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5En resa i
HÅLLBART
BYGGANDE
– femtio år
tillbaka och
femtio år
framåt
i tiden.

En snabb titt i backspegeln gör mig både stolt 
och en smula nostalgisk. Det är förstås gläd-
jande att Gyproc har fått vara med att leve-
rera innovativa lättbyggnadssystem till många 
av de fastigheter som byggts i Sverige de se-
naste 50 åren, det vill säga sedan 1964. Flera 
av dessa lösningar kommer från Gyprocs fa-
brik i Bålsta. 

Många av Sveriges byggföretag har valt att 
samarbeta med oss. Vi hoppas att det beror 

på att vi är måna om att ut-
veckla klimatsmarta lösning-
ar som håller högsta kvalitet 
och som hjälper byggföretag 
att jobba effektivare? Men 
som Sveriges ledande tillver-
kare av lättbyggnadssystem 

o

nöjer vi oss inte med det. Vi eftersträvar 
alltid att utveckla våra produkter, så att 
de är så ekonomiskt,  ergonomiskt och 
klimatmässigt fördelaktiga som möjligt. 
Vi är övertygade om att det är grunden 
för ett hållbart byggande som bidrar till 
att skapa hälsosamma och trygga mil-
jöer för människor att bo och arbeta i.

I denna jubileumstidning gör vi ett 
nedslag i Gyprocs histor ia, ur ett 
50-årigt perspektiv med fabriken i Bål-
sta som utgångspunkt. Du kan läsa om 
ett antal banbrytande innovationer som 
Gyproc i Bålsta och övriga världen ut-
vecklat genom åren. 

Vi är stolta över vår historia samtidigt 
som vi har ambitioner att fortsätta ut-
vecklas tillsammans med våra kunder i 
många år framöver.

Vi är övertygade om att innovationer, 
gränsöverskridande samverkan och ut-
byte mellan branscher kommer att 
öppna nya dörrar och göra det möjligt 
för oss att stärka vårt erbjudande inom 
hållbart byggande. Läs vad rymddesig-
nern Cecil ia Hertz tänker om hur 
framtidens gipsskivor kan se ut, där 
astronautdräkten kanske kan spela en 
avgörande roll.     

Denna jubileumstidning är en resa i 
hållbart byggande. Ett område där vi har 
drivit utvecklingen sedan 1964. Det 
tänker vi fortsätta med i 50 år till. Minst.

Trevlig läsning!

Lars  Lundberg,  
VD Gyproc Sverige
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Gyprocs Lean-projekt har varit fram-

gångsrikt ända sedan det drog igång 

2005 i fabriken i Bålsta. Förutom att 

arbetet engagerar de anställda och 

dess ledning har det hittills lett till 

en rad förbättringar, både för kun-

derna och företaget. Det har bland 

annat gett högre säkerhet, stabilare 

leveranssäkerhet, bättre kvalitet och 

minskad miljöpåverkan. 

Gyproc förklarar framgångarna med 
Lean-arbetet utifrån några viktiga 
punkter. 
* Alla som är med använder sina ge-

mensamma kunskaper och är enga-
gerade i förbättringsarbetet.

* Medarbetare som får möjlighet att 
utvecklas motiveras i sitt arbete. 

*  Alla projekt dokumenteras och upp-
dateras kontinuerligt och kan följas 
av alla medarbetare.

Gyprocs Lean-arbete

Tankesätt som  
engagerar  
medarbetarna

* Ledningens beslutsamhet och för-
måga att motivera medarbetarna till 
varför Lean-arbetet ska genomföras.  

* En förutsättning för att nå framgång 
är att kontinuerligt följa upp arbetet.

Hittills har 250 olika projekt genom-
förts, som vardera i genomsnitt tagit tre 
månader. 

Gyproc jobbar bland annat med säker-
het, miljö, kundservice, metodik för 
underhåll, kompetensutveckling, kvali-
tet och process och har kostnadsreduk-
tion. 

Gyprocs kunder märker bland annat 
av Lean genom att företaget förbättrat 
sina processer. Det frigör i sin tur resur-
ser till att fokusera på att utveckla nya 
produkter och lösningar. Ett exempel på 
det är utvecklingen av lättviktsskivan 
ErgoLite, som utvecklats av Gyproc i 
Sverige.      

För att utveckla Lean-arbetet kommer 
Gyproc fortsätta utveckla sina redan 
inledda samarbeten med högskola, uni-
versitet, kunder och andra industriföretag.
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– Parallellt med det fokuserar vi på att 
utveckla produkter som spar tid åt våra 
kunder när de utför sina arbeten, för-
klarar Didier Roux, chef för research- 
och utvecklingsavdelningen på Saint-
Gobain. 

Vid utvecklingen av nya produkter 
läggs mycket resurser på estetiska och 
konstruktionsmässiga variationsmöjlig-

Drygt 300 personer 
jobbar med att ut-
veckla Gyprocs  
produkter på Saint-
Gobains research- och 
utvecklingsavdelning. 
Målsättningen är som 
den alltid har varit 
– att skapa ledande 
innovativa, effektiva 
och hållbara lösningar 
anpassade för framti-
dens byggande. 

DIDIER ROUX, SAINT-GOBAIN: 

STORT FOKUS PÅ INNOVATIONER
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”Jag är över-
tygad om att 
gips inte  
kommer att 
ersättas av 
något annat 
material i 
framtiden. ”
Didier Roux

heter. Gyproc lägger bland mycket annat 
stor vikt vid att förbättra akustik, brand-
säkerhet, fuktbeständighet, ergonomi, 
miljö och hållbarhet och andra egenska-
per. 
Utöver de 300 utvecklarna jobbar även 
en handfull personer på Gyprocs svens-
ka fabrik i Bålsta med att utveckla nya 
produkter. 

Flera olika trender i byggbranschen 
driver utvecklingen framåt. Miljöom-
rådet är ett exempel på det. Där ligger 
Gyproc långt framme eftersom företaget 
alltid prioriterar att utveckla produkter 
och lösningar som har en så liten miljö-
påverkan som möjligt. 

– Det kan vi visa marknaden genom 
vår ”Life Cycle Analysis”, med vilken 
det går att jämföra vilken miljöpåverkan 
olika typer av konstruktionslösningar 
har.   

Långsamt ut på marknaden 
Didier Roux reflekterar över att det tar 
för lång tid att få ut Gyprocs nya pro-
dukter och lösningar på marknaden. Ett 
konstaterande som gäller byggbranschen 
generellt.  

– Genomslaget av nya innovationer 
är för långsam. Därför är vår stora utma-
ning att snabba på penetrationen av 
innovationerna på marknaden. Accele-
rationen av innovationer är nyckeln för 
hur snabbt byggbranschen ska kunna 

utvecklas. Detta betyder att en av de 
största utmaningarna faktiskt är att kom-
municera de stora fördelarna med nya 
innovationer och hur kunderna kan 
effektivisera sitt arbete genom att an-
vända dem. 

Det finns flera exempel på nya inno-
vationer där lanseringen gått trögare än 
väntat. Ett av dem är när gipsskivan kom 
till Sverige från USA på 1950-talet, och 
den långsamma introduktionen av den. 

Ett färskare exempel på en produkt 
som krävde en stor utmaning, bland 
annat i USA och i Norden är ErgoLite, 
gipsskivan som väger cirka 25 procent 
mindre än traditionella standardgips-
skivor. Men i det fallet är det redan klart 
att genomslaget kommer gå fortare än 
vad det brukar göra för nyutvecklade 
produkter. 

Starkare samarbeten
– För att få ut produkterna snabbare på 
marknaden tror jag först och främst att 
vi måste bli ännu öppnare mot omvärl-
den och utöka alla typer av samarbeten 
med våra kunder och leverantörer. 
Genom dessa samarbeten kan vi direkt 
se hur våra innovativa lösningar kommer 
till snabb användning och hur de tillför 
nya värden. Byggentreprenörer och ar-
kitekter är exempel på aktörer som är 
närmare marknaden än vad vi är.

Ett utökat samarbete kortar inte bara 

tiden till marknaden, utan kan också 
tillåta Gyproc att definiera och renodla 
sina mål för innovationer på ett tydli-
gare sätt. 

