
YTBEHANDLING

Norgips gipsskivor är ett utmärkt material att ytbehandla. De 

utgör ett bra och stabilt underlag för alla typer av behandling. 

Vid målningsarbeten skall branschrådet YBG:s rekommendatio-

ner och anvisningar följas.

MATERIALVAL
Målning, tapet, väv, vinyl, kakel – det är bara att välja själv. 

Skivorna är enkla att behandla pga den fina och jämna karton-

gytan.

GRUNDNING
Oavsett vilken ytbehandling du väljer bör du grunda hela 

vägg- eller takytan med lämplig grundfärg eller primer. För att 

man skall undvika fläckar i den färdiga ytan måste man alltid 

grundmåla först. Skall man tapetsera kan tapeten sättas upp 

direkt på skivorna, men även här är det bra att grundmåla först. 

Det är speciellt viktigt för tunna tapeter. Grundningen gör det 

också lättare att senare ta bort tapeten vid omtapetsering. Man 

bör välja en akryl- eller PVA-grundfärg (vattenbaserad) med en 

glans på 7–20. 

KAKEL
Till väggar som ska beklädas med kakel används 2 lag gipsskivor. 

Läs mer på www.norgips.se > Projektering > Våtrum.

EXEMPEL PÅ YTBEHANDLING
I Norgips projekteringsvägledningar för väggar och tak finns en 

rad exempel på olika ytbehandlingar, beroende på vilka påfrest-

ningar ytan skall klara av. I övrigt hänvisas till skilda fabrikanters 

anvisningar för ytbehandling på gipsskivor.  Se även www.ybg.

nu (Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor).

1 ELLER 2 LAGER SKIVOR?
Om man måste spara på kostnader så är det ofta en bättre och 

mer långsiktig lösning att spara in på ytbehandling hellre än på 

kvaliteten på tak och väggar. Tak- och väggkvaliten blir bättre 

med 2 lag skivor än med 1 lag. Konstruktionen blir mer stabil 

och som regel får man bättre brand- och ljudisolering. Det finns 

alltid möjlighet att förbättra ytbehandlingen vid senare tillfälle. 

Det blir däremot svårt och dyrt att förbättra kvaliteten på en 

vägg eller ett tak genom att tilläggsisolera vid senare tillfälle 

– ibland kan det till och med vara omöjligt när bygget väl är 

färdigt.

Har man en begränsad ekonomi lönar det sig att använda yt-

terligare ett lag skivor hellre än att lägga mer pengar på bättre 

ytbehandling. 

YTKVALITET

Tak- eller 

väggkvalitet

1 lag skivor

YTKVALITET

Tak- eller 

väggkvalitet

2 lag skivor
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1.  Använder man en stor del av sin budget till ytbehandling 

måste man spara pengar på tak- eller väggkvalitet – men 

det lönar sig inte! 

2.  Väljer man en högre tak- eller väggkvalitet från början 

måste man spara på ytbehandlingen, men det kan man 

alltid ordna till senare!

PROJEKTERING
Vid projektering och framtagande av arbetsbeskrivning skall

branschrådet YBG’s skrift följas. Aktuell version finns att ladda 

hem från webbplatsen.

Syftet med YBG är att föra ut information om vilka ytbehand-

lingar som är lämpliga att föreskriva, vilket resultat som kan för-

väntas, samt hur ytbehandlingen ska utföras. En förutsättning 

för att uppnå föreskriven yta är att följa de rekommendationer 

och materialangivelser som anges i YBG.

SPACKLING  

Spackling av gipsskivor kan inte jämföras med spackling av an-

dra ytor. Utöver det estetiska intrycket ger gipsskivespacklingen 

styrka och styvhet åt väggar och tak. Samtidigt utgör den en del 

av den täthet som är en förutsättning för de goda brandskydds- 

och ljudisoleringsegenskaperna.

ETT VIKTIGT LED I KONSTRUKTIONEN
En korrekt spacklad skarv har samma styrka som gipsskivan.  

Skarvspacklingen “svetsar” samman skivorna till hela ytor och 

minskar risken för sprickor. Skarvspackling är dessutom nödvän-

dig för att undvika spridning av rök och brandgaser och för att få 

tillräcklig ljudisolering. Om man inte använder spackelremsa i en 

skarvspackling förlorar man en del av väggens styvhet. När det 

gäller väggar skall skarvspacklingen alltid göras mot beklädnad 

eller tak. Det gäller också väggar som går igenom ett nedpend-

lat innertak.
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TRE STEG
1.  Montering av spackelremsor i vått spackel i skarvar och hörn. Spackling av skruv. 

OBS! Spackelremsan skall EJ överspacklas helt vid första spacklingen, pga uttork-

ning.

2. Första fi nspackling över skarvar, hörn och skruv.

3. Andra fi nspackling över skarvar, hörn och skruv.

På väggar som skall tapetseras, kläs med väv eller där det skall sättas kakel kan det 

räcka med de två första behandlingarna. Ytor som skall målas måste alltid spacklas tre 

gånger – eller flera.

HÖRN OCH ANSLUTNINGAR
Före spacklingen skall utvändiga hörn förstärkas med hörnbeslag. Förstärkningen 

monteras i samband med skivmonteringen. Vid anslutningar mot golv, dörrar mm 

används ofta avslutningslist som också monteras vid skivmonteringen. Alla invändiga 

hörn täcks med remsor under spacklingen.

KORTKANTSSKARVAR OCH VFOGAR
Skivornas kortkanter har inte spackelförsänkning och skivorna måste därför monteras 

med ett litet mellanrum. Man kan också fasa av kortkanterna innan skivorna monteras.  

Detta görs lämpligen med fashyvel, rasp eller kniv. Om man vill ha dolda skarvar när 

man monterar skivor med fasad kant kan man också lämna ett litet mellanrum. 

SKIVTYPER
För att kunna göra en dold skarvspackling måste man använda Norgips-

skivor med försänkt spackelkant på långsidorna. Det finns också andra 

skivtyper, tex med rak eller fasad kant samt med fyra försänkta kanter. 

