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Sammanfattning 
Byggbranschen är den näst största branschen i Sverige och sysselsätter direkt och indirekt en halv 

miljon människor. Byggbranschens storlek gör den betydande för både miljön och ekonomin, detta 

medför att en effektiv och fungerande byggbransch gynnar hela samhället. 

Byggkostnaderna i Sverige har ökat avsevärt under de senaste åren. Enligt Statistiska Centralbyrån har 

kvadratmeterkostnaden för byggnation ökat med 130 % under perioden 1995- 2009
1
. Denna 

utveckling beror delvis på den ökade kostnaden för byggmaterial. Detta leder till att besparingsförsök i 

användning av dessa är av stor betydelse för att hämma denna utveckling. 

 

Detta examensarbete har sin fokus på gipsspill i byggbranschen. Gipsbehovet är svårt att beräkna i 

förväg och felberäkningar kan orsaka stor ekonomisk och miljömässig börda för JM och andra 

intressenter. Detta arbete fokuserar på att mäta spillmängden och beskriver orsakerna bakom denna. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka uppkomsten av gipsspill på några för JM typiska 

byggarbetsplatser för privatbostäder. Arbetet behandlar enbart materialkostnader, övriga kostnader 

såsom avfallshantering och transporter har ej analyserats.  

Undersökningen har som målsättning att belysa följande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer påverkar uppkomsten av gipsspill? 

 Vilka förbättringsmöjligheter finns? 

 Vilka kostnader innebär uppkomsten av gipsspill för JM? 

 

För att belysa dessa frågeställningar har tre olika fallstudier med kvalitativa undersökningar och 

kvantitativa beräkningar genomförts. 

En minskad spillmängd från gipsskivor skulle betyda minskade kostnader för företaget och på så sätt 

minskad miljöbelastning. Examensarbetet grundar sig på uppgifter som tagits fram genom 

litteraturstudie, internetsökning, intervjuer med yrkesverksamma personer, iakttagelser, beräkningar 

och inventeringar på JM ABs byggarbetsplatser. 

I fallstudie 1 och 2 har en jämförelse av kalkyl och mängdning
2
 respektive jämförelse av totala inköpet 

och spillmängden i varje projekt gjorts, detta har indikerat tydliga skillnader. I fallstudie 3 har en 

uppföljning av avslutade projekt där färdiga dörröverstycken använts bevisat att det finns goda 

besparingsmöjligheter. 

Vår studie har påvisat att främsta källor till den höga spillmängden är: 

 

 Mängdningsfel 

 Monteringsmetod 

 Skador 

 

Under 2011 har gipsspillmängden i JMs bostadsproduktion uppgått till 1494 ton vilket motsvarar 

3 320 000 kronor i materialkostnad. 

En annan aspekt i detta arbete är att undersöka om en ändring i JMs monteringsanvisning är möjlig 

utan att sänka kvaliteten i utfört arbete samt hur mycket JM skulle kunna spara om en eventuell 

ändring skulle tillämpas. Det resulterade i att användning av färdiga dörröverstycken granskades. 

                                                           
1
 Se referenslista nr.17 

2
 Mängdning: mängdberäkning vid uppskattning av materialbehov. 
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Användning av färdiga dörröverstycken beräknas dra ner spillmängden med upp till 37,5 % vilket 

skulle motsvara en besparing på 1 245 000 kronor under 2011. 
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Summary  

Construction is the second largest trademarked in Sweden that employs around half a million of 

Swedish inhabitants. Due to the mentioned huge trademarked construction has a significant effect on 

both environmental and the economy of Sweden. Hence, it should be clear that a well-organized 

construction trademark is going to benefit the society.  

During the last years the cost for building has increased considerably. According to the” Statistiska 

Centeralbyrån” during 1995-2009 the cost per square meter has increased with 130%. The latest is 

mainly due to increase of the cost of construction material; hence, by cutting down the waists in the 

material the mentioned increase can be held back.    

This thesis has its focus on the plasterboards waists in the construction trademark. The need of 

plasterboards is difficult to predict and a miscalculation can easily causes both economically and 

environmentally costs for construction companies such JM.  The current study attempts to measure the 

amount of waists and describe the reasons for it; the purpose is to locate typical areas that are causing 

large plasterboards waist in some of JM´s construction sites. The current thesis is based only on 

material costs and do not treat other costs, such as transports or costs for handling the waists.  

This aim of this study is to enlighten the following questions: 

 What are causing plasterboards waist? 

 What are the improvement opportunities for JM? 

 How large is the expenses caused by these waists? 

In order to be able to answer above mentioned questions three different calculations /cases with 

qualitative and quantitative results has been executed.  

A decrease in plasterboard waists would not only decrease the costs for the company but also 

influence the environmental positively.  

The current thesis is based on literature studies, online searches, interviews with professionals, 

observations, calculations and inventories on JM AB´s construction sites.  

In case 1 and 2, the theoretical calculation, the total amount of purchase and the waist in each 

individual project has been compared to each other; the result shows significant differences. 

In case 3, an already dispatched project has been followed up; in this project usage of preassembled 

door headpieces has been shown promising saving opportunities.  

Our study shows that the origin of the large waists can be due to followings: 

 Miscalculations 

 Assembling methods 

 Damages 

During 2011 the plasterboards waists in JM’s construction sites reached 1494 tons that corresponds to 

3 320 000 SEK in material costs. 
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Our ambitions has also been to study if a changes in assembling directions for JM can help to reduce 

the waists without influencing the quality negatively; if so, how much can be saved by these changes?  

This resulted that preassembled door headpieces were examined. Our results indicates that using of 

preassembled door headpieces decreases the waists by 37.5% that corresponds to 1 245 000 SEK 

during 2011. 

 

  



Uppkomsten av gipsspill i nyproduktion av villor och 
flerbostadshus 

 

VI 
 

Förord 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 

Gipsskivor har väldigt stor användning i dagens byggande. Det finns nästan inga byggnader som 

byggs utan gips.  

Gipsskivans fördelar är många. Det är ett relativt billigt material med många goda egenskaper. Det är 

ett bra brandisolerande material. Det är väldigt lätt att skära skivan till önskad form och storlek etc. 

Gipsskivor återvinns och återanvänds utan större problem. 

Dessa goda egenskaper gör att vissa sämre egenskaper faller i skugga. Gipsskivor är ömtåliga och 

klarar inte tuffa tag, de är även fuktkänsliga, de absorberar fukt och för höga halter fukt kan göra dem 

oanvändbara. Detta gör att gott emballage och omsorgsfull hantering av skivorna får stor betydelse. 

Gipsspill står för en förhållandevis stor andel av det totala byggavfallet vid nyproduktion av bostäder. 

Utöver materialets känslighet kan den höga spillmängden bero på en del andra faktorer såsom 

transportskador, mängdberäkning och montering som kommer att undersökas. Oavsett vad dessa 

faktorer är, innebär detta ekonomisk börda för JM vilket är väldigt intressant att kunna kvantifiera och 

därmed även kunna uppskatta miljöbelastningen som detta orsakar. 

 1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka orsaken till uppkomsten av gipsspill på några för JM 

typiska byggarbetsplatser. Den höga mängden spill beror troligen på olika faktorer som bör kartläggas 

för att eventuella förbättringar skall kunna ske.  

En ekonomisk analys där kostnaderna för gipsspill uppskattas skall tas fram för att på så sätt kunna se 

de verkliga kostnader som detta orsakar. 

Målsättningen med studien är att hitta bakomliggande faktorer som orsakar denna höga spilluppkomst.  

1.3 Problemformulering 

 Vad är orsaken till den höga spillmängden? 

 Vad kostar det för JM? 

 Finns det några lösningar? 

1.4 Intressenter 

Gipsanvändning och uppkomsten av gipsspill berör många delar i JMs verksamhet. Denna studie riktar 

sig främst mot JM och enheterna inom detta företag från projektering till inköp och produktion och 

eftermarknad etc. 

Denna studie kan även rikta sig mot andra verksamheter inom byggbranschen, såväl tillverkare som, 

leverantörer och avfallsentreprenörer.  
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1.5 Medverkande företag 

För genomförandet av denna studie har JM AB och JMs samarbetspartner, bland annat Ragn-Sells, 

Gyproc, Knauf Danogips medverkat. Vi har medvetet valt att använda den text JM själv presenterar 

sig med. 

 

JM AB, företaget
3
   

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är 

fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva 

storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. JM arbetar 

också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i 

Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. 

Företaget omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 400 medarbetare. 

 

Ragn-Sells AB, företaget
4
 

Ragn-Sells är ett av Sveriges största företag inom återvinning. Företaget erbjuder miljöanpassande 

tjänster som behandling och återvinning av avfall och restprodukter till näringsliv, organisationer och 

hushåll över hela Sverige. 

Ragn-Sells återvinner inte gips. Gips transporteras endast från byggarbetsplatser till 

återvinningsfabriker eller om gipset är i dåligt skick deponeras av Ragn-Sells själva. 

Ragn-Sells i Sverige är organiserat i fem geografiska regioner samt ett centralt huvudkontor. Det är ca 

2300 medarbetare som jobbar hos Ragn-Sells och omsättningen är ca 4,2 miljarder kronor. 

 

Gyproc AB, företagetet
5
 

Gyproc AB är ett av Sveriges största företag inom gipstillverkning. 

Företaget har arbetat länge med återanvändning av gipsprodukter. De tar emot restgips och återvinner 

gipset, sedan tillverkar de nya skivor med återvunnet material. 

Fabriken invigdes 1964 och ligger i Bålsta nära hamnen vid Mälaren för att underlätta leverans av 

gipsråvaror. Gyproc i Sverige ingår i Gyproc Skandinavien och totalt har de ca 350 anställda och 

omsätter ca 357 miljoner kronor. 

  

                                                           
3
 Jörgen Ågren, JM, Miljöledare 

4
 Se referenslista nr.7 

5
 Se referenslista nr.6 
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Knauf Danogips AB, företaget
6
 

Knauf Danogips är en av Europas största tillverkare och leverantörer av gipsskivor.  

Knauf Danogips återvinner och återanvänder returnerat spill till nya gipsskivor. För att minimera 

transport, skickas spillet till närmaste mottagningsställe.  

Huvudkontoret ligger i Åhus samt försäljningskontor i Göteborg, Stockholm, Karlstad och Umeå. Det 

är 225 anställda som jobbar hos Knauf Danogips och omsättningen är ca 625 miljoner kronor. 

 

  

                                                           
6
 Se referenslista nr.2 
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2. Arbetsmetod 
Studien föregicks av en förundersökning där källorna bestod av litteraturläsning och internetsökningar, 

för att bilda oss en uppfattning om frågeställningens omfattning. 

Detta är en kvalitativ och kvantitativ studie där resultat och slutsatser hämtas från intervjuer med 

nyckelpersoner, fallstudier och beräkningar och jämförelser av statistik som erhålls från olika enheter i 

JM och andra företag.  

Målsättningen är att få ett trovärdigt och verklighetstroget resultat och utifrån det uppnå en så säker 

slutsats som möjlig. 

Genom att kombinera en kvalitativ och kvantitativ studie kan felkällor reduceras genom samtal och 

intervjuer. 

2.1 Fallstudie 

Med fallstudie menas att forskaren studerar något/några valda fall för att uppnå ett resultat. Vissa 

specifika frågor eller mål sätts för att utifrån det bestämma genomförandemetod. 

2.1.1 Genomförandemetod 

Genomförandemetod har diskuterats med handledare på JM för att säkerställa att få fram ett 

tolkningsbart resultat på den relativt begränsade projekttiden. 

Några centrala begrepp som måste definieras för att förstå upplägget: 

 Produktionskalkyl (Kalkyl): beräkning av materialmängden för ett specifikt projekt. Utförs av 

central kalkylavdelning enligt förutbestämda mallar inför produktionsstart. 