Företaget är även aktivt i flera samar-
betsprojekt och nätverk, som bland 
annat inkluderar en rad universitet. 
Gyproc har bland annat utvecklat spe-
cifika verktyg för att jobba effektivare 
med att få igång nya projekt.   

Framtiden talar för gips
Didier Roux beskriver gips som ett ef-
fektivt och väldigt intressant material 
med unika egenskaper.

– Jag är övertygad om att gips inte 
kommer att ersättas av något annat ma-
terial i framtiden. Däremot kommer 
system som innehåller gipsskivor att 
utvecklas: för att skapa nya funktioner 
eller för att förbättra existerande kom-
mer fler typer av tillsatsämnen att ad-
deras. Tillsammans med andra produk-
ter kan gips tillföra en rad fördelar. Det 
kommer till exempel att gå att inklu-
dera ljusutrustning i gipsskivorna i tak 
och väggar, i form av till exempel LED- 
eller OLED-belysning.

DIDIER ROUX, SAINT-GOBAIN: 

STORT FOKUS PÅ INNOVATIONER
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För Gyproc räcker det inte att 

kvalitetssäkra produkterna 

som tillverkas i fabriken i Bål-

sta. Därför gör man nu en nysats-

ning på att certifiera fler entrepre-

nörer. Gyprocs utgångspunkt och 

anledningen till satsningen är att 

minska felen i utförandet. 

– Det räcker inte att bara använda bra 
systemlösningar, utan det är lika viktigt 
att de utförs på ett riktigt sätt, konsta-
terar Torbjörn Pettersson, Gyprocs 
tekniske chef.

En certifiering inkluderar Gyprocs 

Nysatsning på  
certifierade entreprenörer

system för innerväggar, funktionsväg-
gar, ytterväggar undertak med mera. 
Syftet är att certifieringen ska säker-
stä l la att konstruktionen uppfyl ler 
marknadens krav på ljud, brand och 
stabilitet. 

I praktiken betyder det att Gyproc 
utbildar arbets- och projektledare och 
montörer i lättbyggnadsteknik och i 
Gyprocs system. En certifierad entre-
prenör kan därmed kvalitetssäkra pro-
jekt. Det innebär i sin tur att utförandet 
följer Gyprocs kvalitetssäkring och 
stärker förutsättningarna till nöjda kun-
der i slutänden. I certifieringen ingår 

också att förstå sambandet mellan utfö-
rande och slutlig funktion. En certifie-
ring tar två dagar att genomföra och 
avslutas med ett skriftligt prov.

Lindqvist Bygg certifierades 2005, 
därmed var de Gyprocs första certifie-
rade samarbetspartner. 

– Ju fler certifieringar vi har på vårt 
CV desto bättre för oss. Det hänger ihop 
med ökade krav från våra kunder. Och 
för oss är laget viktigt och att vi gör 
detta ihop med Gyproc, säger Anders 
Sandelius, ägare av Lindqvist Bygg.
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G
yproc Handbok innehål-
ler a l la uppgifter om 
Gyprocs system och pro-
dukter i form av system-
presentationer, översikt 

över systemegenskaper, ljudgranar, 
datablad för väggtyper, undertakstyper, 
bjälklagstyper med tillhörande typde-
taljer, produktinformation och kom-
pletterande teknisk information – allt 
för att underlätta ditt projekteringsar-
bete. Gyproc Handbok ger underlag för 
val av konstruktioner och exempel på 
detaljlösningar för olika funktionskrav 

avseende brandklass, ljudreduktion, 
väggars stabilitet med mera.

Tillsammans med monteringshand-
boken och produktkatalogen innehåller 
handboken allt du behöver veta för att 
kunna projektera och bygga med Gy-
procs systemlösningar.

För att du alltid ska få aktuell infor-
mation revideras Gyproc Handbok 
successivt vid behov. Det gäller både 
pappersversionen och den digitala utgå-
van, vilka båda är kostnadsfria för Gy-
procs kunder.

Bibeln för lättbyggnadsteknik:

Gyproc Handbok

Beställ Gyproc Handbok, som trycksak eller Pdf:

www.gyproc.se/handbok

Handboken finns även i en helt webbaserad version 
och som e-bok, där du snabbt kan hitta det du söker.

Gyproc Handbok har ända sedan 1978 varit ett omtyckt och 
viktigt arbetsredskap för professionella aktörer i byggbran-
schen. Reviderade upplagor av Handboken har sedan dess 
använts av byggentreprenörer, projektörer, arkitekter, 
konstruktörer med flera som projekterar och bygger 
med lättbyggnadsteknik. Gyproc Handbok används 
även i undervisningen av framtidens byggnads- 
konstruktörer exempelvis på Luleå Tekniska  
Universitet, LTU.
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1. Gipsväggar med stålregel- 
stomme – Lunds Lasarett (1966)

Den mest banbrytande innovationen 
som Gyproc hittills bidragit med är 
gipsväggar med stålregelstomme. Stål-
regelstommar användes för första 
gången vid bygget av Lunds lasarett 
1966, både i väggar och tak. Det som då 
konstaterades i Gyproc-nytt nummer 3 
år 1966 gäller ännu i dag: ”Väggarna är 
konstruerade med reglar av stål och 
dubbla 13 millimeters gipsskivor på båda 
sidor. Dessa ger trots ringa vikt och 
tjocklek god ljudisolering och brandtå-
lighet samt väl tilltaget utrymme för 
ledningsdragning inuti väggen.” 

2. Robust   
(1983)

Gipsskiva som används i utrymmen där 
det på grund av hårt slitage behövs en 
beklädnadsskiva med större slagtålighet 
och intryckningsmotstånd än vad som 
normalt krävs. Några användningsom-
råden där skivan frekvent används är 
skolor och sjukhus. 

Våra viktigaste innovationer

Gipsväggar m
ed 

stålregelstomme 

(1966) 

Listan på Gyprocs innovationer genom åren kan göras 

hur lång som helst. Vi har plockat ut tio av de mest 

banbrytande innovationerna som på flera sätt förenk-

lat våra kunders vardag. 

Robust  

(1983) 
Protect F  

(1991) 

topp-
lista

Tio i
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ERGOnomic-

systemet (1988/1992/1997)

AquaBead  

(2012) 
XR-regeln  

(2001) 
Glasroc  

(2004) 
ERGOstål 

(2008) 
ErgoLite  

(2013) 

ACOUnomic  

(1995) 

3. Protect F   
(1991)

En brandgipsskiva med avsevärt bättre 
brandskyddande egenskaper än en van-
lig gipsskiva. Skivan, som är tjockare än 
en normal gipsskiva, används i första 
hand i konstruktioner med höga krav på 
brandskydd. Den väsentliga egenskapen 
är att den krymper mindre under en 
brand, vilket gör att den fortfarande 
sitter kvar i sin konstruktion även efter 
det att kristallvattnet i gipskärnan för-
ångats. Gyproc Protect F används invän-
digt i väggar och tak.

4. ERGOnomic-systemet  
(1988/1992/1997)

Övergången från gipsskivor med mått-
ten 1200 till 900 millimeter tog flertalet 
år att genomföra och har medfört en rad 
fördelar, inte minst för det ergonomiska 
och praktiska byggandet. 1988 introdu-
cerades den 900 millimeter breda gips-
skivan, GNE 13. 1992 introducerades 
Gyproc ERGOnomic väggsystem med 
ER-reglar som monterades c 900 mil-
limeter och horisontella EP-prof iler 
mellan reglarna. 1997 valde Yrkesin-
spektionen i Marks kommun, i ett 
projekt, att förbjuda användning av 
1200-skivor i innerväggar när det finns 
möjlighet att välja 900-skivor. Det blev 
startskottet för en relativt snabb över-
gång till 900-skivor i Sverige.   

5. ACOUnomic   
(1995)

Gyproc ACOUnomic är ett sortiment 
med stålprofiler som har akustisk tätning 
för innerväggar och innertak. Tät-
ningen mot anslutande konstruktioner 

består av kantprofil med pålimmade 
tätningslister av EPDM-gummi.

6. XR-regeln   
(2001)

Gyproc XR är ett system med stålreglar 
för innerväggar med hög ljudreduktion.  
Profilformen minskar väggens ljudöver-
föring på ett mycket effektivt sätt.

