
NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

ALLMÄNT

ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM 
Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, 

ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt 

och praktiskt, och omfattas av en mängd väggtyper med 

väldokumenterade egenskaper. Det blir lätt att välja 

den typ av vägg som behövs i det aktuella fallet. 

De goda egenskaperna, kombinerat med snabbt 

och enkelt montage, har gjort Norgips 

väggsystem populärt, och lämpligt 

för ett brett användningsområde. 

Systemet lämpar sig också väl för 

renoveringsarbeten. Dessutom kan det 

användas till speciella konstruktioner som 

böjda väggar, röntgenavskärmning, 

inbrottsskydd m.m.

• Bästa brand- och ljudegenskaper

• Miljövänlig, behagligt inomhusklimat

• Stor styrka

• Enkla installationer

• Tunna konstruktioner och låg egenvikt

• Modulfritt

• Inga synliga skarvar

• Valfrihet vid val av ytbehandling
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BRAND OCH SKÖTSELANVISNINGAR
Till en del av konstruktionerna ingår typgodkännande med tillhörande godkänd monteringsanvisning från ett norskt eller svenskt 

certifieringsföretag. 

FLEXIBILITET
I mer än 45 år har Norgips väggsystem använts i alla typer av byggnader – både bostadshus, sjukhus, hotell, skolor, kontors- och 

industribyggnader. Systemet är flexibelt att arbeta med från projektering till eventuella om- och tillbyggnader. Dagens krav på att 

det ska vara enkelt att flytta och ändra väggar ger Norgips system ett försprång till tyngre väggkonstruktioner. 

INSTALLATIONSÖPPET
Väggarna är installationsöppna. Rör och kablar kan fritt dras fram i hålrummet. För mer platskrävande installationer kan väggarna 

monteras med extra stort mellanrum.

UPPHÄNGNING
Enkel upphängning kan göras utan problem och utan användning av slagborrmaskin eller andra tunga verktyg. Hyllor, skåp, tavlor 

m.m. kan med avsett fästelement hängas upp direkt i skivorna. Till mer krävande 

upphängning kan det byggas in lastfördelande skivor eller konsoler.

Hålrummet i väggarna ger 

plats för alla installationer

De fl esta upphängningar kan göras 

med X-krokar eller pluggar

VALFRI YTBEHANDLING
Med sina skarvfria ytor ger väggar med Norgips Gipsskivor ett bra och stabilt underlag för alla typer av ytbehandling så som mål-

ning, tapetsering, kakling m.m.

VÄGGHÖJDER
Väggarna har stor styrka och styvhet och kan monteras i höjder upp till 8 meter.

BRA INOMHUSKLIMAT
Norgips Gipsskivor är miljövänliga. De består av rena material och avger inga skadliga eller obehagliga ämnen. Detta är en av 

anledningarna av att Norgips Gipsskivor bl a används i byggen som ska vara särskilt allergivänliga. Skivorna tar upp svängningar i 

temperatur och luftfuktighet, vilket är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. 

MELLANVÄGGAR
Väggar med Norgips Gipsskivor på stålregel omfattar ett antal genomarbetade väggtyper, vars egenskaper är utprovade i både teori 

och praktik. Det gör det enkelt att välja precis de  väggkonstruktioner som behövs i varje enskilt projekt. Väggsystemet är också 

anpassat till renovering och modernisering av befintliga väggar. Norgips Gipsskivor på stålstomme kan även användas till special-

konstruktioner som böjda väggar, inklädnad av platskrävande installationer, röntgenavskärmning, inbrottsskydd och mycket annat.
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VÄGGTYP
De vanliga väggtyperna är beskrivna på väggtypsidorna. Utöver dessa väggtyper kan andra väg-

gar naturligtvis konstrueras, anpassade till de krav som gäller i varje enskilt projekt. Vår tekniska  

service står alltid till förfogande. Väggtypernas egenskaper finns dokumenterade genom prover, teoretiska beräkningar, godkän-

nanden och lång erfarenhet.

VÄGGRUPPER
Väggtyperna är samlade i väggrupper. En grupp omfattar väggtyper som hör samman konstruktions-, brand- och ljudmässigt. 

Konstruktionsbeskrivning finns för varje väggrupp.  För varje väggrupp finns också en rad detaljlösningar för anslutning till de 

vanligaste förekommande vägg-, golv- och taktyperna.

DETALJER
Detaljerna är utformade så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper bibehålls vid anslutning med andra byggnads-

delar. Detaljernas utformning är baserad på lång erfarenhet som dokumenterats under mer än 45 år.

KONSTRUKTION
Exempel: Enkelvägg med 2 lag Norgips  Gipsskivor på var sida om 

stålstommen.

KONSTRUKTIONSPRINCIP
1. Skenor vid tak och golv

2. Reglar, minst s 450 eller 600 mm

3. Hål i båda ändar av reglarna för installationer

4.   Första lag Norgips Gipsskivor, 

- fäst med skruv s 500-800 mm, 

- brandklassade väggar s 200 mm längs skivkanten

-och övrigt s 300 mm, alt. montage GSL 600*

5.  Andra lag Norgips Gipsskivor, förskjutet en halv skivbredd och fästs 

200 mm längs skivkanten och för övrigt 300  mm, alt. montage med 

GSL 600*

6. Ev. hålrumsisolering

7.  Spackling med spackelremsa över skarvar och spackling över 

skruvskallar

8. Ytbehandling efter önskemål

9. Ev. ljudtätning

*) Se separat montageanvisning för GSL 600.

1

2

3

4

5

6

9

7

8
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TYPBETECKNING
Väggtyperna anges med beteckningar för gipsskiveväggar. Beteckning före breddmått på skena/regel anger vilken 

typ av regel som avses. Skivbeteckningen utan bokstav efter siffrorna som anger antalet skivlag står för Norgips Normal skiva, 

andra skivtyper anges med en beteckning enligt tabell på  motstående sida 

efter siffran för antal lag. 

SE  R70  dB+ 2/2  M45  s450
Stålstomme

Enkelvägg

Skenor 70 mm och reglar 70 mm 

Norgips dB+

2 lag Norgips Gipsskivor på var sida

45 mm mineralull i hålrummet

Centrumavstånd mellan reglar

VÄGGTYP OCH VÄGGRUPP
Exempel på väggtyper med stomme av 70 mm regelprofiler och beklädnad 

med 2 lag Norgips Gipsskivor. 

ENKELVÄGGAR SE

Väggtyperna i dessa grupper kan utföras med ett eller flera lag Norgips 

Gipsskivor på var sida om stommen. Enkelväggar kan utföras med eller utan 

isolering i hålrummet. Dessa väggtyper täcker de flesta förekommande krav 

på mellanväggar i flerfamiljshus, kontorsbyggnader och liknande. 

DUBBELVÄGGAR SD

Väggarna utförs med dubbel stomme, helt åtskilda från varandra med minst 

10 mm mellan stommarna (se även resp väggrupp). Det ger ännu bättre 

ljudisolering än väggar med enkel stomme. Beklädnad med 2 eller 3 lag Norgips 

Gipsskivor och isolering i hålrummet. Dessa väggtyper används då kraven på 

ljudisolering är extra stora, och används också vid inbyggnad av t.ex. pelare, 

balkar och installationer.

SCHAKTVÄGGAR SE

Dessa typer har endast skivbeklädnad i ett eller flera lag på den ena sidan av 

stommen, och kan utföras med eller utan mineralullsisolering i hålrummet. 

Schaktväggar används t.ex. omkring större installationer. Dessa väggar kan 

även användas som påsalningsväggar vid t.ex. renovering av befintliga mel-

lan- och ytterväggar.
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Gipsskivor handelsnamn Skivbeteckning

Normal 13 -

Brandskiva 15 B

Hård 13 H

Ytskiva 6 Y

Plan 13 P

Humid Board 13/15 HB

VAL AV VÄGGRUPP
Utifrån de brand- och ljudmässiga krav som gäller för varje enskilt projekt, kan aktuell väggrupp väljas med hjälp av tabellerna 

”Rekommenderade väggtyper” och ”Väggrupper” på efterföljande sidor. 

VAL AV VÄGGTYPER
Efter tabellerna är väggruppernas konstruktioner närmare beskrivna. Här kan väggtyp väljas utifrån krav och önskemål kombinerat 

med bl a vägghöjd, tjocklek och hålrumsdimension. Konstruktionslösningarna för varje väggrupp visar enligt vilka principer gips-

skiveväggarnas anslutningar ska utföras, så att de brand- och ljudmässiga egenskaperna kan bibehållas i den färdiga byggnaden.

GENERELLA ANVISNINGAR
För mer information om projekteringsförutsättningar gällande brand, ljud, fukt, värme, isolering och rörelse, se www.norgips.se > 

Projektering > Generellt > Brand- & ljudkrav.

LJUDTÄTNING
En förutsättning för god ljudisolering är att anslutningar till andra byggnadsdelar är ljudtäta. Beroende på ljudkrav kan tätningen 

utföras med polyetenduk, torr fogtätning (gummilist), fogmassa eller med en kombination av dessa. 

Med fogmassa bör fogdjupet vara 8-10 mm för 13 mm skiva. Fogning görs med fördel i understa laget i en flerlagskonstruktion. 

Tillse att underlaget är rent och torrt innan fogning. 

Stålprofiler 
beteckning

Förklaring

SKP Skena med 4 mm polyetenduk

SKT Skena med torrfogtätning

SK Skena utan tätning

R dB+ Norgips dB+

FR Förstärkningsregel

1

R’
W

≤30 dB

3

35 dB<R’
W

≤44 dB   och   35 dB<R’
W

+C
50-3150

≤40 dB

Ingen tätning nödvändig Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

2

30 dB<R’
W

≤35 dB

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W 

+C
50-3150

Polyetenduk Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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REKOMMENDERADE VÄGGTYPER
Översikten är Norgips förslag på väggtyper för olika byggnadskategorier. De valda väggtyperna uppfyller gällande krav för brand, 

ljud och hållfasthet. Det kan vara  projekteringsmässiga förhållanden som t ex höga väggar, bärande väggar, stabiliserande  väggar, 

inklädning av installationer mm som gör det nödvändigt att välja andra väggar från våra väggtyper. Rekommenderade väggtyper 

bygger på kraven i Boverkets Byggregler, BBR.

Byggnadskategori och byggnadsdel Konstruktion, väggtyp Lägsta tillåtna
luftljudsisolering

Vä
gg

nr
.

R’
W

R’
W

+ C
50-3150

Mellanväggar SE R70 dB+ 2/2 M0 s450 40 dB - 2.2

Vägg mellan våtrum och övriga bostadsrum/kök SE R70 dB+ 2HB/2 M0 s450 40 dB - 2.2

Vägg mellan våtrum SE R70 dB+ 2HB/2HB M0 s450 40 dB - 2.2

Vägg mellan våtrum och förråd till bostad SD R70 dB+ 2/2 M2x45 s450 53 dB - 3.2

Lägenhetsskiljande vägg SD R70 dB+ 2/2 M2x45 s450 - 53 dB 3.2

Lägenhetsskiljande vägg vid kök SD R70 dB+ 2/2 M2x45 s450 - 53 dB 3.2

Lägenhetsskiljande vägg mellan bostad och 

näringsverksamhet

SD R70 dB+ 2/2 M2x45 s450 - 57 dB 3.2

Vägg mellan trapphus/korridor och bostadsrum SD R70 dB+ 2/2 M2x45 s450 45 dB1) 53 dB 3.2

1) R’ 
w,10m

2

BOSTÄDER
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Byggnadskategori och 
byggnadsdel

KoKonstrukttion, väggtyp Lägsta tillåtna
luftljudsisolering

Vä
gg

nr
.

Från aannat 
utryrymmme R’

W

Från 
korrrrididor R’

W

Särskilt höga krav – ex jourrum, isolerrum, 

psykologexpedition

SE R70 dB+ 22/2/2 MM4545 s450 

AlA t. SE R70 dB++ 2/2 M0 s450

48 dB

40 dB

2.2 8

2.22

Patienters sömn och vila – ex patientrum, 

vårdrum

SES  R70 dB++ 2/2 M45 s450

Alt. SES  R70 dB++ 1/1 M0 s450

44 dB

30 dB

2.8

1.2

Höga ljudtrycksnivåer – ex, OP-sal, föföfö lrlosossnns ing, 

smärtsam undersökning, sjukgymnnaastik mmm.

SEE R70 dB++ 2/2 M45 s450

Alt. SEE R70 dBB+ 1/1 M0 s450

48 dB

30 dB

2.8

1.1.1.222

Normalt vårdarbete – undersökningg,, bbehhandling, 

mottagningsrum

SE R770 dB++ 2/22 M4545 s45450

Alt. SE R70 ddB+ 1/1/1 MM454545 sss454500

44 dB

35 ddBB

2.2 8

1.7

Normalt kontorssarbete –– expediittitionn,, kokkontororr SE R70 ddBB+ 1/1 M45 s450

Alt. SE R700 dB+ 1/1 M0 s450

353 dB

30 ddBB

1.7

11.1.2222

Hyygienutrymme occh/h eller ututryrymmme för persona-

lelensn  vililaa –– wcwc, vilrumm, duschrumum

SE R70 dB++ 22/2 M45 s450

Allttt.. SE R70 dB+ 11/1/  M0 s450

44 ddBB

30 dB

2.8

1.2

AAnnan hyhyreresgs ässtt ele ler verkksamhmhetet SESESE R70 dB+ 2/2 MM454  s450 4848 ddBB 48 dB 2.8

Trapphus/k/korriidodor memedd ana nann n hhyhyreresgsgsgäst SESESE RR70700 dddB+B+B 2/2 M455 s450

AlAltt. . SE R707070 dddB++ 111/1/  M0 0 s450

44 dB

303  dB

2.2.88

1.2

VÅRDLOKALER
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Byggnadskategori och byggnadsdel Konstruktion, väggtyp Lägsta tillåtna
luftljudsisolering

Vä
gg

nr
.

Från annat 
utrymme R’

W

 Från 
korridor R’

W

Gemensam undervisning – klassrum, lärosalar, 

lektionssalar

SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2/2 M0 s450

44 dB

40 dB

2.8

2.2

Undervisning eller elevarbete i mindre grup-

per- grupprum, hemvist

SE R70R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M45 s450

44 dB 1)

35 dB

2.8

1.7

Undervisning i grupper - utbildningslandskap SE R70 dB+ 1/1 M45 s450 35 dB - 1.7

Enskilt arbete eller samtal – expedition, 

bibliotek

SE R70 dB+ 1/1 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M0 s450

35 dB

30 dB

1.7

1.2

Måttlig sekretess eller avskildhet – yrkesvägle-

dare, personalrum, konferensrum

SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 1/1 M45 s450

44 dB

35 dB 2)

2.8

1.7

Hög sekretess – rektor, studierektor, talklinik, 

kurator, psykolog, skolhälsovård

SE R70 dB+ 2/2 M70 s450

Alt. SE R70 2/2 M0 s450

48 dB

40 dB

2.13

2.2

Hygienutrymme och/eller utrymme för vila – 

wc, duschrum, vilorum.

SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2HB/1 M0 s450

44 dB

30 dB

2.8

1.2

Mellan hygienutrymmen SE R70 dB+ 2HB/2HB M0 s450 35 dB - 2.2

1) För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.
2)  För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 dB lägre 

värden.

UNDERVISNINGSLOKALER, GYMNASIAL OCH HÖGRE UTBILDNING
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Byggnadskategori och byggnadsdel Konstruktion, väggtyp Lägsta tillåtna
luftljudsisolering

Vä
gg

nr
.

Från annat
utrymme R’

W

Från 
korridor R’

W

Gemensam undervisning – klassrum, lektions-

salar

SE R70dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2/2 M0 s450

44 dB

40 dB

2.8

2.2

Undervisning eller elevarbete i mindre grupper

- grupprum, hemvist

SE R70 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2/2 M0 s450

44 dB 1)

40 dB 2)

2.8

2.2

Undervisning i grupper - utbildningslandskap SE R70 dB+ 1/1 M45 s450 35 dB - 1.7

Enskilt arbete eller samtal – expedition,

bibliotek

SE R70 dB+ 1/1 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M0 s450

35 dB

30 dB

1.7

1.2

Måttlig sekretess eller avskildhet – yrkesvägle-

dare, personalrum, konferensrum

SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M45 s450

44 dB

35 dB 2

2.8

1.7

Hög sekretess – rektor, studierektor, talklinik, 

kurator, psykolog, skolhälsovård

SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2/2 M0 s450

48 dB

40 dB

2.8

2.2

Lek och samvaro i förskola – lekrum, snickarrum SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M0 s450

44 dB

30 dB

2.8

1.2

Hygienutrymme och/eller utrymme för vila –

wc, duschrum, vilorum.

SE R70 dB+ 2HB/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2HB/1 M0 s450

44 dB

30 dB

2.8

1.2

Mellan hygienutrymmen SE R70 dB+ 2HB/2HB M0 s450 35 dB - 2.2

1) För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.
2) För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 dB lägre värden.

UNDERVISNINGSLOKALER, SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

51



Byggnadskategori och byggnadsdel Konstruktion, väggtyp Lägsta tillåtna
luftljudsisolering

Vä
gg

nr
.

Från annat
utrymme R’

W

Från
korridor R’

W

Enskilt arbete eller samtal – expedition,

kontorsrum

SE R70 dB+ 2/2 M0 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M0 s450

35 dB

30 dB

1.7

1.2

Måttlig sekretess eller avskildhet – mötesrum, 

samtalsrum, konferensrum, chefsrum

SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. E R70 dB+ 1/1 M45 s450

44 dB

35 dB 1)

2.8

1.7

Hög sekretess SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2/2 M0 s450

48 dB

40 dB

2.8

2.2

Samvaro – pausrum, matsal SE R70 dB+ 2/2 M45 s450 44 dB - 2.8

Hygienutrymme och/eller utrymme för vila –

wc, duschrum, vilorum.

SE R70 dB+ 2HB/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2HB/1 M0 s450

44 dB

30 dB

2.8

1.2

Annan hyresgäst SE R70 dB+ 2/2 M70 s450 48 dB 48 dB 2.13

Trapphus/korridor, annan hyresgäst SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

SE R70 dB+ 1/1 M0 s450

44 dB

30 dB

2.8

1.2

1)  För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 dB lägre

värden.

KONTORSLOKALER
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Byggnadskategori och byggnadsdel Konstruktion, väggtyp Lägsta tillåtna
luftljudsisolering

Vä
gg

nr
.

Från annat 
utrymme 

R’
W

Från 
korridor R’

W

Gästrum SD R70 dB+ 2/2 M2x45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2/2 M0 s450

52 dB

40 dB

3.2

2.2

Samvaro – matsal, reception, foajé, lobby, lounge SE R70 dB+ 2/2 M45 s450 44 dB - 2.8

Enskilt arbete eller samtal – expedition, kontors-

rum

SE R70 dB+ 1/1 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M0 s450

35 dB

30 dB

1.7

1.2

Måttlig sekretess eller avskildhet – mötesrum,  

mindre konferensrum, chefsrum

SE R70 dB+ 2/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 1/1 M45 s450 

44 dB

35 dB 1)

2.8

1.7

Hygienutrymme och/eller utrymme för vila – wc, 

vilorum.

SE R70 dB+ 2HB/2 M45 s450

Alt. SE R70 dB+ 2HB/1 M0 s450

44 dB

30 dB

2.8

1.2

Mellan hygienutrymmen SE R70 dB+ 2HB/2HB M0 s450 35 dB - 2.2

Beredning av mat och därtill hörande arbetsutrym-

men 2) – restaurangkök, diskrum

SE R70 dB+ 2H/2 M45 s450 44 dB - 2.8

1) För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr godtas 5 dB lägre värden.
2) Gäller inte mot matsal där ljudisoleringen begränsas av öppningar mellan utrymmen.

HOTELL OCH RESTAURANGER

53



VÄGGRUPPER OCH PRINCIPDETALJER

Principdetaljerna på de följande sidorna visar hur anslutningar mot angränsande byggnadsdelar ska utföras för att uppfylla 

väggens brand och ljudkrav. Detaljerna visar inte hur anslutande byggnadsdelar i övrigt ska utföras för att uppfylla de brand och 

ljudmässiga kraven som ställs.

BRAND
Väggens brandklass ska alltid uppfyllas. Ofta är det de ljudmässiga egenskaperna som avgör väggens uppbyggnad.

HÅLRUMSISOLERING
I detaljerna visas inte den hålrumsisolering som krävs för aktuell väggtyp. Denna hittar man i konstruktionsbeskrivningarna under 

respektive väggrupp. Den hålrumsisolering som krävs i anslutande byggnadsdelar illustreras i detaljerna.

RÖRELSER OCH SÄTTNINGAR
Vid anslutningar mot tak och våningsskiljande konstruktioner måste hänsyn tas till rörelser och sättningar. Läs mer på www.

norgips.se > Projektering > Generellt. Här finns detaljer för teleskopanslutningar som kan ta sättningar upp till 40 mm.

MONTAGE
Mot andra gipsskivekonstruktioner ska gipsskiveväggars reglar och anslutningar fästas med max s 600 mm. Beroende på över-

gången kan montaget ske med skruv mot bakomliggande konstruktion eller mot anslutande gipsskivekonstruktion. Mot andra 

delar i en byggnad ska väggens underkonstruktion sammanfogas med s 400-600 mm.

MONTAGE VID FOGAR
Ofta är det de ljudmässiga kraven som kräver att konstruktionen har en spalt på minst 10 mm. Montage ska i dessa fall ske mot en 

och samma sida av spalten, för att hindra att en ljudbrygga uppstår. Detta gäller inte dubbelväggar med två helt skilda regelverk. 

Här kan montaget ske mot båda sidor av spalten.

DÖRRDETALJER
Detaljer för dörranslutningar finns under avsnittet ”Dörrdetaljer”. Dörrens brand-, och ljudklassning tillsammans med väggen utgör 

den totala klassningen.
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VÄGGAR  GRUPPÖVERSIKT

Grupp Nr Vägg Nr
Förväntat

Brandklass Konstruktion
 R’

W
 (1) R’

W
+C

50-3150

dB dB EI

1

1.2 30 - 30 SE  R70 dB+ 1/1 M0

1.3 35 - 30  SE  R95 dB+ 1/1 M0

1.4 35 - 30 SE  R120 dB+ 1/1 M0

1.7 35 - 30 SE  R70 dB+ 1/1 M45

1.8 40 - 30 SE  R95 dB+ 1/1 M45

1.9 40 - 30 SE  R120 dB+ 1/1 M45

1.21 30 - 60 SE  R70 dB+ 1B/1B M0

1.22 35 - 60 SE  R95 dB+ 1B/1B M0

1.23 35 - 60 SE  R120 dB+ 1B/1B M0

1.26 40 - 60 SE  R70 dB+ 1B/1B M45

1.27 40 - 60 SE  R95 dB+ 1B/1B M45

1.28 40 - 60 SE  R120 dB+ 1B/1B M45

2

2.2 40 - 60 SE  R70 dB+ 2/2 M0

2.3 44 - 60 SE  R95 dB+ 2/2 M0

2.4 44 - 60 SE  R120 dB+ 2/2 M0

2.8 48 - 60 SE  R70 dB+ 2/2 M45

2.9 48 - 60 SE  R95 dB+ 2/2 M45

2.10 48 - 60 SE  R120 dB+ 2/2 M45

2.13 50 - 60 SE  R70 dB+ 2/2 M70

2.14 50 - 60 SE  R95 dB+ 2/2 M70

2.15 50 - 60 SE  R120 dB+ 2/2 M70

2.18 52 - 60 SE  R95 dB+ 2/2 M95

2.19 52 - 60 SE  R120 dB+ 2/2 M95

3

3.2 63 58 60 SD  R70 dB+ 2/2 M2x45

3.3 63 58 60 SD  R95 dB+ 2/2 M2x45

3.4 63 58 60 SD  R120 dB+ 2/2 M2x45

3.7 63 58 90 SD  R70 dB+ 2/2 s2x45

3.8 63 58 90 SD  R95 dB+ 2/2 s2x45

3.9 63 58 90 SD  R120 dB+ 2/2 s2x45

4

4.2 67 62 60 SD  R70 dB+ 3/3 M2x70

4.3 67 62 60 SD  R95 dB+ 3/3 M2x70

4.4 67 62 60 SD  R120 dB+ 3/3 M2x70

4.7 67 62 90 SD  R70 dB+ 3/3 s2x45

4.8 67 62 90 SD  R95 dB+ 3/3 s2x45

4.9 67 62 90 SD  R120 dB+ 3/3 s2x45
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Tjocklek
Max vägghöjd

s 450 s 600

mm dB+ FR (2) dB+ FR (2)

95 3700 4900 3600 4400

120 4800 6200 4600 5700

145 5800 7500 5400 6900

95 3700 4900 3600 4400

120 4800 6200 4600 5700

145 5800 7500 5400 6900

100 3700 4900 3600 4400

125 4800 6200 4600 5700

150 5800 7500 5400 6900

100 3700 4900 3600 4400

125 4800 6200 4600 5700

150 5800 7500 5400 6900

120 4500 5200 4200 4700

145 5500 6600 4900 6000

170 7000 8000 6500 7000

120 4500 5200 4200 4700

145 5500 6600 4900 6000

170 7000 8000 6500 7000

120 4500 5200 4200 4700

145 5500 6600 4900 6000

170 7000 8000 6500 7000

145 5500 6600 4900 6000

170 7000 8000 6500 7000

230 3200 4500 2900 4000

250 3900 5700 3600 5200

300 4500 7000 4200 6100

230 3200 4500 2900 4000

250 3900 5700 3600 5200

300 4500 7000 4200 6100

225 3400 4500 3200 4000

275 4600 5700 4400 5200

325 5500 7000 5200 6100

225 3400 4500 3200 4000

275 4600 5700 4400 5200

325 5500 7000 5200 6100
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VÄGGAR  GRUPPÖVERSIKT

Grupp Nr Vägg Nr
Förväntat

Brandklass Konstruktion
R’

W
 (1) R’

W
+C

50-3150

dB dB EI

5
5.2 63 58 120 SD  R70 dB+ 2/2 s180

5.3 63 58 120 SD  R95 dB+ 2/2 s200

5.4 63 58 120 SD  R120 dB+ 2/2 s250

6
6.2 67 62 120 SD  R70 dB+ 3/3 s150

6.3 67 62 120 SD  R95 dB+ 3/3 s200

6.4 67 62 120 SD  R120 dB+ 3/3 s250

7

7.2 30 - 30 SE  R70 dB+ 0/2 M0

7.3 30 - 30 SE  R95 dB+ 0/2 M0

7.4 30 - 30 SE  R120 dB+ 0/2 M0

7.7 35 - 30 SE  R70 dB+ 0/2 M45

7.8 35 - 30 SE  R95 dB+ 0/2 M45

7.9 35 - 30 SE  R120 dB+ 0/2 M45

8

8.2 30 - 60 SE  R70 dB+ 0/2B M0

8.3 30 - 60 SE  R95 dB+ 0/2B M0

8.4 30 - 60 SE  R120 dB+ 0/2B M0

8.7 35 - 60 SE  R70 dB+ 0/2B M45

8.8 35 - 60 SE  R95 dB+ 0/2B M45

8.9 35 - 60 SE  R120 dB+ 0/2B M45

Angivna ljudreduktionsvärden baseras på mätningar i laboratorium av väggar med s-avstånd 450 mm. Något förbättrade ljudvärden kan 

förväntas för väggar med 600 mm s-avstånd .

1 FÄLTVÄRDEN R’
W


Sintef Byggforsk anger: ”Vid normalt goda flanktransmissionsförhållanden och bra lufttätning kan 

fältvärden förväntas som är 3-5 dB lägre än laboratoriemätta värden .”

2 VÄGG MED FÖRSTÄRKNINGSREGLAR:
I de fall väggar byggs med förstärkningreglar försämras väggens ljudreduktion.

6-8 dB försämring kan påräknas. För schaktväggar eller dubbelstommar byggda med förstärkningsreglar försämras inte ljudreduktionen 

nämnvärt.

ÄNDRING AV SKIVMATERIAL:
I de fall det inre laget gips i en tvålagskonstruktion ersätts med ett styvare material, t.ex. plywood, OSB 

eller liknande, kan följande försämring av väggens ljudreduktion påräknas:

- En sida: ca - 1 dB

- Båda sidor: ca - 3 dB

Observera att även väggens brandtekniska egenskaper kan påverkas negativt! 
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Tjocklek
Max vägghöjd

s 450 s 600

mm dB+ FR (2) dB+ FR (2)

230 3200 4500 2900 4000

250 3900 5700 3600 5200

300 4500 7000 4200 6100

225 3400 4500 3200 4000

275 4600 5700 4400 5200

325 5500 7000 5200 6100

95 3400 4500 3200 4000

120 3900 5700 3600 5200

145 4500 7000 4200 6100

95 3400 4500 3200 4000

120 3900 5700 3600 5200

145 4500 7000 4200 6100

100 3400 4500 3200 4000

125 3900 5700 3600 5200

150 4500 7000 4200 6100

100 3400 4500 3200 4000

125 3900 5700 3600 5200

150 4500 7000 4200 6100

ÄNDRING AV ANTAL SKIVLAG GIPS:
Vid förändring av antalet skivlag i en gipsskivekonstruktion kan 

följande ungefärliga förändringar av väggens ljudreduktion väntas:

OBSERVERA!
Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering 

och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra 

sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten 

flanktransmission.

För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att 

tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner 

skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.