 Mängdning: mängdberäkning, dvs. beräkning av materialbehov i ett specifikt projekt. Utförs 

på respektive arbetsplats inför avrop/inköp. 

 Inköp: totala köpet av material i ett bygge. 

Fallstudie 1: 

Syftar till att jämföra mängdberäkning på central kalkylavdelning med mängdberäkningen på bygget 

för att se om det finns indikationer på att det sker överbeställningar och vad de kan bero på. 

Ingående data är ett utdrag av mängdberäkning av gipsskivor från produktionskalkylen
7
, samt 

mängdberäkningen från arbetsplatser som erhålls från den ansvariga arbetsledaren. 

Fallstudie 2: 

Syftar till att jämföra totala inköpet med spillmängden i avslutade projekt på bygget för att kunna 

uppskatta mängden uppkommet gipspill. 

                                                           
7 Produktionskalkyl: Material-och kostnadskalkyl för ett projekt direkt före produktionsstart. Efter 

förhandskalkyl och grundkalkyl.  
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För att kunna veta hur mycket spill som produceras jämfört med totala inköpet behöver vi veta hur 

mycket gips som har lämnats till avfallsentreprenör. Vi jämför sedan volymen med totala inköpet på 

samma projekt.  

Fallstudie 3: 

Syftar till att försöka kvantifiera den teoretiska minskning av uppkommet gipsspill som en specifik 

förändring av monteringsmetod skulle kunna medföra. Indata kommer från sju avslutade projekt från 

2003-2007 där man använt färdig dörröverstycken. Projekten som valts ut har samtliga genomgått 

garantibesiktning. Garantibesiktningsprotokollen granskas för att upptäcka eventuella anmärkningar 

vid dörröppningar i form av sprickbildning som befarats i framtagande av JMs nuvarande 

monteringsanvisning för innerväggar. 

 

2.2 Reliabilitet och validitet 

I ett arbete med kvalitativ och kvantitativ ansats sker en kontinuerlig utvärdering av validiteten och 

reliabiliteten samt även en utvärdering av datainsamlingen och att insamlingen skett på ett tillförlitligt 

sätt. 

Begreppen validitet och reliabilitet berör såväl datainsamling som analys av insamlad data och även 

arbetssätt. 

”Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att jag mäter 

på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet.”
8
 

Reliabilitet avser pålitlighet och noggrannhet i mätningar medan validitet avser mäta det som är 

relevant i sammanhanget och att använda rätt metod vid rätt tillfälle. Hög reliabilitet garanterar 

nödvändigtvis inte hög validitet men för att uppnå hög validitet behövs hög reliabilitet. 

Validitet och reliabilitet i detta arbete är beroende av källorna. Värden från inköp och avfallsstatistik 

som erhålls från leverantörer respektive entreprenörer är ungefärliga och skiljer sig något från 

verkligheten. Differensen enligt uppgifter från leverantörer och entreprenörer är dock försumbar. 

Personliga faktorn, felregistreringar och tidsaspekten är bland faktorer som påverkar främst 

reliabiliteten i undersökningen. 

2.2.1 Arbetets validitet 

Nedanstående mätningar och arbeten har gjorts för att uppnå en hög validitet i denna studie. 

 Sammanställning av inköp. För att kunna få fram denna sammanställning har samtliga aktuella 

inköpskanaler på JM kontaktats för att erhålla alla inköpsmängder. 

 Kalkyler på materialåtgång 

 Mätning av gipsspill. De avfallsentreprenörer som har varit delaktiga i projekten har skickat 

avfallsregister för respektive projekt. 

 

                                                           
8
 Se referenslista nr.9 
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2.2.2 Arbetets reliabilitet 

Studiens reliabilitet beror på: 

Korrekta mätningar av avfallsstatistiken.  

Avfallsstatistik som erhålls från avfallsentreprenörer är angiven i vikt (kg). Gipsskivor kan vara 

fuktiga eftersom gips slängs i öppna containrar vilket leder till att siffrorna blir falskt höga. Det är 

tyvärr närmast omöjligt att uppskatta hur stor andel av debiterad vikt som är vatten.  

En annan felkälla är att allt gipsspill inte hamnar i gipsfraktionen i projekts avfallshantering
9
 vilket i 

sin tur leder till för låga siffror. 

Information från avslutade projekt (inköpsstatistik och kalkyler): 

Kan vara svårt att få fram. Detta är på grund av arkiveringsbegränsningar. Viss information kan vara 

personbunden vilket gör att om en person slutar, kan det bli svårt att få fram informationen. 

Mängden inköpt gips är inte 100 % exakt men enligt leverantörer och entreprenörer är skillnaden 

försumbart. Information om inköpsvolym i två av projekten hos leverantören har försvunnit eftersom 

leverantören har bytt datasystem och all arkivering före 2008 har raderats. 

Vissa uppgifter är svåra att få fram för att personer i frågan är lediga eller för att väntan för att få fram 

information är alldeles för lång. 

  

2.2.3 Avgränsningar 

Studien behandlar frågor som rör gipshanteringen i nybyggnation. Den avgränsas till att omfatta 

monterings- och hanteringsmetoder på arbetsplatsen.  

Vidare avgränsas studien till bostadshus och kommer inte att behandla kontorsfastigheter. Inte heller 

tillverkning och eventuell återvinning eller återanvändning. 

I kostnadsberäkningen räknar vi endast med materialkostnader. Arbetskostnader och 

återvinningskostnader beaktas inte. 

Arbetet begränsat till att beskriva orsaker och effekter men inte bedömning, besparingsmöjlig och 

alternativ hantering. 

Alternativa byggmaterial till gipsskivor har inte behandlas. 
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3. Teoriavsnitt  

3.1 Produkter, egenskaper och användningsområde  

Gipsskiva 

En gipsskiva är en förspänd sandwichkonstruktion. Kärnan består av gips och har papp på båda 

sidorna. 

Som råmaterial för tillverkning av gipsskivor används: 

 Naturgips - bryts i dagbrott. 

 Industrigips - restprodukt från rökgasrening av exempelvis kolkraftverk. 

 Returgips - den gips som återvinns från bland annat byggprojekt. 

Gipsskivor kommer i standardmåtten på 900 mm i bredd med 9 mm eller 13 mm tjocklek och kan 

erhållas i olika längder beroende på användningsområdet.  Andra bredder förekommer också. 

En 9 mm gipsskiva har en standard vikt på 7,2 kg/m
2
 och 9,0 kg/m

2
 vid 13 mm tjocklek. Golvskivor är 

typiskt 13 mm tjock och väger 14 kg/m
2
. 

 

 

     

 

 

 

                             

Gipsskivan har många fördelar och goda egenskaper som ljud- och värmelagrande förmåga och 

dessutom är den en bra brandskydd.  

Tack vare gipsskivans goda egenskaper, kan den användas inom en rad olika områden. Gipsskivor 

används bland annat för invändigbeklädnad av väggar och tak samt som vindskydd och ytskivor. 

Gipsskivor som tas fram med högre densitet än vanliga gipsskivor används i undergolv där 

hållfastheten bör vara större. Gipsskivor med goda akustiska och brandtekniska egenskaper används 

även som stomkomplettering. 

Dessa goda egenskaper gör att vissa sämre egenskaper faller i skugga. Gipsskivor är ömtåliga och 

klarar inte tuffa tag, de är även fuktkänsliga, de absorberar fukt och för höga halter fukt kan göra dem 

oanvändbara. Detta gör att gott emballage och omsorgsfull hantering av skivorna får stor betydelse. 

 

Figur 1. Gipsskiva 
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Gipsskivors användning fördelas enligt följande:
10

 

 Standardgipsskivor:  Används invändigt i väggar, tak samt brand- och ljudskydd. 

 Brandgipsskivor:  Används som brandskydd 

 Golvgipsskivor:  Används som underlag för golvbeläggning. 

 Våtrumsskivor: Används som underlag till tätskiktssystem. 

 Undertaksskivor:  Används i innertak och undertak som beklädnad. 

 Vindskyddsgipsskivor:  Används i ytterväggskonstruktion. 

 

 

Våtrumsskiva
11

 

Våtrumsskiva är en motståndskraftig gipsskiva mot fukt som består av en vattenavvisande ytskikt och 

en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. Skivan kan inte ruttna eller brytas ner för att den 

är oorganisk och där för används för innerväggar i fuktkänsliga områden. 

Våtrumsskivor användas i fuktiga områden som toaletter, badrum, tvättstugor och mm. 

 

 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                 

 

 Figur 2. Våtrumsskiva 

Våtrumsskiva monteras och hanteras med samma verktyg och metod som standardgipsskivor. Skivan 

är i två tjocklekar, 12,5 eller 15,5 mm och bredderna 900 och 1200 mm. 

Våtrumsskivans egenskaper: 

 Våtrumsskivorna kan återvinnas och återanvändas 

 Brandsäkert 

 Ljudisolerade 

 God fuktbeständighet 

 God formstabilitet  
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3.2 Montering av gipsskivor  

Gipsskivan är ett lättarbetat material som kan bearbetas med såg eller kniv och monteras med spik 

eller skruv.  

Gipsskivor för väggar monteras oftast på reglar men används även som beklädnad på betongväggar.  

På JMs monteras innerväggar sedan en tid tillbaka enligt JMs egna monteringsanvisningar som har 

tagits fram i ambition att uppnå ett enhetligt arbetssätt med hög kvalitet. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3. Montering vid dörröppningar 

 

Figur 4. Dörröppningar 
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3.3 Gipsskivor och miljö
12

 

Gips har använts för byggande under generationer och användningen av gipsskivor har ökat inom 

byggbranschen. 

Kärnan på gipsskivan består av ren gips som har sitt ursprung i naturgips (dagbrott), industrigips 

(industriell rökgasrening) eller returgips (återvunnet material). Ofta är det en blandning av dessa. I 

Sverige tillverkas idag gipsskivor till övervägande del av en blandning av industri- och returgips. 

En fördel med gipsskivor är att gips är ett återvinningsbart material som kan återvinnas för tillverkning 

av nya gipsskivor. 

Om gipsen är oförorenad innehåller den inga miljöfarliga eller giftiga ämnen, och avger inga gaser. 

Dessa egenskaper för gipsskivor görs att gipsskivor räknas bland de miljöanpassande 

byggnadsmaterialen. Att gipsskivor är lätta att återvinna och använda i samma eller andra ändamål gör 

gips till ett bra material ur miljösynpunkt. 

 

3.4 Skador 

Skadorna kan fördelas enligt nedan:  

 Transportskador 

 Fuktskador 

 Skador vid hantering 

 Skador vid montering 
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Tillverkare 

Leverantör 

Förbrukare 

Avfallsentreprenör 

3.5 Spill  

Gipsspill innefattar, kassationer (exempelvis skador som inträffar under transport eller lyft, fuktskador 

etc), frånkap (exempelvis vid dörrar och fönsteröppningar) samt över blivet material som inte på ett 

rationellt sätt kan användas.  

Gips är en separatfraktion i byggarbetsplatsens källsortering. Källsorteringen sker i därför avsedda 

kärl, ofta hyrda containrar från avfallsentreprenörer som sedan hämtar de sorterade materialen. 

Gipsspill måste vara fritt från orenheter t.ex. glasfiberväv, tapet, våtrumstapet, plastmattor, rester av 

kakelfix eller kakel samt färg för att det ska kunna återvinnas. Gipscontainern vägs först och sedan 

beroende på materialets skick och märke skickas de vidare till återvinning eller deponi.  

Alltför förorenad gips eller gips från annat märke tas oftast inte tillbaka direkt av leverantörerna utan 

måste lämnas till andra återvinningsföretag eller deponeras. 

Mängden gipsspill anges i produktionskalkylen till 8-15 %. 