Skivor med rak eller fasad kant är inte avsedda för skarvspackling, men kan 

ändå användas vid behov.

SPACKELMASSA OCH SPACKELREMSOR
Det finns en rad olika spackelmassor att välja mellan. Man kan använda här-

dande massor, med kort härdningstid. Härdande massor bör inte användas 

till det avslutande lagret. En annan möjlighet är att använda skivspackel, 

som passar bra till spackling. Man kan också använda lättspackel. Det är 

viktigt att alltid användaspackelmassa som är lämplig för gipsskivor, grovt 

spackel skall aldrig användas till spackelremsorna. Spackelremsor finns i 

både papper och glasfiber, vissa av dem är självhäftande.  Norgips rekom-

menderar att man alltid använder spackelremsor av papper. De ger bra och 

säkert fäste så att man slipper sprickor. Norgips spackelremsa är speciellt 

avsedd för gipsskivespackling och dessutom lätt att vika i hörn.

Kortkanterna fasas av 2-3 mm 

– innan skivorna monteras.

2-3 mm

2-3 mm
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HANTERING, ALLMÄNT
Det är viktigt att transportera, lasta/lossa och förvara en 

produkt på rätt sätt för att säkerhetsställa produktens egenska-

per. Det kan t.ex. gälla att skydda produkten mot fukt och yttre 

åverkan. Rätt hantering sparar både tid och pengar. Men än 

viktigare än tid och pengar är din hälsa. Det ska vara tryggt att 

hantera våra produkter. 

KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR
Gipsskivor med kartong är ett delvis organiskt material. Som de 

flesta organiska material kan gipsskivor mögla under fuktiga 

förhållanden. Rätt hanterade och korrekt använda gipsskivor 

möglar inte. Gipsskivor med glasfiberduk är oorganiska och ut-

gör ingen grogrund för mögel. För att inte bygga in fukt och för 

att skivorna inte ska deformeras är det viktigt att transportera 

och lagra dem på rätt sätt. Följ våra anvisningar under detta 

avsnitt och vår information i produktblad och monteringsanvis-

ningar för en kvalitativ konstruktion.  

GLASFIBERKLÄDDA GIPSSKIVOR
Då arbetsplatser skiljer sig åt när det gäller bl.a. ventilation är 

det viktigt att se över förhållanden på den egna arbetsplatsen 

och anpassa sin personliga skyddsutrustning därefter. Vid behov 

ska andningsskydd användas. Olika personer har även olika 

känslighet för hudkontakt med glasfiberbaserade material 

och det är därför av stor vikt att individuellt pröva sig fram 

till lämpligt personligt skydd. Ytterligare information finns i 

säkerhetsdatablad att ladda hem på www.norgips.se.

LEVERANSEN
Man bör göra kontrollmätningar på byggplatsen innan materia-

len beställs. Detta gäller särskilt för vägghöjder, där det kan fö-

rekomma avvikelser i förhållande till ritningarna. Gipsskivor och 

stålreglar levereras i standardlängder, men speciallängder är en 

möjlighet som bör övervägas. Det kan både underlätta arbetet 

och ge mindre spill. Skivor, stålreglar, skruvar mm kan dessutom 

levereras i enheter som är anpassade efter tex våningsplan eller 

lägenheter. Kontakta oss för mer information. 

a= max 600 mm
Gipsskivor ska förvaras torrt på ett plant underlag med max 600 

mm avstånd. Lägger man fl era paket på varandra skall mellan-

läggen korresponera - ligga rakt över varandra. Lagras skivorna 

på ett utsatt ställe måste de skyddas mot skador.

a a a a

TRANSPORT
Gipsskivor, stålreglar mm i större kollin kan transporteras in 

på byggplatsen med hjälp av truck eller kran med lyftgaffel. 

Skivorna bör lyftas rakt upp från pallen för att undvika ytskador. 

Skivorna bör bäras på högkant och får aldrig sättas ned hårt 

på hörnen. Manuell transport av en eller två skivor åt gången 

underlättas med bärhandtag för gipsskivor. Norgips kan erbjuda 

en speciell transportvagn för transport av upp till 15 skivor 

åt gången, även genom smala dörröppningar. Vagnen kan 

dessutom snabbt förvandlas till ett bra arbetsbord, både för 

900- och för 1200-skivor.

ALLMÄNT
•  Använd 900 mm breda gipsskivor i så lång utsträckning 

som möjligt för att minska arbetsbelastningen. Det är även 

viktigt att skivans bredd och längd är lämplig med hänsyn 

till det utrymme där skivan ska monteras.   

•  Bestäm intransport- och hanteringssystem både för 

primärtransport och kompletterande materialtransport. 

•  Placera skivorna så nära bearbetnings- och monteringsstäl-

let som möjligt för att undvika onödig manuell transport.  

•  Skivorna levereras i paket där skivorna lagts med 

framsidorna uppåt. Lyft skivorna från paketet. Om man 

drar skivorna över varandra kan framsideskartongen rivas 

sönder, ”cigarrullning”. 

• Hantera skivorna så att hörn och kanter inte skadas.  

LAGRING, FÖRVARING OCH TRANSPORT
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GLASFIBERKLÄDDA GIPSSKIVOR
•  Lyft skivorna  rakt upp från paketet. Om man drar skivorna 

över varandra finns det risk för onödig dammbildning. 

•  Glasfiberduken kan verka irriterande vid hudkontakt. 

Handskar rekommenderas därför vid hantering av skivorna. 

Olika personer har dock olika känslighet för hudkontakt 

med glasfiberbaserade material och det är därför av stor 

vikt att individuellt pröva sig fram till lämpligt personligt 

skydd.  

TRANSPORT TILL BYGGPLATS 
Transporter ska utföras med täckta bilar så att skivorna är torra 

efter transporten oavsett väder. Norgips gipsskivor är normalt 

försedda med transportemballage i form av sträckfilm, denna 

plast är ej avsedd att vara väderskyddande.

