. 
Målet har varit att skapa ett hemlikt 
boende i läkande och rogivande miljö, 
där barnen och familjerna kan ha en så 
fungerande vardag som möjligt, enligt 

Anna-Carin Dahlberg, chef för White 
arkitekters kontor i Umeå.

Hon betonar att inomhusklimat, 
miljöomsorg och långsiktig hållbarhet 
har givetvis varit styrande i deras arbete. 
Man har strävat efter att helheten ska 
kännas varm och ombonad med natur-
liga material, behagliga färger och fin 
ljussättning i alla rum.

En plats att återhämta sig
Hjältarnas Hus, som har totalt 15 lägen-
heter, är placerat vid Norrlands universitets-
sjukhus (Nus) i Umeå, i vacker parkmiljö 
avskilt från sjukhuset men ändå nära 
berörda kliniker. 

Västerbottens läns landsting bygger 

huset och hyr ut det till föreningen 
Hjältarnas Hus som ska driva verksam-
heten.

Byggprojektet omfattar både nybygg-
nad och ombyggnad av en bef intlig 
byggnad, den 100 år gamla Grindvaktar-
stugan, berättar Ulf Bergström, platschef 
på byggentreprenören Nåiden Bygg.

– Strax söder om Umeå universitets-
sjukhus ligger ett gammalt trähus i två 
våningar plus källare som vi i princip 
röjt ut helt och hållet. Stommen sparades 
men tak, innerväggar, fönster, dörrar 
och fasad är utbytta. Alla ytskikt är nya. 
Man ansåg att fastigheten var värd att 
bevara, även om den inte är kulturminnes-
märkt på något sätt, säger han.

I Hjältarnas Hus i Umeå ska sjuka barn och deras familjer bo i en hemlik miljö, 
för att få en nödvändig respit från sjukhussalar och jobbiga behandlingar.  
I projektet har fokus även lagts på långsiktig hållbarhet, komfort och miljö.

Gyproc har levererat samtliga lättbyggnadssystem till Hjältarnas Hus.

Anna-Carin Dahlberg 
är chef för White 
arkitekter i Umeå.

Foto: M
irja W

estling.

24     Gyproc Solutions www.gyproc.se



Plats för lek och avkoppling
I det befintliga trähuset på drygt 450 
kvadratmeter ryms tre lägenheter samt 
kontor. Tillbyggnaden på cirka 1 100 
kvad ratmeter knyts samman genom en 
mellanbyggnad, även dessa båda i två 
våningar.

– Här finns lekrum, gym, telefonrum, 
gemensamt kök med matplats samt tolv 
lägenheter. Eftersom Hjältarnas Hus 
ligger en bit från sjukhuset arbetade vi 
inte i känsliga vårdmiljöer utan bygg-
projektet drevs som ett vanligt kontors/
bostadsprojekt, berättar Ulf Bergström.

Sjukhusparken erbjuder plats för lek 
och avkoppling och i närheten finns 
stora grönområden. 

Gyproc har levererat 
lättbyggnadssystem 
till hela Hjältarnas 
Hus, bland annat det 
nedpendlade under-
takssystemet GK.

Ulf Bergström, platschef på entreprenören 
Nåiden bygg.

www.gyproc.se      Gyproc Solutions       25    



– Läget i förhållande till sjukhuset 
innebar att leveranserna fungerade utan 
problem, säger Ulf Bergström.

Den nybyggda delen av Hjältarnas 
Hus innehåller många intressanta detal-
jer, bland annat en diagonal taknock 
som löper tvärs över huset med sned-
ställda takstolar. Taket avvattnas via 
hängrännor och stuprör i stål. Fasaden 
har klätts med MDF-skivor med åtta 
olika perforerade mönster.

– Det gäller att kombinera och mon-
tera panelerna på exakt rätt sätt för att 
fasadmönstret ska passa, så det har varit 
en liten utmaning, säger Ulf Bergström.

Stöd från Gyproc
Lättbyggnadssystemen för innerväggar 
och undertak kom från Gyproc och 
levererades genom Beijer i Umeå. Det 
handlade om standardgips, brand-
skyddsskivor Gyproc Protect F, reglar 
och andra komponenter. Med undertaks-
systemet Gyproc GK har man monterat 
den helt släta skivan Gyproc Planum, med 
nedsänkta kort- och långsidor. 