  

Deponi 

Figur 5. Gipscykel 

Annat 

återvinningsföretag 
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Figur 6. Gipsspill i en avfallssäck 

Figur 7. Gipsspill i en avfallscontainer 
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4. Miljö och gips på JM AB 

 

4.1 Miljöarbetet inom JM AB
13

 

Sedan JM som första byggbolag i Europa 1994 antog en miljöpolicy har företaget fortsatt att driva 

miljöutvecklingen inom branschen. JM bedriver kontinuerligt olika utvecklingsprojekt i full skala. 

Efter utvärdering inarbetas sedan vissa lösningar i all JMs produktion. Miljöansvaret ligger i 

linjeorganisationen med stöd från central stab. 

JM är idag ledande i Europa på att bygga energisnåla bostäder. Strategin för framtiden är att på bred 

front fortsätta att minska energianvändningen, såväl i bostäderna som på byggarbetsplatserna. Förutom 

att bygga tätare hus med energisnåla installationer, så arbetar JM också med att påverka de boendes 

energianvändning. 

JM förvärvar ofta äldre industrimark som omvandlas till bostadsområden efter att marken har sanerats. 

JM gör därmed en stor miljö- och hälsonytta genom att ta bort en mängd tungmetaller och 

oljeföroreningar från marken före byggnation. 

Redan under mitten av 90-talet utvecklade JM i Sverige ett eget system för miljövärdering för att på så 

sätt styra användningen av byggmaterial mot minskad kemikalieanvändning och miljöbelastning. 

Avfall är en annan viktig miljöfråga i byggbranschen, JM i Sverige har genom planering, utbildning 

och samarbete med avfallsentreprenörer under många år strävat mot att minska mängderna osorterat 

och deponerat avfall från byggarbetsplatserna. Detta har även återspeglats i JMs verksamhetsprogram 

som har siktat på en halvering av mängden deponiavfall samt en mer än halverad andel osorterat 

avfall. 

 

 

4.2 Beställning och leverans av gipsskivor 

JM köper merparten av sina gipsskivor från Gyproc och Knauf Danogips. Mindre mängder köps från 

byggvaruhandlare oftast kompletteringsbeställningar. 

Prissättning sker genom en förhandling mellan inköparna på JM och leverantörerna. Genom en 

uppskattning av totala inköpet och förhandlingar fastställs priset.  

Beställning av gips sker i varje enskilt projekt genom avrop på plats. Mängden uppskattas för varje 

lägenhet i flerbostadshus och varje våningsplan i småhus och sedan för hela projektet/etappen. En 

leveransplan med bestämd tid och i de flesta fall bestämt klockslag (s.k. Just in time) sätts upp. 

Gips och våtrumsgips tillsammans med reglar förpackas för varje lägenhet med önskat emballage. De 

förpackade materialen för ett helt våningsplan levereras vid den avtalade tiden. Detta sker oftast när 

bärande konstruktion och utfackningsväggar är färdiga och precis innan man lägger på taket för 

våningsplanen. Detta görs för att underlätta placeringen av buntarna med hjälp av kran. Färdigpackade 
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buntar lyfts in och placeras på förutbestämda platser på pall innan taket läggs på. Buntarna väntar tills 

stommen är tät då risk för vattenskada är minimal. Det är först då man börjar med monteringen.  

 

 

 

Figur 8. Gipskalkyl i processen 
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Gipstillverkning Leverantör 
Under 

leverantör 
Slutkund 

Gipstillverkning Slutkund 

Slutkund Avfallsetreprenör Återvinning/Deponi 

4.3 Gipsflöde 

Gipsflödet från tillverkare till återvinning/deponi kan delas i två olika faser: 

Fas 1 är inflödet från tillverkare till slutkund och fas 2 vilket är utflödet från slutkund till 

återvinning/deponi. 

Inflödet av gipsskivor sker på två olika sätt, del direkt leverans från tillverkare till slutkund, dels 

indirekt genom leverantörer och underleverantörer till slutkund.   

 

 

 

fas1 

 

 

 

 

fas2 

 
 
Figur 9. Gipsflöde 

  

Direkt 

 Indirekt 
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5. Fallstudie 1; Jämförelse av kalkyl och mängdning
14

 
Syftet med fallstudien är att granska mängdningen och kalkylberäkningen och tydliggöra skillnaderna 

och dess storlek. 

5.1 Genomförandemetod  
I följande avsnitt jämförs central mängdberäkning (kalkyl) med mängdberäkningen på bygget 

(mängdning) från JMs produktionsverksamhet för att kunna jämföra skillnaden mellan resultaten. 

Dessutom har nyckelpersoner i samtliga utvalda projekt intervjuats för att på så sätt ta fram underlag 

för slutsatser och resultat. 

 

5.2 Jämförelse av kalkyl och mängdberäkning  

Vi har uppmärksammat att det inte går att använda kalkylen som görs av den centrala 

kalkylavdelningen direkt i bygget. Detta beror på att beräkningen görs i kvm och visar summan för 

hela projektet. 

För att kunna bestämma en leveransplan tillsammans med leverantören behöver man indela antal 

gipsskivor och önskad längd för varje lägenhet, därför görs en mängdberäkning även på bygget. 

Vi har gjort en jämförelse av framtagna mängdberäkningar som har gjorts på bygget och centralt för 

att kunna uppskatta differensen. 

I alla projekt som vi har tagit del av har det funnits en tydlig differens mellan mängdberäkningarna på 

plats och centralt.  

Det finns en del faktorer som påverkar denna differens:  

 Mängdningen görs oftast av en arbetsledare där hon/han använder sig av sina tidigare 

erfarenheter och egenutvecklade metoder. 

 För att undvika risken att bli utan gipsskivor under monteringens gång görs oftast 

beställningar med god marginal.  

 Gipsskivor är svåra att bära från hus till hus därför görs nya beställningar istället för att 

använda det som redan finns på bygget. 

 Om några nya beställningar blir aktuella under arbetets gång vill eventuella brister i framtiden 

täckas och därför beställs det mer än vad som egentligen behövs. 

Det faktum att mängden avrundas upp flera gånger pga. ovannämnda punkter gör att inköpsvolymen 

hamnar oftast mycket högre än beräknat och därmed ökar även gipsspillet mer än väntat. 
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Intervju; Chef för central segmentansvar  
 

Chef för centralsegmentansvar, JM AB 

25/11/2011 

 

Chef för central segmentansvar har bland annat som uppgift att ha översikt över 

mängdberäkningen och kostnadsberäkningen av mark, materialköp och arbetskostnader 

som ett projekt innefattar.  

Kalkylen sker i tre faser: 

 Förhandskalkyl: Denna fas omfattar grovuppskattning av kostnader. 

 Grundkalkyl: I denna fas tar man en ungefärlig kalkyl eftersom 

bygghandlingarna inte har tagit sin slutliga form. 

 Produktionskalkyl: Slutliga material- och kostnadsberäkningen sker i denna fas. 

 

Kalkylberäkningen används av inköpsansvariga vid köp och beställningar av material, 

med undantag av avropsmaterial t.ex. betong, gipsskivor, reglar etc. som köps genom 

direkt avrop från byggarbetsplatsen. 

 

Enligt kalkylchef behöver man egentligen inte mängda igen på bygget och man kan 

använda sig av kalkylmängden. 

 

Mängdning i kalkylen sker med hjälp av datorprogram som beräknar spillet 

automatiskt. Hänsyn tas till frånkap mm men dörröppningar och fönsteröppningar 

räknas inte med. Påslaget på spill sätts till 6-8 % och i vissa fall 10 %. Med dörrar kan 

spillmängden uppskattas till 15-18 %. Spillprocenten har lagts in programmet av JM 

själva, siffran är framtagen utifrån tidigare erfarenheter. 

  

Det sker återkopplingar vid så kallade kvartalsrapporter där uppgifter från bygget 

skickas till kalkylavdelningen för att jämföras. Stora avvikelser undersöks för att hitta 

orsaken. Gipsberäkningen har en avvikelse på ca 3 % vilket gör gips till det 

materialslag som har den största avvikelsen. 

 

Som en summering av intervjun kan man nämna följande som orsak till den höga uppkomsten av 

gipsspill i byggen. 

 Fel metod för mängdberäkning på bygget 

 Monteringsmetoden(särskild vid dörröppningar) 
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5.3 Beskrivning av pågående projekt hos JM AB 

5.3.1 Projekt Svanen 1 

Svanen 1 är belägen i Farsta i södra Stockholm och består av 68 lägenheter från ett till fem rum och 

kök. Gipset tillverkas här av Gyproc och köps av Bygma genom Kungsmontage som har gips 

monteringsavtal med JM. Avfallsentreprenören är Ragn-Sells AB. 

 

Intervju; Arbetschef 1 

 

Arbetschef, JM AB  

29/11/2011  

Verksam i JM sedan 2001  

 

En arbetschef har en övergripande roll över flera projekt och jobbar bland annat med 

ekonomi, personaltillsättning och även stora köp etc. i dessa projekt. Arbetschefen utser 

en platschef och några arbetsledare på varje projekt. Att välja rätt kompetens till rätt 

ändamål har stor betydelse i ett projekt. Det är rätt kompetens som driver ett projekt. 

Arbetschef 1 berättar om projektet Svanen 1 som är ett projekt där JM inte använder sig 

av sina egna produktionsresurser och produktionsansvaret kontrakteras till en extern 

entreprenör. Ett pris för inköp och montering av skivor sätts fast och JM har inget 

vidare ansvar för eventuell felmängdning eller mer köp av gipsskivor. 

Mängdning görs en gång på plats utöver vad kalkylavdelningen har tagit fram. Detta 

beror på att detaljer i handlingarna som erhålls från JMs kalkylavdelning är otillräckliga 

för att kunna utgå ifrån vid kommande beställningar.  

För att kunna räkna in eventuellt spill, använder man sig av sina personliga erfarenheter 

och lägger oftast på ca 10 % på beräknade gipsbehovet. 

Gips är ett avropsmaterial vilket innebär att materialet beställs via samtal eller mail och 

leveransen sker enligt leveransplan på fastställda tidpunkter. Lagring av gipsskivor skall 

helst undvikas eftersom detta orsakar mer kostnader. Det är optimalt att få gipsskivorna 

levererade när man behöver dem. Idag används oftast ”just in time-leverans” vilket 

innebär att gipsskivor levereras exakt före takläggningen för varje våning, detta kräver 

hög leveranssäkerhet vilket påverkar val av leverantör. På så sätt kan man använda sig 

av redan installerad lyftkran på bygget för att lyfta in materialet, och minimera risken 

för fuktskada.  

Denna metod medför vissa svårigheter i arbete med golv och undertak och kräver därför 

placering på rätt plats där det orsakar minsta möjliga hinder. 

En stor faktor som påverkar gipsspillet avsevärt är monteringsmetoden som används 

idag vid dörröppningar som producerar ca 4kvm spill vid varje öppning vilket 

Arbetschef 1 anser kan åtgärdas med enkla lösningar. En alternativ lösning är att 

använda sig av färdiga överstycken vid dörrar och fönstren. Han har tidigare erfarenhet 

av användning av denna metod på några projekt i Uppsala. 
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Analys  

Stora orsaker till spilluppkomsten kan summeras enligt följande: 

 Mängdningsfel  

 Bristfällig monteringsmetod  

 Transport skador 
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Intervju; Arbetsledare 1 

 

Arbetsledare, JM AB 

02/12/2011 

 

Arbetsledare 1 berättar att gips kan ligga på bygget 5-6 månader innan monteringen 

påbörjas och det kan hindra vissa arbeten som t.ex. arbete med undertak och golvarbete. 

Det går att undvika en del av problemen med rätt placering.  

Det kan vara ett alternativ att lyfta in gipsskivorna i efterhand. 

