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INLEDNING

Norgips Handbok 2012 för produkter och system presenterar vårt produktsortiment 

och våra systemlösningar för lättbyggnadsteknik med gipsskivor och tillhörande 

produkter och verktyg. 

Vårt produktsortiment och våra systemlösningar är under kontinuerlig utveckling. 

Våra vägledningar på webbplatsen är alltid de senast uppdaterade och gällande. Det 

som redovisas i föreliggande Handbok är aktuellt och gällande vid tryckningstillfället.

Norgips Handbok 2012 ersätter först och främst Handbok 2009 (som i sin tur ersatte 

tidigare utgåvor av Norgips Pärmen med följande innehåll: 

• Produktkatalog 2007

• Projekteringsvägledning 2.1 Väggar på stålstomme

• Projekteringsvägledning 2.2 Väggar på trästomme

• Projekteringsvägledning 4.1 Tak och bjälklag

• Projekterings- och montagevägledning 5.2 Golvskivan

• Invändiga väggar och golv i Våtrum 5.3

• Montagehandbok 6.0

• Bågar och böjda former 6.1

• Spackelvägledning 6.2

• Montageanvisning GSL 6.3

• Montagevägledning CD-system 6.6)

Handboken tillsammans med vår webbplats, www.norgips.se, är en vägledning för 

att uppfylla gällande myndighetskrav och branschregler inom lättbyggnadstekniken. 

Våra vägledningar är råd och service. Norgips påtar sig inte något ansvar i detta sam-

manhang samt förbehåller sig rätten till ändringar. Den som använder vägledning-

arna fritas inte från eget ansvar, vare sig det gäller projektering eller utförande.

Alla upplysningar om olika konstruktioner är baserade på godkännande och 

erfarenheter. För att uppnå de beskrivna egenskaperna är det nödvändigt att följa 

vägledningarna för konstruktioner, detaljer och utförande. Det åligger emellertid 

fortfarande de som projekterar och monterar att skaffa sig nödvändig dokumentation 

inte bara till valda lösningar utan också för intilliggande byggnadsdelar.

Komplett information finns alltid tillgänglig och uppdaterad på vår webbplats:

Produkter – www.norgips.se/produkter

Projekteringsvägledning – www.norgips.se/projektering

Montagevägledning – www.norgips.se/montage

Med över 45 års erfarenhet av gipsskivor har vi mycket kunskap att förmedla. Vår 

kund- och tekniksupport står alltid till våra kunders förfogande.
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NORGIPS  ETT FÖRETAG MED ANOR
Norgips är en ledande leverantör av gipsskivor i Sverige och Norge. Norgips 

har mer än 45 års erfarenhet av tillverkning och konstruktioner av gipsskivor på den europeiska marknaden. Ett 

modernt, rationellt och miljömedvetet företag med hög servicenivå. En samarbetspartner som man kan lita på.

Företaget har tillverkat och sålt gipsskivor sedan 1965. Företaget använder den senaste teknologin och har 

genom sina förbindelser tillgång till det senaste inom produktutveckling och tekniska lösningar. Även när det 

gäller praktisk användning av gipsskivor och gipsskivekonstruktioner har Norgips byggt upp en stor erfarenhet. 

Norgips ser det som sin viktigaste uppgift att hjälpa sina samarbetspartners att uppnå bästa möjliga resultat, 

både byggtekniskt och ekonomiskt. 

FRÅN SKIVLEVERANS TILL SYSTEMLEVERANS
Norgips står inte bara för gipsskivor, utan också stålprofiler, spackelmassa, gipsbruk, gipsputs, inspektionsluckor, 

skruvar och olika verktyg - eller kort och gott: allt som gör arbetet lättare och mer effektivt. För bullerdämpning 

och ljudisolering är Norgips skivor ett gott val då de har goda ljuddämpande egenskaper i sig själva och genom 

att välja rätt vägg eller takkonstruktion kan kraven på ljudisolering uppfyllas.  Våra produkter används även ofta 

som ett brandskydd och för att hålla upp och skydda bärande konstruktioner. 

KONTINUERLIG KVALITETSKONTROLL
Norgips lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra sina produkter, tjänster och serviceerbjudanden, och är certifie-

rade enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Skivornas styrka, kärnans sammansättning, kartongens rivstyrka och 

vidhäftning mm kontrolleras fortlöpande. Norgips kan därför garantera en hög och jämn kvalitet. 

SÄKERHET OCH TRYGGHET
Norgips har under åren varit representerade förutom i Norge och Sverige även Finland, Baltikum, Ryssland, 

Tyskland och Polen. Dessutom används Norgips produkter och Norgips kunskap i en lång rad andra europeiska 

länder. Samarbetet med andra byggvaruproducenter över hela världen kombinerat med Norgips egna erfaren-

heter, ger våra kunder och övriga samarbetspartners säkerhet och trygghet. 