– Gyprocs system var föreskrivna i 
projektet som vi utförde som en gene-
ralentreprenad. Det här var första 
gången som jag har medverkat i ett 
projekt där Gyprocs GK-system ingår. 
Som allt annat tar det ett tag innan man 
lär känna ett nytt system, men sedan flöt 
monteringen på bra. Vi fick ett mycket 
väl fungerande stöd från Gyproc och deras 
säljare Anders Mikaelsson. Han fanns 
hela tiden på plats för att ge oss användbar 
information och höll dessutom i en ut-
bildning för gubbarna innan arbetet 
med GK-systemet satte igång, säger Ulf 
Bergström. 

Gyproc GK är ett nedpendlat undertak 
som består av bärprofiler och tvärprofiler 
i stål samt olika typer av upphängning. 
Systemet ger upp till 50 procent snabbare 
monteringstid, möjliggör högre under-

taks höjder och erbjuder mer plats till 
installationer. GK ger ett plant och 
optimalt underlag för montering av 
skivor och kan användas som ljudisole-
rande undertakslösning.

Fakta Hjältarnas Hus
Byggherre: Västerbottens läns 
landsting
Arkitekt: White arkitekter i Umeå
Inredningsarkitekt: TM Konsult
Byggnadsentreprenör: Nåiden 
Bygg AB

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

I Hjältarnas Hus kan sjuka barn och deras familjer bo i en hemlik miljö under vistelsen på Umeå Universitetssjukhus.
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Så funkar soduko: Fyll i de tomma rutorna så att varje horisontell rad, vertikal 
kolumn och region (innehållande 3 x 3 rutor) innehåller sifforna 1–9. En siffra 
kan aldrig förekomma mer än en gång i samma rad, kolumn eller region.

Medel Svår

De tre först öppnade rätta lösningarna vinner två biobiljetter. 
Klipp ut eller kopiera dina lösningar och skicka dem senast den   
31 augusti 2017 till: Gyproc,  Att: Mia Strömberg, Box 153, 746 24 
Bålsta. Märk kuvertet ”Sudoku Solutions”. 
Lycka till!

Namn: _________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________

Postadress: _____________________________________________________________

Lös sudoku och 
vinn biobiljetter! VINN!

9 7 8
3 2 9

8 5 3

1 6 4 8
4 3 1

7 1

2 6 7 3 1
1 8 7

7 5 6 2
© Bulls

9
1 2 4
7 4 6

1 8
2 6

9 7 2

4 7 2 6
6 8 7 5 4

5 1
© Bulls

DEN 12 JUNI tillträdde Marie Nordqvist sin 
tjänst som fabrikschef på Saint-Gobain 
Gyproc i Bålsta. Marie Nordqvist är 
högskoleingenjör, en utbildning hon har 
kompletterat med bland annat arbetsrätt 
och Lean Production. Hon har tidigare 
innehaft olika chefspositioner inom Volvo-
koncernen och arbetat som fabrikschef 
på Strängbetong. Närmast kommer 

Marie Nordqvist från tjänsten som pro-
duktionschef på E.ON, där hon bland 
annat har ansvarat för produktion av 
fjärrvärme.

Marie är bosatt i Köping med man och 
snart utflugna barn. Fritiden tillbringar 
hon gärna i fjällstugan i Sälen och i Vasa-
loppsspåren. I år deltog hon i Vasaloppet 
för 13:e gången!

Marie Nordqvist är ny  
fabrikschef på Gyproc i Bålsta

Foto: Privat
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En viktig del av ett hållbart byggande är 
bygg optimering, alltså att redan i projek-
teringsstadiet sikta mot en hållbar livscykel 
för en byggnad. På så sätt kan man mini-
mera resursanvändningen vid produktion, 
transport, byggprocess, drift och underhåll 
av byggnaden.

Digitala verktyg
På gyproc.se finns två nya beräkningsverktyg:
•  Med Habito beräkningsprogram kan du 

snabbt se hur tunga prylar, till exempel 
TV, köksskåp, hyllor med mera som du kan 
hänga upp på gipsväggar med Habito. 

•  Med vårt mängdberäkningsprogram för 
GK bärverk får du information om vad och 
hur mycket material som behövs när du 
ska montera innertak i en eller två nivåer. 

Monteringsanvisningar m m
Dessutom kan du numera enkelt hitta 
monteringsanvisningar för Gyproc lätt-
byggnadssystem innerväggar, ytterväggar, 
undertak och bjälklag på gyproc.se. 