Gipsskivor har ofta kommit till skada vid lyft från lastbil vilket har åtgärdats med hjälp 

av nya kantskydd som ser olika ut hos olika leverantörer. De förekommer i plast och 

kartong. Hos Gyproc kostar kantskydden lika mycket som två gipsskivor som vanligtvis 

skadas vid lyft utan skydd. Skillnaden är att kantskydden inte kan återanvänds och 

därför kasseras. Däremot kan även skadade skivor komma till användning. Därför är det 

inte ekonomisk lönsamt att använda kantskydd.  

Om ett plötsligt behov av gipsskivor uppstår beställs nya skivor som sedan lyfts med 

hjälp av inbärningsfirma
15

. 

Vid ett tillfälle har 4 olika personer där ibland en person från leverantörens sida 

mängdat en och samma lägenhet vilket har gett olika resultat. Detta tyder på att 

mängdningen är bristfällig och bör göras på ett mer enhetligt sätt. 

  

 Analys 

 Mängdningsmetoden bör ses över.  

 Monteringsmetoden bör granskas. 
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5.3.1.1 Resultat från Svanen 1 

I tabellen nedan har gipsmängden tagits fram ur produktionskalkylen. Mängdning på bygget togs fram 

genom ett utdrag från leveransplanen eftersom mängdningen inte har varit tillgänglig. Ändringar i 

bygghandlingar har också beaktats vilket i sin tur ändrat resultatet. Differens räknas med en enkel 

beräkning som visar avvikelsen mellan kalkyl och mängdning på bygget. 

 

 

 

 Kalkyl 

inkl. 

spill[m
2
] 

Varav 

Spill[%

] 

Tillkommande 

gipsskivor i 

Bygghandlingar[

m
2
] 

Mängdning 

på 

bygget[m
2
] 

Differens[m
2
] Differens[

%] 

 8984 8-15 144 10737 + 1609 + 18 

Tabell 1. Jämförelse mängdning av gipsskivor (inkl. våtrumsskivor) -Svanen 1 

 

 

 

Diagram 1. Skillnaden mellan kalkylberäkning (inkl. spill) och mängdning på bygget 

  

Farsta Strand; 
Kalkylberäkning; 

9128 

Farsta Strand; 
Mängning på 
bygget; 10737 

m
2
 

Gipsskiva 
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5.3.1.2 Analys 

Utgångsvärdet i tabellen ovan är mängdberäkningen utförd av kalkylavdelningen. Beräknad 

spillprocent varierar mellan 8-15 % beroende på skivans typ och dess användningsområde t.ex. vid 

utfackningsväggar produceras större mängd spill och därför beräknas spillet till 15 % och spill från 

innerväggar beräknas till 8 %. 

Kungsmontage har tagit över ansvaret av montering på detta projekt och avtalat ett fast pris efter 

överenskommelse med JM.  

Observera skillnaden mellan resultaten. Det har gjorts vissa ändringar i bygghandlingar efter påbörjad 

produktion. Ändringar i bygghandlingar kan bero dels på att projekteringen inte är helt avslutat vid 

produktionsstarten, men det kan även bero på kundernas tillvalsmöjligheter t.ex. tillägg eller 

borttagning av väggar etc.  

Från diagram 1 avläses att skillnaden mellan kalkylberäkning och mängdning på bygget är 18 %. 

En stor del av avvikelsen är felmängdning som Kungsmontage har gjort. Enligt arbetsledare och 

miljösamordnaren på plats och bekräftad av Kungsmontages projektledare har det förekommit en del 

strul i samband med monteringen och logistiken. 
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5.3.2 Projekt Svanen 2 

Svanen 2 ligger i Nacka öster om Stockholm och består av54 lägenheter med garage under huset samt 

källsortering och förråd till varje lägenhet. Gipsskivorna köps från Knauf Dnogips och avfalls 

entreprenören är Sita. 

 

5.3.2.1 Resultat från Svanen 2 

Tabell 2 visar hur mängdning av gipsskivor varierar mellan kalkylberäkning och mängdning på bygget 

i projekt Svanen 2.  

 

 

 Kalkyl 

inkl. 

spill[m
2
] 

Varav 

Spill[%] 

Tillkommande 

gipsskivor i 

Bygghandlingar[m
2
] 

Mängdnin

g på 

bygget[m
2

] 

Differens[m
2
] Differens[%] 

 11523 8-10 - 9860 – 1663 – 14,5 

Tabell 2. Jämförelse mängdning av gipsskivor (inkl. våtrumsskivor) -Svanen 2 

 

 

 

Diagram 2. Skillnaden mellan kalkylberäkning (inkl. spill) och mängdning på bygget 

  

Kajhusen; 
Kalkylberäkning; 

11523 Kajhusen; 
Mängdning på 
bygget; 9860 

m
2
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5.3.2.2 Analys 

Från diagram 2 avläses att i detta projekt har mängdningen hamnat på 14,5 % under kalkylvärdet 

vilket kan tydas att mängdningen är i underkant. Enligt vår undersökning undermängd i ett projekt 

leder till att kompletteringsbeställningar måste göras när brist på gipsskivor upptäcks vilket medför 

extra kostnader i form av dyrare skivor, dyrare leverans och kostnad för eventuell inhyrning av firma 

för att lyfta in gipsskivorna i efterhand. 

Kompletteringsbeställningar görs oftast inte direkt från tillverkarna utan beställs från leverantörer och 

byggvaruhandlare. Leverantörer levererar gipsen i standardstorlekar vilket i sin tur kan leda till mer 

spill om takhöjder är olika jämfört med skivlängden (2500x900x13). 
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5.3.3 Projekt Svanen 3 

Svanen 3 är belägen i Älvsjö i södra Stockholm kommun och består av 84 lägenheter om ett till fem 

rum och kök. Gipsskivorna köps från Knauf Danogips och Ragn-Sell är avfallsentreprenör. 

 

Intervju; Platschef 3 

 

Platschef, JM AB 

05/12/20111 

 
Platschef 3 ser problemet i kalkylberäkningar. Han menar att redan i kalkyleringsskedet 

kan man fördela beräkningen separat för varje lägenhet och på sätt undvika att göra 

jobbet ytterligare en gång på bygget.  

Det skall pga. svårigheter som detta innebär, helst undvikas att lyfta in gipsskivorna 

efter takläggningen. 

Mängdningen bör ses över. Det är bättre att ligga precis på underkant när mängdningen 

görs och istället beställa i mindre portioner när behovet upptäcks. Det är trots sitt höga 

pris både ekonomisk och miljömässigt gynnsamt för företaget och samhället.  

Det finns flera fördelar med detta bl.a. att spillmängden blir mindre för att färre hela 

skivor slängs. 

Analys 

 Mängningsmetoden bör ändras. 
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Intervju; Hantverkarna     

 13/12/2011 

Gipsmontering i Svanen 3 sköts av Lindqvist Bygg AB. 

I en kort intervju med två av Lindqvists hantverkare, Kalle Kantoluoto och Juhani 

Qvick där vi ställde några frågor om deras syn på frågan om gipsspill och alternativa 

monteringslösningar som har tagits fram fick vi följande svar: 

Det är trots allt hantverkaren som utför monteringen och på så sätt har han/hon största 

påverkan i frågan. Två olika personer kan följa monteringsanvisningar och få olika 

mängder gipsspill. 

Knauf Danogips AB har nyligen i strävan att minska spillmängden och göra 

monteringen mer tidseffektiv tagit fram färdiga överstycken för överdörrar och fönster 

men det är mot JMs monteringsanvisningar. 

Om JMs monteringsanvisningar följs finns inga risker för sprickbildningar. Gipsskivan 

är hel vid kanten och kan därför stå emot vibrationerna som dörren orsakar vid 

öppning- och stängningar. 

Analys 

 Mängdningsansvariga bör utbildas. 

 

 

 

 

Intervju; Hantverkare 

 

14/12/2011 

 

Intervju med JMs egna hatverkare har indikerat att åtgärder som användning av 

standardlängder och bredder, placering av reglar, placering av dörrar och fönstren och 

minimering av detaljer som producerar mycket spill i projekteringsskedet samt 

beställning av en del skivor i udda bredder som 300mm, 600mm kan minska spillet som 

orsakas av kapningar.  

Hantverkarna påstår spillmängden vid utfackningsväggar är högre än innerväggar och 

därför kan prefabricerade utfackningselement minska spillet ännu mer.  
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5.3.3.1 Resultat från Svanen 3 

I likhet med Svanen 2 ligger även i detta projekt mängdning under kalkylvärdet. 

 

 

 Kalkyl 

inkl. 

spill[m
2
] 

Varav 

Spill[%] 

Tillkommande 

gipsskivor i 

Bygghandlingar[m
2
] 

Mängdning 

på 

bygget[m
2
] 

Differens[m
2
] Differens[%] 

 17791 8-15 - 13923 – 3868 – 22 

Tabell 3. Jämförelse mängdning av gipsskivor (inkl. våtrumsskivor) -Svanen 3 

 

 

 

Diagram 3. Skillnaden mellan kalkylberäkning (inkl. spill) och mängdning på bygget 

 

5.3.3.2 Analys 

Från diagram 3 avläses att i detta projekt har mängdningen hamnat på 22 % under kalkylvärdet och 

denna beror på felmängdning. 

I detta projekt är de medvetna om undermängdningen och om det antas att kalkylen är nogrannare än 

mängdningen behöver nya beställningar göras för att kompensera bristen. Kompletteringsbeställningar 

görs oftast inte direkt från tillverkarna och beställs från leverantörer och byggvaruhandlare. Nya 

kostnader i form av inhyrning av lyfthjälp, högre transportkostnad och det faktum att extra skivor 

levereras i standardlängd ger upphov till att mer spill tillkommer. 

Pyramidalmen; 
Kalkylberäkning; 

17791 

Pyramidalmen; 
Mängdning på 
bygget; 13923 

m
2
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5.3.4 Projekt Svanen 4 

Svanen 4 ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm och består av 46 lägenheter.  Uppförs av AB Borätt 

(ägs av JM). Gipsskivorna köps från Gyproc och Ragn-Sell är avfallsentreprenör. 

Intervju; Arbetschef 4 

 

Arbetschef, JM AB 

8/12/2012 

  

Gips och liknande material avviker mycket från kalkylberäkningar. 

Tillfälliga provisorier och förråd som byggs med gipsskivor och spillet som produceras 

vid kapningar och skärningar utgör största delen av gipsspillet. Övermängdning är en 

annan orsak till höga spillmängder. 

Det finns en del faktorer som centrala kalkylavdelningen inte kan ta hänsyn till där 

ibland ändring i bygghandlingar, förstärkta väggar(flera lager gips på varandra)och 

även tillvals- och frånvalsväggar som påverkar gipsbehovet. 

Andra faktorer som påverkar spillmängden bl.a. fel i byggnation, vattenskador och 

andra skador efter färdigt montage förekommer mer sällan. 

  

Analys 

 

 Felmängdning  

 Transportskador  

 Hanteringsskador  

 Byggfel  

 Vattenskador  

 Byggnation av tillfälligheter 

 Mängdning bör ses över 
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5.3.4.1 Resultat från Svanen 4 

Gyproc har mängdat i detta projekt. Enligt jämförelsen nedan är skillnaden endast 5 % vilket är det 

minsta avvikelsen av alla utvalda projekt i fallstudie 1. 

 

 

 Kalkyl 

inkl. 

spill[m
2
] 

Varav 

Spill[%] 

Tillkommande 

gipsskivor i 

Bygghandlingar[m
2
] 

Mängdning 

på 

bygget[m
2
] 

Differens[m
2
] Differens[%] 

 10520 8-15 - 11096 576 +5,5 

Tabell 4. Jämförelse mängdning av gipsskivor (inkl. våtrumsskivor) -Svanen 4 

 

 

 

Diagram 4. Skillnaden mellan kalkylberäkning (inkl. spill) och mängdning på bygget 

 

5.3.4.2 Analys 

Avvikelsen mellan mängdning och kalkyl är endast 5 % vilket är det minsta avvikelsen i denna 

fallstudie. 