LASTNING OCH LOSSNING 
Om lastning eller lossning sker vid regnväder ska detta utföras 

så att skivorna utsätts för ett minimum av regn. 

Exempel på åtgärder: 

• Låt ej paketen stå ute. 

•  Gör provisorisk täckning under truck - eller krantransport 

mellan bil och lager. 

• Gör uppehåll i lastning/lossningen vid kraftig nederbörd.

• Beställ plastemballerade paket. 

•  De små regnmängder som skivorna då utsätts för kan torka 

utan speciella åtgärder i lager  eller i byggnad.  

LAGRING
ALLMÄNT 
Tiden mellan leverans och montering av byggskivor kan ofta 

vara ett par månader. Under denna tid förvaras skivorna på en 

plats där andra arbeten måste utföras.  Se till att skivorna skyd-

das mot fukt och åverkan och att de är placerade på ett plant 

underlag på mellanlägg med högst 600 mm avstånd.

•  Lagringen av material på arbetsplatsen bör planeras för att 

minimera interntransporter. 

•  Gipsskivorna skall skyddas mot vatten och mekaniska 

skador. Skivorna skall ligga på ett plant och torrt underlag 

av bred läkt med max 600 mm avstånd.

•  Gipsskivor ska alltid lagras på en torr plats. Vid lagring 

utomhus skall luftväxling kunna ske mellan paketet och 

övertäckningen och mellan paketet och underlaget.

•  Lagring över 3 månader skall vara på pall speciellt avsedd 

för gipsskivor.

•  Gipsskivor formar sig efter hur de lagras och felaktig 

lagring kan snabbt ge deformationer som inte går att rätta 

till under monteringen. Särskilt i tak kan felaktigt lagrade 

skivor ge stora problem i slutänden. På arbetsplatsen kan 

skivorna – under kortare tid – ställas på högkant mot en 

vägg med en av långsidorna mot golvet. När det gäller små 

rum, tex i lägenheter eller enfamiljshus, tycker många att 

det förenklar arbetet om man fördelar skivorna i respektive 

rum. 

LAGRING INOMHUS 
Lagring inomhus i t ex uppvärmda utrymmen eller normala 

kallager rekommenderas. 

LAGRING UTOMHUS  MELLANLAGRING HÖGST 2 DAGAR:
Kortvarig mellanlagring av torra skivor under presenning på 

hårdgjord yta kan ske under högst 2 dagar. 

MELLANLAGRING  LÄNGRE TID:
•  Plastemballerade paket (med Norgips plasthuv) kan lagras 

under presenning på hårdgjord yta längre tid. Norgips 

transportemballage är ej avsett för lagring under längre 

tid, utan skall i så fall kompletteras med Norgips plasthuv.

•  Regnvatten får ej samlas under paketen. (Speciellt viktigt 

om plasten inte täcker botten på paketen). 

•  Presenningarna ska ordnas enligt anvisningarna så att 

markfukt kan torka ut. (Speciellt viktigt om plasten inte 

täcker botten på paketen). 

•  Lagring under presenning på icke hårdgjord yta (t. ex. 

vanlig mark) ska undvikas. Om det ändå måste göras ska 

åtgärder vidtas så att paketen skyddas mot markfukt och 

mot kontakt med marken. Vid lagring mer än 1-2 dagar ska 

paketen vara plastemballerade. 

Kontrollera regelbundet att inte kondens/fukt bildas/samlas i 

paketen innanför plasten. Kontroll bör göras minst 1 gång per 

dag. 

LAGRING I ICKE FÄRDIG BYGGNAD 
Skivorna ska lagras på ett sådant sätt att de inte utsätts för 

fritt vatten. Om emballaget inte täcker paketens botten får 

fritt vatten på bjälklaget förekomma endast under kortare tid 

och då endast om skivorna är lagrade på bockar eller liknande. 

Uttorkningen av byggfukt från t.ex. betong måste styras. Om 

byggnaden är tillräckligt ventilerad är det inga problem. I tät 

byggnad behöver normalt styrd ventilation eller avfuktning 

ordnas.

233



LAGRING PÅ GIPSBOCKAR
•  Kontrollera att kedjor och svetsade punkter är hela samt 

att ben och lastyta ser raka ut och att det inte finns några 

tillplattningar på rören.

•  Bockarna är utformade att användas på betongunderlag 

eller motsvarande underlag där erforderligt grepp uppnås.

•  Bockarna skall inte användas på glatt underlag som t.ex. 

Terazzogolv.

• Max 600 kg utbredd last per bock får aldrig överskridas!

• Placera alltid lasten centrerad på bocken.

• Person får under inga omständigheter vistas under last.

• Använd alltid erforderlig skyddsutrustning.

•  Vi rekommenderar att minst 3 bockar används oavsett om 

belastningen understiger maxlast, detta för att få en jämn 

fördelning av lasten och att man undviker gipsskivor som 

böjer sig. Vi rekommenderar att minst fyra bockar används 

vid skivlängd över 2800 mm. 

FÖRVARING AV GIPSSKIVOR 
Skivorna skall alltid förvaras på ett betryggande sätt och om 

de skall lagras under längre tid är det viktigt att anvisningarna 

följs. För att man skall kunna lyfta skivorna i paket – våning 

för våning – är det viktigt att de levereras i god tid, något som 

också underlättar för montörerna. En bra förvaringsplats måste 

också stå klar innan skivorna levereras. Platsen måste vara 

någorlunda plan och bör inte ligga där det är mycket trafik.

Skall skivorna lagras länge, ute eller inne, måste man räkna 

med hög fuktighet. Skivorna skall då ligga på plant underlag 

upphöjt från golv eller mark. I praktiken innebär det på pall. Om 

fler pallar staplas på varandra måste mellanläggen placeras rakt 

ovanför varandra. 