Vägg Nr Förväntat R’
W

Brandklass Konstruktion Tjocklek
Max vägghöjd

s 450 s 600
dB EI mm dB+ FR dB+ FR

1.2 30 30 SE  R70 dB+ 1/1 M0 95 3700 4900 3600 4400

1.3 35 30  SE  R95 dB+ 1/1 M0 120 4800 6200 4600 5700

1.4 35 30 SE  R120 dB+ 1/1 M0 145 5800 7500 5400 6900

1.7 35 30 SE  R70 dB+ 1/1 M45 95 3700 4900 3600 4400

1.8 40 30 SE  R95 dB+ 1/1 M45 120 4800 6200 4600 5700

1.9 40 30 SE  R120 dB+ 1/1 M45 145 5800 7500 5400 6900

1.21 30 60 SE  R70 dB+ 1B/1B M0 100 3700 4900 3600 4400

1.22 35 60 SE  R95 dB+ 1B/1B M0 125 4800 6200 4600 5700

1.23 35 60 SE  R120 dB+ 1B/1B M0 150 5800 7500 5400 6900

1.26 40 60 SE  R70 dB+ 1B/1B M45 100 3700 4900 3600 4400

1.27 40 60 SE  R95 dB+ 1B/1B M45 125 4800 6200 4600 5700

1.28 40 60 SE  R120 dB+ 1B/1B M45 150 5800 7500 5400 6900

VÄGGRUPP 1, s 450 eller 600 mm

1. Skenor mot golv och tak

2. Reglar Norgips dB+

3.  1x13 mm Norgips Normal- eller Brandskiva på varje sida. 

Utnyttjas de brandmässiga egenskaperna ska alla skivskarvar 

vara understödda.

1

3

2

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

Brandklass  EI 30 / EI 60

Ljudklass R’
W

30-40 dB

VAL AV VÄGGTYP
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

KONSTRUKTION
Väggtyp 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8 1.9 1.21 1.22 1.23 1.26 1.27 1.28 Åtgång*

Mot golv & tak SKP SKT SKP SKP/SKT 0,8 m

Reglar R70 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

R70 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

R70 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

R70 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

2,7/1,7 m

Mot anslutande 
vägg

SKP SKP/SKT SKP SKP/SKT 1 per 

anslut-

ning

Hål-
rums-
isole-
ring

Brand Ej nödvändig

Ljud Ej nödvändig 1x45 mm mineralull Ej nödvändig 1x45 mm mineralull 1,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 Norgips Normal 13 Norgips Brand 15 Norgips Brand 15 2,0 m2

Antal 1 lag på varje sida

Skruv Norgips S 25 38/30 st

Ljudtätning 2 (enligt nedan) 3 (enligt nedan) 2 (enligt nedan) 3 (enligt nedan) -

Spackling Spackelmassa 1,2 / 

0,8 kg

Spackelremsa 3,2 / 

2,0 m

1

R’
W

≤30 dB

3

35 dB<R’
W

≤44 dB   och   35 dB<R’
W

+C
50-3150

≤40 dB

Ingen tätning nödvändig Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

2

30 dB<R’
W

≤35 dB

Polyetenduk
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1. Spackelremsa

2.  Plåtband VPB 100 eller variabel 

vinkelprofi l LPP 50

1.  Minst 60 mm betong och minst 

tillhörande aktuell brandklass

2. Fäste s 400-600 mm

2
3

4

1.  Hörnskydd, inspacklat

2.  Spackling med spackelremsa

1.  Hörnskydd, inspacklat

2.  Hörnregel HR, alt. kan HRT användas 

om hörnet inte ska spacklas.

3.  Spackling med spackelremsa

4.  Max 600 mm

1.  1x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Värmeisolering vid yttertakskonstruktion

3.  Fuktspärr vid yttertakskonstruktion

4. Spackling med spackelremsa

  Fäste max s 600 mm med skruv till innertaksprofi l/takstolar eller med 

pluggar till gipsskivebeklädnad

Brand:  Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 1.32

1.  Minst 60 mm betong och mineralull 

tillhörande aktuell brandklass

2.  Fäste s 400-600 mm

3.  Eventuellt nedpendlat gipsskivetak

1.  Utfyllning med mineralull > 900 

mm från väggkant

2.  Bockad tunnplåtsprofi l

3.  Tunnplåtsprofi l

4.  Fäste s 400-600 mm

Brand: Brandklass EI60 erhålles ej

*)  Brandcellsbegränsningen dimensione-

ras i enskilt fall

1 1

2

1

2

2

3

4

1

5

2

3

1

1.  Utfyllning med mineralull > 900 mm 

från väggcentrum

2.  Bockad tunnplåtsprofi l

3.  Tunnplåtsprofi l som avgränsar 

mineralullen

4.  Fäste s 400-600 mm

Brand: Brandklass EI60 erhålles ej

*)  Brandcellsbegränsningen dimensioneras 

i enskilt fall

1.  1x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Mineralull, för 36 dB vägg eller mer 

- minst 45 mm

3.  Spackling med spackelremsa

4.  Fäste max s 600 mm med skruv till 

reglar eller med pluggar till gips-

skivebeklädnad

Brand: Anslutande vägg i samma brand-

klass som projekterad vägg

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1

1.11 Hörn, utvändigt / invändigt 1.12 Hörn, utvändigt / invändigt

1.13 Hörn, utvändigt / invändigt 1.21 Mot golv, betong

1.31 Mot tak, gipsskiveinnertak

1.32 Mot tak, betong 1.33a   Princip för anslutning mot tak längs profilerad
stålplåt*) 

1.33b   Princip för anslutning mot tak på tvären av profilerad 
stålplåt*)

1.41 Mot mellanvägg, gipsskivevägg

2

3

4

1

62



1.  Min 60 mm betong och mineralull 

tillhörande aktuell brandklass

2.  Fäste s 400-600 mm

1.  1x13 mm Norgips Normalskiva

2. ≥ 35 dB vägg - minst 45 mm mineralull

3.  Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion

4. Spackling med spackelremsa

5.  Fäste max s 600 mm med pluggar till gipsskivebeklädnad eller med skruv 

till reglar

6.  Minst 10 mm avstånd

Brand: Anslutande väggkonstruktion i samma brandklass som projekterad vägg

1.  1x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Värmeisolering

3.  Fuktspärr

4.  Ljudtätning, Spackling med spackelremsa

5.  Fäste s 400-600 mm

6.   Vindspärr, 9 mm Norgips Utvändig-X9 / Weather Board 9

Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad

Brand: Med ytterväggsreglar placerade som i skiss uppnås EI30 och EI60 vägg

1.  Betong större än väggtjocklek

2. Fäste s 400-600 mm

1.  Minst 20 mm hålrum utfyllt med 

mineralull

2.  Fäste s 400-600 mm

1

2

2

3

4

1

5

6

2

3

4

1

5

6

1

2

1

2

1.62 Mot och förbi pelare/balk 

1.51 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1.52 Mot yttervägg, gipsskivevägg

1.61 Mot pelare/balk

1.42 Mot mellanvägg, betong
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1. Skenor mot golv och tak

2. Reglar Norgips dB+

3. 2x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida

4. Ev. mineralull i hålrum

5. Ev. ljudtätning

1

3

2

4

5

Vägg Nr Förväntat R’
W

Brandklass Konstruktion Tjocklek

Max vägghöjd

s 450 s 600

dB EI mm dB+ FR dB+ FR
2.2 40 60 SE  R70 dB+ 2/2 M0 120 4500 5200 4200 4700

2.3 44 60 SE  R95 dB+ 2/2 M0 145 5500 6600 4900 6000

2.4 44 60 SE  R120 dB+ 2/2 M0 170 7000 8000 6500 7000

2.8 48 60 SE  R70 dB+ 2/2 M45 120 4500 5200 4200 4700

2.9 48 60 SE  R95 dB+ 2/2 M45 145 5500 6600 4900 6000

2.10 48 60 SE  R120 dB+ 2/2 M45 170 7000 8000 6500 7000

2.13 50 60 SE  R70 dB+ 2/2 M70 120 4500 5200 4200 4700

2.14 50 60 SE  R95 dB+ 2/2 M70 145 5500 6600 4900 6000

2.15 50 60 SE  R120 dB+ 2/2 M70 170 7000 8000 6500 7000

2.18 52 60 SE  R95 dB+ 2/2 M95 145 5500 6600 4900 6000

2.19 52 60 SE  R120 dB+ 2/2 M95 170 7000 8000 6500 7000

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

VÄGGRUPP 2, s 450 eller 600 mm

Brandklass EI 60

Ljudklass R’
W

40-52 dB

VAL AV VÄGGTYP
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

Konstruktion
Väggtyp 2.2 2.3 2.4 2.8 2.9 2.10 2.13 2.14 2.15 2.18 2.19 Åtgång*

Mot golv & tak SKP/SKT 0,8 m

Reglar R70 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

R70 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

R70 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

R95 

dB+

R120 

dB+

2,9/1,7 m

Mot anslutande 
vägg

SKP/SKT 1 per ansl.

Hål-
rums-
isole-
ring

Brand Ej nödvändig

Ljud Ej nödvändig 1x45 mm mineralull 1x70 mm mineralull 1x95 mm 

mineralull

1,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 4,0 m2

Antal 2 lag på varje sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg) 38/30 st 

(13/10 st)

2:a lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot SKT

Ljudtätning 3 (enligt nedan) 4 (enligt nedan) -

Spackling Spackelmassa 1,2 / 0,8 kg

Spackelremsa 3,2 / 2,0 m

3

35 dB<R’
W

≤44 dB   och   35 dB<R’
W

+C
50-3150

≤40 dB

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W 

+C
50-3150

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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2.11 Hörn, utvändigt / invändigt 2.12 Hörn, utvändigt / invändigt

1.  Hörnskydd, inspacklat

2.  Spackling med spackelremsa

1.  Hörnskydd, inspacklat

2.  Hörnregel HR, alt. HRT om hörnet inte 

ska spacklas.

3. Spackling med spackelremsa

4.  Max 600 mm

2

3

4

1 1

2

2.13 Hörn, utvändigt / invändigt 2.21 Mot golv, betong

1.  35 dB vägg - Min 60 mm betong och 

minst tillhörande aktuell brandklass 

40 dB vägg - minst 100 mm betong 

44-48 dB vägg - minst 120 mm 

betong

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning. Ej nödvändig för 

35 dB vägg

3.  Fäste s 400-600 mm

1.  Detalj med spackelremsa

2.   Plåtband VPB 100 eller variabel 

plåtprofi l LPP 50

1

2

31

2

1.  35 och 40 dB vägg - 1x13 mm Norgips Normalskiva utan fog 

44 och 48 dB vägg - 1x13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm 

fog eller 2x13 mm Norgips Normal skiva utan fog

2.  Mineralull, minst 45 mm

3.  Fuktspärr vid yttertakskonstruktion

4.  Ljudtätning, spackling med spackelremsa

5.  Fäste max s 600 mm med skruv till inner-taksprofi l/takstolar eller med 

pluggar till gipsskivebeklädnad

Brand: Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak Se 4.32

2

3

4

1

5

2.31 Mot tak, gipsskiveinnertak

2.32 Mot tak, betong 2.33a   Princip för anslutning mot tak  längs profilerad 
stålplåt *) 

1.  35 dB vägg - minst 60 mm betong och 

minst tillhörande aktuell brandklass

40 dB vägg - minst 100 mm betong

44-48 dB vägg - minst 120 mm betong

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtät-

ning.  Ej nödvändig för 35 dB vägg

3.  Fäste s 400-600 mm

4.  Eventuellt nedpendlat gipsskivetak

1.  Utfyllning med mineralull > 900 

mm från väggkant

2.  Bockad tunnplåtsprofi l

3.  Tunnplåtsprofi l

4.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning. Ej nödvändig för 36 

dB vägg

5.  Fäste s 400-600 mm

2

3

1

2

3

4

1

4

5

2.33b  Princip för anslutning mot tak på tvären av profilerad stålplåt

1.  Utfyllning med mineralull > 900 mm från väggcentrum

2.  Bockad tunnplåtsprofi l

3.  Tunnplåtsprofi l som avgränsar för mineralullsstavarna

4.  Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 36 dB vägg

5.  Fäste s 400-600 mm

Brand: Brandklassen erhålles ej

2

3

4

1

5
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2.42 Mot mellanvägg, gipsskivevägg2.41 Mot mellanvägg, gipsskivevägg

35 och 40 dB vägg

1.  1x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Mineralull, minst 50 mm

3.  Ljudtätning, spackling med spackelremsa

4.  Fäste max s 600 mm med skruv till reglar 

eller med pluggar till gipsskivebeklädnad

Brand: Anslutande vägg i samma brandklass 

som projekterad vägg

44 och 48 dB vägg

1.  1x13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 

mm fog eller 2x13 mm Norgips Normalskiva 

utan fog

2.  Mineralull, minst 50 mm

3.  Ljudtätning, spackling med spackelremsa

4.  Fäste max s 600 mm med pluggar till gips-

skivebeklädnad eller med skruv till reglar

Brand: Anslutande vägg i samma brandklass som 

projekterad vägg

1

22

3

4

1

3

4

1.  35 dB vägg - minst 60 mm betong och 

minst aktuell brandklass

40 dB vägg - minst 100 mm betong

44-48 dB vägg - minst 120 mm betong

2.  Fäste s 400-600 mm

3.  Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtät-

ning. Ej nödvändig för 35 dB

2

3

1 1.  35 och 40 dB vägg 
1x13 mm Norgips Normalskiva utan fog

44 och 48 dB 
1x13 mm Norgips Normalskiva med minst10 

mm fog eller 2x13 mm Norgips Normalskiva 

utan fog

2.  Mineralull, minst 45 mm

3.  Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion

4.  Ljudtätning, spackling med spackelremsa

5.  Fäste s 400-600 mm med skruv till reglar 

eller med pluggar till gipsskivebeklädnad

6.  Minst 10 mm avstånd

1

2

3

4

5

6

2.51 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg2.43 Mot mellanvägg, betong

1.  35 och 40 dB vägg
- 1x13 mm Norgips Normalskiva utan fog

44 och 48 dB vägg 
- 1x13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2x13 mm Norgips Normalskiva utan fog

2.  Värmeisolering

3.  Fuktspärr

4.  Ljudtätning, spackling med spackelremsa

5.  Fäste s 400-600 mm

6.  Vindspärr, 9 mm Norgips Utvändig-X9. Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad

2

3

1

4

5

6

2.52 Mot yttervägg, gipsskivevägg

1.  35 dB vägg - betong större än vägg 

tjocklek 

40-48 dB vägg - betong minst 120 mm 

dock minst = väggtjocklek

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtät-

ning. Ej nödvändig för 35 dB vägg

3.  Fäste s 400-600 mm

1.  Minst 20 mm hålrum utfyllt med 

mineralull

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning. Ej nödvändig för 35 

dB vägg

3.  Fäste s 400-600 mm

1

2

1
2

3
3

2.62 Mot och förbi pelare/balk2.61 Mot pelare/balk
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Vägg Nr
Förväntat

Brand-
klass

Konstruktion Tjocklek
Max vägghöjd

R’
W

R’
W

+ C
50-3150

s 450 s 600

dB dB EI mm dB+ FR dB+ FR
3.2 63 58 60 SD  R70 dB+ 2/2 M2x45 230 3200 4500 2900 4000

3.3 63 58 60 SD  R95 dB+ 2/2 M2x45 250 3900 5700 3600 5200

3.4 63 58 60 SD  R120 dB+ 2/2 M2x45 300 4500 7000 4200 6100

3.7 63 58 90 SD  R70 dB+ 2/2 s2x45 230 3200 4500 2900 4000

3.8 63 58 90 SD  R95 dB+ 2/2 s2x45 250 3900 5700 3600 5200

3.9    63 58 90 SD  R120 dB+ 2/2 s2x45 300 4500 7000 4200 6100

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m. 