7. Glasroc Vindskydd/Våtrum  
(2004)

Glasroc finns i två varianter, som vind-
skydds- och våtrumsskiva. Bägge ski-
vorna är gipsbaserade kompositskivor. 
Vindskyddsskivan har inbäddade glasfi-
bermattor i ytorna och en kärna av 
impregnerad och glasfiberarmerad gips. 
På skivans framsida finns en vattenav-
visande och UV-skyddande ytbelägg-
ning. 
Skivan som tagits fram för våtrum har 
ytbelagda glasfibermattor och en kärna 
av impregnerad och glasfiberarmerad 
gips. Framsidan på våtrumsskivan har 
en målad yta som passar utmärkt som 
underlag till tätskiktssystem.

8. ERGOstål   
(2008)

Gyproc ERGOstål togs fram för att 
erbjuda en tunnare stålprofil men med 
samma stabilitet som tidigare profiler. 
ERGOstål är optimerade stålprofiler 
med både ergonomiska och montage-
mässiga fördelar. Profilerna består av ett 
tunnare stål och har en så kallad embos-
serad yta, vilket är en speciell bearbet-
ningsteknik av stålet som ger profilerna 
extra styrka och stabilitet. Kombinatio-
nen gör stålprofilerna lättare att bära och 

transportera. De är också lättare att kapa 
och klippa och mer ergonomiska att 
fixera och skruva i.

9. AquaBead   
(2012)

Ett självhäftande förklistrat hörnskydd 
i plast och papper för ytterhörn. Aqua-
Bead är mycket lätt att hantera och be-
arbeta och kräver varken infästningsme-
del eller specialverktyg för att monteras. 
Hörnskyddet ger mer slagtåliga hörn än 
traditionella hörnprofiler av stål. Enkelt 
att längdjustera med kniv, plåtsax eller 
såg. Fästes på gipsskivor genom att först 
spreja vatten på dess limsida. Den enkla 
bearbetningen, den låga vikten, och det 
självhäftande limmet, gör att arbetstiden 
minskar väsentligt för snickare och 
montörer. Även målarnas jobb underlät-
tas eftersom skyddet sitter fast bättre på 
hörnet.

10. ErgoLite   
(2013)

Lättviktsskivan ErgoLite har 25 procent 
lägre vikt än traditionella gipsskivor och 
har utvecklats av Gyproc i Sverige. Ski-
vans unika konstruktion gör att den är 
lika stark och stabil som en standardgips-
skiva. ErgoLite används invändigt i 
väggar och tak som rumsavskiljare och 
i brand- och ljudavskiljande konstruk-
tioner. Läs mer om ErgoLite på sid. 13.
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Framtidens  byggmaterial 
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Framtidens  byggmaterial 
med inspiration från rymden

Gips i kombination med material från astronautdräkter 
kan mycket väl vara framtidens byggmaterial. Det menar 
rymddesignern Cecilia Hertz, som ser byggbranschen som 
ett intressant område där rymddesign kan bryta traditio-
ner och skapa nya produkter. 

För att överföra design, teknik och 
material från rymdsektorn till svenskt 
näringsliv samarbetar Cecilia Hertz med 
rymdorganisationerna NASA och ESA. 
Hon beskriver astronautdräkten som 
astronautens hus – en dräkt som är 
några centimeter tjock och har 19 lager. 
Dräkten klarar av de extrema förhål-
landen som råder i rymden, med allt från 
strålning och tyngdlöshet ti l l stora 
temperaturskillnader, starka vindar och 
vibrationer. 

Hus i tunna lager
– Och varför skulle det, på samma sätt 

som en astronautdräkt, inte gå att bygga 
hus i många tunna lager? Det är såna 
typer av lättviktsmaterial med unika 
egenskaper som Sveriges byggindustrier 
skulle ha stor nytta av i sin utveckling, 

konstaterar Cecilia Hertz, vd, grundare 
och ägare av Umbilical Design.

Byggnadsingenjör och rymddesigner
Hon är byggnadsingenjör i botten och 
har förutom erfarenhet från flera arki-
tektkontor även jobbat med anbud och 
kalkyler i byggbranschen. Senare, i 
samband med en utbildning i industri-
design på Lunds tekniska högskola, fick 
hon en unik möjlighet att göra sitt exa-
mensjobb på NASA. 

– Jag blev helt förtrollad och en helt 
ny värld öppnade sig. Efter det spetsade 
jag min industridesignutbildning med 
tillägget inriktning rymddesign. 
Kort efter examen startade Cecilia Hertz 
2001 sitt företag Umbilical Design, 
initialt med inriktning på rymddesign. 
Sedan 2004 jobbar hon och hennes kol-

legor främst med utgångspunkten att ta 
tillvara idéer, metoder och material som 
använts inom rymdindustrin och göra 
dem praktiskt användbara för en rad 
olika branscher och användningsområ-
den på jorden. 

Jagar vikt
I den tyngdlösa tillvaron som råder i 
rymden ställs det helt andra krav än på 
Jorden. I rymden jagas vikt på allt, vilket 
inte är så anmärkningsvärt eftersom 
varje kilo som tas upp i rymden kostar 
10 000 dollar, det vill säga omkring 70 
000 kronor. Med detta i åtanke är det 
inte så märkligt att vi fått flera innova-
tioner med inspiration från rymden. 
Några exempel på det är nya komposit-
material som kan ge nya konstruktioner 
med mindre och färre balkar. Erfaren-
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heterna från hur rymdkapslar byggs 
skapar även nytänkande för att utnyttja 
utrymmen på golv, väggar och tak. 

Cecilia Hertz har varit med i en rad 
projekt, hon har bland annat tagit fram 
koncept för framtida boende på månen 
och Mars. Men hon har även varit med 
i projekt med fokus på utvecklingen av 
hållbara städer på jorden. För att kunna 
åta sig större projekt samarbetar Cecilia 
Hertz med svenska storföretag. Hon har 
bland annat erfarenhet från byggjätten 
NCC och företag inom skogssektorn.

Weightless Thinking
Merparten av projekten innebär en 
omfattande arbetsprocess som inleds 
med workshops där idéer föds. Exempel 
på ett område i projekten är så kallad 
Weightless Thinking, vilket används för 

”Det vore 
spännande att 
utforska gips-
ets möjligheter 
tillsammans 
med kunskap 
från rymd-
sektorn.” 
Cecilia Hertz

att skapa ett nytänkande inom innova-
tion. Det kan till exempel avse olika 
teknologier för energieffektivisering, 
kretsloppstänkande, vattenhantering i 
extrema miljöer och byggnadsteknolo-
gier för små utrymmen.

Boende i havet
I japanska The Bird House Project kon-
struerade Cecilia Hertz framtidens bo-
ende med inspiration från snöflingornas 
sexkantiga former och med strukturen 
från bikakor. Hennes bostadskoncept 
Seascraper har skapats som ett alterna-
tivboende i de allt mer växande storstä-
derna – med de stigande havsnivåerna i 
åtanke. Modulen/lägenheten är tänkt 
att placeras på ett ben i havet och är klädd 
med ett slags syntetiskt sjögräs, som 
fångar upp rörelseenergin som kommer 

ur havets rörelser. En annan miljövänlig 
detalj är att havsvattnet kan sugas upp 
och användas för att kyla ner eller värma 
upp bostadsmodulen. Varje lägenhet kan 
flyttas och monteras på en Seascraper 
som är placerad någon annanstans. Bo-
stadskonceptet går rent konstruktions-
mässigt att bygga men har ännu inte 
byggts.  

Nya möjligheter med gips
Cecilia Hertz menar avslutningsvis att 
det vore spännande att utforska gipsets 
möjligheter tillsammans med kunskap 
från rymdsektorn.  

– Då kan vi få en fingervisning av hur 
gips kan användas tillsammans med nya 
material för att skapa goda förutsätt-
ningar för framtidens hållbara byggande.   
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          i är lite extra stolta över lättvikts-
skivan Gyproc ErgoLite, eftersom det 
är en innovation som har utvecklats av 
Gyproc i Bålsta. Här har skivan tillver-
kats sedan den lanserades i maj 2013. 
ErgoLite är tillverkad med en särskild 
lättviktsteknologi som gör att den är 25 
procent lättare än standardgipsskivor. 