Vid förvaring ute måste man givetvis täcka skivorna med plast 

eller presenning och det måste finnas möjlighet för luftning 

mellan skivorna och övertäckningen. Norgips kan leverera plast-

huvar för att användas som extra väderskydd på byggarbets-

platsen eller lager. Kontrollera regelbundet att inte kondens/

fukt bildas/samlas i paketen innanför plasten, kontroll bör göras 

minst 1 gång per dag.

Felaktig förvaring kan medföra försämring av kvaliteten på 

slutresultatet. I fuktigt tillstånd är gips ett plastiskt material. 

Det betyder att en skiva deformeras om den är fuktig och torkar 

i detta skick. I praktiken är det omöjligt att rätta till den igen. 

Skivor som utsätts för direkt vattenstänk kan få kartongen 

fläckad. Sådana fläckar kan tränga igenom vattenbaserad färg, 

nästan oavsett hur många färglager som målas på. Ytan med 

fläcken måste tätas med alkydfärg, något som både är dyrt 

och oönskat. Pappen på gipsskivan kan missfärgas av solljus 

och därför ska hela skivan skyddas mot ljus, för att undvika 

färgförändring i pappen. Om det levereras flera typer och 

längder av skivor – t ex Norgips Normal, Brand och Hård – är 

det viktigt att märkningar inte tas bort och att man förvarar de 

olika skivtyperna så att de inte kan blandas samman. Om inte 

kan man få problem under arbetets gång och det kan få stor 

betydelse för en konstruktions egenskaper om den blir täckt 

med fel typ av skivor.

 

FÖRVARING AV ANDRA MATERIAL 
Stålprofiler skall skyddas mot belastningsskador. Om stålprofiler 

förvaras utomhus skall de placeras med lätt lutning så att t.ex. 

regnvatten kan rinna ut. Profiler som skall spacklas, profiler 

med färdig eller förbehandlad yta, skruvar och trävirke skall 

dessutom förvaras torrt. Det samma gäller för spackelmassor 

och liknande där lagringstiden är beroende av luftfuktigheten. 

INTRANSPORT 

Intransport planeras med hänsyn till de möjligheter som 

aktuellt bygge erbjuder. Norgips Inlyftssystem är ett effektivt 

system som förenklar från inlyft till mellanlagring eller direkt till 

montageplats. Systemet som lyfter in, transporterar och lagrar 

gips består av tre delar (Inlyft, Gipsvagn och Skivbock) som 

integrerats så att gipspaketet inte hanteras för hand. Tunga lyft 

och besvärliga transporter elimineras.  

TRANSPORT FRÅN UPPLAGSPLATS TILL 
MONTAGEPLATS  
För transport av skivor på byggarbetsplatsen använder du 

antingen Gipsvagn eller Gipsskivvagn. Gipsskivvagnen kan 

dessutom fungera som arbetsbord. När en eller två skivor ska 

flyttas kan vi erbjuda vårt hjälpmedel Bärhandtag som gör det 

enklare för dig att bära skivorna manuellt. 

INTERNTRANSPORTER 

För att undvika onödiga interntransporter bör gipsskivor och 

tillbehör placeras så nära montageplatsen som möjligt. Ofta 

är det nödvändigt med transport från en central lagringsplats 

till monteringsplatsen. Den måste naturligtvis göras så att 

materialen inte skadas. Gipsskivorna bärs på högkant och 

gärna med hjälp av bärhandtag. Det är inte något enmansjobb, 

eftersom skivorna, beroende av typ och tjocklek, väger 6–14 kg 

per m2. Det motsvarar 22–50 kg för en skiva med längden 3000 

mm. Skivorna skall alltid lyftas från pallen. Drar man av dem 

kan kartongen skadas. Sätt aldrig ner skivorna hårt på kanterna 

eller hörnen.
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KOM IHÅG! SKIVOR OCH ANNAT MATERIAL SOM SKADAS VID INTERNTRANSPORT GER 
ÖKAT SPILL. DET PÅVERKAR TOTALEKONOMIN  BÅDE GENOM ÖKADE MATERIAL

KOSTNADER OCH STÖRRE HANTERINGS, BORTTRANSPORT OCH DEPONIKOSTNADER.

Bär skivorna 

på högkant 

och använd 

bärhandtag

För längre transporter fi nns special-vagnar. De rymmer 

fl era skivor åt gången och lasten kan vippas på högkant vid 

trånga passager. De kan också användas som arbetsbord.

Om skivorna skall hissas bör man använda lyftgaffel och inte 

stroppar. Måste man ändå använda stroppar skall man se till 

att skivkanter och de understa skivorna inte förstörs. Man kan 

använda bred läkt eller gipsskivelängder som mellanlägg under 

stropparna. 

Vid längre interntransporter bör vagn användas. Det finns spe-

ciella transportvagnar där skivorna kan stå vertikalt för att man 

enkelt skall kunna komma igenom dörröppningar. Dessutom 

finns olika specialutrustningar, bl a lyftutrustning och speciella 

bockar för lagring.

ARBETSMILJÖ

Använd skivbock, en gipsskivvagn som kan fungera som arbets-

bord eller annat lämpligt bord och där du får en arbetshöjd som 

känns bekväm. Använd rekommenderade verktyg och hjälpme-

del och se till att dessa är effektiva, t.ex. att knivar är vassa. 

Vid bearbetning av gipsskivor kan damm uppstå. Vid normalt 

handhavande och normalt ventilerad arbetsplats behövs inga 

särskilda åtgärder. Det allmänna dammgränsvärdet skall dock 

respekteras. Se Arbetsmiljöverket AFS 2005:17.

ARBETSMILJÖ
Vid fackmässigt utförande och för en normalt ventilerad arbets-

plats behövs inga särskilda åtgärder. Ytterligare information 

finns i säkerhetsdatablad och i anvisningar under respektive 

avsnitt nedan.