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

1.  Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd och min 

40 mm vid skenor < 70 mm

2.  Reglar Norgips dB+

3.  2x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida

4.  Mineralull eller stenull

5.  Ljudtätning

VÄGGRUPP 3,  s 450 eller 600 mm

Brandklass EI 60 / EI90

Ljudklass R’
W

63 dB

Ljudklass R’
W

+C
3150

58 dB

VAL AV VÄGGTYP

1

5

2

3

4
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

*  *  Min. 40 mm mellanrum mellan regelstommarna krävs endast av ljudmässiga skäl. 

Konstruktion
Väggtyp 3.2** 3.3 3.4 3.7** 3.8 3.9 Åtgång*

Mot golv & tak SKP/SKT 1,6 m

Reglar R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ 5,4/3,4 m

Mot anslutande 
vägg

SKP/SKT 2 st per anslutning

Hålrums-
isolering

Brand Ej nödvändig 2x45 mm stenull min 28 kg/m3

Ljud 2x45 mm mineralull 2,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 4,0 m2

Antal 2 lag på varje sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg) 38/30 st (13/10 st)

2:a lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot SKT 38/30 st

Ljudtätning 4 (enligt nedan) -

Spackling Spackelmassa 1,2/0,8 kg

Spackelremsa 3,2/2,0 m

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W

 +C
50-3150

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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2

4

1

1.  Minst 250 mm betong

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

3.  Fäste minst  s 400-600 mm

1.  Minst 150 mm betong 2x13 mm 

Norgips Normalskiva

2.  Mineralull, minst 45 mm

3.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

4. Spackling med spackelremsa

5.  Fäste s 400-600 mm

1

2

3

2

3

4

1

2

3

4

1

5

6

3

3.11 Hörn, utvändigt / invändigt 3.21 Mot golv

1. Minst 150 mm betong

2.  Minst 20 mm fog utfyllt med 

mineralull. Ej nödvändig vid 

betongtjocklek ≥ 250 mm

3.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

4.  Fäste s 400-600 mm

1.  Hörnskydd, inspacklat

2.  Hörnregel HR, alt. kan HRT användas 

om hörnet inte ska spacklas.

3. Spackling med spackelremsa

4.  Max 600 mm

3.31 Mot tak, gipsskiveinnertak 3.32 Mot tak, betong

2

3

4

1

2

3

1

4

1.  2x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Mineralull, minst 2x45 mm

3.  Hörnregel

4.  Ljudtätning, spackling med 

spackelremsa

Brand:  Anslutande väggkonstruktion i 

aktuell brandklass

1.  Minst 150 mm betong

2.  Minst 20 mm fog utfyllt med 

mineralull. Ej nödvändig vid 

betongtjocklek ≥ 250 mm

3.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

4.  Fäste s 400-600 mm

2

3
4

1

1.  2x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Mineralull, minst 70 mm

3.  Hörnregel

4.  Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion 

minst 300 mm in i vägg

5.  Ljudtätning, spackling med 

spackelremsa

6.  Minst 10 mm avstånd

Brand: Anslutande väggkonstruktion i aktuell 

brandklass

5

6

1.  Betong minst 250 mm dock minst = 

väggtjocklek

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

3.  Fäste s 400-600 mm
2

3

1

1.  Minst 20 mm hålrum utfyllt med 

mineralull

2. Fäste s 400-600 mm

1.  Minst 20 mm hålrum utfyllt med 

mineralull

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

3.  Fäste s 400-600 mm

1

2

2

3

1

3.41 Mot mellanvägg, gipsskivevägg 3.42 Mot mellanvägg, betong

3.51 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg 3.61 Mot pelare/balk

3.62 Mot och förbi pelare/balk 3.63 Mot och förbi pelare/balk
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NORGIPS KUNDSUPPORT OCH TEKNIKSUPPORT
När du har frågor om beställningar, produkter eller mer detaljerade frågor om våra system, 

projektering, mängdning, konstruktioner eller regler för våtrum så finns vi tillgängliga på kundsupport

och tekniksupport alla vardagar mellan 08.00-12.00/13.00-16.30.

Du kan nå oss på tel. 019-20 74 50, fax 019-20 74 59 eller via e-post på 

kundsupport@norgips.com eller teknik@norgips.com

Vid andra tidpunkter kan vår webbplats vara till hjälp 

www.norgips.se
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VAL AV VÄGGTYP

VÄGGRUPP 4, s 450 eller 600 mm

1. Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd

2. Reglar Norgips dB+

3. 3x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida 

4. Mineralull eller Stenull

5. Ljudtätning

1

3

2

4

5

Vägg Nr
Förväntat

Brand-
klass

Konstruktion Tjocklek
Max vägghöjd

R’
W

R’
W

+ C
50-3150

s 450 s 600

dB dB EI mm dB+ FR dB+ FR
4.2 67 62 60 SD  R70 dB+ 3/3 M2x45 225 3400 4500 3200 4000

4.3 67 62 60 SD  R95 dB+ 3/3 M2x45 275 4600 5700 4400 5200

4.4 67 62 60 SD  R120 dB+ 3/3 M2x45 325 5500 7000 5200 6100

4.7 67 62 90 SD  R70 dB+ 3/3 s2x45 225 3400 4500 3200 4000

4.8 67 62 90 SD  R95 dB+ 3/3 s2x45 275 4600 5700 4400 5200

4.9 67 62 90 SD  R120 dB+ 3/3 s2x45 325 5500 7000 5200 6100

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

Brandklass EI 60 / EI90

Ljudklass R’
W

67 dB

Ljudklass R’
W

+C
3150

62 dB
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* Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siff ran anger åtgång vid s 450, andra siff ran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

Konstruktion
Väggtyp 4.2 4.3 4.4 4.7 4.8 4.9 Åtgång

Mot golv & tak SKP/SKT 1,6 m

Reglar R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ 5,4/3,4 m

Mot anslutande 
vägg

SKP/SKT 2 st per 

anslutning

Hålrums-
isolering

Brand Ej nödvändig 2x45 mm stenull 28 kg/m3

Ljud 2x45 mm mineralull 2,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 6,0 m2

Antal 3 lag på varje sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg) 38/30 st (13/10 st)

2:a lag Norgips S 38 38/30 st (13/10 st)

3:e lag Norgips S 57 38/30 st

Ljudtätning 4 (enligt nedan) 0,2 l

Spackling Spackelmassa 1,2/0,8 kg

Spackelremsa 3,2/2,0 m

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W

 +C
50-3150

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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2

3

4

1.  Minst 150 mm betong

2.  Minst 20 mm fog utfylld med 

mineralull. 

3.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

4.  Fäste s 400-600 mm

1

1.  Anslutande vägg i samma brand- 

och ljudklass som projekterad vägg

2.  Mineralull, minst 2x45 mm

3.  Hörnregel

4.  Ljudtätning, spackling med 

spackelremsa

1.  Hörnskydd, inspacklat

2.  Hörnregel HR, alt. kan HRT användas 

om hörnet inte ska spacklas.

3.  Spackling med spackelremsa

4.  Max 600 mm

1.  Minst 150 mm betong

2.  2x13 mm Norgips Normalskiva

3.  Mineralull, minst 50 mm

4.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

5.   Spackling med spackelremsa

6.  Fäste s 400-600 mm

1

2

3

2

3

4

1

2

3

4

1

2
3

4

1

5

6

1.  Minst 150 mm betong

2.  Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull

3.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

4.  Fäste s 400-600 mm

1.  2x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Minst 150 mm betong

3.  Mineralull, minst 75 mm

4.  Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion 

minst 300 mm in i vägg

5.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

6.  Minst 10 mm avstånd

7.   Spackling med spackelremsa

8.  Fäste s 400-600 mm

2

3

4

1

1.  Minst 40 mm hålrum utfyllt med 

mineralull

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

3.  Fäste s 400-600 mm
2

3

1

1.  Minst 40 mm hålrum utfyllt med 

mineralull

2. Fäste s 400-600 mm

2

1

4

5

6

7

8

2

3

11.  Betong minst 250 mm dock minst = 

väggtjocklek

2.  Ljudtätning, fogmassa eller torr 

fogtätning

3.  Fäste s 400-600 mm

4.11 Hörn, utvändigt / invändigt 4.21 Mot golv

4.31 Mot tak, gipsskiveinnertak 4.41 Mot mellanvägg, gipsskivevägg

4.42 Mot mellanvägg, betong 4.51 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

4.61 Mot pelare/balk 4.62 Mot och förbi pelare/balk

4.63 Mot och förbi pelare/balk
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En stålregel till flera användningsområden

Låg vikt, lätt att transportera och montera

Leverans i önskad längd

Tillfredsställer ljudtekniska krav

Enkel att kapa med profilsax eller plåtsax

Konkurrenskraftigt pris

EAN-märkt

VI FÖRENKLAR DET ENKLA
Norgips nya Standard stålregel dB+ är också en ljudregel - ett mervärde att uppskatta 

utan att det kostar något extra. En regel till flera syften - enkelt och bra!

EAN: Vi streckkodsmärker alla våra lagerförda standardlängder av Norgips dB+  

- därmed blir hanteringen ännu enklare och mer kostnadseffektiv.

Speciallängd: När allt är gjort på förhand, går jobbet fort. Vi kan leverera dB+ tillsammans med gipsskivor 

i önskad längd, detta betyder i praktiken mindre avfall, snabbare byggtid och lägre kostnader.

Ergonomi: Norgips dB+ har lägre vikt än andra stålprofiler. 

Hanteringen blir lättare - från att reglarna bärs på plats tills att monteringen är avslutad.

Bred fläns
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VAL AV VÄGGTYP

1. Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd

2. Reglar Norgips dB+

3. 2x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida 

4. Stenull min. 50 kg/m3

5. Ljudtätning

1

3

2

4

5

Vägg Nr
Förväntat

Brand-
klass

Konstruktion Tjocklek
Max vägghöjd

R’
W

R’
W

+C
50-3150

s 450 s 600

dB dB EI mm dB+ FR dB+ FR
5.2 63 58 120 SD  R70 dB+ 2/2 s180 230 3200 4500 2900 4000

5.3 63 58 120 SD  R95 dB+ 2/2 s200 250 3900 5700 3600 5200

5.4 63 58 120 SD  R120 dB+ 2/2 s250 300 4500 7000 4200 6100

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

VÄGGRUPP 5, s 450 eller 600 mm

Brandklass EI 120

Ljudklass R’
W

63 dB

Ljudklass R’
W

+C
3150

58 dB
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

Vägganslutningar enligt Väggrupp 3, se sidan 70

Konstruktion
Väggtyp 5.2 5.3 5.4 Åtgång*

Mot golv & tak SKP/SKT 1,6 m

Reglar R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ 5,4/3,4 m

Mot anslutande vägg SKP/SKT 2 st per anslutning

Hålrums-
isolering

Brand/
Ljud

Hålrum utfyllt med stenull min 50 kg/m3 2,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 4,0 m2

Antal 2 lag på varje sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25 38/30 st

2:a lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot SKT 38/30 st

Ljudtätning 4 (enligt nedan)

Spackling Spackelmassa 1,2/0,8 kg

Spackelremsa 3,2/2,0 m

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W

 +C
50-3150

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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VAL AV VÄGGTYP

1. Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd

2. Reglar Norgips dB+

3. 3x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida

4. Stenull 50 kg/m3

5. Ljudtätning

1

3

2

4

5

Vägg Nr

Förväntat
Brand-

klass
Konstruktion Tjocklek

Max vägghöjd

R’
W

R’
W

+C
50-3150

s 450 s 600

dB dB EI mm dB+ FR dB+ FR
6.2 67 62 120 SD  R70 dB+ 3/3 s150 225 3400 4500 3200 4000

6.3 67 62 120 SD  R95 dB+ 3/3 s200 275 4600 5700 4400 5200

6.4 67 62 120 SD  R120 dB+ 3/3 s250 325 5500 7000 5200 6100

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

VÄGGRUPP 6, s 450 eller 600 mm

Brandklass EI 120

Ljudklass R’
W

67 dB

Ljudklass R’
W

+C
3150

62 dB
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

Vägganslutningar enligt Väggrupp 4, se sidan 74

Konstruktion
Väggtyp 6.2 6.3 6.4 Åtgång*

Mot golv & tak SKP/SKT 1,6 m

Reglar R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ 5,4/3,4 m

Mot anslutande vägg SKP/SKT 2 st per anslutning

Hålrums-
isolering

Brand/
Ljud

Hålrum utfyllt med stenull min 50 kg/m3 2,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 6,0 m2

Antal 3 lag på varje sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25 38/30 st

2:a lag Norgips S 38 38/30 st

3:e lag Norgips S 57 38/30 st

Ljudtätning 4 (enligt nedan)

Spackling Spackelmassa 1,2/0,8 kg

Spackelremsa 3,2/2,0 m

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W

 +C
50-3150

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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1. Skenor mot golv och tak

2. Reglar Norgips dB+

3. Ev. mineralull

4. 2x13 mm Norgips Normalskiva på en väggsida

1

3

2

4

Vägg Nr Förväntat R’
W

Brand-

klass
Konstruktion Tjocklek

Max vägghöjd

s 450 s 600

dB EI mm dB+ FR dB+ FR
7.2 30 30 SE  R70 dB+ 0/2 M0 95 3400 4500 3200 4000

7.3 30 30 SE  R95 dB+ 0/2 M0 120 3900 5700 3600 5200

7.4 30 30 SE  R120 dB+ 0/2 M0 145 4500 7000 4200 6100

7.7 35 30 SE  R70 dB+ 0/2 M45 95 3400 4500 3200 4000

7.8 35 30 SE  R95 dB+ 0/2 M45 120 3900 5700 3600 5200

7.9 35 30 SE  R120 dB+ 0/2 M45 145 4500 7000 4200 6100

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

VAL AV VÄGGTYP

VÄGGRUPP 7, s 450 eller 600 mm

Brandklass EI 30

Ljudklass R’
W

30-35 dB
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

Konstruktion
Väggtyp 7.2 7.3 7.4 7.7 7.8 7.9 Åtgång

Mot golv & tak SK SKP 0,8 m

Reglar R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ R70 dB+ R95 dB+ R120 dB+ 2,7/1,7 mm

Mot anslutande vägg R/SK SKP 2 st per anslutning

Hålrums-
isolering

Brand Ej nödvändig 2,0 m2

Ljud Ej nödvändig 1x45 mm mineralull 1,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 2,0 m2

Antal 2 lag på en sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg) 38/30 st (13/10 st)

2:a lag Norgips S 38. 38/30 st

Ljudtätning 1 (enligt nedan) 2 alt. 3 (enligt nedan) 0,2 l

Spackling Spackelmassa 0,6/0,4 kg

Spackelremsa 1,6/1,0 m

1

R’
W

≤30 dB

3

35 dB<R’
W

≤44 dB   och   35 dB<R’
W

+C
50-3150

≤40 dB

Ingen tätning nödvändig Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

2

30 dB<R’
W

≤35 dB

Polyetenduk
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82

1. Hörnregel

2.  Spackling med spackelremsa

3. Avstånd max 600 mm

1

1.  För 34 dB vägg eller högre väggre-

duktion – minst 60 mm betong

2. Fäste s 400-600 mm

1. Hörnskydd, inspacklat

2. Avstånd max 600 mm

1.  Spackelremsa

2.  Plåtband VPB 100 eller 

variabel vinkelprofi l LPP 50
1

2

3

4

1

1.  För vägg med brandkrav EI30 eller 

mer – minst 20 mm hålrum utfyllt med 

mineralull

2. Fäste s 400-600 mm

2

1

5

2

11.  För 34 dB vägg eller högre ljudreduk-

tion - betong minst 60 mm dock minst 

= väggtjocklek

2.  Fäste s 400-600 mm

1. 1x13 mm Norgips Normalskiva

2.  Värmeisolering vid yttertakskonstruk-

tion

3.  Fuktspärr vid yttertakskonstruktion

4.  Fäste max s 600 mm med skruv till 

innertaksprofi l/bjälklag eller med plug-

gar till gipsskivebeklädnad.