Mängdningen är extra viktig i detta projekt eftersom det förekommer många udda takhöjder och andra 

mått. Dessa udda storlekar gör det betydelsefullt att få gipsskivorna i önskad längd. 

Kompletteringsköp i standardstorlekar skulle innebära högre spillmängd och mer arbete pga. 

kapningar och skärningar för att få skivorna i rätt längd. 

  

Sjöstadskanalen; 
Kalkylberäkning; 

10520 

Sjöstadskanalen; 
Mängdning på 
bygget; 11096 

m
2
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5.3.5 Projekt Svanen 5 

Svanen 5 ligger i Solnanorr om Stockholm och består av 84 kedje- och radhus som säljs som 

äganderätter med friköpta tomter. Gipsskivorna köps från Gyproc och Ragn-Sells är avfalls entreprenör. 

 

Intervju; Arbetschef 5  

Arbetschef, JM AB 

Småhus 

 

I småhus levereras ytterväggar i färdiga block med monterad gips på insidan. Kanten på 

väggelementen har inte gipsats för att undvika eventuella skador vid montage. Dessa 

hörn gipsas senare efter färdig placering av väggelement och tak och när stommen blivit 

tät. 

Det är bland annat snedskärningar, olika höjder i väggar och liknande som bidrar till 

den höga mängden gipsspill i småhus. Nu skall det tas fram nya typhus med lika höga 

väggar och med mindre avvikelser för att underlätta arbetet. 

Å andra sidan bidrar färdigmonterad gips på väggelement till mindre gipsspill eftersom 

gips på dessa element inte behöver hanteras på arbetsplatsen, samt att transportskador 

minimerats. 

Analys 

 Mängdningsmetoderna på byggen är generellt bristfälliga. 

 Om ett visningshus byggs färdigt kan det exakta materialbehovet mätas och på så 

sätt kan man göra mer noggranna mängdningar och beställningar.   

 Spillmängden i småhus är högre än i flerbostadshus 
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5.3.5.1 Resultat från Svanen 5 

 

 Kalkyl inkl. 

spill[m
2
] 

Tillkommande 

gipsskivor i 

Bygghandlingar[m
2
] 

Varav 

Spill[%] 

Mängdning 

på 

bygget[m
2
] 

Differens[m
2
] 

 9818 - 8-10 - - 

Tabell 5. Jämförelse mängdning av gipsskivor (inkl. våtrumsskivor) -Svanen 5 

 

Mängdning på detta bygge har efterfrågats på platskontoret samt hos leverantören utan framgång. 

Detta har hindrat arbetet att fullföljas och därmed även hindrat att få fram ett resultat.  

Detta projekt finns därför inte med i resultattabellen. 
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5.4 Analys, fallstudie 1 

Jämförelse av kalkyl och mängdberäkning 

 

Diagram 5. Jämförelse Kalkyl-och mängdberäkning 

I alla projekt som vi har tagit del av har det funnits en tydlig differens mellan mängdberäkningarna på 

plats och centralt. I vissa fall har även denna avvikelse uppgått till 18 % mer eller 22 % mindre än 

kalkyl. 

Det finns en del faktorer som påverkar denna differens:  

 Mängdningen görs oftast av en arbetsledare där hon/han använder sig av sina tidigare 

erfarenheter och egenutvecklade metoder. 

 Risken att bli utan gipsskivor under monteringens gång gör att man oftast beställer med god 

marginal.  

 Gipsskivor är svåra att bära från hus till hus därför föredrar man att göra nya beställningar 

istället för att använda det som redan finns på bygget. 

 Om några nya beställningar blir aktuella under arbetets gång vill man täcka eventuella brister i 

framtiden och därför beställs det mer än vad som egentligen behövs. 

Det faktum att mängden avrundas upp flera gånger pga. ovannämnda punkter gör att inköpsvolymen 

hamnar oftast mycket högre än beräknat och därmed ökar även gipsspillet till nivåer som överskrider 

kalkylen.  
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6. Fallstudie 2; Jämförelse av totala inköpet med spillmängden 
I följande avsnitt jämförs totala inköpet med spillmängden i avslutade projekt för att kunna uppskatta 

mängden uppkommet gipspill. 

Syftet med fallstudien är att genom denna jämförelse bl.a. lyfta fram hur stor mängd gipsspill det 

produceras i JMs produktion. Dessutom mäta verkligt förbrukade gipsskivor i varje bygge för att veta 

hur mycket gips som har monterats i husen. En jämförelse av kalkyl och förbrukad gips ger bra 

underlag för att bedöma kalkylens precision.  

 

6.1Genomförandemetod 

För att kunna veta hur mycket spill som produceras jämfört med totala inköpet behöver vi veta hur 

mycket gips som har sorterat ut i projektens källsortering. Vi jämför sedan volymen med totala inköpet 

på samma projekt.  

Gipsspillet hanteras av avfallsentreprenörer som JM har avtal med.  

Några av de avfallsentreprenörer som har ett samarbete med JM är: 

 Ragn-Sells 

 Sita 

 Stockholms Åkeri 

 Wiklunds Åkeri 

Allt avfall som produceras på ett bygge transporteras av avfallsentreprenörer och vägs. Informationen 

kopplas till respektive projektnummer och arkiveras för att senare kunna fakturera JM. Genom att göra 

ett utdrag av avfallsstatistiken har vi tagit fram hur mycket gips som hamnat i gipsfraktionen i varje 

projekt. 

Detta kan sedan jämföras med inköpsvolymen från olika leverantörer bl.a.  

 Gyproc 

 Knauf Danogips 

 Nordströms 

 Beijer 
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6.2 Jämförelse av totala inköpet med spillmängden i varje projekt  

6.2.1 Spillprocent 

Här jämförs gipsspillsstatistik från fem olika projekt: Bergshöjden 1,2 och Bergstigen 1,2,3. De två 

första projekten är småhus och de övriga är flerbostadshus. I tabell 6 räknas mängden spill i procent i 

varje projekt.  

 

Projekt Totalt inköp[m
2
] Spill[m

2
) Spill[%] Antal[hus/lgh] 

Bergshöjden 1 9173 2577 28 30 [hus] 

Bergshöjden 2 15477 2308 15 28 [hus] 

Bergstigen 1 14320 2499 17,5 65 [lgh] 

Bergstigen 2 25555 3827 15 125 [lgh] 

Bergstigen 3 15498 2131 14 48 [lgh] 
Tabell 6. Jämförelse av totala inköpet med spillmängden-m2 

Observera att spillprocenten i Bergshöjden 2 där det har använts färdiga dörröverstycken är relativt 

lågt jämfört med andra projekt, särskilt Bergshöjden 1 som också är ett småhusprojekt. 

 

 

 

6.2.2 Spillvolym per BTA
16

 

Till varje projekt hämtas uppgifter om BTA och gipsspill i kg från projektutvecklingen. I tabell 7 

avläses beräkningen om mängden gipsspill med enheten -kg/m
2
-BTA. 

. 

Projekt BTA[m
2
] Spill[kg] Spill[kg/m

2
BTA] Antal[hus/lgh] 

Bergshöjden 1 5806 23200 4,0 30 [hus] 

Bergshöjden 2 4843 20780 4,3 28 [hus] 

Bergstigen 1 6918 22490 3,25 65 [lgh] 

Bergstigen 2 13776 34440 2,5 125 [lgh] 

Bergstigen 3 5176 19180 3,7 48 [lgh] 
Tabell 7. Mängd gipsspill -kg/m2BTA 

I denna tabell avläses att spillmängden i Bergshöjden 2 trots användning av färdiga dörröverstycken är 

högre än samtliga projekt. Enligt platschefen i detta projekt beror detta på kraftig övermängdning av 

gipsbehovet i bygget som leder till stor spillmängd. Många hela skivor och till och med gipsbuntar har 

hamnat i avfallscontainrar.
17  

                                                           
16

 Bruttoarea: Den yta som begränsas av ytterväggens utsida. 
17

 Se intervju sid 39 
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6.2.3 Gipsspill i antal skivor  

Spillmängderna omräknas till kvadratmeter gipsskiva enligt formeln nedan (varje gipsskiva antas i 

snitt, väga 9 kg/m
2
): 

Gipsspill [kg] / 9 = gipsspill [m
2
] 

Utifrån denna siffra kan man räkna fram spillet i antal skivor. En gipsskiva standard mått är 900 x  

2500 mm, vilket ger ca 2,3 m
2
. 

Nedan presenteras resultatet av beräknat spill i antal skivor. 

 

 Spill 

[m
2
] 

Gipsarea

[m
2
]

 
Antal[hus/lgh] Spill[skivor]

* 
Spill[Skivor/bostad] 

Bergshöjden 1 2577 2,3 30 [hus] 1120 37 

Bergshöjden 2 2308 2,3 28 [hus] 1003 36 

Bergstigen 1 2499 2,3 65 [lgh] 1086 17 

Bergstigen 2 3827 2,3 125 [lgh] 1664 13,5 

Bergstigen 3 2131 2,3 48 [lgh] 927 19,5 
Tabell 8. Antal gipsskivor som spills i resp. projekt 

*Spill[m
2
] / 2,3= antal skivor 

 

 

6.2.4 Skillnaden mellan kalkyl och inköp 

Differens av gipsspill i kvadratmeter avläses från tabell 9. Kalkylberäkningen är gjord utan spill samt 

anges totala köpet av gipsskivor i varje projekt. 

 

Projekt Kalkyl utan spill Inköp Differens Enhet 

Bergshöjden 1 7795 9173 1378 m
2 

Bergshöjden 2 9978 15477 5499 m
2
 

Bergstigen 1 12545 14320 1775 m
2
 

Bergstigen 2 21001 25555 4554 m
2
 

Bergstigen 3 16478 15497 – 981 m
2
 

Tabell 9. Jämförelse av totala inköpet med kalkyl-m2 

Tabellen visar stora differenser mellan totala inköpet och kalkylerat behov i varje projekt. I Bergstigen 

3 har totala inköpet alltså förbrukad gips + spill blivit mindre än kalkylen. 
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6.3 Analys, fallstudie 2 
 

 
Diagram 6. Jämförelse av totala inköpet med spillmängden-% 

 
 

Bergshöjden 1, 2 är småhus, Bergstigen 1-3 är flerbostadshus. Spillmängden per kvadratmeter BTA är 

högre i småhus än i flerbostadshus. Detta kan förklaras av en del faktorer: 

 Det förekommer ofta snedskärningar i småhus pga. planlösningens utformning och taklutning 

etc.  

 Om några skivor blir över vid montering av gipsskivor i småhus bärs det sällan till ett annat 

hus där man har fått för lite gips, de hamnar i sorteringscontainrar istället vilket ger upphov till 

mer spill. Det är mycket lättare att kompensera brist av skivor i en lägenhet genom att hämta 

skivor från annan lägenhet i samma plan. 

 I bruttoarean (BTA) ingår även gemensamma utrymmen där gips används betydlig mindre än i 

boarea (BOA)
18

. Dessa gemensamma utrymmen är större i flerbostadshus än småhus vilket 

leder till mindre spillmängd/BTA. 

I Bergshöjden 2 har färdiga överstycken använts för dörrar vilket troligen bidragit till minskad 

spillprocent i jämförelse med Bergshöjden 1. 

JMs nuvarande monteringsanvisningar tillåter inte att man använder sig av denna lösning. Därför kan 

smarta ändringar i monteringsanvisningen vara att rekommendera.  