GLASFIBERKLÄDDA GIPSSKIVOR
Skivorna har en yta av glasfiberduk som kan verka irriterande 

vid hudkontakt. Handskar rekommenderas därför vid hantering 

av skivorna. Det kan även vid behov vara lämpligt med tät 

klädsel. Olika personer har dock olika känslighet för hudkontakt 

med glasfiberbaserade material och det är därför av stor vikt att 

individuellt pröva sig fram till lämpligt personligt skydd. 

Damm kan uppstå vid bearbetning av skivorna. Detta gäller 

främst vid mekanisk bearbetning. För en bra arbetsmiljö är det 

bästa sättet att se till att dammet tas om hand redan vid källan. 

Använd t.ex. verktyg som har anslutning till dammutsug eller 

en arbetsplats med punktventilation. Åtgärder av denna typ är 

även ett effektivt sätt att förhindra att dammet sprids vidare 

på arbetsplatsen. Men när det inte är tekniskt möjligt att hålla 

halten damm på godtagbar nivå ska andningsskydd med filter 

klass P2 användas.  

Vid städning av arbetsplatsen och då det förekommer damm 

rekommenderar vi dammsugning för att förhindra att dam-

met sprids vidare. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 

2004:01/2005:13 ”Syntetiska oorganiska fibrer” skall följas.
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MOTTAGNINGSKONTROLL
Det är viktigt att det finns en person på byggplat-

sen som är ansvarig för att ta emot leveranserna. 

Följesedel medföljer Norgips leveranser. När varan 

överlämnas till köparen skall han göra en avstäm-

ning mot följesedel samt kontrollera varan avseende 

utifrån synliga fel. Då vara avemballeras eller i annat 

fall innan varan monteras skall mottagningskon-

trollen fullföljas med efter köpets och varans art 

anpassad omsorg. (Enligt ABM 07).

Har varan levererats till en entreprenad för vilken 

slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, 

skall köparen efter avemballering och före montage 

kontrollera varan beträffande då synliga skador och 

uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom 

slutbesiktning eller vid annat godkännande av 

köparens entreprenad. (Enligt ABM 07). Blankett för 

mottagningskontroll finns att ladda ner från www.

norgips.se > Montage > Om montage > Dokumen-

tation.

Exempel på mottagningskontroll

INNAN MONTERING

DOKUMENTATION
Idag krävs att man väljer konstruktioner som kan dokumenteras 

med hänsyn till egenskaper, och det är nödvändigt att följa 

de anvisningar som ges för dessa konstruktioner. Norgips har 

alltid arbetat för att ta fram konstruktioner som är utprovade 

med hänsyn till brand, ljud, stabilitet osv. Projekteringsväg-

ledningarna från Norgips gäller som generell dokumentation, 

under förutsättning att vägledningarna följs med hänsyn 

till materialval och utförande. Där bygg föreskrifterna ställer 

krav på utförlig dokumentation – t ex för konstruktioner med 

brandceller – kan nödvändig tilläggsdokumentation i regel 

rekvireras från Norgips.

Det finns vissa situationer där man kan tvingas förändra den 

rekommenderade konstruktionen, eller byta material, i förhål-

lande till den ursprungliga beskrivningen. Det är viktigt att 

förstå att man i så fall kan tvingas ta fram ny dokumentation. 

Speciellt när det gäller brand går det inte att garantera att man 

uppnår samma resultat med material från olika fabrikanter.

RIKTIG PROJEKTERING OCH RÄTT UTFÖRANDE
Man väljer konstruktioner av gipsskivor för att lösa många olika 

funktioner. Från de rent estetiska till byggföreskriftens krav. Det 

är därför viktigt att säkra rätt kvalitet både vid projektering, och 

inte minst vid utförande. De ljuddämpande resultaten är till 

exempel helt beroende av utförandet. En vägg som i utgångs-

läget är vald för att vara en bra lägenhetsskiljare kan vid en 

ljudmätning visa så dåliga värden att väggen inte blir godkänd 

om fogningen mot anslutande konstruktioner “glöms” bort 

under utförandet.

TA ANSVAR FÖR ARBETET
När entreprenören kommer in i bilden är i regel valet av 

konstruktion redan gjort, och montörens jobb är att se till att 

det byggs enligt beskrivning. Men det är montörens skyldighet 

att säga ifrån om man valt en konstruktion som montören av 

erfarenhet vet inte kommer att fungera.

236



REKLAMATIONER
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom 

nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar Norgips medde-

lande om felet (reklamation). (Enligt ABM 07). Fel, som märkts 

eller borde märkts när varan överlämnades till köparen, skall 

reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. 

Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan 

kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart 

anmälas till fraktföraren. (Enligt ABM 07). 

I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet 

märkts eller borde märkts eller annars kommit köparens kän-

nedom genom reklamation från annan. (Enligt ABM 07)

LOGISTIK
Vid fel som härrör logistik, beställningar, transporter, felleve-

ranser, skall detta omgående och skriftligen meddelas Norgips 

kundsupport genom att skicka in följesedel som är kvitterad av 

fraktförare. Lämpligen sänds påskriven följsedel per fax, 019-20 

74 59.

KVALITET
Vid fel som härrör produktens kvalitet skall detta omgående 

skriftligen meddelas Norgips regionchef med uppgifter om 

produktens identitet (produktnamn och produktionsdatum och 

klockslag som står på produkten och/eller tillhörande etikett). 

Norgips skall alltid ges möjlighet att besiktiga eller på annat 

sätt ta del av felet på produkten innan eventuella krav på 

ersättning ställs från köparen.

FÖRHÅLLANDEN PÅ BYGGPLATSEN
Förhållandena på byggplatsen har stort inflytande på det 

färdiga byggresultatet – och i långt högre grad än man egent-

ligen kan föreställa sig. För att nå ett slutresultat av hög och 

professionell kvalitet gäller det att byggherren planerar väl och 

styr driften noggrant. Produkterna skall lagras och skyddas som 

beskrivs i Norgips hanteringsanvisningar.