5.  Norgips spackling med spackelremsa

1.  För 34 dB vägg eller högre väggreduk-

tion - minst 60 mm betong

2. Fäste s 400-600 mm

3.  Eventuellt nedpendlat gipsskivetak

2
3

3

Brand: Bjälklag i minst samma brandklass 

som projekterad vägg

Brand: Brandklassad vägg ska anslutas mot 

bjälklag/tak. Se 7.32

Brand: Bjälklag/tak i minst samma 

brandklass som projekterad vägg

1

2

3

2

7.11 Hörn, utvändigt / invändigt 7.12 Hörn, utvändigt / invändigt

7.13 Hörn, utvändigt / invändigt 7.21 Mot golv

7.31 Mot tak, gipsskiveinnertak

7.32 Mot tak, betong

7.61 Mot pelare/balk

7.62 Mot och förbi pelare/balk

2

1

1

2
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Brandklass EI 60

Ljudklass R’
W

30-35 dB

1. Skenor mot golv och tak

2. Reglar Norgips dB+

3. Mineralull

4. 2x13 mm Norgips Brandskiva på en väggsida. 

1

3

2

4

Vägg Nr Förväntat R’
W

Brandklass Konstruktion Tjocklek
Max vägghöjd

s 450 s 600
dB EI mm dB+ FR dB+ FR

8.2 30 60 SE  R70 dB+ 0/2B M0 100 3400 4500 3200 4000

8.3 30 60 SE  R95 dB+ 0/2B M0 125 3900 5700 3600 5200

8.4 30 60 SE  R120 dB+ 0/2B M0 150 4500 7000 4200 6100

8.7 35 60 SE  R70 dB+ 0/2B M45 100 3400 4500 3200 4000

8.8 35 60 SE  R95 dB+ 0/2B M45 125 3900 5700 3600 5200

8.9 35 60 SE  R120 dB+ 0/2B M45 150 4500 7000 4200 6100

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs 

väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade 

resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma 

eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

VAL AV VÄGGTYP

VÄGGRUPP 8, s 450 eller 600 mm
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

Vägganslutningar enligt Väggrupp 7, se sidan 82

Konstruktion
Väggtyp 8.2 8.3 8.4 8.7 8.8 8.9 Åtgång

Mot golv & tak SK SKP 0,8 m

Reglar R95 dB+ R120 dB+ R70 dB+ R120 dB+ R95 dB+ R120 dB+ 2,7/1,7 mm

Mot anslutande vägg R/SK SKP 2 st per anslutning

Hålrums-
isolering

Brand Ej nödvändig 2,0 m2

Ljud Ej nödvändig 1,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Brand 15 2,0 m2

Antal 2 lag på en sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25. 38/30 st

2:a lag Norgips S 38. 38/30 st

Ljudtätning 1 (enligt nedan) 2 alt. 3 0,2 l

Spackling Spackelmassa 1,2/0,8 kg

Spackelremsa 3,2/2,0 m

1

R’
W

≤30 dB

3

35 dB<R’
W

≤44 dB   och   35 dB<R’
W

+C
50-3150

≤40 dB

Ingen tätning nödvändig Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

2

30 dB<R’
W

≤35 dB

Polyetenduk

85



1. Skenor mot golv och tak

2. Reglar Norgips dB+

3. Ev. mineralull

4. 2x13 mm Norgips Brandskiva på en väggsida. 

1

3

2

4

Vägg 
Nr

Förväntat
Brandklass Konstruktion Tjocklek Max vägghöjd s 450

R’
W

R’
W

+C
50-3150

dB dB EI mm dB+
2.2 AR 44 41 60 SE  AR70 2/2 M0 120 4700

2.3 AR 44 41 60 SE  AR95 2/2 M0 145 5800

2.4 AR 44 41 60 SE  AR120 2/2 M0 170 7000

2.8 AR 52 45 60 SE  AR70 2/2 M45 120 4700

2.9 AR 52 45 60 SE  AR95 2/2 M45 145 5800

2.10 AR 52 45 60 SE  AR120 2/2 M45 170 7000

2.22 AR 56 53 60 SE  AR160 2/2 M2x70 235 7000

VAL AV VÄGGTYP

VÄGGAR MED AKUSTIKREGEL, AR

Ibland kan det behövas lite extra för att klara ställda ljudkrav. Då kan det vara lämpligt att använda akustikregel, AR. 

AR är en byggregel med ett vibrationsdämpande liv vilket gör att ljudvågor som i traditionella byggreglar leds genom livet absorbe-

ras. Detta resulterar i en högre ljudreduktion för väggen. En konstruktion med akustikregel fungerar bättre ju högre ytvikt det är på 

skivmaterialet som används. I tabellen nedan specificeras lösningar med två och tre lag normalgips, men genom att byta ut ett eller 

fler lag mot t.ex. Norgips Brand eller Norgips Hård, vilka båda har högre densitet, kan något högre värden förväntas.

Akustikregeln tillverkas i 70, 95, 120 samt 160 mm bredd och används tillsammans med vanliga byggskenor. Det är viktigt att 

anslutningar mot övriga byggnadsdelar görs täta. 

 För väggar upp till 44 dB kan SKP kompletterat med mjukfog på väggens ena sida, alternativt SKT-2 eller SKT-3 användas. 

För väggar med ljudkrav däröver kan SKP kompletterat med mjukfog på väggens båda sidor, alternativt SKT-2 användas.

Det är viktigt att skruv med rätt längd används så att dessa inte riskerar att kortsluta regelns vibrationsdämpande liv. En enkel 

tumregel är att den skruv som används skall tränga igenom stålregelns fläns ca 10-15 mm. 

5
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*  Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.

För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.

Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.  

Vägganslutningar och övriga detaljer enligt väggrupp 2 på sid 66

Konstruktion
Väggtyp 2.2

AR
2.3
AR

2.4
AR

2.8
AR

2.9
AR

2.10
AR

2.22
AR

Åtgång

Mot golv & tak SKP/SKT 0,8 m

Reglar AR 70 AR 95 AR 120 AR 70 AR 95 AR 120 AR 160 2,9/1,7 m

Mot anslutande vägg SKP/SKT 1 st per anslutning

Hålrums-
isolering

Brand Ej nödvändig 2,0 m2

Ljud Ej nödvändig 1x45 mm mineralull 2x70 

mm mi-

neralull

1,0/2,0 m2

Gips-
skivor

Typ Norgips Normal 13 4,0/6,0 m2

Antal 2 lag på varje sida 3 lag på 

varje 

sida

Skruv 1:a lag Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg) 38/30 st (13/10 st)

2:a lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot SKT.

Ljudtätning 3 (enligt nedan) 4 (enligt nedan) -

Spackling Spackelmassa 1,2/0,8 kg

Spackelremsa 3,2/2,0 m

3

35 dB<R’
W

≤44 dB   och   35 dB<R’
W

+C
50-3150

≤40 dB

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W 

+C
50-3150

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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MONTAGE MELLANVÄGGAR / STÅLSTOMME

PROFILER FÖR TÄTNING
Det krävs ofta tätning vid väggarnas anslutning mot anslutande byggnadsdelar. Detta kan göras på två sätt. Antingen med PE-

remsa och fogmassa eller med torr fogtätning. Till den första metoden levereras skenorna med PE-remsa eller motsvarande. Sådan 

duk kan också fås på rulle, bl a till tätning bakom reglar mm. Till den andra metoden levereras både skena och regelprofiler med 

tätningslister av gummi.

Tätning med PE-remsa och fogmassa. Vid fl erlagsbeklädnad är det 

bäst att foga vid det innersta lagret.

Torr fogtätning - stålprofi ler med EPDM-list är ett komplett 

system för ljudtätning. Stålprofi lerna levereras med 

EPDM-list i olika antal och  placering. EPDM-list 

kan också  levereras lösa för montage 

på byggarbetsplatsen.

LJUDTÄTNING
En förutsättning för god ljudisolering är att anslutningar till andra byggnadsdelar är ljudtäta. Beroende på ljudkrav kan tätningen 

utföras med polyetenduk, torr fogtätning (gummilist), fogmassa eller med en kombination av dessa. 

Med fogmassa bör fogdjupet vara 8-10 mm för 13 mm skiva. Fogning görs med fördel i understa laget i en flerlagskonstruktion. 

Tillse att underlaget är rent och torrt innan fogning. 

1

R’
W

≤30 dB

3

35 dB<R’
W

≤44 dB   och   35 dB<R’
W

+C
50-3150

≤40 dB

Ingen tätning nödvändig Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

2

30 dB<R’
W

≤35 dB

4

44 dB<R’
W

   och   40 dB<R’
W 

+C
50-3150

Polyetenduk Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor
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Reglarna bör vara ca 10-15 mm kortare än vägghöjden. Hela längder bör användas, men vid behov kan reglar med asymmetriska 

flänsar skarvas (boxas) genom att skjuta profilerna in i varandra. Överlappningen bör vara min 20% av vägghöjden och skarvpunk-

terna förskjuts från regel till regel. Det är som regel inte nödvändigt att fästa profilerna till varandra men det kan vara lämpligt ur 

hanteringssynpunkt. Detta kan göras med skruv eller fixertång. Denna metod används också till förstärkning av reglarna för att 

uppnå större styvhet, något som ger möjlighet till större vägghöjd. 

MONTERING AV SKENOR
Underlaget bör vara jämnt och fast. Profilerna skjuts, skruvas 

eller spikas fast mot underlaget. Mot gipsskivetak fästes 

profilerna mot den ovanliggande konstruktionen. Är inte det 

möjligt kan skenorna fästas direkt i gipsskivorna med hjälp av 

pluggar.  Till dubbelväggar med dubbel stomme skall skenorna 

fästas med min 10 mm avstånd.

MONTERING AV REGLAR
De vanligaste regelavstånden är s 450 och s 600 mm, men andra avstånd förekommer. Till höga väggar och till väggar i våtrum 

används också mindre regelavstånd. Ofta behöver man inte fästa reglarna i skenorna, men profilerna kan fästas till varandra med 

hjälp av skruvar eller fixertång. Mot andra gipsskiveväggar fästes reglarna antingen till skivorna eller till stommen bakom skivorna. 

Använd fästdon lämpligt för underlaget. Mot andra väggar, pelare m m skjuts, skruvas eller spikas reglarna fast. 

Ståltjocklek Skruv

Max 2 x 0,9 mm TSS 15L

Max 2 x 2,0 mm THS 16 Z L

Vid saxad stomme ska man 

använda avståndsklammer. 

De fi nns i 25 mm och 50 mm.

min. 10 mm

Det är lätt att montera reglarna 

med asymmetriska fl änsar. 

ca 20% av vägghöjden

SKARVNING AV FÖRSTÄRKNINGSREGLAR
Även förstärkningsreglar kan skarvas samman (boxas) på samma sätt som standardreglar. Den skarvade delen 

skall vara minst 1000 mm överlappande och förstärkningsreglarna sammanfogas med 8 st montageskruvar 

(Norgips THS 16 ZL), 4 st i vardera änden av skarven. Skruvarna fästes i profilens omvikta kant.

1/2BOXADE REGLAR
Reglarna skall sammanfogas över minst halva vägghöjden.

1/1BOXADE REGLAR
Reglarna sammanfogas över hela vägghöjden.
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TIPS OM SKIVMONTERING
Monteras skivorna stående bör de beställas på mått eller tillpassas så att de mäter 10–15 mm mindre än vägghöjden. Skivorna bör 

monteras i riktning mot reglarnas öppning. Börja skruva ungefär mitt på skivan och arbeta ut mot sidorna. Liggande skivmontage 

används sällan till stålstomme. 

3

4

5

5

FÄSTE MOT GIPSSKIVEKONSTRUKTIONER

Fäste ej glesare än var 600 mm.

1. Med skruvar till profi ler i vägg eller tak eller 

2. Med pluggar till gipsskivorna

FÄSTE MOT BETONG OCH LIKNANDE
3. Fäste var 400-600 mm

FÄSTE VID LJUDSPALTER

4. Fästet skall utföras på en och samma sida av spalten

5.  Väggar med åtskilda stommar. Fäste görs på båda sidor 

av spalten.

1 2

EXTRA GENOMFÖRINGSHÅL
Standardreglar har s.k. installationshål i båda ändar. Extra hål kan stansas ut med hjälp av håltång.

FÄSTE AV SKENOR OCH ANSLUTNINGSREGLAR
Mot andra gipsskivekonstruktioner skall skenor och anslutningsreglar fästas med skruvar eller pluggar var max 600 mm. Mot 

byggnadsdelar i andra material skruvas, spikas eller skjuts profilerna fast var 400–600 mm. Om den anslutande konstruktionen 

har en öppning eller ljudspalt skall fästet utföras på en sida av ljudspalten. Detta gäller inte för dubbelväggar med helt avskilda 

stommar. Då monterar man fästet på var sida av ljudspalten. Kom ihåg ljudtätning med PE-remsa/fogmassa eller torr fogtätning.