Skivan är resultatet av ett omfattande 
utvecklingsarbete på Gyprocs innova-
tionsavdelning i Bålsta, som lett till en 
unik teknologi som gör det möjligt att 
tillverka en lätt gipsskiva med en hög-
hållfast kärna. 

Gyproc ErgoLite är den första i sitt 
slag i Europa. Skivan är helt återvin-
ningsbar och består av en glasfiberar-

ErgoLite  
            – svensk  
                    uppfinning  
                        som  
                       sticker ut

merad gipskärna med luftporer, omgi-
ven av gips med hög densitet, skyddad 
av kraftig och stark kartong. ErgoLite 
har även mycket god prestanda när det 
gäller brandisolering, hållfasthet och 
akustiska egenskaper tillsammans med 
Gyproc ljudväggreglar. Skivan är ett 
lysande exempel på Gyprocs ambition 
att leda utvecklingen av ett hållbart byg-
gande, där fokus ligger på både ergo-
nomi och miljö. 

Positiva effekter
Skivans unika konstruktion gör att den 
är lika stark som standardgipsskivor. Den 
låga vikten leder till många positiva ef-
fekter, där den största vinsten förstås är 
förbättrad ergonomi. Det märks främst 
för dem som monterar, transporterar och 

säljer skivorna. Skivan är dessutom lätt-
are att skära och skruva i, säger Göran 
Larsson, försäljningschef på Gyproc. 

– Den lättare vikten möjliggör även 
smidigare hantering och effektivare 
montering med längre skivor – upp till 
3 200 mm utan att skivans vikt översti-
ger 20 kg – vilket i sin tur ger snyggare 
slutresultat och minskar spillet, fortsätter 
han.

ErgoLite används invändigt i väggar 
och tak som rumsavskiljare och i brand- 
och ljudavskiljande konstruktioner. 
Sedan lanseringen har Gyproc märkt ett 
stadigt ökat intresse för skivan och det 
är allt fler byggföretag som väljer att 
använda den i olika byggprojekt.

För en standardgipsskiva är vikten per 
kvadratmeter nio kilo, för ErgoLite är 
motsvarande vikt 6,7 kilo.

”Den låga 
vikten leder  
till många  
positiva  
effekter, där 
den största 
vinsten förstås 
är förbättrad 
ergonomi. Det 
märks främst 
för dem som 
monterar, 
transporterar 
och säljer  
skivorna.  
Skivan är  
dessutom  
lättare att 
skära och 
skruva i.”

Göran Larsson

V
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Flexibelt, hållbart, energi- och kost-

nadseffektivt. Gips och lättbygg-

nadsteknik innebär konstruktioner 

som genererar många olika fördelar. 

Några vinster som sticker ut är stor 

arkitektonisk frihet och rationella 

byggprocesser. I dag och för fram-

tida generationer byggare.

– Det som kanske är viktigast är att 
lösningar med lättbyggnadsteknik un-
derlättar framtida ombyggnationer. 
Byggnader som utformats med lös-
ningar för framtida förändringar i verk-
samheten innebär att det är enklare och 
snabbare att bygga om. En förenklad 
ombyggnation betyder förstås också 
lägre byggkostnader, berättar Torbjörn 
Pettersson, teknisk chef Gyproc.

Ett exempel som han brukar illus-
trera det med är stora sjukhus, där cirka 
10-15 procent av fastigheten ständigt är 
under ombyggnad. För att klara att 
hantera framtida högt ställda funktions-
krav av det slaget, det vill säga föränd-
ringar utan stora ingrepp, måste Gyproc 
vara flexibla. 

Enklare att bygga om
Företaget jobbar ständigt med att ut-
veckla modern lättbyggnadsteknik, som 
gör det möjligt att behålla byggnader 
längre tid, i stället för att riva. Främst 
för att byggtekniken möjliggör enklare 
framtida anpassningar. Det innebär till 
exempel att Gyprocs lösningar underlät-
tar demontering och flytt av väggar och 
undertak vid behov. Krav på flexibla 
lösningar som inte minst gäller inom 
vård, skola och omsorg.

– Som ledande leverantör kan vi, om 
vi får tillfälle att vara med tidigt i pro-
cessen, tillföra kunskap om material-
lösningar som ger bättre och mer håll-
bara byggen. Vi har system som innehål-
ler alla komponenter som behövs för att 
bygga smart, från skruvnivå till gipsma-
terial och teknisk support, fortsätter 
Torbjörn Pettersson.

Gyprocs lösningar används till exem-
pel på Nya Karolinska Solna (NKS). I 
uppdraget ingår att leverera lättbygg-
nadssystem till byggprojektet, där bygg-
företaget som använder Gyprocs pro-
dukter – Lindqvist Bygg – är Gyproc 
Certifierad Entreprenör. Det innebär att 

Framtidens 
byggteknik

alla produkter som företaget levererar 
till byggprojektet är bedömda enligt 
Byggvarubedömningen. En stor utma-
ning för Gyproc är den tekniska sup-
porten som krävs för att förse NKS med 
lösningar som klarar funktionskraven 
gällande brand och ljud. 

     
– Det gäller främst detaljer som an-

sluts mot andra byggnadsdelar. Men i 
vårt åtagande ingår även att se till att 
minimera volymerna av spill.

Suveränt att återvinna
En mycket viktig aspekt med gips är även 
dess goda egenskaper för återvinning. 
Gyproc har utvecklat ett effektivt in-
samlings- och återvinningssystem, som 
reducerar rivningsspill och gipsavfall 
från byggarbetsplatser.  

– Jag tror att gips kommer att finnas 
kvar som byggmaterial inom överskåd-
lig tid. Främst för att det är så flexibelt, 
men även för dess goda egenskaper för 
återvinning.

”Det som kan-
ske är viktigast 
är att lösningar 
med lättbygg-
nadsteknik 
underlättar 
framtida om-
byggnationer.”
Torbjörn Pettersson
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Gyprocs kundtidningar utgivna under 50 år visar en fantastisk resa i bygg-Sverige. Med fabriken 

i Bålsta som utgångspunkt har vi plockat ut en mix av händelser där Gyproc stått i centrum som 

leverantör av en rad olika typer av lättbyggnadssystem. Intrycken är många. Och vi kan konsta-

tera att Gyproc är med där det händer. 

FRÅN DET SOM kan räknas som gipsskivans 
erkännande, vid bygget av Lunds uni-
versitetssjukhus i mitten av 1960-talet, 
till en rad byggen som till exempel 
Sheraton och nya Arlanda utrikes på 
1970-talet. Men vi kan l ika gärna 
nämna Globen, som invigdes i slutet av 
1980-talet, en rad sjukhus och köpcen-
ter och Facebooks serverhall utanför 
Luleå. Gyprocs lösningar användes även 
flitigt under miljonprogram-epoken och 
nu vid renoveringen av dessa. Men Gy-
procs lösningar används i dag även med 
stor framgång för att skapa flexibla lä-
genheter, förbättra akustik i skolmiljö, 
brandskydda och mycket mer.      

Bålsta-fabriken invigs
1964 vann Sixten Jernberg OS-guld i 50 
kilometer längdåkning. Och Saltkråkan 
började sändas i tv. Samma år, den 16 
juni invigdes Gyprocs fabrik i Bålsta, 
några mil nordväst om Stockholm. Ur 
Gyproc-Nytt nummer 2-3, 1964: 

”Landshövding Olov Rylander startade 
det invecklade maskineriet medan hä-
rolder från Svea Livgarde blåste fanfar!” 

Fabriken har ett strategiskt läge i 
Mälardalen, vilket då som nu är Sveriges 
befolkningstätaste region. I Gyproc-
Nytt nummer 1, från april 1964, kon-
staterades det att ”förbrukningen av 
gipsskivor är fortfarande i stadig ökning, 
varför den nya fabriken i Bålsta, som i 
dagarna kört igång med tillverkningen, 
kommer mycket lämpligt. Särskilt för 
Mellansverige och Norrland ligger den 
nya fabriken distributionstekniskt väl till 
– mitt i en bygd med sjudande utveck-
ling på bostadsområdet.” 

Gipsskivans erkännande vid bygget 
av Lunds lasarett
Kring årsskiftet 1963-1964 fick SIAB 
uppdraget som konstruktör och general-
entreprenör för Lunds lasaretts nya 
”Centralblock” med en sammanlagd 
mellanväggsyta om cirka 100 000 m2. 