Kraven om kortare byggtider för att sänka kostnader betyder 

ofta att de utförande pressas till att genomföra arbetet under 

förhållanden som inte är tillfredsställande. 

En byggnad skall tätas uppifrån och ned. Uppförande av invän-

diga väggar skall inte påbörjas innan byggnaden är tillslutet 

och tätt. All fukt som kommer in i byggnaden skall torkas ut. 

Denna process är dyr, resurs- och tidskärvande och bör därför 

undvikas genom att bygga i rätt ordning.

Om montören blir pressad av sin uppdragsgivare till att sätta 

i gång sitt arbete under kritiska förhållanden är det särskilt 

viktigt att kunna dokumentera detta i efterhand. För därför 

logg över temperatur och fuktighet under hela processen. Det 

kan vara en god investering.

För hög luftfuktighet eller läckage av fritt vatten under 

uppförande av invändiga gipsskive väggar kan ge stora problem 

i efterhand:

•  Fiberresning av kartong som ger glansskillnader mellan 

kartong och spackel.

•  Vattenspill kan efter uttorkning ge fläckar som blöder 

igenom vattenbaserade målarfärger.

• Nedböjning mellan reglar på skivor i tak.

•  Mikrobiologisk påväxt om det byggs in fukt i konstruktio-

nen

OBS! Det är inte bara före montage som man skall vara 
uppmärksam. T.ex. användning av flytspackel kan ge 
samma problem om inte den relativa fuktigheten i luften 
är under kontroll.

För att vara säker på att undvika ovan nämnda problem ska den 

relativa fuktigheten inte överskrida 70 % RF och temperaturen 

bör vara +15 ºC eller mer när arbete med gipsskivor påbörjas. 

Optimal byggtid och säkrast resultat uppnås vid +20 ºC och 50 

% RF.

Nyckelordet är alltså att ta bort fukt med rätt utrustning. Fukten 

försvinner inte om man bara öser på med värme.

Från +15 ºC och varmare, använd en kondensavfuktare

Från + 15 ºC och kallare, använd sorptionsavfuktare

Kontakta specialister på detta område vid tvivelaktigheter.

Kom ihåg att fukt som inte är tillfört en byggnad kostar 
ingenting att bli av med!
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CHECKLISTA FÖRE IGÅNGSÄTTNING:

1. Kontrollera att ritnings- och beskrivningsunderlag är tillräckligt och uppdaterat.

2. Kontroll av lagrade gipsskivor, stålprofi ler, trämaterial etc

3. Kontroll av stål- och träreglar monterade på förhand är korrekt

4. Kontroll av isoleringsarbeten utfört på förhand är korrekt

5. Kontroll av fukt- och temperaturförhållande

6. Kontroll av tekniska installationers infästning

7. Kontroll av eventuella byggnadsställningar

8. Kontroll av byggplats el är tillräckligt dimensionerat.

9. Kontrollera att uppmärkta uppsamlingsplatser och containrar är till förfogande för källsortering av spill där detta krävs.

MONTAGEKONTROLL
För att kvalitetssäkra montaget av stomme och gipsskivor till nästa entrepre-

nad, oftast måleri, bör en Monteringskontroll utföras (detta är åberopat av bl 

a branschrådet YBG, en s k kvalitetsrond). En montagekontroll är ett verktyg 

för dokumenterad kommunikation mellan entreprenörer, att montaget ger 

förutsättningar för vidare ytbehandling. Eventuella avvik kan noteras och föras 

vidare till nästa led. 

Om en reklamation åberopas på Norgips produkter efter montage och ytbehand-

ling skall en montagekontroll/egenkontroll/checklista/protokoll av något slag 

påvisas som styrker hur montage och ytbehandling är utfört. 

Exempel på montagekontroll

MATERIALEKONOMI
Det är god ekonomi att hela tiden tänka på materialförbruk-

ningen. På väldigt många väggar används två lag skivor, mycket 

på grund av brand- och ljudisolering men också stabilitet. Ski-

vor som är skadade i ytan kan användas som första lag. Spill är 

kostbart att bli kvitt. Tänk också på att använda en delad skiva 

till nästa vägg. Om väggen enbart har ljudkrav, inte brandkrav, 

är det fullt möjligt att använda spill som första lag skivor.

ARBETSMILJÖ
Kartongklädda gipsskivor innehåller inga skadliga ämnen som 

det är nödvändigt att skydda sig emot. Damm är alltid obehag-

ligt, så det är viktigt att utnyttja gipsskivans unika möjlighet till 

att kapa och skära skivan med en gipskniv. 

Glasfiberklädda gipsskivor innehåller glasfibrer som kan 

orsaka hudirritationer och irritation i övre luftvägar om man 

inte skyddar sig. I övrigt hanteras och bearbetas skivorna som 

kartongklädda skivor.

Det är utvecklat ett stort urval av specialverktyg för gipsskive-

montage och ergonomiska hjälpmedel som man bör investera i.

BEARBETNING

VERKTYG
Gipsskivor är lätta att kapa. Skär igenom ytskiktet på framsidan 

med en gipskniv. Använd gärna vår vinkelhake som hjälpme-

del. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom 

ytskiktet på baksidan.

Om skivor ska spacklas samman till en obruten yta ska raka, 

skurna kanter och tillpassade skivkanter fasas före montage. 
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Använd fashyvel, gipsrasp, gipskniv eller sandpapper. Utskär-

ningar vid öppningar utförs med en fintandad såg. Använd dock 

alltid en kniv till det långa snittet.  Hål utförs med cirkelskärare 

eller sticksåg innan skivan monteras.  Ska smala remsor skäras 

bort är det enklast att använda vår Kantskärare. Ett specialverk-

tyg som skär igenom ytskiktet på skivans fram- och baksida på 

en och samma gång. 

FUKTSKADA 
Generellt gäller att skivor som är fuktiga eller våta har nedsatt 

mekanisk hållfasthet. Skivor som blivit tillfälligt nedblötta i 

måttlig omfattning kan användas om de torkas enligt beskriv-

ning nedan. Observera dock att mycket våta skivor ska kasseras. 