Stående skivor monteras i riktning mot regelns öppning.
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För övrigt skall liggande skivor aldrig pressas hårt samman i skarvarna. Starta vid taket med

 så tät montering som möjligt, ev med anpassning, och fortsätt nedåt med spackel-

försänkningarna mot varandra. Läs mer om skivmontage i avsnittet om montage och kom ihåg 

att följa de få men viktiga reglerna om skarvförskjutning, stöd och öppningar. 

HÅLRUMSISOLERING
Hålrumsisolering görs ofta av ljudmässiga orsaker men i några av väggtyperna är det brandskyddsskäl som bestämmer isoleringen. 

Bara i några få fall skall man isolera av värmemässiga orsaker, tex mellan ett garage och ett boningsrum. Ur arbetssynpunkt är det 

en fördel att vänta med isoleringen till dess den ena väggsidan står färdig med skivor.

Det finns mineralullsskivor i mått som passar till regelavstånden s 450 mm och s 600 mm (455 resp 610 mm), man kan även använ-

da mattor. Mineralullen skall avpassas noga, och skall gå helt in i botten på reglarna och skall stå i spänn mellan dem. Mineralullen 

skall inte pressa mot gipsskivorna, då detta kan medföra att väggytan bågnar.  Använd därför inte mer mineralull än nödvändigt 

och aldrig i grövre tjocklek än regelbredden. I höga väggar – över 3500 mm – kan det vara nödvändigt att säkra mineralullen mot 

glidning. Man kan t ex använda isolerhållare.

LJUDISOLERING
Ljudisolering av hålrum kan göras med alla typer av mineralull.

BRANDISOLERING
Till brandisolering av hålrum skall mineralull av föreskriven typ och tjocklek 

användas. Brandisolering av hålrum skall vara fasthållen. Det kan man t ex göra 

med hjälp av skruvar var 350 mm genom regelns botten. Ofta finns det krav om 

att hålrummet skall vara fyllt, och i alla brandklassade väggar skall hålrummet 

fyllas med stenull i de regelfack där man skall installera eluttag och liknande.

Mineralullsskivorna skall 

fästas tex med hjälp av skruv. 

Ofta skall hålrummet vara utfyllt.

I brandklassade väggar skall regelfacken vara utfyllda med mineralull där 

det fi nns eluttag. Även i väggtyper där isolering ej krävs av brandmässiga 

skäl.

Mineralullsskivorna skall sluta tätt mot reglarna och föras helt ner i 

botten av profi lerna.

Clip Up
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TÄTNINGAR

Tätningen är mycket viktigt vid arbete med tak och väggar av gipsskivor. Det är 

en förutsättning för att man skall uppnå bästa resultat. Lägg märke till att man 

ofta måste utföra brand-, rök- och ljudtätning.

BRAND
Väggar och tak med Norgips gipsskivor skyddar effektivt mot brand. För att 

kunna klara det måste konstruktionerna vara korrekt utförda med täta anslut-

ningar mot andra byggnadsdelar. Det klarar man i de flesta fall med den tätning 

som krävs av hänsyn till ljudmässiga egenskaper. Innertakskonstruktioner måste 

göras med täta anslutningar mot andra byggnadsdelar enligt samma princip 

som för väggar. 

För väggar, innertak och andra konstruktioner som skall ge särskilt brandskydd, 

måste anvisningarna i de aktuella normerna följas noga. Alla anslutningar och 

alla skarvar skall tätas.

LJUD
Väggar och tak av Norgips gipsskivor ger god ljudisolering. För att få 

bra resultat är det viktig att konstruktionerna görs rätt och blir täta. 

Samtidigt är det två andra viktiga förutsättningar som skall uppfyllas:

1.  Anslutande byggnadsdelar måste ha minst samma ljudmässiga 

kvalitet som gipsskivekonstruktionerna.

2.  Alla anslutningar till andra byggnadsdelar skall vara täta.

ANSLUTANDE BYGGNADSDELAR
Speciellt när det gäller väggar är det viktigt att anslutande byggnadsdelars ljudmässiga egenskaper är goda. Det hjälper inte att 

sätta upp en vägg som ger hög ljudisolering om ljudet kan fortplantas genom anslutande byggnadsdelar. För att undvika det måste 

de byggnadsdelar som väggen byggts samman med vara minst lika bra som väggen. Det kan man inte alltid få och det kan då bli 

nödvändigt att bryta anslutande byggnadsdelar med en spalt. 

Brandfog
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EXEMPEL: 
Mellan två rum skall man ha en ljudisolering på 52dB. 

Det är lätt att hitta en vägg i Norgips-systemet med rätt värde. Men om man studerar Norgips principdetaljer ser man att betong-

plattan måste ha en tjocklek på minst 160 mm. Vid tunnare konstruktioner måste golvet “brytas”, och tjockleken på bjälklaget kan 

då minskas till 90 mm.

Det kan bli nödvändigt att “bryta” anslutande byggnadsdelar. Exempel på golvanslutning för vägg i ljudklass 52dB. 

1. Min 90 mm betong. 

2.  Min 20 mm spalt fylld med mineralull.Inte nödvändigt vid betong-

tjocklek på 160 mm eller mer. 

3.  Ljudtätning med fogmassa eller torr fogtätning.

Norgips projekteringsvägledningar för väggar innehåller en lång rad detaljer med upplysningar om vilka krav 

de anslutande byggnadsdelarna måste uppfylla för att matcha gipsskive-väggarnas egenskaper. Det är viktigt 

att förstå att dessa upplysningar inte säger något om hur de anslutande byggnadsdelarna för övrigt måste göras 

för att uppfylla andra krav. I exemplet här ovan har man tex inte tagit upp hur golvet skall utföras för att få god 

stegljudsisolering.

LJUDTÄTA ANSLUTNINGAR
Ljudisolerade innertak och väggar skall utföras med tät anslutning 

mot andra byggnadsdelar. Vid anslutning mot andra gipsskivekon-

struktioner är föreskriven Norgips-spackling normalt tillräcklig. Mot 

byggnadsdelar i andra material görs tätningen med fogmassa eller 

torr fogtätning. 

Väggar med trä- eller stålstomme. Notera att man använt tätning bakom både regel och 

golvregel som komplement till fogmassan. Vid beklädnad i fl era lager rekommenderas 

att man placerar tätningen i anslutning till det första laget skivor.

Torr fogtätning –  stålskenor med EPDM-lister 

– är ett komplett system för ljudtätning.

Profi lerna kan fås med EPDM-listerna i olika placeringar.

1

3

2
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MED FOGMASSA
Fogbredden bör vara ca 7-10 mm. Skall man montera flera lag skivor görs tätningen bäst vid första skivlaget. Utöver fogmassan 

kan man använda fiberduk eller motsvarande bakom bjälkar och reglar mot anslutande byggnadsdelar. Stålreglar finns med färdig 

tätning. Dessutom finns lös tätning på rulle. Fogmassan måste vara tillräckligt elastisk. Oljehaltig fogmassa skall inte användas. 

MED TORR FOGTÄTNING
Stålreglar som används till väggar och  tak finns att få med tätlister av EPDM. Man skall alltid ha tätning både mot skivorna och den 

anslutande byggnadsdelen. Torr fogtätning är inte bra mot byggnadsdelar med mycket ojämn yta, då bör fogmassa användas.

RÖRELSER OCH SÄTTNINGAR 

Gips är ett stabilt material med små rörelser. Det är bara i samband med mycket långa väggar eller stora takytor som man måste ta 

hänsyn till rörelser på grund av förändringar i temperatur och fuktighet. Det kan man göra genom att tex använda dilatationsfogar. 

Däremot kan man nästan aldrig undvika rörelser mellan anslutande byggnadsdelar och gipsskivorna eftersom de “arbetar” olika. 

För att slippa det problemet är det viktigt att anslutningar görs på ett sånt sätt att sprickbildning undviks och rörelser och sättningar 

fångas upp. 

UNDVIK SPRICKOR 
Det är svårt att undvika sprickor i ytbehandlingen när man gör anslutningar till andra material.

Tejpning, där man pressar in spackelremsan mot anslutande byggnadsdelar är en metod som gör att eventuella sprickor blir mer 

“exakta”, men metoden kräver att anslutande material är någorlunda jämnt. 

Gör man anslutningarna med fogar som fylls med elastisk fogmassa kan man slippa sprickbildning helt och hållet. Metoden är också 

lämplig för anslutning mot ojämna ytor som tex tegelväggar. I de fall fogmassan syns kan man använda kantlist på gipsskivorna.

TVÅ METODER ATT UNDVIKA SPRICKOR

Tejpning med spackelremsa mot byggnadsdelar i annat material 

gör att eventuella sprickor i ytbehandlingen blir mer exakta.

Man kan undvika sprickor helt om man använder elastisk 

fogmassa vid anslutningar mot byggnadsdelar i andra material. 

Man bör då använda kantlist på gipsskivorna.
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• Takskenan monteras på vanligt sätt. 

• Reglarna skall vara 15 mm kortare än vägghöjden. De skall inte fästas i takskena. 

• Mot takskenan fäster man en gummitopplist eller en tejp som fogmassan inte fäster på.

• Montera kantlist på skivorna som avslutas 15 mm från taket. Skivorna fästes bara vid reglarna.

• Fogen fylls med fogmassa som är tillräckligt elastisk.

FÖRE SÄTTNING EFTER SÄTTNING

15 mm

5 mm

10 mm

MINDRE SÄTTNINGAR, RÖRLIGA FOGAR 
Vid anslutning av väggar mot tak kan man behöva använda rörelsefogar. Metoden kan ta upp 

rörelser och sättningar på upp till 10 mm. Mot tak fäster man skenan på vanligt sätt, och reglarna - som måste vara minst 15 mm 

kortare än vägghöjden - skall inte fästas i takskenan. 

Gipsskivorna med kantlist avslutas 15 mm från taket. De fästes bara mot reglarna – inte mot takskenan. Infästningen till reglarna 

skall placeras minst 25 mm under takskenans flänsar. 

I botten av fogen lägger man en bottenfyllning som fogmassan kan glida på. Man kan t. ex. använda en tejp som fogmassan inte 

fäster på eller en stopplist i gummi. Fogen fylls med fogmassa som måste vara så elastisk att den klarar att tryckas samman mellan 

5 och 15 mm.

STÖRRE SÄTTNINGAR, TELESKOPANSLUTNINGAR 
Vägganslutningar mot tak eller våningsplan kan göras med teleskopanslutning som kan ta upp 40 mm sättning. Teleskopanslutning 

kan man också använda när man utnyttjar trästomme, men då måste man använda en stålskena högst upp på väggen.

RÖRLIG FOG MED PLATS FÖR 10 MM SÄTTNING
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RÄTT

min. 

100 mm
BARA MED 

BAKOMLIGGANDE 
SKARVPLÅT

Skarvplåten fästes med dubbelhäftande tejp på reglarna 

och gipsskivorna skruvas in i skarvplåten.

DÖRRÖPPNINGAR
I väggar med trästomme utnyttjas stommen också till fäste för dörrkar-

mar mm. 

Håll ett lämpligt avstånd till karmen, så att det blir plats för kilar och 

eventuell drevning. Väggar med stålstomme måste förstärkas från golv 

till tak vid dörröppningarna, antingen med hjälp av blindkarmar eller 

förstärkningsreglar. Se exemplen. Vid stora belastningar används alltid 

förstärkningsreglar eller någon annan lösning som ger tillräcklig styrka.

1. Vanliga reglar.

2.  Förstärkning i väggar med stålreglar: Blindkarm eller förstärkningsregel.

3.  Skenprofi l i väggar med stålstomme.

4. Ev. skarvplåt.

I väggar med stålstomme används 

lämpligen öppningsskena SKU som över-

liggare. Alternativt görs dörröverliggaren 

av en skenprofi l. Flänsarna klipps upp, så 

att profi len kan vikas. Sidostyckena bör 

vara min 100 mm.

ÖPPNINGAR OCH HÖRN

ÖPPNINGAR
Planering ger mindre spill Använd spillbitarna i första laget. Antingen som överstycken vid dörrar eller som över- och understycken 

vid fönster. De kan också användas som anpassningar i vägg- och takbeklädnadens första lag. Undvik skarvar i kant med öppningen 

i yttersta lagret. En speciell skarvplåt hindrar sprickbildning då skarven ligger i kant med öppningen.

600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

2

3

1

4
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Exempel på förstärkning med förstärkningsregel. Används alltid 

där dörren kommer att medföra stora belastningar. Förstärknings-

regeln skall fästas vid både golv och tak med hjälp av förstärk-

ningsklammer eller vinkelbeslag. 

Blindkarmar och förstärkta reglar fästes vid golv och tak med hjälp 

av vinkel beslag. Till förstärkningsreglar finns det speciella klam-

mer. Fästet skall utföras genom skenan.

Om man skall bygga in tunga dörrar i väggar som förs in genom 

ett nedpendlat innertak, kan det bli nödvändigt att styva upp väg-

gen. Detta för att undvika vibrationer i innertaket.  Avstyvningen 

görs med en förstärkningsprofil, en kraftig läkt eller liknande, som 

monteras motsatt dörrbladet.

Fäste av  vinkelbeslag skall göras i skenan vid golv och tak. Avstyvningen – 1 – utförs på väggsidan motsatt dörrbladet.

Två exempel på förstärkning med blindkarm i vägg av stålstomme. Här med blindkarmen placerad inne i stålregeln, och nedanför 

med blindkarmen placerad direkt mot dörröppningen. I båda fallen fästes blindkarmen mot både golv och tak. Skivorna fästes både 

till regel- och skenprofil och till blindkarmen.

1
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FÖNSTERÖPPNINGAR
Öppningar runt fönster görs enligt samma princip som dörrar. Spillbitarna från fönsteröppningarna kan bli till ganska stora 

mängder gips. Det lönar sig därför att planera så att detta kap inte går till spillo. Av erfarenhet vet man att det ofta kan bli problem 

med att fästa gardinstänger och liknande vid fönstren. Undvik problemen, sätt in en läkt, plåt eller en kloss på det “känsliga” stället 

i stommen bakom skivorna.  

Monteringen av skivor i innertak bör helst planeras så att kortkantsskarvarna i det synliga laget löper vinkelrätt mot de största 

fönstren. Detta gör man på grund av att kortkantsskarvarna kan vara svåra att spackla perfekt, och att småfel kommer att synas 

mindre om ljuset faller längs med sådana skarvar.

Ex sätt in en kloss eller en 

läkt i de övre hörnen av 

fönsteröppningen för fäste 

av beslag till gardiner mm.

Vid större fönster bör skivorna i taket monteras 

med kortkanterna vinkelrätt mot öppningarna.