Låg relativ spillmängd per BTA betyder inte alltid att ett visst projekt har lyckats bättre än ett annat 

eftersom planlösningar och förekommande väggtyper i en särskild planlösning kan skilja sig stort från 

fall till fall. En lägenhet/hus med detaljrik planlösning med många rum och många gipsväggar ger 

                                                           
18

 Boarea: Den yta i ett hus som är användbar för boende. 
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upphov till ökad spillmängd per BTA jämfört lägenhet/hus med lika stor BTA och med en enkel 

planlösning med få gipsväggar och fler bärande väggar i andra material.  

Kalkyl trovärdighet 

För att kunna utvärdera kalkylberäkningens precision görs en jämförelse av verklig förbrukad 

gipsmängd och värdet som erhålls från den centrala kalkylen. 

När centrala kalkyl gör en uppskattning av gipsbehov i ett bygge räknas även dörrhålen i deras 

beräkning. Det är därför viktigt att beakta detta vid jämförelse med förbrukade gipsmängden.  

Om man drar av uppkommet gipsspill från totala inköpet på ett projekt får man ett mått på använd 

gipsmängd (dvs. den gips som faktiskt byggts in i byggnaden).  För att kunna ha ett jämförbart värde 

med kalkyl bör spill från dörrar tas bort från den totala spillmängden.  

En genomsnittslägenhet har fyra dörrar och ett genomsnittssmåhus har fem dörrar. Om JMs 

monteringsanvisning följs producerar varje dörröppning upp till 4 m
2
 spill enligt Chef för 

centralsegmentansvar och en arbetschef. 

Inköp – spill = förbrukad (inbyggd) gipsmängd 

Spill = normalspill + spill från dörrhål 

Förbrukad gipsmängd + spill från dörrhål = jämförbar värde med kalkyl 

I projekt Bergshöjden 2 har färdiga dörröverstycken använts och därför tagits bort från följande tabell.    

Projekt Använt 

gips[m
2
] 

Dörr* Kalkyl utan 

spill[m
2
] 

Differens[m
2
]** Differens[%] 

Bergshöjden 1 6596 600 7795 599 7,7 

Bergstigen 1 11821 1040 12545 316 2,5 

Bergstigen 2 21728 2000 21001 2727 13 

Bergstigen 3 13367 768 16478 – 2343 – 14 
Tabell 10. Verkligförbrukad gipsmängd jämfört med kalkyl 

*Bortkapad gips vid dörröppningar[m
2
] 

**Skillnaden mellan kalkyl och förbrukade gipsskivor med hänsyn till dörröppningar 
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Nedan kommer en kort intervju som kan kopplas till analysen. 

Intervju, Platschef, Bergshöjden 2 

Platschef, JM AB 
Anonym  
 
Medverkade i projektet Bergshöjden 2 där färdiga dörröverstycken användes, vilket 

förväntades medföra stora besparingar i gipsanvändningen. 

Enligt platschefen har Knauf-Danogips skött mängdningen på detta projekt. Det har 

senare visat sig att det har mängdats alldeles för högt vilket har lett till att många hela 

skivor har hamnat i avfallscontainrar och ökat avfallsmängden. 

  



Uppkomsten av gipsspill i nyproduktion av villor och 
flerbostadshus 

 

40 
 

7. Fallstudie 3; Erfarenheter av en alternativ monteringsmetod 
Denna studie omfattar sju avslutade och garantibesiktigade projekt i Uppsala där man har använt 

färdiga dörröverstycken. 

Studien har som syfte att undersöka om denna metod fyller kravet som JMs monteringsanvisning 

ställer på montering och hur mycket det går att minska användningen med att tillämpa denna metod. 

JMs monteringsanvisning tillåter inte användningen av färdiga dörröverstycken idag. 

7.1 Genomförandemetod 
Vi har besökt en byggarbetsplats i Uppsala och intervjuat yrkesverksamma personer som har monterat 

gips med färdiga dörröverstycken.  

Chef för eftermarknad i Uppsala kontaktats för att kunna ta del av garantibesiktningar på de sju 

studerade projekten och hitta eventuella anmärkningar i form av sprickbildningar vid dörrskarvar.  

7.2 Resultat och analys 
 

Enligt intervju med bland annat kvalitetschef på Knauf Danogips AB och en arbetschef på JM har 

tidigare använts olika metoder för att dra ner på spillet och öka effektivitet i arbetet och göra 

utförandet enklare, exempelvis att kunna beställa skivorna i önskad längd och bredd. Metoder som har 

haft både fördelar och nackdelar.  En av dessa metoder är användning av färdigt dörröverstycke. 

Denna minskar gipsanvändningen och ökar effektivitet i arbetet men det ökar samtidigt risken för 

sprickbildningar vid skarvarna. Ett färdigt överstycke är lika brett som en dörröppning och placeras 

ovanför dörröppningen och skruvas fast på reglar. Skarvarna förstärks oftast på baksidan för att uppta 

vibrationer som orsakas av öppningar och stängningar för att på så sätt förhindra sprickbildningar 

längs skarvarna. 

Ur intervjuer som gjordes med några hantverkare i Uppsala som monterar gips och har använt denna 

metod tidigare tycks metoden vara bra ur arbetsmiljöaspekt. Det finns inget behov av att såga ut 

dörröppningar stående på pall och i axelhöjd ur monterade skivor och det går betydlig snabbare att 

montera dessa element än att utföra arbetet enligt dagens metod. 

Om en genomsnittslägenhet har 4 dörrar och ett genomsnittshus har 5 dörrar kan denna metod spara 

ca.16 m
2
 respektive 20 m

2
 i varje lägenhet/hus vilket motsvarar 7 gipsskivor i en lägenhet och knappt 

9 gipsskivor i småhus. 

För att kunna styrka om denna metod leder till sprickbildningar eller ej som det befaras i JMs 

monteringsanvisningar idag behövs det att kunna ta del av några projekt där det har använts av sådana 

lösningar. 

Fyra tillgängliga besiktningsprotokoll har genom JMs eftermarknadsavdelning i Uppsalaundersökts. 

Det finns totalt 1500 anmärkningar varav 2 som kan härledas till sprickbildning i dörrskarvar vilket 

kan tolkas som ett bra resultat. Samtidigt bör det tas hänsyn till att i samtliga projekt har det använts 

icke prefabricerade element som har byggts på plats. Ett prefabricerat system skulle kunna innebära en 

kvalitetsmässigt ännu robustare metod.  

Dessa projekt avslutade från 2003 till 2007 och det faktum att de ligger så långt tillbaka i tiden gör det 

svårt att ta fram en del fakta som t.ex. avfallsstatistik och inköpsmängder. 
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Två olika avfallsentreprenörer som har haft samarbete med JM under denna tid och i detta område har 

kontaktats vilket resulterade avfallsstatistik på endast två av projekten. Därför har denna fallstudie 

begränsats till garantibesiktningar. 

Intervju; Kvalitetschef  

  

Kvalitetschef, Knauf Danogips AB 

Anonym 

06/12/2011 

  

Den intervjuade på Knauf Danogips tycker att det har gjorts många försök för att dra 

ner på spillet. Beställningar av gipsskivor görs idag i önskad längd, de levereras på ett 

smartare sätt(just in time) i bättre förpackningar och separat märkta för varje 

lägenhet/våningsplan. Kantskydden minimerar skadorna vid lyft och placering av 

gipsbuntar på plats. Knauf-Danogips erbjuder mängdning av projekt vid köp av deras 

gipsskivor. Det har även tagits fram färdiga element för dörröppningar och 

fönsteröppningar i ambition att öka effektivitet och minska spillet. Det görs försök att 

utbilda och marknadsföra denna metod men de används i mindre utsträckning idag. 

Knauf betonar att spillmängden har minskat avsevärt och att det är väldigt svårt att dra 

ner på spillet ännu mer. Han anser att spillmängden minskat från 30 till 10 %.  

Knauf förklarar att de har ett samarbete med Peab, JM och Skanska och det är deras 

planerade inköpsmängd som styr prisförhandlingen och att det skiljer sig från företag 

till företag. 
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8. Resultatsammanfattning 
Med hjälp av besök på byggarbetsplatser och observationer och intervjuer har olika källor till 

uppkomsten av gipsspill identifierats. 

8.1 Källor till uppkomst av skador på gipsskivor  

Besök och observationer på byggen visade att om kantskydd inte används kan minst två gipsskivor i 

varje gipsbunt som lyfts och förvaras i väntan på montering i varje lägenhet/våningsplan komma till 

skada. 

8.1.1 Transport 

Gipsskivorna kan skadas under transport vid lastning och lossning. Det är vanligt att en eller några av 

understa skivor skadas när gipsbunten lyfts med kran eller truck. Det kan undvikas med hjälp av 

kantskydd som placeras på gipsbuntens kant innan lyft. Problemet med kantskydd är att de kan kosta 7 

gånger mer än en gipsskiva samt att gipsleverantörer inte tar emot dem för återanvändning. Man kan 

också använda bredare lyftband för att minska skador på understa skivorna genom att fördela trycket 

på dem.  

8.1.2 Från leverans till montering 

Gipsskivor kan stå på gipsbockar i flera månader efter leveransen i väntan på montering. Stommen 

måste bli tät innan montering av gipsskivor kan påbörjas för att främst undvika fuktskador.  

8.1.3 Montering 

Det är vanligt att man, under montering av gipsskivor, skadar materialet med verktygen eller på något 

annat sätt. Det går ofta att reparera skivorna utan att de behöver slängas men i vissa fall måste skivorna 

slängas för att de är oanvändbart.  

Gipsskivorna kan bli skadade efter att skivorna lyfts in till det att de skall monteras pga. fukt- eller 

hanteringsskadade.  

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Skador vid hantering 
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Figur 11. Transportskada 

Figur 12. Gipsskivor på bockar 
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8.2 Resultat från fallstudier 
Ur fallstudie 1 visar resultatet att mängdning och kalkylberäkning inte överensstämmer i någon av 

utvalda fallen. Skillnaden varierar stort från fall till fall och kan summeras enligt tabellen nedan. 

 

Diagram 5. Jämförelse Kalkyl-och mängdberäkning (från fallstudie 1) 

 

 

Resultat i diagram 5 påvisar att skillnaderna varierar. I vissa fall är mängdningen dominerande och i 

andra fall kalkylen. Men en mindre mängdning leder inte automatiskt till minskad spillmängd och 

kompletteringsbeställningar som görs i panik blir oftast större än verkliga behovet och leder därmed 

till ökad spillmängd vilket påvisas i fallstudie 2. 

I fallstudie 2 har samtliga projekt utom ett haft större totalinköp än sina verkliga behov vilket kan 

följas i tabellen nedan. 
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Diagram 6. Jämförelse av totala inköpet med spillmängden-% (från fallstudie 2) 
 
 

Om totala spillmängden med ett sjuprocentigt avdrag (m.h.t dörröppningar) reduceras från totala 

inköpet på ett projekt kan förbrukad gips inklusive dörröppningar beräknas, vilket ger ett jämförbart 

värde med kalkyl. På så sätt kan kalkylens noggrannhet på ett ungefär bedömas. 

  

Projekt Använt 

gips[m
2
] 

Dörr* Kalkyl[m
2
] Differens[m

2
]** Differens[%] 

Bergshöjden 1 6596 600 7795    599    7,7 

Bergstigen 1 11821 1040 12545    316    2,5 

Bergstigen 2 21728 2000 21001    2727    13 

Bergstigen 3 13367 768 16478 – 2343 – 14 

Tabell 10. Verkligförbrukad gipsmängd jämfört med kalkyl(från fallstudie 2) 

*Beräknat spillmängd som produceras vid dörröppningar i respektive projekt 

Om färdigt överstycke används kan spillprocenten minskas med upp till 7 % vilket medför en 

kostnadsbesparing av gipsspill på upp till 37,5 %. 