SKIVOR SOM BLIVIT TILLFÄLLIGT NEDBLÖTTA I MÅTTLIG 
OMFATTNING    
Ett sätt att torka skivorna kan vara att montera dem på en in-

nervägg. Skivorna monteras då på väggens ena sida och endast 

i ett skivlag. Sedan skivorna torkat kan väggen byggas färdigt. 

Skär genom ytskiktet

på framsidan.

Knäck skivan och skär genom 

ytskiktet på baksidan.

Vinkelsnitt: Använd

gipssåg till det korta snittet

och kniven till det långa

Innan skivorna torkat har de nedsatt mekanisk hållfasthet och 

ska hanteras med hänsyn till detta. Spackling och ytbehandling 

får inte påbörjas förrän skivorna är torra. 

Tänk även på att innan torkade skivor byggs in alternativt 

konstruktionerna färdigställs så måste man kontrollera att 

inte skivorna tagit skada av nedblötningen i form av t.ex. 

deformationer. 

Om skivorna ligger i skivpaket och endast utsatts för lite vatten 

och torkförhållande är goda kan skivorna tillåtas torka i paketet.  

Om paketet utsatts för mer vatten eller torkförhållande är 

mindre goda måste paketet delas och skivorna torka individu-

ellt. Förvara skivorna plant eller montera dem på en innervägg 

enligt anvisningar ovan.

Använd kantskärare till smala bitar Hål gör man med sticksåg eller dosfräs

I skarvar som ska spacklas måste 

skivornas kortkanter och skurna kanter 

fasas av före monteringen. Använd kniv, 

fashyvel, rasp eller sandpapper - eller 

montera skivorna med  2-3 mm springa

1

2
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MONTAGE
MONTERING AV SKIVOR
ALLMÄNT
Till väggar kan man använda både liggande och stående montage. Liggande montage kan vara en fördel 

för den som monterar. I tak bör skivorna monteras på tvären mot underlaget. Ljusinsläppet bestäm-

mer montageriktningen. Skivkanterna läggs tätt intill varandra, inte pressas eller stötas hårt 

samman. Alla kortkanter fasas av med kniv eller fashyvel.

UNDERLAGSAVSTÅND
Se aktuell konstruktion.

LÅNGA VÄGGAR
Vid montering av längre kontinuerliga väggar bör man montera reglarna efterhand som man monterar gipsskivorna. Gipsskivor 

har toleransmått - 3 mm vilket gör att alla skivor inte är exakt 1200/900 mm breda. Beaktar man inte gipsskivans breddmått och 

monterar alla reglar före montering av gipsskivor riskerar man att efter ett antal meter “missa” regeln. Detta är exktra känsligt vid 

montering på stålreglar med smala flänsar. Se även avsnitt “Rörelser och sättningar” .

INFÄSTNING
Mot stålreglar används skruv. Även mot trä 

rekommenderas skruvmontage. 

SKRUVMONTERING
Det skall användas skruv som är avsedd för de olika skivtyperna samt för stål- eller trästomme (se www.norgips.se > Produkter > 

Skruv). Använd skruvdragare som försänker skruvarna 0,5–1,0 mm. Kartongen får ej skadas. Skruvarna skall sättas min 10 mm från 

skivkant med kartong och 12–15 mm från kanter utan kartong. Skruvlängden ska vara gipstjocklek + ca 20 mm in i träregel eller 

+ ca 10 mm genom stålregel. Vid användning av torr fogtätning behövs ytterligare ca 7 mm. Detta gäller om ej skruvtillverkaren 

föreskriver annat.

1) Vid montage av Norgips 

Kortplank på tvären av 

underlaget reduceras 

avstånden till 200 mm.

a b

Väggar och Tak

max avstånd

Skruvar

Längs skivkanten 1 st / 200 mm

Inne på skivan 1 st / 300 mm 1)

Avstånd från skivkanter

a Skruvar min 10 mm

b Skruvar min 12-15 mm

FLERA LAGER SKIVOR
För brandklassificerade konstruktioner skall samtliga skivlag skruvas fullt, s 200/s 300 mm mellan var skruv. För icke brandklas-

sificerade konstruktioner behöver endast yttersta skiv laget skruvas fullt, s 200/s 300 mm mellan var skruv. För första skivlaget kan 

avstånden ökas till s 750 mm på väggar och s 500 mm i tak.
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VÄGGAR
LIGGANDE MONTAGE
Kortkantsskarvar understöds 

och förskjuts. Vid flera lager 

skall även långkantsskarvar 

förskjutas, minst 300 mm.  

BRAND OCH 1 LAGER
Brandklassad vägg med 1 

lager skivor: Alla skarvar skall 

understödjas med T-kortling 

eller motsvarande.

Understöd med t.ex. T-60  

STÅENDE MONTAGE
Långkantsskarvar understöds och skall förskjutas när man 

monterar flera lager. Eventuella kortkantsskarvar förskjuts med 

minst 300 mm och understöds. Vid flera lager är understöd av 

kortkantsskarvar inte nödvändigt. 

Understöd med t.ex. T-60

Ev. understöd med  

t.ex. T-60
STÅENDE MONTAGE PÅ LIGGANDE LÄKT

1 lag a = 300

1 lag + T-kortling a = 450 / 600

2 lag a = 450 / 600

TAK
SKARVAR/SLÄPLJUS
Om möjligt bör man planera monteringen så att kortkantskar-

varna i det synliga skivlaget löper parallellt med ljusinsläppet i 

de största fönstren

1 LAGER PÅ TVÄREN
Kortkanter skall understödjas och förskjutas. Skarvas över läkt.

s 450/600

a
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TAK
1 LAGER PÅ LÄNGDEN
Långkanter understöds och kortkantsskarvar förskjuts. Lägg 

märke till att vid 1 lager skivor på längden är avståndet mellan 

läkten max 300 mm. 