NORGIPS I SVERIGE
Norgips Svenska AB etablerades 1980 i Örebro, men Norgips-koncernens verksamhet i Sverige startade redan 

1967.

AFFÄRSIDÉ
Med en okomplicerad hållning till våra kunder, som alltid är i centrum, skall Norgips med hög leveranssäkerhet 

förse återförsäljare, grossister, byggentreprenörer och husfabriker med system för lättbyggnadsteknik med 

gipsskivor, stålprofiler och därtill hörande produkter och tjänster. Vår verksamhet bygger på hög kvalitet på 

varor och tjänster, goda kundrelationer i kombination med hög tillgänglighet och korta beslutsvägar.

VI FINNS ALLTID NÄRA
Vårt mål är att finnas så nära våra kunder som möjligt. Vår verksamhet är uppdelad i fyra regioner och i varje 

region finns en regionchef som också är kontaktperson för alla kunder där. Regionchefen är den person som du i 

första hand kan vända dig till - den person ser till att du får all den service som erfordras.

Idag har vi ett nät av återförsäljare över i stort sett hela Sverige. Utöver detta står vår kund- och tekniksupport 

alltid redo för att dela med sig av sin kompetens i form av råd och vägledning.
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MILJÖ OCH KVALITET
Norgips har alltid lagt stor vikt vid miljövänlighet, kvalitet och säkerhet. Det gäller både vid tillverkning och användande av de 

färdiga produkterna. Hela tillverkningsprocessen är godkänd enligt ISO 9001 och ISO 14001.

NORGIPS OCH MILJÖ
Norgips skivor innehåller inga skadliga ämnen eller obehagliga gaser. Allergier i samband med gips existerar inte och skivorna kan 

utan risk bearbetas och senare utgöra ramen kring vardagslivet. Även vid tillverkningen av produkterna är det viktigt att skydda 

miljön. Norgips använder därför en miljövänlig energipolitik och utnyttjar återanvändning i största möjliga omfattning.

CERTIFIERAD KVALITETSSÄKRING, ISO 9001
Norgips lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra produkter, tjänster och service. Som en förutsättning för att möta de krav som bygg-

branschen ställer på produkter och tjänster genomför vi systematiska kontroller och företagets kvalitetssäkring är certifierad. 

CERTIFIERAD MILJÖSÄKRING, ISO 14001
Produktionen av Norgips produkter är underkastad de strängaste 

miljökrav. Genom att använda gas som energikälla har utsläppet av 

svavel minskat till noll. Allt kasserat och sekunda material går tillbaka 

till produktionen, och till pappen används enbart returpapper. 

EPD  FRAMTIDENS MILJÖDEKLARATION
Med ett stadigt ökande fokus på miljö och produkters påverkan i

miljön har det genom flera år blivit utvecklat en rad metoder och an-

lyser för att dokumentera detta. En del av dessa är mycket förenklade 

i sin form. Det har varit ett önskemål från EU’s Byggproduktdirektiv 

att etablera en gemensam metod i EU/EES området. Detta arbetet 

igångsattes år 2002. Det blev bestämt att miljödeklarationer skall 

baseras på standarden ISO 14025.

EPD, är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljö-

egenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. Det tar 

hänsyn till alla faktorer från utvinning av råvara, produktion, bruk av produkten och deponi eller återvinning. Populärt kallat ”från 

vagga till grav”.  Norgips är den första gipsskiveproducenten som har en EPD för sina egenproducerade gipsskivor. 

EPD står för Environmental Product Declaration, på svenska kallad Miljödeklaration typ III. Systemet för miljövarudeklarationer 

(EPD®systemet), som Miljöstyrningrådet är huvudman för, är initierat och drivs av näringslivet. Det stöds av staten och industrin 

och tillgodoser de flesta behov av kvalitetssäkrad och jämförbar information om varor och tjänsters miljöpåverkan. Systemet följer 

principerna för internationell standardisering för livscykelanalys och sk Typ III-deklarationer.
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REACH
Norgips arbetar aktivt i processen med registrering av kemiska ämnen enligt REACH. För mer information om vårt arbete se vår 

webbplats eller kontakta vår kvalitetsansvarige.