Sedan tidigare kan du hitta pro jek te rings-
 verktyg för skolbyggnader, dimensionering 
av brandskydd samt ljudgranar, Gyproc 
Hand bok och Wall Selector. 

Vi önskar alla läsare, kunder och  
samarbetspartners en trevlig sommar! 
Håll dig uppdaterad med vårt digitala nyhetsbrev. Är du inte redan är prenumerant 
så kan du registrera dig på www.gyproc.se. Inom kort kan du även läsa Gyproc 
Solutions digitalt, på webb eller mobil. Surfa in på solutions.gyproc.se

Gyproc
e-News

JULLUNCHERNA ÄR EN lång tradition som arrangeras 
av arkitektinfo.com, ett forum som samlar flera av 
landets ledande varumärken, bland annat SAPA, 
Assa Abloy, Saint-Gobain Ecophon och Forbo. 

2017 är Gyproc för första 
gången en av deltagarna i 
den exklusiva skaran.

Luncherna har genom 
åren vuxit till att bli ett av 
Sverige största och mest 
populära evenemang bland 
arkitekter, föreskrivare, 
konsulter och projektörer. 

Platserna på luncherna är eftertraktade.
– Detta är ett unikt och värdefullt tillfälle för 

Gyproc att möta de föreskrivare som deltar på 
luncherna varje år. Det är ett utmärkt tillfälle att 
diskutera såväl dagens som framtidens krav på 
innovation inom hållbarhet, funktion, komfort 
och estetik, säger Mia Strömberg, Marketing 
Communication Manager på Gyproc.

Julluncherna arrangeras under ett antal dagar 
i Stockholm, Göteborg och Malmö i början av 
december. 

Anmälan till 2017 års julluncher  
kan lämnas på arkitektinfo.com

Julluncher med fokus på  
innovation och hållbarhet

Arkitektmässan Architect@work anordnades 
för första gången i Sverige tidigare i år. 

– Mässan var ett utmärkt tillfälle för 
Gyproc att visa upp våra produkter och 
system och knyta kontakter med föreskrivar-
ledet, säger Fredrik Berg, säljare på Gyproc.

ARCHITECT@WORK ÄGDE RUM på 
Stockholmsmässan i Älv-
sjö den 5-6 april. Det är ett 
internationellt utställnings-
koncept som arrangerar 
mässor i flera länder runt 
om i världen. Här får ut-
ställare inom främst bygg-
industrin chansen att möta 

arkitekter och inredningsarkitekter. Dessutom 
anordnas seminarier och andra kringaktiviteter. 

Alla produkter som ställs ut på mässan har först 
godkänts av en urvalspanel som består av arki-
tekter och inredningsarkitekter. Panelen gör en 
bedömning av produkternas innovativa karak-
tär med stöd av informationen som tillhanda-
hålls av utställaren.

– Gyproc deltog med flera produkter och sys-
tem, som hårdgipsskivan Gyproc Habito, under-
taksskivan Gyproc Tile Quattro 70, Gyptone BIG 
Quattro 71 och ytterväggssystemet Silent Wall. 
För oss var mässan ett utmärkt tillfälle för att 
träffa en mycket intressant målgrupp. Det finns 
ett stort värde i att synliggöra våra produkter och 
lösningar för det föreskrivande ledet. Branschen 
behöver många forum där arkitekter och leve-
rantörer kan mötas för att utbyta erfarenheter 
och synpunkter. Även om det var debut för 
mässan resulterade den i flera intressanta kon-
takter, berättar Fredrik Berg på Gyproc.

Viktigt forum för arkitekter 
och materialleverantörer

Nya digitala  verktyg 
på hemsidan
Gyproc erbjuder flera olika verktyg 
som hjälper dig med projektering och 
montering och kombinerar hållbart 
byggande med totalekonomi. På vår 
hemsida finns nu ett antal nya verktyg 
som ger dig snabb och enkel tillgång 
till stöd. 

Sedan 30 år tillbaka arrangeras årliga julluncher där arkitekter och andra 
föreskrivare möter Sveriges ledande materialleverantörer. Fokus ligger på 
innovation som driver byggbranschen framåt utifrån aspekterna hållbarhet, 
funktion och komfort. Vid årets julluncher deltar Gyproc för första gången.