Kortkanterna bör skarvas över kortling, t.ex. T-60.

FLERA LAGER
Alla skarvar förskjuts. Man kan byta riktning från skivlager till 

skivlager. Sista laget bör monteras på tvären mot underlaget. 

Alla tvärmonterade kortkanter skall understödjas. Max 450 

mm mellan läkten. Om yttersta laget monteras längs läkten 

bär kortkanterna skarvas över kortling, t.ex. T-60.

BÅDE VÄGGAR OCH TAK
Skivor med försänkta långkanter bör monteras med försänk-

ning mot försänkning. Placera företrädesvis kapade kanter vid 

avslutningar och hörn. Kom ihåg att kortkanter och kapade 

kanter måste avfasas innan montage.

Skivorna får inte monteras så att skarvarna bildar kors.

Detta gäller ej Norgips Plan, se särskilda anvisningar.

FEL!!!

ÖPPNINGAR
Se avsnitt om Öppningar.
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TELESKOPANSLUTNING MED MAX 20 MM NEDBÖJNING
FÖRE NEDBÖJNING
1. 3 lag 13 mm gipsskiva med PE-duk

2.  Förstärkningsskena.

3.   Reglarna avslutas med aktuellt avstånd från botten av 

skenan, högst 40 mm

4.  Skivtäckningen skall överlappa skivorna i toppen med minst 

20 mm. De fästes bara vid reglarna 

a.  Max 20 mm. 

b.  Min 20 mm.

TELESKOPANSLUTNING MED MÖJLIGHET FÖR MAX 30 MM NEDBÖJNING

FÖRE NEDBÖJNING
1. Förstärkningsskena med PE-duk. 

2.  Reglarna avslutas med aktuellt avstånd från botten av 

skenan, högst 40 mm. 

3.  Skivorna skall överlappa takskenans fl änsar med minst 20 

mm. De fästes bara vid reglarna. 

a. Max 30 mm. 

b. Min 20 mm.

EFTER NEDBÖJNING
Brand- och ljudklass uppnås även innan nedböjning

EFTER NEDBÖJNING
Brand- och ljudklass uppnås först efter full  nedböjning.

TELESKOPANSLUTNING SOM TÄCKER LJUD OCH BRANDKRAV OAVSETT NEDBÖJNING
Vid användning av nedan teleskoplösning upprätthålls brand- och ljudkrav oavsett nedböjning. Principen är en förstärkningsskena, 

Norgips FSK, som håller reglarna, Norgips dB+, R, FR, på plats och en bred skena (eller två vinklar, t ex HA 25/35) där gipsskiverem-

sor fästs som ”kjol” på var sida. Lösningen kan användas på alla Norgips väggtyper (SE, SD).

Förstärkningsskenan i toppen måste dimensioneras utifrån nedböjningshöjden och väggens höjd och dimension. De mest använda 

vägghöjderna täcks av en 1,5 mm förstärkningsskena. Flänsarna skall normalt vara det dubbla av nedböjningshöjden.

a

b

> a

1

2

3

1

2

3

4

a

b

> a

1.  2x12,5 mm gipsskiva som remsa fäst endast i breda skenan

2.  Förstärkningsskena (>0,7 mm) med invändig bredd likt 

aktuell väggtjocklek, alt. Används två vinklar LP50 .

3.  Förstärkningsskena, FSKP, med duk i aktuell stombredd.

4.  Skivbeklädnad skall gå halvvägs upp på förstärknings-

skenan. Skivorna fästs endast i reglarna vilka ej skall fästas i 

toppskenan.

x.      Max 50% av förstärkningsskenans flänshöjd

1

2

3

4

x
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DILATATIONSFOGAR
I väggar och tak med större längd eller utsträckning än 10-12 meter bör man sätta in dilatationsfogar. När man gör dilatationsfogar 

måste både gipsskivorna och bakomliggande konstruktion brytas. Fogen mellan skivorna kan fyllas med elastisk fogmassa. Det 

finns också speciella dilatationsband. Gipsskivan har i sig själv mycket små fukt- och temperaturrörelser, ca 0,04 mm/m vid relativ  

luftfuktighet mellan 30-90%, därför behövs dilationsfogar för att ta upp dessa rörelser.

Dilatationsfogar kan göras med hjälp av elastisk fogmassa. 

Lägg märke till att man använt kantlister på skivorna.

Det fi nns också speciella dilatationsfogband
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NORGIPS TEKNIKSUPPORT
 Tel: 019-20 74 50 (#2) e-post: teknik@norgips.com

Fax: 019-20 74 59

Johan Arvidsson Johan Henriksson Thomas Mila Anders Karlsson Trond Even Fagerli

Teknisk chef Produktchef Stålprofiler Produktchef Gipsskivor Tekniksupport Tekniksupport

NORGIPS MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Thomas Schüller Roar Steen Holst Ian Tange Mikael Jakobsson

VD Försäljningsdirektör Marknadsdirektör KAM 070-546 58 70
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Norgips lägger stor vikt vid miljövänlighet, kvalitet och

säkerhet - från produktionsprocess och distribution till

användning och återvinning.

Vårt miljömärke ska synliggöra det.

Som den första gipsskiveproducenten i Europa är vi stolta

över att kunna presentera en EPD (Environmental Product

Declaration, enligt standard ISO 14025), som är ett kortfattat

dokument om en produkts miljöprofil.

En EPD baseras på livscykelanalys (LCA), som tar hänsyn till

allt från råvaruuttag, produktion och användning till deponi

och återvinning.

Våra EPD:er verifieras av EPD-Norge, en stiftelse som etable-

rades 2002 av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)

och BNL (Byggnæringens Landsforening).

Våra EPD:er kan laddas ned från vår webbplats

www.norgips.se under ”Miljö och Kvalitet”.

Norgips är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001

och ISO 14001.

Miljösatsing på tillverkning, användning och återvinning