BYGGVARUDEKLARATION & SÄKERHETSDATABLAD
Norgips Byggvarudeklaration enligt Byggsektorns Kretsloppsråd samt säkerhetsdatablad, finns att ladda hem från vår webbplats > 

www.norgips.se/miljo_kvalitet

GIPS RECYCLING
Norgips samarbetar med det danska företaget Gips Recycling A/S som specialiserat sig på att återvinna gipsskivor, allt från rena 

gipsskivor till tapetserade och målade. Gipsskivorna mals ner i ett mobilt krossverk som skiljer kartong, gips och metall åt vilket gör 

att allt material kan återvinnas. Den återvunna gipsen tas direkt in i produktionen till nya gipsskivor. Se www.gipsrecycling.se.

REPAREGISTRET
Norgips är anslutet till REPAregistret som är ett gemensamt system för industri och handel för insamling och återvinning av förpack-

ningar. Systemet gör det lättare för företag att uppfylla sitt producentansvar. Läs mer på www.repa.se

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Norgips Gipsskivor är bedömda i systemet som ”Rekommenderas”, dessa finns att tillgå på www.byggvarubedomningen.se.
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www.norgips.se
När du vill ha information om oss som företag, om våra system eller våra produkter och hur man moterar dem, så är det klokt 

att börja med att titta på vår webbplats, www.norgips.se. Webbplatsen är det absolut senast uppdaterade från oss, gällande allt 

som rör Norgips så som nyheter, projektering, montering och hantering. Om du finner motstridiga uppgifter mellan trycksak och 

hemsida är det alltid hemsidan som ska vara gällande. 

Vår webbplats är gjord för att vara lättfattlig och överskådlig, trots ett enormt utbud av information - du kan enkelt finna detaljerad 

information kring konstruktioner, mijlökrav, brandklasser, byggstandarder m.m. samt naturligtvis alla våra produkter. Här får du en 

kort guide om hur du hittar på hemsidan.

FYRA HUVUDFLIKAR  HUVUDRUBRIKER
Om vi börjar med de fyra huvudflikarna så beskrivs de väl av sina namn. Från höger till vänster:

OM NORGIPS  STARTSIDA
Här på förstasidan ligger alla de senaste nyheterna från Norgips för att du snabbt ska se vad som är aktuellt hos oss. Här hittar du 

också information om Företaget samt Kontaktuppgifter till alla som arbetar på Norgips. För slutkonsumenten finns ett register med 

våra Återförsäljare där de kan söka efter en återförsäljare via namn, ort, postnr osv. Här ligger också information om vårt Miljöar-

bete, våra ISO-certifieringar samt ett stort antal filer att ladda hem som byggvarudeklarationer, typgodkännanden och varuinfor-

mationsblad. Under Kundservice finner du annonsmaterial, filarkiv och information om Support & Utbildning.

PRODUKTER
Här kan du hitta alla våra produkter: Gipsskivor, Stålprofiler, Inspektionsluckor, Lim, Bruk & Spackel, Skruv, Verktyg & Tillbehör. 

MONTAGE
Här finner du allt du behöver veta för att hantera och montera våra produkter. Du kan klicka dig fram för att se montagevägledning 

för väggar med stålstomme eller trästomme, påsalningsväggar, schaktväggar, böjda väggar osv. Du kan även läsa mer om monte-

ring av innertak och CD-systemet. Även montagevägledning gällande golv och våtrum ligger här, såväl som ytbehandling.

PROJEKTERING
Projekteringsdelen bjuder på stora mängder av teknisk information för att underlätta ditt arbete med att projektera byggandet av 

väggar och rum - allt enligt gällande byggnormer. Här kan du både läsa generalla anvisningar samt detaljer om Ytterväggar,  Väggar 

med Stål, Väggar med Trä, Våtrum, Tak & Bjälklag och Brandisolering. Här kan du också titta och ladda hem CAD-filer för väggsnitt 

och anslutningsdetaljer. 
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GENVÄGEN
Till höger på vår webbplats ligger det en genväg. 

De översta blå rutorna samlar de genvägar som kan vara mest intressanta för dig som är antingen 

föreskrivande, entreprenör, återförsäljare eller gör-det-självare. När du klickar på + till vänster

om respektive kategori får du fram dessa. Nedanför dessa finner du 

snabbvägar in i hemsidan,  här ligger alla underrubriker samlade lättillgängligt.

UNDERFLIKAR  UNDERRUBRIKER
När du valt huvudrubrik så hjälper ett antal underrubriker dig på rätt väg för att hitta den 

information du söker. Längre ner i ”hierarikin” kommer en meny till  vänster för att hjälpa dig fram ytterligare. 

1. Huvudrubriker

2. Underrubriker 

(beroende av vilken Huvudrubrik 

du valt)

3. Vänstermeny 

(beroende av vilken underrubrik 

du valt)

4. Genvägen

5. Sökruta

6. Lägg till sidan i favoriter

7. Skriv ut sidan. Använd denna funktion 

för bästa utskriftsresultat.
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