För att kunna beräkna spillprocenten utan dörrar antas det att en genomsnittslägenhet har 4 dörrar och 

en genomsnittsvilla har 5 dörrar. Om det multipliceras i antal lägenheter/hus kan antal dörrar som ett 

helt projekt har beräknas. Svaret kan multipliceras med producerat spill per dörröppning. Varje dörr 

beräknas producera upp till 4 m
2
 spill med dagens metod. Det skulle innebära upp till ca16 m

2
/20 m

2
 

möjlig gipsbesparing i varje enskild lägenhet respektive hus. 
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Användning av färdiga överdörrar leder till sänkt spillprocent enligt beräkningar nedan. 

 

 

Projekt 

 

Totalt 

inköp[m
2
] 

 

Totalt 

Spill  

[m
2
] 

 

Dörr*[m
2
] 

 

 

Spill utan 

dörrar[m
2
] 

Spillprocent 

med-utan 

dörrar** 

Möjlig 

besparing 

av totalt 

inköp[%] 

 Möjlig besparing 

av 

spillmängd[%]*** 

  

Bergshöjden1 9173 2577 600 1977 28-21,5 6,5  24   

Bergstigen1 14320 2499 1040 1459 17,5-10 7,5  42   

Bergstigen2 25555 3827 2000 1827 15-7 8  52   

Bergstigen3 15498 2131 768 1363 14-8,8 5,2  36   

Tabell 11.  Möjlig besparing av gipsspill vid användning av dörröverstycken 

*Beräknat spillmängd som produceras vid dörröppningar i respektive projekt 

**Spillprocent inkl. spill från dörröppningar – spillprocent exkl. spill från dörröppningar 

*** Beräknat spill från dörröppningar/totalt spill 

 

Enligt tabellen och beräkningen ovan kan en besparing på upp till 37,5 % av spillmängden göras. 

(6,5 + 7,5 + 8 + 5,2) / 4 ~ 7 % genomsnittlig besparingsmöjlighet av totala inköpet 

(24+42+52+36) / 4 = 37,5 % genomsnittlig besparingsmöjlighet av spillmängd 

 

 

 

 

*Gipsskiva väger 9 kg/m
2 

 

166000 x 20* = 3 320 000 kronor 

3 320 000 x 0,375** = 1 245 000 kronor- besparing 

 

*20 kr gipsskiva pris per m
2 

**(24+42+52+36) / 4 = 37,5 % 

 

För att undersöka om användning av färdiga dörröverstycken är lämplig metod har vi i fallstudie 3 

granskat möjligheten till ändringar i dagens monteringsanvisning utan att påverka kvaliteten i utfört 

arbete vilket har visat gott resultat. Garantibesiktningsprotokollen på fyra projekt utav totalt sju har 

granskats. Endast två anmärkningar av totalt ca.1500 upptäckta anmärkningar kan härledas till 

befarade sprickbildningar i överdörrar vilket innebär 0,13 % av alla anmärkningar. Dessutom angav 

hantverkarna att detta är en ur arbetsmiljösynpunkt bättre monteringsmetod. 

 

 

  

1494000 kg/spill JM 2011 

1494000 ÷ 9* = 166000 m
2 
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9. Diskussion och Slutsatser 
Det framgår i förstudien flera tänkbara orsaker till den höga mängden gipsspill. Orsaker som antogs 

bidra till den höga spillmängden var främst skador, bl.a. skador vid transport, hantering och även vid 

montering av skivorna på bygget. 

Det är svårt att specificera exakt vad som orsakar den höga spillmängden i alla projekt eftersom varje 

enskild projekt är ett unikt fall. Efter beräkningar, inventeringar, observationer och intervjuer med 

nyckelpersoner och analys av helheten pekar mycket åt samma håll. En del gemensamma faktorer 

återkommer i flera projekt. 

De huvudsakliga orsakerna till den höga spillmängden har identifierats till: 

 Mängdning av gipsskivor: Mängdning bedöms utgöra största orsaken till spilluppkomsten. 

Mängdningen som görs i varje bygge är främsta underlaget för beställning av gipsskivor och 

en övermängd innebär en mängd oundviklig spill. 

En undermängd innebär kompletteringsbeställningar i efterhand. Behov av nya beställningar upptäcks 

i samband med montering vilket innebär att kompletteringsbeställningar görs när behovet är akut och 

leder oftast till större köp för att undvika senare beställningar och inhyrning av firma för att lyfta in de 

inköpta skivorna. För att kunna undvika stora mängder spill bör mängdningen ligga strax i underkant, 

på så sätt kan små kompletteringsbeställningar täcka undermängden. 

Mängdning utförs oftast av en arbetsledare med hjälp av en egenutvecklad metod vilket innebär att 

resultatet kan skilja sig stort från person till person. Skillnaderna mellan kalkyl och mängdning är stor 

i de undersökta projekten och en bra lösning kan vara att utveckla en metod för mängdning eller 

lägenhetsbunta gipsskivorna redan i kalkylskedet. Många felkällor kan reduceras och den personliga 

faktorn
19

 minimeras. En annan alternativ lösning kan vara att låta leverantören mängda mot garanti.  

  

 Monteringsmetod: Dagens monteringsanvisning är ett bra sätt att tillämpa en bra metod men 

genom att exempelvis tillåta användning av dörröverstycke kan spillmängden reduceras med 

upp till 37,5 % (vilket teoretiskt motsvarar ca 7 % av totala inköpet). 

 

 

 Skador: Skador verkar undersökningen endast bidra till en mindre del av den uppkomna 

spillmängden. Men det finns goda möjligheter att minimera denna post. Skadorna kan fördelas 

enligt följande: 

o Transportskador som sker vid lastning och lossning av buntar vid transport. Genom att 

beställa gipsskivorna med emballerat kantskydd kan dessa skador minskas. För att 

kunna uppnå bästa möjliga resultat bör krav på leverans med kantskydd införas. 

o Skador vid hantering och montering utgör en mindre del av skadorna. 

o Fuktskador, som bedöms vara relativt sällsynta kan undvikas med hjälp av gott 

emballage, rätt placering och noggrann leveransplan. 

  

Andra åtgärder vid projektering som användning av standardlängder och bredder, placering av dörrar 

och fönstren och minimering av detaljer som producerar mycket spill samt beställning av en del skivor 

i udda bredder som 300mm, 600mm vid produktion kan minska spillet som orsakas av kapningar.  

 

  

                                                           
19

 Med personliga faktor menas att metoden och utförandet skiljer sig från individ till individ. 
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Vad kostar det för JM? 

Enligt avfallsregister och årsbesked från samtliga avfallsentreprenörer som har haft samarbete med JM 

under 2011 har företagets spillmängd av gips i hela Sverige uppgått till 1494 ton under föregående år. 

Om det antas att hela mängden utgörs av standardskivor och att en gipsskiva väger 9 kg/m
2
 och kostar 

20 kr/m
2
 så kan gipsspillet motsvara materialkostnader på 3 320 000 kronor. Detta inkluderar inte 

kostnader för exempelvis avfallshantering. 

Användning av färdiga dörröverstycken skulle teoretiskt minska spillmängden med 37,5 % (7 % 

minskning av spillkvot) vilket motsvarar ca 1 245 000 kronor besparing för JM. 
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10. Förslag till åtgärder och vidare studier 
Åtgärder för att minska uppkomst av gipsspillberoende på felaktig mängdning: 

 Utveckla en metod för mägdning eller hus/lägenhetsindelad beräkning redan i kalkylskedet. 

 Låta leverantörerna mängda.  

Idag erbjuder oftast leverantörerna mängdningen vid köp av gipsskivor för ett projekt utan någon 

kostnad. I och med att tjänsten utförs kostnadsfritt har leverantören inget ansvar för resultatet. JM kan 

erbjuda sig betala för denna tjänst mot någon typ av garanti. 

 

Åtgärder för att minska uppkomst av gipsspill beroende på transportskador: 

 Krav med leverans av gipsbuntar med kantskydd införas 

Transportskador som sker vid lastning och lossning av buntar vid transport bedöms utgöra den största 

källan till uppkomst av skador på gipsskivor. Genom att beställa gipsskivorna med emballerat 

kantskydd minimeras dessa skador. 

 

Exempel på åtgärd för att minska gipsspillet beroende på monteringsmetod: 

 Införa montering med prefabricerade dörröverstycken. 

 

Denna studie har endast beaktat materialanvändning och besparingsmöjligheter i materialkostnader. 

Kostnad för arbete, verktyg och tjänster är intressanta förslag för vidare studier.  
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http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=238
http://byggipedia.se/material/GIPS.html
http://byggsystem.knaufdanogips.se/about_us/gypsum/gypsum_env.html
http://www.gyproc.se/files/pdf/Sweden/GlasrocFolder_SE.pdf
http://www.ragnsells.se/Om-foretaget/Om-Ragn-Sells/
http://www.gyproc.se/files/PDF/Sweden/PRI/SE_GHIProdInfo.pdf
http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml
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13. Bilagor 

13.1 Avfallsstatistik, avslutade projekt 

 

Avfallsstatistik, Bergshöjden 2 

 

 

Avfallsstatistik, Bergstigen 3 

 

 

Avfallsstatistik, Bergshöjden 1 

  

Statistik

Littera Kundnr Kundnamn Uppdragsställe Material Kvantitet Enhet

P.062711.1.4 400753 JM AB Glasbjörksvägen 57 Älvsjö Gips 1 500,00 Kg

P.062711.1.4 400753 JM AB Glasbjörksvägen 57 Älvsjö Gips 13 400,00 Kg

P.062711.1.4 400753 JM AB Glasbjörksvägen 57 Älvsjö Gips 5 880,00 Kg

STKM 07 Materialmängder littera   Avser perioden: 2010-10-01 - 2011-09-30

Kund: 400753 JM AB

Statistik

Littera Kundnr Kundnamn Uppdragsställe Material Kvantitet Enhet

 P.062348.1.4 400753 JM AB Bergsgatan Gustavsberg Gips 4 120,00 Kg

 P.062348.1.4 400753 JM AB Bergsgatan Gustavsberg Gips gyproc 8 420,00 Kg

 P.062348.1.4 400753 JM AB Väderkvarnsvägen Gustavsberg Gips 1 900,00 Kg

 P.062348.1.4 400753 JM AB Väderkvarnsvägen Gustavsberg Gips gyproc 4 740,00 Kg

STKM 07 Materialmängder littera   Avser perioden: 2008-05-01 - 2009-12-31

Kund: 400753 JM AB

Statistiksammanställning

 JM AB                           Avser perioden 20100101 till 20101231 

Littera Kundnr Kundnamn Hämtställe Material Vikt / Antal Enhet

P.062344.1.4 400753 JM AB                         Hålluddsvägen Gustavsberg     Gips Gyproc                   23 200,00 KG 
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Avfallsstatistik, Bergstigen 2 

 

Avfallstatistik Bergstigen 1 

Avfallsstatistik från Sita Sverige AB  

Gips 21 370 kg 

 

Avfallsstatistik Bergstigen 1 

  

Statistiksammanställning
 400753 JM AB                           Avser perioden 20080101 till 20081231

Hämtadress Material Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Ackumulerat Enhet

Kommunalvägen 40 Huddinge     Gips Gyproc                   3 420,00 10 140,00 5 140,00 0,00 0,00 18 700,00 KG 

Kommunalvägen 40 Huddinge     Gips                          11 820,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 15 740,00 KG 

2012-01-10

Avfall Feb Apr Jun Jul Okt Nov Dec

blandskrot 0 0 370 0 0 0 0

brännbart avfall 6 300 3 780 4 800 760 0 0 0

deponifraktion 3 870 4 000 0 0 0 0 0

080111 Färg- o lack 

med farliga ämnen

0 0 230 0 0 0 0

130208 Motor-

,transmis.- o 

smörjoljor

0 20 0 0 0 0 0

160213 Kasserad 

utrustning.