Berättat av Gyprocs Bengt Kjellson:

”En dag i början av 1964 ringde en 

ung man från Lund – det var jag som 

svarade – och presenterade sig som 

Knut Jönsson, konstruktionschef för det 

planerade Centralblocket. Han berät-

tade att de sökte lämpliga material och 

konstruktioner till väggarna i sjukhuset 

och undrade om vi ville medverka i det 

arbetet. Och det ville vi.”

Valet föll på en konstruktion som bestod 
av dubbla lag 13 millimeter gipsskivor 
på stålregelstomme från Gyproc. Det var 
första gången som stålregelstommar 
användes (byggstart 1966), både i väggar 
och tak. Förutom att stålregelsystem 
introducerades innebar det också att 
”gipsskivan blev ett ”erkänt”, första 
rangens byggnadsmaterial, som man 
kunde använda i alla typer av byggnader 
och – med dubbla eller tredubbla lag - 
klara alla krav på stabilitet, ljud- och 
brandisolering och så vidare.” 

Stålkula testade hållfastheten 
1964 fanns det fortfarande en misstro 
mot gipsskivornas hållfasthet, vilket 
bland annat gav sig uttryck i tester med 
stålkula som slogs mot gipsväggar – för 
att bevisa motsatsen. Stålkulan i detta 
test vägde 4,25 kilo och hade en diame-
ter på 105 millimeter. ”Kulan var fäst i 
en 1,75 meter lång stållina. Övre 
ändan av denna fästes i väggen 
och kulan fördes med sträckt 
lina utåt – uppåt t i l l 
fallhöjden 0,8 meter. 
Det beräk- n a d e s 
at t ku lans rörelse-
energ i d å motsva-
r a d e  e n sjukhus-
säng med en m e d e l -
tung patient som förf lyttades i 
normal hastighet…” 

Hur gick då testerna? Jo, på en vägg 
”med endast en gipsskiva gick kulan 
igenom med det första slaget…” Det 
bästa resultatet nåddes med en vägg med 
två lag gipsskivor och mellanliggande 

Djupdykning i  
Gyprocs kundtidningar

En 50-årig Sverigeresa i   SANN BYGGKONST
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wellpapp. ”Då fångades slaget upp av det 
yttre skivlaget, som brast och tryckte 
samman wellpappen mot det inre skiv-
laget.”    

Modulanpassade gipsskivor under 
miljonprogram-epoken 
Vid 60-talets mitt, under miljonpro-
gram-epoken, var modulbyggeri ett 
ständigt återkommande tema. Bengt 
Kjellson konstaterar att: ”Avsikten är ju 
i korthet, att man med strängt standard-
iserade byggmått skal l kunna göra 
ekonomiska besparingar.”

När skolorna på Järvafältet i Stock-
holm då exploaterades vände sig arki-
tekterna ti l l Gyproc, som förutom 
kompetens levererade gipsskivor till alla 
mellanväggar och undertak.  

Höghusen i Tanto
Våren 1964 reste sig de fem skyskra-
porna i Tanto-området. I Gyproc-Nytt 
nummer 1, 1964 hittar vi följande be-
skrivning: ”I Tanto-området intill År-
stabron i Stockholm reser sig nu en 
höghusbebyggelse, som ersätter den ti-
digare ganska slumartade och gyttriga 
bebyggelsen på det gamla sockerbruks-
området.”  

Gyproc konstaterade då att: ”Samt-
liga fönsterbröstningar har konstruerats 
med gipsskivor, som nu börjar få allt 
större användning i höghus.” 

Västerås – staden med gipsskivor
Genom åren har Västerås g jort sig 
kända för att vara mesta bandymästarna 
och för den delen också för att odla 
gurkor. I mitten av 60-talet blev staden 

En 50-årig Sverigeresa i   SANN BYGGKONST

känd inom ett nytt område. I Gyproc-
Nytt nummer 3, 1965 gjordes det ett 
reportage om stadens inställning till det 
moderna byggmaterialet gips. ”Västerås 
är den stad där man använder mest gips-
skivor och där man också var bland de 
första att acceptera dem. Mellan åren 
1960-1965 användes över en miljon 
kvadratmeter gipsskivor i Västerås. Även 
innan dess användes mycket gips.

”Att det gick så lätt att hänga upp 
bokhyllan!”
I mitten av 60-talet kommunicerade 
Gyproc gipsskivan som det moderna 
byggmaterialet. I Gyproc-Nytt nummer 
2, 1965 påpekade man att: ”Det går le-
kande lätt att hänga upp bokhyllan på 
en gipsskivevägg. Först mäta ut exakta 
platsen för f ästanordningarna, sedan 
borra hål och därefter sätta in gummi-
pluggen, som vid iskruvningen expan-
derar bakom skivan och ger gott grepp 
i väggen.”       

Gipsskivan på frammarsch
”Exceptionel la vinter förhål landen, 
hårda kreditrestriktioner, försenade 
igångsättningar av byggen tycks inte i 
nämnvärd grad kunna hindra gipsski-
vornas ständiga frammarsch på den 
svenska byggmarknaden”, stod det i 
Ledaren i Gyproc-Nytt nummer 3, 

1966. Det konstaterades också att bidra-
gande orsaker till gipsskivans fram-
gångar var att ”arkitekter och ansvariga 
byggare i allt högre grad inser förde-
larna med gipsskivor även i flerfamiljs-
hus och institutionsbyggnader.” 

Den flexibla lägenheten
Gyproc-Nytt vände sig till arkitekt SAR 
Axel Grape för att prata om flexibla 
planlösningar som kan ändras efter de 
boendes behov och önskemål. I nummer 
fyra av tidningen från 1967 resonerades 
det bland annat kring en lägenhet med 
flera olika lösningar och flyttbara mel-
lanväggar för att skapa den lägenhet man 
för tillfället har behov av.    

Idén till den flexibla lägenheten ut-
gick från en önskan att få fram ”en lä-
genhetstyp som var modern och brukbar 
under husets hela livstid.” 

Gipsplattor räddade fastighet vid 
brand
En eldhärjad fastighet i Visby hade med 
stor sannolik fått helt andra skador om 
rummet där branden startade inte varit 
klätt med gipsplattor. Gipsplattorna 
hade, enligt polisen som var på plats, en 
dämpande effekt på branden, som annars 
riskerat att sprida sig till intilliggande 
lägenheter i huset.  
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Bålsta-fabriken blir dubbelt så stor
En extrem efterfrågan på gipsskivor, till 
följd av den expanderande bebyggelsen 
i Stockholms-området och Mälardalen, 
är anledningen till att fabriken i Bålsta 
byggdes ut till dubbel storlek. I slutet av 
1969 hade Bålsta-fabriken en årskapaci-
tet vid normal treskiftsdrift på 100 000 
ton gipsskivor, vilket motsvarar tio 
miljoner kvm 13 millimeters skivor.   
 
Sheraton + Gyproc = sant
Sheraton Stockholm Hotell drog ögonen 
åt sig när det invigdes 1971. Sheratons 
första hotell i Europa var på den tiden 
också Sveriges största. Hotellet, som 
hade 476 rum när det invigdes, är i dag 
inte längre störst, dock fortfarande ett 
av landets största. Väggarna mellan rum-
men förseddes med gipsskivor på stålre-
gelstomme, vilket bland annat ledde till 
att brand- och ljudisoleringskraven 
kunde uppfyllas. Dessutom var väg-
garna både arbetstekniskt och ekono-
miskt fördelaktiga.    

Fogtätning för smartare  
ljudisolering
Torr fogtätning är en av Gyprocs många 
produkter som utvecklats genom åren. 
Produkten, som snarare är en metod, 
kan kort beskrivas som en tätningslist i 
cellgummi som redan på fabriken fästes 
på stålprofilerna. Den stora vinsten med 

torr fogtätning, som presenterades i mit-
ten av 70-talet, är att det skapar en bra 
ljudisolering till ett bra pris. Genom 
listens speciella egenskaper kan stora 
toleranser mellan tätningsytorna tas upp 
med en lätt presskraft. På så sätt kunde 
man få till säkrare ljudisolering. 