ANDRA ÖPPNINGAR

Andra öppningar, för takluckor mm görs på samma sätt som för dörrar och fönster. I nedpendlat innertak på stålprofiler kan öpp-

ningar tex göras med skenprofiler som monteras i egna upphängningar. Skenprofilerna kan stagas upp med träblindkarmar.

Öppning i nedpendlat innertak av stålprofi l, med 

eller utan blindkarm.

Till mindre öppningar och hål, t ex för kontroll av installationer, finns det färdiga 

inspektionsluckor. De monteras direkt i skivorna med hjälp av medföljande fästprofiler. 

Inspektionsluckor monteras direkt i skivorna.
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HÖRN OCH ANSLUTNINGAR 
Vägghörn och övergångar i innertak kan göras på många olika sätt, men några punkter är 

viktiga: 

• Kapade kanter bör helst placeras vid hörnen för att man skall kunna montera övriga skarvar spackelkant mot spackelkant. 

• Vid beklädnad i flera lager ska skarvarna förskjutas. 

• Utvändiga  hörn skall förstärkas med hörnskydd. 

• Invändiga hörn skall spacklas med spackelremsa

Hörn och övergångar kan konstrueras på många olika sätt. De viktigaste 

punkterna är –

1.  Växling av skivorna. Kapade kanter i hörnen, så att övriga skarvar 

ligger spackelkant mot spackelkant. 

2. Hörnskydd. 

3. Spackelremsa. Läggs in under spacklingen.

12

3

Avslutningslist KS 13 används till vägg- och takavslutningar. Ger snygg och exakt anslutning mot  

ojämna väggar. Går också bra vid takavslutning med skugglist. Fogen kan ev fyllas med fogmassa.
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1 lag gips 2 lag gips

HS29  - 90 ° Monteras med verktyg Monteras med verktyg

Skruvas eller spikas

HS39  - 90 ° Skruvas eller spikas Skruvas eller spikas

HS39  - 135 ° Skruvas eller spikas Skruvas eller spikas

HÖRNSKYDD FÖR UTÅTGÅENDE VÄGGHÖRN

Gipsskivor är ett naturligt brandskyddande material för väggbeklädnad inomhus på stomme av stålprofiler eller träreglar. Innerväg-

gar klädda med gipsskivor skapar ett underlag som lämpar sig väl för tapetsering eller målning men utåtgående hörn är också 

känsliga för slag och stötar. För att skydda hörnet och underlätta för efterföljande spacklingen kan hörnskydd användas. 

Norgips hörnskydd är tillverkade av galvaniserat stål och finns i några olika utföranden. Dessa kan monteras med några olika 

tekniker och valet av hörnskydd görs beroende på konstruktion och vilken metod som ska användas vid infästningen. Hörnskydd 

kan monteras med specialverktyg eller skruvas eller spikas fast. 

Norgips hörnskydd har en förbättrad yta för optimal vidhäftning av spackel. Detta är utvecklat i samarbete med Jotun i Norge.
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MONTAGE MED VERKTYG

1. Montera gipsskivorna med överlapp, se Fig. A

2. Klipp till hörnskyddet 10 mm kortare än vägghöjden för 5 mm mellanrum mellan golv/tak och hörnskydd

3.  Använd gummiklubban och verktyget för att bestämt slå fast hörnskyddet. Gör detta med ca 150 mm mellanrum, se Fig.B

MONTAGE MED SKRUV

1. Montera gipsskivorna med överlapp - se Fig. A

2.  Klipp till hörnskyddet 10 mm kortare än vägghöjden för 5 mm mellanrum mellan golv/tak och hörnskydd. 

3.  Skruva fast hörnskyddet med gipsskruv för 1 eller 2 lag gips, se Fig.C

4. Använd t.ex. en spackelspade för att kontrollera att skruvskallen går fri, se Fig. D.

s 250

s 250

s 150FIG. A

FIG. B

FIG. C FIG. D
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Minst 300 mm mellan

infästningar

med max

belastning.

minst
50 mm

Alltid minst 50 mm mellan 

infästningshål vid 

användning av plugg

F
max

minst 300 mm

UPPHÄNGNING 

INFÄSTNING I GIPSSKIVOR
I de flesta fall kan infästning ske direkt i Norgips gipsskivor. 

Inredning kan infästas från golv till tak utan problem med 

hänsyn till infästningens hållbarhet och väggarnas stabilitet. 

Bara när det gäller mycket tunga föremål och infästningar som 

kan utsättas för dynamisk belastning är det nödvändigt att 

sätta in förstärkningar i väggen. På de flesta väggar klarar man 

sig ofta med stift eller X-krok, men det finns också många bra 

gipspluggar för direkt fäste i skivorna.

INFÄSTNING I REGELSTOMMEN
Ska särskilt tunga saker hängas upp, speciellt då det blir frågan 

om dynamisk last, måste infästningen utföras i regelstommen, 

vilken ska förstärkas. Förstärkningsreglar kan användas istället 

för vanliga reglar eller så kan förstärkningsplåt monteras 

i regelstommen. Det finns dessutom konsoler avsedda för 

upphängning av handfat, toalettstolar och liknande.

< 400 KG/M2

Försök med Norgips skivor har visat att en vägg uppbyggd med 

Norgips gipsskivor klarar en ensidig belastning på 200 kg/m2. 

Sättningar och utböjningen visade sig ligga mellan 0 och 3 mm. 

Om lasten ökades till 400 kg/m2 gick inte väggen till brott men 

sättningar och utböjningen ökade marginellt. En bokhylla fylld 

med böcker väger 80-100 kg/m2.

BEGRÄNSNINGAR
Det finns gränser för hur tätt fullt belastade infästningar kan 

placeras direkt i skivorna. Vid upphängning av maximal last för 

varje enskild infästning, bör dessa ha ett inbördes avstånd på 

minimum 300 mm. Inom en begränsad cirkulär yta med 300 

mm diameter, bör väggen inte belastas med mer än maximal 

belastningen. I övrigt bör infästningar, för vilka hål ska borras, 

placeras med minimum 30 mm s avstånd.

F
max
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BRUKSLAST
Väggar med ett lager gipsskivor får belastas med ett maximalt 

moment på 0,3 kNm mellan varje regel. Momentet kan ökas till 

0,4 kNm vid två lager gipsskivor. 

VÄGGAR
Lätta föremål som tavlor, speglar och lampor, men också 

tyngre som skåp, hyllor eller liknande kan ofta fästas direkt i 

gipsskivorna. Gäller det riktigt tunga föremål speciellt sådana 

som blir utsatta för dynamisk belastning bör upphängningen 

dimensioneras. Man bör då sätta upp läkt, kortlingar (använd 

vårt kortlingsbelsag KB 12), konsoler eller liknande i stommen. 

Det gäller speciellt bänkar, handfat, bordsskivor eller hängande 

toalettstolar – alltså föremål som man sätter sig på eller på 

annat vis utsätter för extra belastning.  Vid fönster där man av 

erfarenhet vet att det kan bli problem med gardinupphängning 

och liknande kan det vara en fördel att sätta in läkt bakom 

skivorna.

I TAK
I taket bör varje fästpunkt belastas med högst 20 kg när man 

fäster direkt i skivorna. I tak med sammanspacklade skivor 

kan man placera fästpunkterna var som helst, medan man 

bör hålla ett avstånd på minst 100 mm från kanterna på 

Norgips Kortplank. Tunga föremål och föremål som utsätts för 

dynamisk belastning fästes i ovanliggande konstruktion eller i 

underliggande läkt. 

LÄKT FÖR RADIATORER OCH LIKNANDE
När det gäller väggar och tak bör man inte fästa föremål som 

avger stark värme, som t. ex.  elradiatorer och stora lampor, 

direkt i skivorna. De skall fästas i egen läkt bakom skivorna.

ANVÄND STIFT, XKROKAR ELLER PLUGG
Ett snett inslaget stift eller en X-krok är oftast allt du behöver, 

men det finns många bra pluggar. Använd alltid de typer som 

är avsedda för gipsskivor. Man kan – beroende på vikt – välja 

olika infästningstyper (se översikter i detta avsnitt). Använd 

gärna flera fästpunkter för att nå tillräcklig bärkraft, men sätt 

dem inte för tätt. Det skall alltid vara minst 50 mm mellan 

fästpunkterna när man använder plugg (borrat hål). Om varje 

infästning skall belastas maximalt bör man ha ett inbördes 

avstånd på minst 300 mm.
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UPPHÄNGNING PÅ FÖRSTÄRKT VÄGG 
När tunga föremål och speciellt sådana som blir utsatta för dynamisk 

belastning skall hängas upp på vägg måste dessa förstärkas. Man kan sätta 

in extra förstärkningar, och i väggar med stålstomme kan man använda 

förstärkningsreglar. Dessutom finns det olika konsoler för att hänga upp 

handfat, toaletter och liknande. Konsolerna byggs in i stommen och fästes 

i golvet.

FÖRSTÄRKNING I STÅL
Stålplåt finns att beställa i flera storlekar och tjocklekar. Stålplåten fästes 

till reglarna med minimum 2 st självborrande plåtskruv, Norgips TSS 15L 

per regel. Sedan gipsskivorna monterats borras hål för infästning med 

aktuell plugg eller med stål mot stål skruvar.

FÖRSTÄRKNING MED TRÄ
Förstärkning med byggplywood fästes till dubbelreglar, sammansatt 

av skena och regelprofil. Dubbelreglar görs av sken- och regelprofil som 

skruvas ihop rygg mot rygg med skruv TSS 15 L. Sammansättningen görs i 

dubbelregelns hela höjd s 150 mm och både sken- och regelprofilen fästes 

vid väggens golv- och takskena. Infästning utföres med bultar, fransk skruv 

eller dylikt

Förstärkning i stål 

fästes till regeln med 

minst 2 st skruv per regel. Infäst-

ning utföres med plugg, bult eller dylikt. 

Dubbelreglar görs av 

sken- och regelprofi l.

Exempel på konsol för väggmonterad 

toalett som fästes i golvet.

s 1
50

 
s 1

50
 

s 1
50

 

Skena

Regel

TYNGRE UTRUSTNING
Tyngre utrustning eller utrustning som kommer att utsättas för dynamisk 

belastning skall aldrig fästas direkt i skivkonstruktionen. T.ex. vägghängd 

toalett skall fästas i för ändamålet avsedd konsol.
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Antal 
skivlag

Typ av infäst-
ningsmaterial

Max belastning 
per fästpunkt 
(tvärkraft)

1x13 

Normal

Universalplugg < 25 kg

Skivplugg < 25 kg

Gipsplugg < 25 kg

Vikplugg < 40 kg

Skivexpander < 60 kg

2x13 

Normal

Skivplugg < 30 kg

Skivexpander < 70 kg

Vikplugg < 80 kg

Antal 

skivlag

Typ av infäst-

ningsmaterial

Max belastning 

per fästpunkt 

(dragkraft)

1x13 

Normal

Skivplugg < 8 kg

Vikplugg < 15 kg

Skivexpander < 20 kg

2x13 

Normal

Skivplugg < 12 kg

Skivexpander < 25 kg

Vikplugg < 30 kg

INFÄSTNINGAR I TAK
Här presenteras en snabböversikt på vilka maximala belast-

ningar man kan uppnå med olika typer av nfästningsmate-

rial i tak, direkt i 13 mm gipsskivor. Belastningsvärdena är 

ungefärliga och gäller bara fäste i tak. Stift och X-krok kan 

inte användas i tak, använd plugg men inte med mer än 20 

kg per plugg om infästningsleverantör inte uppger annat. 

För korrekta uppgifter om infästningsmaterialen, benäm-

ningar, utformning, montering och maxbelastning, se 

respektive leverantör av infästningsmaterial, t ex:

- Arne Thuresson Byggmaterial AB, www.thuresson.se 

- ESSVE, www.essve.se

- Fischer, www.fischersverige.se

INFÄSTNINGAR I VÄGG
Här presenteras en översikt på vilka maximala belastningar 

man kan uppnå med olika typer av infästningsmaterial 

i vägg direkt i 13 mm gipsskivor. Belastningsvärdena är 

ungefärliga och gäller bara fäste på väggar. 

För korrekta uppgifter om infästningsmaterialen, benäm-

ningar, utformning, montering och maxbelastning, se 

respektive leverantör av infästningsmaterial, t.ex. 

- Arne Thuresson Byggmaterial AB, www.thuresson.se 

- ESSVE, www.essve.se

- Fischer, www.fischersverige.se
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MONTAGELIM GSL 600
 

ALLMÄNT

LIMNING AV GIPSSKIVOR MED MONTAGELIM GSL 600 
Gipsskivor som limmas på stålstomme innebär snabbare montagearbete samt en mer ergonomisk arbetsmiljö. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Montageanvisningen gäller för gipsskivor som limmas upp på stålregelstomme med montagelimmet GSL 600. Metoden är endast 

avsedd för icke bärande innerväggar, mellanväggar, med högsta brandkrav EI 60.

STOMME
Till brandklassade väggar används skenor SK eller SKP och reglar R dB+ eller RH. Till icke brandklassade väggar kan  förutom 

ovanstående även skena FSK och FR användas.

MONTERING AV SKENOR
Underlaget skall vara jämnt och fast. Skenor skjuts, skruvas eller spikas fast, max s 600 mm, mot anslutande konstruktioner. Vid 

ljudkrav krävs även tätning i form av fogmassa eller torr fogtätning. 

MONTERING AV REGLAR
Regelavståndet skall vara max s 450 mm. Reglarna bör vara 15 mm kortare än vägghöjden. Reglarna behöver inte fästas i skenorna 

men för att säkra att regelns fläns inte viker in sig när skivan skruvas kan det vara en fördel att fästa regeln i skenan med en plåt-

skruv (typ TSS 15 L) eller fixertång. Mot anslutande byggnadsdelar fästes reglarna med infästning max s 600 mm. Vid ljudkrav krävs 

även tätning i form av fogmassa eller torr fogtätning. 

SKIVMONTERING

SKIVTYPER
Norgips Normal 13 och Hård 13 med bredden 900 mm är användbara. Skivorna monteras stående med längdmåttet tillpassat så att 

de mäter 10-15 mm mindre än vägghöjden och bör monteras i riktning mot reglarnas öppning.

Skär till och passa in gipsskivorna före applicering av lim. Förbered för montage av 2-3 skivor åt gången. Applicera lim på stommen 

för 2-3 gipsskivor och fäst dem mot limmet, fäst sedan gipsskivorna med gipsskruv i ett och samma moment. 

APPLICERING AV LIM
Montagelim GSL 600 appliceras enklast med Norgips batteridrivna fogspruta. Klipp eller skär av limkorven 

strax under manteln i ena änden, placera korven i fogsprutan, placera pipen på korven och skär 

upp ett hål på 3-4 mm i pipen.  Vänd fogsprutan nedåt och skaka den en gång så att 

korven ansluter ordentligt mot pipen och minskar risken för läckage. 
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Åtgången på lim är helt beroende av vilken 

diameter det blir på limsträngen samt koordi-

nationen mellan hastigheten på fogsprutan och 

hastigheten på montörens rörelser vid applicering av limmet. 