0 16 0 0 0 0 0

160509 Andra 

kasserade 

kemikalier.

0 3 0 0 0 0 0

200127 Färg, 

tryckfärg, lim o 

hartser

0 85 0 0 0 0 0

200399 Farligt avfall 

Fasit

0 7 0 0 0 0 0

fyllning 1 680 0 0 0 0 0 0

gips 1 120 0 0 0 0 0 0

returpapper 0 0 0 0 0 0 0

sorterbart avfall 390 3 420 3 160 50 0 0 0

trä 2 220 1 340 0 500 0 0 0

15 580 12 671 8 560 1 310 0 0 0

Avfallsrapport - Projekt per hämtadr(Kilo) Sida 1 av 1

Utskriftsdatum:

TotalHämtadress Jan Mar Maj

Projekt: 832 JM Öst, Bygg Vald period: 2011

SKÖNTORPSVÄGEN  

Aug Sep

0 1 160 210 0 0 1 740

26 900

0 5 600 0 0 0 13 470

0

0 0 0

0 2007 960 3 100

0 0 230

0 0 0 0 0 20

16

0 0 0 0 0 3

0

0 0 0

0 00 0

0 0 85

0 0 0 0 0 7

3 840

0 0 0 0 0 1 120

0

0 0 0

0 02 160 0

0 100 100

0 1 180 4 970 0 0 13 170

6 820

Total Avfall 0 20 820 8 280 0 300 67 521

0 0 02 760 0
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13.2 Inköp, avslutade projekt 

 

 

Inköpstatistik, Bergshöjden 1, Bergstigen 1 

 

Inköpstatistik, Bergshöjden 1 

 

Knauf Danogips Gipsskivor[m2] 

Bergshöjden 2 5810 

 

Inköpstatistik, Bergshöjden 2 

Bergstigen 1, Gyproc Result 14 042,349 SQM

GNE 13 NORMAL ERGO 11 903,949 SQM

GHIE 13 HYDRO
 2 138,400 SQM

Bergshöjden 1, Gyproc Result 8 532,900 SQM

GNE 13 NORMAL ERGO 7 350,120 SQM

GHIE 13 HYDRO
 1 182,780 SQM

Result 22 575,249 SQM

Bergshöjden 1, Beijer

HG Vgrp Artikelnr Benämning Enh Antal Belopp Andel% Antal order SnittOrder Antal rader SnittRad

40 141,64 100,0 32 1 745,29 32 1 254,43

7 7100 900018600 GIPSSKIVA GSE 6X900X2500 2,25M2            (60) M2 24,8 553,91 1,4 2 276,96 2 276,96

7 7102 900010346 GIPSSKIVA GN 13X1200X2700 3,24M2            (40) M2 29,2 608,28 1,5 2 304,14 2 304,14

7 7102 900014065 GIPSSKIVA DN/GKB 13X900X2700 2,43M2            (42) M2 204,1 4 674,34 11,6 2 2 337,17 2 2 337,17

7 7102 900014066 GIPSSKIVA DN/GKB 13X900X3000 2,70M2            (42) M2 13,5 309,15 0,8 1 309,15 1 309,15

7 7102 900022238 GIPSSKIVA GNE 13X900X2400 ERGO 2,16M2            (42) M2 25,9 593,57 1,5 1 593,57 1 593,57

7 7102 900022239 GIPSSKIVA GNE 13X900X2700 ERGO 2,43M2            (42) M2 306,2 7 011,51 17,5 3 2 337,17 3 2 337,17

7 7102 900139605 GLASROC GHUE 12,5X900X2700 HYD 2,43M2 VINDSKYDD  (42)M2 36,5 2 400,96 6,0 1 2 400,96 1 2 400,96

7 7800 3955903 HÖRNPROFIL LP50/50 3000MM RAW               (16/608) M 132,0 1 211,76 3,0 2 605,88 2 605,88

7 7800 3955914 T-KORTLING M 38,4 615,94 1,5 1 615,94 1 615,94

7 7800 3955931 KORTLINGSHÅLLARE KB12 12MMPLYW RAW 50ST/KRT ST 50,0 435,50 1,1 1 435,50 1 435,50

7 7800 3955933 REGEL R70 2985MM RAW               (8/240) M 764,2 8 558,60 21,3 5 1 711,72 5 1 711,72

7 7800 3955935 REGEL R70 4000MM RAW               (8/240) M 128,0 1 433,60 3,6 1 1 433,60 1 1 433,60

7 7800 3956003 REGEL R45 2685MM RAW               (8/256) M 107,4 1 058,96 2,6 1 1 058,96 1 1 058,96

7 7800 3956004 REGEL R45 2985MM RAW               (8/256) M 47,8 470,91 1,2 1 470,91 1 470,91

7 7801 3956149 SKENA SK45/55 FL B47 3000 RAW               (8/192) M 120,0 1 596,00 4,0 1 1 596,00 1 1 596,00

7 7801 3956150 SKENA SK70/55 FL B72 3000 RAW               (8/160) M 96,0 1 439,04 3,6 1 1 439,04 1 1 439,04

7 7801 900020536 STÅLSKENA SK45 2500 LÅG GYPROC           (8/384) M 220,0 3 062,00 7,6 2 1 531,00 2 1 531,00

7 7801 900020642 STÅLSKENA SK45/55 2500 GYPROC            (8/192) M 120,0 1 596,00 4,0 2 798,00 2 798,00

7 7900 1313949 T-KORTLING T50/10 L=2400 GYPROC            (8/616) M 120,0 1 924,80 4,8 1 1 924,80 1 1 924,80

7 7900 3956053 PLÅTBAND PPB100 VB100-0.56 50M RAW 24RLE/PALL VIKBARTRLE 1,0 586,81 1,5 1 586,81 1 586,81
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Inköpstatistik,Bergshöjden 2, Bergstigen 1,2,3  

Nordströms

m3 priset 2009 normalgips 20:-

m3 priset 2011 normalgips 21:-   Jag har räknat med snitt 20,50

m3 priset 2009 Humidboard 72:- respektive 74:-

m3 priset 2011 Humidboard 76,50

Bergstigen 2  2007 - 2008

Artikel Antal Faktbel m3

001313457 | GIPSSKIVA GNE 13X900X2500MM 1 911,00 80 497,08 3927

002165965 | YTSKIVA DN6 6X900X2700MM 2,00 111,78

- 442,00 23 128,39 313

Total: 2 355,00 103 737,25

Bergsstigen 3 2008 - 2009

Artikel Antal Faktbel

01212 | ANSKAFFNING GIPSSKIVOR 157,50 23 637,60 1153

001313457 | GIPSSKIVA GNE 13X900X2500MM 62,00 2 781,76

002165965 | YTSKIVA DN6 6X900X2700MM 71,00 3 791,97 185

002165970 | GIPSSKIVA DN 13X900X3000MM 12,00 703,68 34

002165971 | GIPSSKIVA DN 13X900X2500MM 694,00 31 515,06 1537

002165974 | GIPSSKIVA DN 13X1200X2500MM 3,00 191,61 9

004379886 | GIPSSKIVA HUMIDB 12,5X900X2500 15,00 2 550,15 34

- 64,00 10 141,96

Total: 1 078,50 75 313,79

Bergsstigen 1 2009 - 2011

Artikel Antal Faktbel

002165965 | YTSKIVA DN6 6X900X2700MM 39,00 2 182,71

002165968 | GIPSSKIVA DN 13X900X2400MM 40,00 1 876,80 92

002165969 | GIPSSKIVA DN 13X900X2700MM 23,00 1 213,94 59

002165971 | GIPSSKIVA DN 13X900X2500MM 17,00 830,79 41

002165995 | GIPSSKIVA DB 15X1200X2500MM 8,00 1 192,32

003780102 | GIPSSKIVA DUE 9X900X2700MM 0,00 535,68

004379886 | GIPSSKIVA HUMIDB 12,5X900X2500 38,00 6 460,38 87

Total: 165,00 14 292,62

Bergshöjden 2 2011

Artikel Antal Faktbel

01212 | ANSKAFFNING GIPSSKIVOR 684,00 61 507,12 3000

002165965 | YTSKIVA DN6 6X900X2700MM 1,00 56,49

002165968 | GIPSSKIVA DN 13X900X2400MM 1 729,00 75 578,97 3687

002165971 | GIPSSKIVA DN 13X900X2500MM 1 176,00 53 508,00 2610

003780102 | GIPSSKIVA DUE 9X900X2700MM 6,00 540,00

004379886 | GIPSSKIVA HUMIDB 12,5X900X2500 159,00 27 328,92 369

004531194 | GIPSSKIVA GNE 13X900X2400MM 1,00 49,09

004588795 | TAKSKIVA DTS13 600X1200MM 5 860,00 132 455,60

Total: 9 616,00 351 024,19



Uppkomsten av gipsspill i nyproduktion av villor och 
flerbostadshus 

 

56 
 

13.3 Avfallsstatistik, Uppsala 

 

  

 

 

 

 

 

 

Statistiksammanställning
 400753 JM AB                           Avser perioden 20080101 till 20081231

Littra Projnr Hämtadress EWC Material Q1 Q2 Q3 Q4 Ackumulerat Enhet

Uppsala 1 Portalgatan 4 Uppsala         170802 Gips                          2 180,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 KG 

Uppsala 1 Portalgatan 4 Uppsala         170802 Gips                          3 460,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 KG 

Uppsala 1 9368 Portalgatan 4 Uppsala         170802 Gips                          23 260,00 0,00 0,00 0,00 23 260,00 KG 

Statistiksammanställning
 400753 JM AB                           Avser perioden 20070101 till 20071231

Littra Projnr Hämtadress Material Avfallskod Q1 Q2 Q3 Q4 Ackumulerat Enhet

Uppsala 1 Portalgatan 4 Uppsala         Gips                          170802 0,00 0,00 0,00 7 320,00 7 320,00 KG 

Uppsala 1 Portalgatan 4 Uppsala         Gips Gyproc                   170802 0,00 0,00 0,00 3 120,00 3 120,00 KG 

Uppsala 2 Hällbygatan 21 Uppsala        Gips                          170802 2 440,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 KG 

Uppsala 2 Hällbygatan 21 Uppsala        Gips Gyproc                   170802 20 340,00 2 220,00 0,00 0,00 22 560,00 KG 

Statistiksammanställning
 400753 JM AB                           Avser perioden 20060101 till 20061231

Littra Projnr Hämtadress Ewc-kod Material Q1 Q2 Q3 Q4 AckumuleratEnhet

Uppsala 3 Hällbygatan 21 Uppsala        170802 Gips Gyproc                   0,00 7 780,00 1 900,00 0,00 9 680,00 KG 

Uppsala 2 Hällbygatan 21 Uppsala        170802 Gips Gyproc                   0,00 0,00 0,00 12 060,00 12 060,00 KG 
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13.4 Avfallsstatistik, JM 2011 
 

 

2011 Väst Stockholm (SITA) Stockholm (Ragnsells) Öst (Wiklunds) Öst (Ragnsells) Malmö+Syd JM totalt % av total kg/BTA

Brännbart 175 866 1208 323 175 1314 4061 33% 9

Trä 100 251 172 122 148 482 1275 10% 3

Deponiavfall utsorterad 20 172 602 61 156 6 1017 8% 2

Fyllnadsmassor 19 317 221 13 22 544 1136 9% 3

Skrot 35 256 287 16 27 115 736 6% 2

Gips 39 239 340 93 48 735 1494 12% 3

Blandat 239 732 261 658 56 368 2314 19% 5

Övrigt 6 30 142 39 14 111 342 3% 1

Totalt 633 2 863 3 233 1 325 646 3 675 12375 100% 28