Med Arlanda in i 80-talet
I mitten av 70-talet fortsatte Gyproc sitt 
segertåg genom att rada upp fjäder-i-
hatten-byggen. Det senaste var nya 
Arlanda utrikes, som 1976 var ett av 
landets allra största byggprojekt någon-
sin. Till det bygget levererade Gyproc 
bland annat en kvarts miljon kvadrat-
meter 13 millimeter gipsskivor och 
cirka 3 000 kvadratmeter Flexi GP.   

Vindskydd – ett måste för energi-
snålt byggande
Hur ser egentligen behovet av vindskydd 
i isoleringen ut? Det var utgångspunkten 
för ett seminarium på Lunds Tekniska 
högskola. I diskussionen som följde efter 
att Tekn dr Claes Bankvall  släppte sin 
rapport ”Påtvingad konvektion” var 
representanter för myndigheter, fors-
kare, konstruktörer och materialtillver-
kare överens om att ett fullgott vind-
skydd är en nödvändighet för att inte 
riskera att få ”en kraftig nedsättning av 
isoleringsfunktionen.”    
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Gipstak med runda former
”När man bygger ett hus måste man 
ställa människan och hennes tankar i 
centrum”. 1978 var Sten Samuelson 
arkitekten bakom Euroc-koncernens 
nya huvudkontor nära kalkbrottet i 
Malmö. Han inspirerades av ett repor-
tage i Gyproc-Nytt, där böjda gipsskivor 
var ett grundläggande koncept för att 
skapa rätt känsla i Televerkets nybygge 
i Malmö. För att ro i land projektet tog 
man kontakt med Gyproc, som hjälpte 
Sten Samuelson att lösa uppgiften. 

Stolt leverantör till Globen
Globen fick stor uppmärksamhet långt 
innan den invigdes 1989. Gyproc leve-
rerade gipsskivor på stålstomme till 
Globen och angränsande byggnader i 
området. I hotellets entréplan, som lig-
ger i direkt anslutning till Globen, finns 
det många exempel på hur gipsskivor 
kan användas för at skapa spännande 
rumsutformningar genom till exempel 
böjda väggar. Även i arenan finns Gy-
procs gipsskivor på stålstomme. ”Hela 
28 olika väggtyper förekommer, vilket 
visar på de möjligheter lättbyggnadstek-
niken ger, när kraven på ljud- och 
brandisolering, stabilitet etc varierar.” 

Garbo och Jussi
Mellan 1912 och 1975 var Betongskjulet 
i Göteborg ”de många avskedens och 
återseendenas plats för resenärer till och 
från USA. Bland de tusentals resenä-
rerna som reste med de vita amerikabå-
tarna var de flesta okända, bland de 
största stjärnorna som syntes på Betong-
skjulet fanns Greta Garbo och Jussi 

Björling. När Göteborgs hamn byggde 
om platsen i början av 90-talet var Gy-
proc en av aktörerna, som bland annat 
levererade specialutformade Gyptone 
slitsade skivor i lackerade U-profiler.     

Alla ledningsresurser i Bålsta
1994 kraftsamlade Gyproc och samlade 
sina ledningsresurser på ett och samma 
ställe i Bålsta. Den nye Sverigechefen, 
Staffan Jerndahl, konstaterade att det var 
nödvändigt för att Gyproc skulle kunna 
leva upp till sina mål gällande kund-
nytta och kostnadseffektivitet.  

Ny tidning
Från och med 2011 bytte Gyproc- Nytt 
namn till Gyproc Solutions. I det första 
numrets ledare konstaterade vd, Lars 
Lundberg att namnbytet gjorts för att 
förtydliga att Gyproc ”inte bara utveck-
lar och tillverkar enskilda produkter, 
utan också hela lösningar och system för 
lättbyggnadsteknik.” 

Glasroc Hydro i Västerås  
nya shoppingcenter
2011 levererade Gyproc 9 000 kvadrat-
meter Glasroc Hydro vindskivor till 
Erikslund Shopping Center i Erikslunds 
handelscentrum i Västerås. Glasroc 
Hydro har en dokumenterat god mögel-
resistens, god fuktbeständighet och god 
formstabilitet.   
 
Bättre ljudmiljö i skolan
I samarbete med Västerängsskolan i 
Bålsta monterade Gyproc år 2012 akus-
tikpanelen Gyptone INSTANT i ett av 
skolans klassrum. INSTANT är kon-

struerade för att akustiskt reglera befint-
liga rum där man eftersträvar lägre ef-
terklangstid och förbättrad taluppfatt-
ning. 

Stora mängder gips till Facebooks 
serverhall   
Under 2011-2012 levererade Gyproc 87 
000 kvadratmeter gips till bygget av 
Facebooks enorma serverhall utanför 
Luleå. I den sju meter höga bottenvå-
ningen monterades fyra lager gips på alla 
skiljeväggar i fullhöjd. Serveranlägg-
ningen är Facebooks första utanför 
USA. Att valet av byggort föll på Luleå 
beror främst på det kalla klimatet som 
kommer minska behovet av elektricitet 
för att kyla serverhallen. Den goda till-
gången till förnybar energi var också 
viktigt för Facebook.  

Framtidens universitetssjukhus
Genom åren har Gyproc jobbat tätt 
tillsammans med byggaktörer med en-
treprenader i sjukhusmiljö. Den senaste 
i raden, som beskrevs i Gyproc Solutions 
nummer 1, 2014 var ett omfattande 
uppdrag i om- och nybyggnationen av 
Linköpings universitetssjukhus. Åhlin 
& Ekeroth Byggnads AB är en av flera 
byggentreprenörer som jobbar med 
stomkomplettering vid bygget av sjuk-
huset. Vid bygget används bland annat 
Gyprocs lättbyggnadssystem för sjukhu-
sets mellanväggar.

196419741984199420042014
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Vägen till 900 millimeter

Gipsskivans minskade mått, från 1 200 
till 900 millimeters bredd år 1988, har 
satt flera positiva spår i hela bygg-Sve-
rige. Den har bland annat lett till bättre 
ergonomi, snabbare montering och 
bättre ekonomiska förutsättningar.

– Förändringsarbetet var dock inte rakt 
igenom smärtfritt, berättar Mikael 
Hellsten, innovatören och initiativtaga-
ren bakom 900 millimeters gipsskivan. 

Vägen från idé om förändring till färdig 
produkt tog närmare tio år att genom-
föra och engagerade drygt 30 organisa-
tioner och företag. Bland annat Gyproc, 
som redan då var den ledande leveran-
tören av gipslösningar. 

Att förändra en etablerad produkt 
möttes dock först av tveksamhet från 
flera aktörer i byggbranschen, även Gy-
proc. Företaget var bland annat oroliga 
över produktionsbortfall och ökade 
kostnader, som det skulle innebära att 
ställa om all produktion till 900 milli-
meter. 

Oro på flera håll 
Från byggföretagens sida fanns en oro 

över att ändra reglarnas avstånd från 60 
till 45 centimeter. Oron handlade bland 
annat om att ljud-, och brandegenska-
perna skulle försämras med den mindre 
skivan.

– Utgångspunkten för projektet var 
dock att inget skulle försämras för någon 
part, snarare förbättras. Därför låg fokus 
på att övertyga branschföreträdarna och 
visa dem vilka fördelar den mindre 
skivan skulle leda till. 

När vi träffar Mikael Hellsten, som-
maren 2014, ser han med facit i hand på 
de stora fördelar som den mindre gips-
skivan lett till under de 26 år den hittills 
använts. 

– De största positiva skillnaderna är 
att skivan ger bättre ergonomiska, pro-
duktionstekniska och ekonomiska för-
utsättningar för hela byggbranschen. Till 
följd av bättre ergonomi har även sjuk-
frånvaron bland byggjobbare minskat. 
Dessutom har materialskadorna och 
spillet blivit mindre. 

Såg problemet redan 1978 
Mikael Hellsten upptäckte redan 1978, 
som nyutexaminerad civilingenjör från 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) 
och nyanställd på byggergonomilabbet, 
att byggjobbarna som bar på de stora 
1200-skivorna var snedbelastade.

Kort därefter initierade han ett pro-
jekt med syftet att gå till botten med det 
ergonomiska problemet. Mikael Hell-
sten konstaterade att problemet inte 
försvann genom att utveckla nya ergo-
nomiska hjälpmedel, utan han konsta-
terade att skivorna var för stora för att 
de skulle kunna hanteras på ett praktiskt 
sätt. Han drev sedan projektet tillsam-
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Vägen till 900 millimeter

mans med projektgruppen från 1980, 
tills skivan med det nya måttet började 
användas 1988.   