Åtgången kan approximativt beräknas till mellan 6 och 10 m²/600 ml. Följande 

formel kan användas för att teoretiskt beräkna åtgången för en vägg med höjden H 

(m) och längden L (m) med reglar på s 450 mm och 900 mm breda gipsskivor: 

((H x L) x 0,035) + (0,026 x L) ger åtgång i liter.

På den regel som skivorna skarvas görs limsträngen vågig (rekommenderas, snab-

bare applicering och ger mindre åtgång) alternativt två raka limsträngar. På skenor 

och reglar utan skivskarv görs limsträngen rak. Den vågiga strängen bör ha ungefär 

100 mm mellan topparna.Skenor och reglar skall vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja för att uppnå bästa resultat. 

Rengör vid behov med T-sprit (röd), använd inte lacknafta eller dylikt för rengöring. GSL 600 är genomhärdat efter 24 timmar och 

gipsskiveväggen uppnår först då sina egenskaper med avseende på stabilitet, ljud och brand.

1

2

FIG. 1 BRANDKLASSAD VÄGG, EI60 

FÖRSTA LAG GIPSSKIVOR, FIG 1 & 2
Applicera lim på reglar och skenor enligt Fig. 1

1.  Montera gipsskivorna mot stommen med skarven på den 

första raka limsträngen vid väggstart

2. Nästa skarv läggs på en vågig limsträng
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BRANDKLASSAD VÄGG, FORTS.

Fäst gipsskivorna med gipsskruv för ett lag (typ S 25), 3 stycken 

i golv- och takskena och 3 st per 900 mm (h) på reglarna räknat 

från golvet och uppåt, se Fig 2.

1. Vågformad eller 2 st raka limsträngar vid skivskarv

2. Limsträngar för 1:a lag gipsskivor

3. Montering av 1:a lag gipsskivor mot lim och med skruv

ANDRA LAG GIPSSKIVOR, FIG 3
Andra lagets gipsskivor monteras så skivskarvarna förskjuts i 

förhållande till första laget.

Applicera direkt på första lagets gipsskivor och gör vågig 

limsträng vid skarvarna i andra laget och gör rak en limsträng 

något förskjuten från centrum på andra lagets skivor, se Fig 3. 

Observera att limsträngen inte läggs i försänkningen, lägg den 

några mm in på skivan från försänkningen.

Fäst skivorna med gipsskruv för två lag (typ S 38), 3 stycken i 

golv- och takskena och 3 st med start 450 mm (h/2) räknat från 

golv och sedan per 900 mm uppåt på reglarna, se Fig 3.

Anm. Genom att fästa skruvarna fördelade enligt ovan minskas 

risken för eventuella utböjningar (tandning) av skivorna som 

annars kan uppträda mellan skruvraderna. 

EJ BRANDKLASSAD VÄGG

ETT ELLER TVÅ LAG GIPSSKIVOR
Applicering av lim och montering av gipsskivor utförs på samma 

sätt som för brandklassad vägg. Här krävs dock inte samma antal 

gipsskruvar.Gipsskivorna för lag 1 fästes här med 3 stycken skru-

var i golv- och takskena och 3 st per 1200 mm (h) på reglarna 

räknat från golvet och uppåt. 

Gipsskivorna för lag 2 fästes här med 3 stycken skruvar i golv- 

och takskena och 3 st med start 600 mm (h/2) räknat från golv 

och sedan per 1200 mm uppåt på reglarna, se Fig 3.

4. Montering av 2:a lag gipsskivor mot lim och med skruv

5.  Limsträngar för 2:a lag gipsskivor. OBS! Lägg limsträngen 

vid sidan av försänkningen

6. Vågformad eller 2 st raka limsträngar vid skivskarv

FIG. 2

h

h

h

1

2

3  

FIG. 3

h

h

h/2

4

5

6
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ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

FOGNING
GSL 600 går utmärkt att använda som fogmassa. 

Efter genomhärdning, ca 24 tim, är GSL 600 övermålningsbar.

INBROTTSPLÅT, BANDSTÅL MM
Vid extra förstärkning av väggar med t ex inbrottsplåt, bandstål eller liknande kan GSL 600 med fördel användas för limmontage av 

dessa.

LIMHANTERING
Limrester tvättas bort med tvål och vatten. Fogsprutan bör rengöras efter användning. 

TIPS!
För att undvika härdning av limmet i fogsprutans pip vid kortare avbrott i montagearbetet (upp till ca ett dygn) gör du så här:

• Fyll en hink med 3-4 cm vatten. 

• Placera fogsprutan i hinken med pipen nedåt i vattnet.

• Kontrollera mängden vatten, endast halva pipen skall täckas med vatten.

Batteridriven fogspruta och Montagelim GSL 600 - se mer under avsnittet Produkter.
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DÖRRDETALJER, GENERELLT

DÖRRAR 

I de följande detaljerna är det dörrens egenskaper som är utgångspunkt för brand- och ljudkrav. Detaljerna visar hur dörrkarmen 

ska sammanfogas med väggen för att uppnå den brand- eller ljudklass som efterfrågas. Dessa vägledningar är orienterande. 

Dörrfabrikanternas anvisningar ska alltid följas.

ÖVERSIKT DÖRRDETALJER
Dörrens
brandklass

Princip 0
minuter

30
minuter

60 
minuter

Dörrens
ljudklass

utan
klass

25 dB utan
klass

25 dB 30 dB 35 dB utan
klass

25 dB 30 dB 35 dB 40 dB

Stålkarm S. 01

S. 02

S.1 S.3 S.2 S.4 S.4 S.5 S.2 S.4 S.4 S.5

S.6

S.5

S.6

Träkarm T. 01

T. 02

T. 03

T. 04

T.1 T.3 T.2 T.3 T.4 T.4

T.5

T.2 T.3 T.4 T.4

T.5

T.6

T.4

T.5

T.6

VÄGGAR MED DÖRRAR, FÖRVÄNTAT RESULTAT
Ljudklass Vägg R’

W
dB 36 40 44 48 52

Dörr dB 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40

Resultat R’
W

dB 
vid ytförhållande 
dörr/vägg

30% 32 35 36 32 37 40 33 37 41 33 38 41 33 38 43

20% 34 35 36 36 38 40 37 40 43 37 42 43 38 42 46

10% 35 36 36 37 39 40 39 42 43 40 43 43 40 44 48

Skarvplåt 

EXEMPEL: En 35 dB dörr med modulmått 9x21 är monterad i en 44 dB vägg 

som mäter 2,4x4 m. Beräkning av dörrens yta i förhållande till väggens yta 

ger att den är ca 20%. Det förväntade resultatet blir då 40 dB. 

LJUDISOLERING 

Ljudisoleringen försämras då väggen har öppningar som dörrar, 

fönster eller ventilationstrummor. Tabellen ger en fingervisning 

om vilken ljudklass som kan uppnås. Den omfattar bara väggar 

med ljudkrav upp till 52 dB, eftersom man som regel inte 

monterar dörrar i väggar i högre ljudklasser. Om dörren inte är 

ljudklassad blir det förväntade resultatet mindre än 25 dB.

 

PLACERING AV REGLAR 
Reglarna placeras så att gipsskivorna i yttersta skivlagret inte 

skarvas i kant med dörröppningar. Skarven ska skjutas in över 

dörren för att hindra sprickbildning. Då skarven kommer i linje 

med dörröppningen ska den stödjas med skarvplåt.

SKARVPLÅT
Skarvplåten fästes med dubbelhäftande tejp mot regeln,  varef-

ter gipsen skruvas in i skarvplåten. Skarvplåten gör det möjligt 

att skarva gipsskivorna i linje med dörröppningen utan att 

riskera sprickbildning. Detta ger även mindre spill av gipsskivor.

2,42,144 dB

4,0
0,9

35 dB
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TUNGA DÖRRAR/NEDPENDLAT TAK 
Tunga dörrar utan dörrstängare och tätlister kan vid stängning ge ifrån sig en stötvåg som 

fortplantar sig som vibrationer i undertaket om inga åtgärder vidtas. Det  rekommenderas därför 

att man utför en avstyvning ovan undertaket. Avstyvningen kan t ex utföras med förstärkningsreglar eller dylikt.

Skarven ska skjutas in över dörren för att hindra sprickbild-

ning. Då skarven kommer i linje med dörröppningen ska den 

stödjas med skarvplåt.

SNITT a-a: Avstyvning på väggsidan 

motsatt gångjärnet.

STÅLKARMAR   

Det finns många olika typer av stålkarmar. Vilken regeltyp som ska användas vid vägganslutningen mot karmen beror på den 

aktuella karmlösningen. Vid infästning av stålkarm bör förstärkningsregel eller annan regeltyp med motsvarande styrka användas.

TRÄKARMAR 
 Träkarmar kan infästas på olika sätt. Vilken lösning man ska välja beror bl a på den belastning som dörren utgör på väggkonstruk-

tionen. 

NORMAL BELASTNING  
Dörregel DR, vilket är en vanlig stålregel R förstärkt med plywoodskiva,

rekommenderas. Dörreglar till ett lag gips benämns t ex DR 70-1 och till två lag gips DR 70-2. Plywoodskivan på dörrregel DR har 

som standard längd 2100 mm men kan även fås förlängd upp till tak.

Vid normal belastning kan som alternativ stålregel R användas, förstärkt hela vägen med en träregel.

 

STOR BELASTNING  
Förstärkningsregel FR bör användas.

Se även avsnitt ”Montage”

a

a
450/600 450/600 450/600 450/600
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1.  Karm med vanlig regel samt blindkarm, karmregel eller 

förstärkningsregel. Dessa fästes mot golv och tak med 

förstärkningsklammer eller vinkelbeslag. 

2. Karm.

3.  Skena fästes mot reglar eller öppningsskena med uttag för 

montage mot blindkarm.

4.  Vanlig regel.

5.  Reglarna placeras med s 450 eller s 600 mm.

1. Förstärkningsregel

2. Stålkarm

1.  Förstärkningsreglar fästes mot golv och tak med förstärknings-

klammer eller vinkelbeslag.

2.  Karm.

3.  Skena fästes till förstärkningsreglarna.

4.  Vanlig regel.  Reglarna placeras med s 450 eller s 600 mm.

S.01 STÅLKARM

S.02 STÅLKARM, SNITT a-a

T.01 TRÄKARM

a a

bb

1

2

3

4

5

1

2

4

3

1

2
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1. Karmregel

2. Träkarm

3. Plats för kilar och ev. drevning

1. Vanlig regel med blindkarm i hela vägghöjden.

2. Träkarm.

3. Plats för kilar och ev drevning.

SKISSERNA  
I detaljerna visas förstärkningsreglar som kan bytas mot karm med vanlig regel samt blindkarm eller karmregel. Mineralull ska 

monteras så att denna inte faller ner i konstruktionen utan fyller sin brand- eller ljudfunktion i hela väggen. Anslutningen är bara 

illustrerad när den har betydelse för brand- eller ljudegenskaperna. När anslutningen ej illustreras ansluts konstruktionen på 

lämpligt vis.

1. Förstärkningsregel. 

2. Träkarm.

3. Plats för kilar och ev drevning.

T.02 TRÄKARM, KARMREGEL, SNITT b-b

T.03 TRÄKARM, BLINDKARM, SNITT b-b

T.04 TRÄKARM, FÖRSTÄRKNINGSREGEL, SNITT b-b

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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DÖRRDETALJER, STÅLKARM

1. Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

Brand Ljud

- -

1. Utfyllning med mineralull.

2. Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

1. Fogmassa.

2. Avslutningslist KS 13.

3. Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

1. Fogmassa.

2. Utfyllning med mineralull.

3. Avslutningslist KS 13.

4. Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

S.1 STÅLKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

S.2 STÅLKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

Brand Ljud

30 minuter -

60 minuter -

S.3 STÅLKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

Brand Ljud

- 25 dB

S.2 STÅLKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

Brand Ljud

30 minuter 25-30 dB

60 minuter 25-30 dB

1

1

2

1

3

2

1

2

4

3
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1. Fogmassa.

2. Dubbelkarm.

3. Fogmassa med bottenfyllning.

4. Utfyllning med mineralull.

5. Avslutningslist KS 13.

6. Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

1) 1 styck 35 dB dörr eller 2 styck 30 dB dörrar.
2) 2 styck 35 dB dörrar.

1. Fogmassa.

2. Dubbelkarm.

3. Fogmassa med bottenfyllning.

4. Utfyllning med mineralull.

5. Avslutningslist KS 13.

6. Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

1) 2 styck 30 dB dörrar.
2) 2 styck 35 dB dörrar.

S.5 STÅLKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR/DUBBELDÖRR

S.6 STÅLKARMANSLUTNING, DUBBELDÖRR

Brand Ljud

30 minuter 35 dB 1)

60 minuter 35 dB 1)

40 dB 2)

Brand Ljud

60 minuter 35 dB 1)

40 dB 2)

3

4

2

1

6

5

3

4

2

1

6

5
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DÖRRDETALJER, TRÄKARM

Brand Ljud

0 minuter oklass

T.1 TRÄKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

T.2 TRÄKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

Brand Ljud

30 minuter oklass

60 minuter oklass

T.3 TRÄKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

Brand Ljud

60 minuter 25 dB

T.4 TRÄKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR

1. Foder

1

1. Mineralullsdrevning

2. Foder

1

2

1. Mineralullsdrevning.

2. Fogmassa.

3. Foder 1

2
3

1. Fogmassa med bottenfyllning. Högst10 mm fogbredd

2. Mineralullsdrevning

3. Avslutningslist KS 13. Ej nödvändig om det används foder

1

2

3

Brand Ljud

30 minuter oklass

60 minuter oklass
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1) 1 styck 35 dB dörr eller 2 styck 30 dB dörrar.
2) 2 styck 35 dB dörrar.

1) 2 styck 30 dB dörrar.
2) 2 styck 35 dB dörrar.

T.5 TRÄKARMANSLUTNING, ENKELDÖRR/DUBBELDÖRR

T.6 TRÄKARMANSLUTNING, DUBBELDÖRR

Brand Ljud

30 minuter 35 dB 1)

60 minuter 35 dB 1)

40 dB 2)

Brand Ljud

60 minuter 35 dB 1)

40 dB 2)

1. Fogmassa med bottenfyllning. Högst10 mm fogbredd.

2. Mineralullsdrevning.

3. Avslutningslist KS 13. Ej nödvändig om det används foder.

1

2

3

1. Fogmassa med bottenfyllning. Högst 10 mm fogbredd.

2. Ensidigt monterad täcklist eller fogmassa med bottenfyllning.

3. Mineralullsdrevning.

4. Avslutningslist KS 13. Ej nödvändig om foder används.

1

2

3

4
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