Tillsammans med andra projektdel-
tagare från byggbranschen utförde Mi-
kael Hellsten ergonomiska tester med 
gipsskivor med olika bredder.

– Efter konsekvensutredningar och 
många olika tester kom vi fram till att 
skivan med 900 millimeters bredd gav 
den bästa ergonomiska situationen, där 

praktiskt taget alla svåra belastnings-
skador försvann. Dessutom minskade 
montagetiden, konstaterade Mikael 
Hellsten redan 1988, när den nya gips-
skivan började användas. 

Tester i det praktiska byggandet med 
900-skivan resulterade, förutom i snab-
bare montage, även i färre materialska-
dor. Sammantaget gav den mindre ski-
van både ett ergonomiskt och ekono-
miskt bättre resultat. Eftersom skivan 
var lättare att hantera och enklare att 
montera kunde bygg jobbarna också 

producera flera meter mer vägg och tak 
varje dag än med den större skivan.

Hur kommer framtidens gipsskivor 
se ut? 

– Jag tror att gipsskivorna kommer 
förändras och att vi kommer att bygga 
med lättare material i framtiden. Vi 
kommer kanske ta fram en ny typ av 
förädlad skiva som både är starkare och 
lättare än dagens skivor, som samtidigt 
ger bättre brandskydd och ljudisolering. 
Det finns till exempel nya kolmaterial 
med massor av bra egenskaper.
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Som ledande gipstillverkare hade Gyproc en viktig roll i arbetet med att ta 

fram 900 millimeters gipsskivan. 

– Budskapet från ergonomerna var glas-
klart: ”Yrkesmässig manuell hantering 
av 1 200 millimeter breda byggskivor 
leder till förslitningsskador. Så kan vi 
inte fortsätta.” Till en början var vi inte 
alls övertygade om att det var en bra 
lösning att minska formatet, utan vi 
hoppades att smarta hjälpmedel skulle 
kunna lösa problemen. Men ganska snart 
insåg vi att det var rätt väg att gå. De 
ergonomiska fördelarna för montörerna 
var tydliga, säger Gyprocs dåvarande 
utvecklingschef, Rolf Öhman. 

Han deltog i projektet som represen-
tant för NGF (Nordisk Gipskivefören-
ing), vilket innefattade hela den nord-
iska gipsskiveindustrin. Rolf Öhman, 
numera pensionär, minns projektet som 
en stor utmaning. Den tiden präglades 
av en stark byggmarknad och gipsskive-
tillverkarna hade nära 100 procent ka-
pacitetsutnyttjande. Med 900 millimeter 
breda skivor i stället för 1 200 millime-
ter skulle i princip 25 procent av pro-
duktionskapaciteten försvinna. Det 

Stor utmaning med nya formatet

skulle krävas stora investeringar för att 
kompensera för detta. Vidare innebar 
ett smalare format att konstruktionerna 
måste ändras eller anpassas för att de 
goda byggnadstekniska egenskaperna 
skulle kunna bibehållas. Det var osäkert 
om de kostnadsökningar som detta 
skulle medföra kunde bäras av bran-
schen. 

Hjälpmedel ingen problemlösare
– I början testades det inom projektet 
därför nya hjälpmedel som skulle ge 
bättre ergonomi. Men det var inget som 
löste hela problemet, utan det visade sig 
att det enda sättet att lösa de ergono-
miska problemen var att minska bredden 
på skivorna.

Den smalare skivan innebar att det 
traditionella sättet att bygga behövde 
förändras.  Regelavståndet kunde ju inte 
längre vara 600 millimeter. Ett regelav-
stånd på 900 millimeter skulle inte 
hålla och 450 millimeter skulle i vissa 
avseenden ge försämrad ljudisolering. 

– Gyprocs lösning, blev Gyproc ER-
GOnomic, med ett 900 millimeters 
regelavstånd och en tvärprof il som 
monterades mellan reglarna.

För att säkerställa att väggarnas stabi-
l itet, brandskydd och ljudisoler ing 
uppfylldes enligt gällande krav genom-
fördes otaliga tester. På så sätt togs 
konstruktioner fram som gjorde att man 
kunde fortsätta bygga med samma tek-
niska prestanda som tidigare. Samtidigt 
som ergonomin blev bättre för montö-
ren.

Erfarenheterna från andra projekt 
inom byggbranschen som förbättrat 
ergonomin var att de också förbättrade 
produktiviteten. Om produktivitetsvin-

”Det blev en 
förändring 
med bara vin-
nare. Bättre 
ergonomi, ökad 
produktivitet, 
oförändrad 
eller förbättrad 
lönsamhet och 
bibehållna goda 
konstruktions-
egenskaper.” 
Rolf Öhman

sterna med mer lätthanterade gipsskivor 
var så stora att de kompenserade för de 
högre ti l lverkningskostnaderna, så 
kunde man förvänta sig att alla parter 
skulle acceptera och välkomna en över-
gång till smalare skivor. Produktivitets-
studier gjordes dels inom det övergri-
pande branschprojektet och dels av 
Gyproc på företagets nya system. 

Besparingar som kompensation
– Resultatet blev vad  vi hoppats men 
kanske inte alltid vågat tro, nämligen att 
snabbare montering och väsentl igt 
minskat spill gav besparingar som väl 
kompenserade för ökade kostnader för 
gipsskivorna. 

Den spontana kommentaren från de 
montörer som fick chansen att prova de 
smalare skivorna var att de i fortsätt-
ningen bara ville ha såna.

– När man tittar tillbaka på denna 
ganska omvälvande tid för tillverkare 
och användare av gipsskivor kan man 
konstatera att det blev en förändring 
med bara vinnare. Bättre ergonomi, 
ökad produktivitet, oförändrad eller 
förbättrad lönsamhet och bibehållna 
goda konstruktionsegenskaper. 

Resultatet blev som man kan vänta 
sig, en snabb övergång till smalare ski-
vor, samtidigt som tillverkarna genom-
förde de investeringar som krävdes. 

– Det som tillverkarna då i viss mån 
kände som en delvis hotfull situation – 
”tänk om en övergång till smalare skivor 
blivit så dyr att gipsskivans konkurrens-
kraft äventyrats” – kunde alltså vändas 
till något positivt för hela branschen.
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– Projektet med övergången till den 
mindre gipsskivan var framgångsrikt, 
främst för att det resulterade i att  många 
byggnadsarbetare direkt fick en bättre 
arbetsmiljö. Men trots att många berör-
des talades det inte så mycket om pro-
jektet då det genomfördes. Det var en 
stor förändring som smögs igenom, re-
f lekterar Bengt Hansson, professor i 
byggproduktion, vid avdelningen för 
byggnadsproduktion vid Lunds Tek-
niska Högskola.

Han konstaterar också att det var ett 
mycket välgrundat och välstrukturerat 
projekt. 
I skriften Byggandets innovationspro-

cess – Hinder och möjligheter i svenska 
utvecklingsprojekt belyser han projek-
tet: ”En källa till framgång var säkerli-
gen att flera olika tillverkningsföretag 
samarbetade vid utvecklingen. En risk 
hade annars varit att man hade tagit fram 
skivor med olika bredder.”

Han menar också att vid alla typer av 
förändringar f inns det ett naturligt 
motstånd mot det nya okända som 
måste övervinnas för ett lyckat resultat. 

– Tekniskt sett är övergången till en 
gipsskiva i ett mindre format en liten 
förändring, men rent praktiskt betyder 
det väldigt mycket. 

Bengt Hansson tycker att ett utveck-
lingsprojekt eller förändringsarbete – 
där resultatet som i detta fall slutar med 
en ny skivstorlek och standard – måste 
anses vara den största framgång som kan 
uppnås i byggbranschen. Enligt Bengt 
Hansson skulle vi haft fler ryggskador 
och mer gipsspill om den gamla skivan 
funnits kvar som standard. 

  
– Det är inte ovanligt med 33 procents 

spill på varje gipsskiva när man sätter 
nytt gips, eftersom det inte går att 
skarva gips hur som helst. Med den nya 
gipsskivan blir det mindre spill eftersom 
det blir mindre gips att skära.

Framgångsrikt projekt
Professor Bengt Hansson:
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Lindbäcks Bygg

Lättbyggnadsteknik 
DeLuxe
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Lindbäcks Bygg

Lättbyggnadsteknik 
DeLuxe L indbäcks Bygg i Piteå är en av de riktigt stora aktö-

rerna inom industriellt byggande av flerbostadshus. 

Företaget bygger sedan 1994 husmoduler i en 18 

000 kvadratmeter stor fabrik. Sedan några år har Lind-

bäcks ett tätt samarbete med Gyproc, som bistår med 

konstruktionslösningar och levererar drygt 120 ton 

gipsskivor med objektspecifika mått till fabriken i Piteå 

varje vecka. 
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– Tillsammans med Gyproc diskuterar 
vi hur vi kan optimera gipslösningarna 
gällande till exempel brand-, ljud- och 
våtrumskrav. För oss betyder det myck-
et att Gyproc är en stor koncern med 
mycket kunskap i huset. Vi uppskattar 
också den goda personliga kontakten 
som vi har med Gyproc, berättar Lars 
Eriksson, inköpschef Lindbäcks Bygg.

Företaget ställer höga krav på Gyproc 
gällande till exempel objektspecifika 
mått. Det förhållningssättet gäller över-
lag för Lindbäcks hur de förhåller sig 
mot sina leverantörer. 

– Vi köper hellre en funktion tillsam-
mans med produkter än enbart produk-
ter.

98 procent av allt gips som Lindbäcks 
förbrukar går åt i fabriken, där det mon-
teras på väggar, innertak och golv. 
Resten används på byggarbetsplatsen.

Inne i den enorma fabriken pågår en 
febril aktivitet, där alla har sina givna 
arbetsstationer liknande arbetslinan vid 
bilproduktion. Trots en omfattande 
verksamhet vid en rad stationer är ljud-
nivån förvånansvärt låg. 

 
Mot färdig produkt
I ena änden av fabriken består modu-
lerna enbart av ytter- och innerväggar, 
för att på vägen mot färdig produkt ef-
fektivt färdigställas – station för station. 
Vid varje stopp bearbetas huskropparna 
av olika hantverkare och montörer efter 
ett givet mönster.  

– En stor fördel med detta industria-
liserade byggnadssätt i inomhusmiljö är 
att husmodulerna garanterat är torra när 
de lämnar fabriken. Dessutom är mon-
teringsarbetet mer effektivt – med 
kortare monteringstider ute på byggplat-
sen som följd – än vid traditionellt 
husbygge.

På en station skruvas gipsskivor på plats 
invändigt i modulerna, på en annan sta-
tion utför elektriker och snickare sina 
arbetsmoment. Vid nästa station, place-
rad mitt i fabriken, spacklar en målare 
gipsskiveväggar medan en annan rollar 
tak. Längre in i fabriken håller några 
plattsättare på att kakla ett badrum 
samtidigt som ett kök monteras. Pro-
duktionen är en ren fröjd för ögat och 
känns vid första anblicken som det mest 
naturliga sättet att bygga hus. 

Enorm truck
Efter obligatorisk slutbesiktning av de 
färdiga modulerna rullas de vidare in i 
en stor hall för att förses med presen-
ningar. En gigantisk truck lastar modu-
lerna på givna platser i väntan på vidare 
transport med lastbil till en byggplats 
någonstans i Sverige.  

– Var femtionde minut lämnar en 
modul fabriken, som är mellan 15-35 

”Vi köper hellre 
en funktion  
tillsammans 
med produkter 
än enbart  
produkter.”
Lars Eriksson
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Från byasåg till ultramodern husproduktion 

Familjeföretaget Lindbäcks, som drog igång sin verksamhet 1924 med 
en byasåg i den lilla byn Kallfors utanför Piteå, har genom åren utvecklat sin 
produktion på ett raffinerat sätt. Efter ett strategiskt beslut i början av 90-talet 
bygger man sedan 1994 flerbostadshus i fabrik.      

Då var Lindbäcks först i Sverige med att bygga flerfamiljshus i trä på ett 
industriellt sätt. Sedan dess har företaget producerat över 7 000 lägenheter 
i fabriken i Öjebyn utanför Piteå. Det breda produktområdet omfattar 
nyproduktion av studentlägenheter, hyreslägenheter, prisvärda bostadsrätter, 
seniorboende 55, trygghetsboende, äldreboende och hotell. 

De senaste 15 åren har Lindbäcks haft en kontinuerlig produktion i Mälardalen 
och på andra platser i Sverige. Efter en stor affär med Rikshem våren 2014, 
som innebär att företaget ska bygga 2 000 lägenheter under fem år, 
fortsätter Lindbäcks sin expansion.

Företaget drivs av ”Lindbäckare” i tredje och fjärde generationen. Lindbäcks 
projekterar, bygger och förvaltar flerbostadshus och erbjuder kunderna rationella 
och sunda bomiljöer. Företaget omsätter drygt 600 miljoner kronor och 
har drygt 200 medarbetare, varav 120 personer i fabriken. Lindbäcks 
målsättning är att år 2018 öka omsättningen till en miljard kronor.

Piteå

Bålsta

Lindbäcks Bygg

kvadratmeter stor. Varje vecka lämnar  
1 200 kvadratmeter nyckelfärdiga bo-
stadsmoduler i trä fabriken för att mon-
teras ihop till lägenheter på byggplatser 
runt om i landet.



När amer ikanen August ine 
Sackett uppfann gipsskivan i 
slutet av 1800-talet visste han 

antagligen inte vilken avgörande bety-
delse hans innovation skulle få i bygg-
världen? 

Parallellt med utvecklingen av gipsski-
van fick han 1894 igenom ett patent på 
en maskin, som han sedan använde för 
att serietillverka gipsskivor. 
 
Sedan dröjde det omkring 15 år innan 
gipsskivan fick sin moderna form, någon 
gång mellan åren 1908-1910, då Stephen 
Kelly patenterade en skiva som enbart 
bestod av två lager kartong med mel-

Gipsskivan – uppfinning från 

1894
lanliggande gips. Ingenjören Clarence 
Utzman förfinade sedan skivans design 
efter att ha uppfunnit den omvikta kan-
ten, vilket än i dag i stort sett är den 
utformning gipsskivan har.

Den första gipsskivan bestod av gips och 
papp i flera skikt och var utan överdrift 
en epokgörande uppfinning. ”Bekläd-
nadsskivan”, som den kallades, var av-
sedd att monteras på hel eller gles panel 
etcetera och fungerade som underlag för 
tapetser ing el ler målning. Det var 
också Gyprocs säljargument när företa-
get, som då hette Skandinaviska Eternit, 
importerade gipsskivor från bland annat 
Kanada som lanserades på 1920- och 
1930-talen i Sverige.   

Det skulle dock dröja till i mitten av 
1950-talet innan gipsskivor började 

Olika gipsingredienser

Gipsskivor tillverkas av en blandning 
av naturgips, som bryts i dagbrott 
mestadels i norra Spanien, 
industrigips från rening av rökgaser 
i värmekraftverk och gipsspill 
från byggen. Kartong används på 
gipsskivans fram- och baksida. Skum 
tillsätts för att göra massan porös, 
accelerator (mald torkad gips) och 
retarder styr gipskärnans bindning 
och en stärkelse binder sedan 
kartongen till gipskärnan.

användas i större utsträckning i Sverige. 
Det stora genombrottet kom i mitten av 
1960-talet då Sverige byggde så det 
knakade. 

Tillverkning från 1955
Ganska snart efter att Gyproc drog igång 
1955 började företaget egen tillverkning 
av gipsskivor i en nyanlagd fabrik i Var-
berg. Tillverkningen i Varberg startade 
1957. Den stora efterfrågan ledde till att 
fabriken byggdes ut. Under åren 1964 
till 1990 byggdes sedan fabriker i Bålsta 
och Ljungby. I dag återstår dock endast 
fabriken i Bålsta.

I dag vet alla att gips är det domine-
rande materialet för lättbyggnadsteknik. 
Och vi har antagligen bara sett början 
på dess dominans? Nya innovationer 
med unika egenskaper, som förstärker 
gipsets dominans, föds år efter år. 
 


