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I VALET  
OCH KVALET
Det är inte lätt att vara hantverkare 
nuförtiden. Produktalternativen blir 
bara fler för varje dag, och kunderna 
undrar vad som är bäst, billigast och 
mest miljöanpassat i varje läge. Dess-
utom måste du väga in effektivitet, 
kvalitet, säkerhet och totalekonomi. 

Några av alla frågor reder vi kanske ut  
i det här numret av Proffsguiden: Vi 
skriver om valet av olika gipsskivor, 
el- eller vattenburen golvvärme, och om 
det ska vara trä eller stål i väggreglarna. 

Allt det där blir betydligt enklare när 
man får hjälp av en kunnig bygghand-
lare som har koll på läget. Så kom in 
och fråga oss så fort du stöter på ett 
knepigt val. Vi ser till att du alltid får 
det optimala vid varje tillfälle.  

Trevlig läsning önskar vi på 
Woody Bygghandel.

PS. Om du får lite tid över i vinter, ta 
tillfället i akt och vidareutbilda dig. Vi 
erbjuder en rad nyttiga utbildningar 
för dig som proffsbyggare.

Observera att alla handlare i vår kedja anpassat  
sig till den lokala efterfrågan och därför varierar vårt 
utbud av produkter och tjänster över hela landet.

38% av arbetstiden på bygget går åt till att hämta, leta och vänta på material, enligt en 

undersökning från Chalmers Tekniska Högskola. Det har vi tagit som vår uppgift att göra 

något åt! Tillsammans ser vi till att svenska byggbolag ökar lönsamheten i sina projekt.

VÄGRA HÄMTA-LETA-VÄNTA 

PÅ BYGGMATERIAL!

Grunden för ett fungerande samarbete.

Samarbeta rätt - avtala rätt 

Sid 10

Är det bara en fråga om tycke  
och smak?

Stål- eller träregel?

Det är skillnad på gips och gips.

Stora gipsskiveguiden
Sid 4

Ge kunderna rätt råd.

Sid 6
El eller vatten under golvet?

Trä är mer inne än någonsin.
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Väggtrender
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För ett säkert montage av 
gipsskivor, är det viktigt att 
välja rätt längd på gipsskruven. 
Längden avgörs främst 
beroende på antal gipsskivor 
och i vilket regelmaterial du 
ska montera. 

MOT TRÄREGEL, OSB- 
ELLER PLYWOODSKIVA
Enkelgips  –  30 mm
Dubbelgips – 40 mm
Trippelgips – 55 mm

SVENSK UPPFINNING 
SOM KLARAR TUNGA 
MONTAGE I GIPS. 
Låt inte skenet bedra. Den här ankfots-
liknande gipsinfästningen är stark, säker 
och enkel att använda. Den är dessutom 
svenskutvecklad. Duckfoot, ja den heter 
faktiskt så, kommer från ESSVE och 
klarar upp till 50 kg i dubbelgips. Den  
har en inbyggd borr, kräver inga special-
verktyg och det är låg risk för felmontage. 
Ett klockrent val när du ska sätta upp 
väggskåp, TV-fästen eller konsoler.

VÄLJ RÄTT 
LÄNGD PÅ 
SKRUVEN.

MOT STÅLREGEL (0,9 MM)
Enkelgips  –  25 mm
Dubbelgips – 41 mm
Trippelgips – 50 mm

 NORMAL - STANDARD
Vanliga innerväggar och alla typer av 
invändiga tak. 
 + Goda brandtekniska och   
 ljuddämpande egenskaper. Enkel 
 att hantera och montera.
 - Tål inte hårda smällar utan att 
 få märken.

 BRAND – EXTRA BRANDTÅLIG 
För väggar och tak med höga brandkrav 
och för beklädnad av pelare och balkar. 
 + Extra brandskyddsegenskaper.
 - Tung att hantera.

 HÅRD – EXTRA STRYKTÅLIG 
Lämplig för aktiva miljöer så som skolor, 
sjukhus och industribyggnader. 
 + Extra slag- och stöttålig.
 - Tung att hantera. Kräver specialskruv  
 samt långsammare varv på skruvdragare.

 ULTRA BOARD – EXTRA STARK 
Använd som första lag i väggen och du 
kan hänga upp 23 kg/skruv utan plugg 
och upp till 50 kg/skruv med plugg. 
 + Klarar upphängning av tunga   
 föremål. Bättre ljudisolering och   
 brandskydd än Standard och Hård.
 - Kräver specialskruv samt 
 långsammare varv på skruvdragare.

 LIGHT BOARD – EXTRA LÄTT
Dess lägre vikt underlättar monteringen 
av väggar och tak vid renovering och 
nyproduktion. 
 + 25% lättare än en standardskiva.   
 Ergonomisk. Samma brandklass  
 som Norgips Standard.
 - Något lägre ljudisolering än 
 Norgips Standard.

 HUMIDBOARD – VÅTRUM 
Avsedd för invändigt bruk i fukt-
känsliga och ouppvärmda miljöer. 
Godkänd som våtrumsskiva av 
branschorganisationerna.
 + Vattenavvisande och påvisad   
 mögelresistent. 
 - Ska primas innan applicering  
 av cementbaserade produkter.  
 Täckande klädsel krävs vid hantering  
 då glasfiber kan ge hudirritation.

 KORTPLANK – TAK MED MÖNSTER
För takbeklädnad med fasade kanter. 
 + Skapar ett dekorativt mönster.
 - Precisionsprodukt med exakta   
 dimensioner och små toleranser.

 PLAN – SLÄTA TAK
Försänkning på alla fyra sidor 
underlättar att få stora ytor helt jämna. 
 + Helt slätt tak, även på stora ytor   
 med mycket släpljus. 
 - Spackelåtgång något högre än för  
 standardskivor i tak.

 YTSKIVA  – EXTRA TUNN (ROT)
Lämplig som ytavjämnare på 
befintliga väggar. Kan användas mot 
alla underlag. Skivans stora seghet gör 
den även lämplig till böjda former.  
 + Bygger bara på 6 mm vid   
 renovering. 
 - Uppfyller inte samma brand-  
 eller ljudkrav som andra skivor.

 WEATHERBOARD – YTTERVÄGGSSKIVA,  
 GLASFIBERVÄV
Fuktsäker vindskyddsskiva med 
impregnerad glasfiberarmerad kärna 
och syntetfiberväv som ytskikt. 
Lufttät upp till 600 Pa tillsammans 
med tätningstejpen W Tape.  
 + Vattenavvisande och påvisad   
 mögelresistent. 
 - Det går inte att putsa direkt  
 på skivan.

 UTVÄNDIG-X9 – YTTERVÄGGSSKIVA,   
 KARTONGKLÄDD
Avsedd för utvändigt vindskydd  
och vindavstyvning. Fukt- och 
vattenavvisande. 
 + Förbättrade täthets- och   
 vindskyddsegenskaper. Exponeras  
 för väder upp till 6 månader.
 - Det går inte att putsa direkt 
 på skivan.

 GOLV - GOLVKONSTRUKTIONER
Använd som underlag för exempelvis 
mattläggning, golvvinyl, klinker och 
trägolv. Lämpligt val vid renovering 
av gamla träbjälklag. 
 + Hård och tålig. Vid hellimning   
 mot underlag, så skapas ett stabilt   
 och stumt golv.
 - Finns bara i ett format. Tung.

 SAFEBOARD – STRÅLSKYDD
Ersätter blyskivor i röntgenrum. 
Lättare i vikt och enkel att bearbeta. 
 + Lika enkel att hantera som 
 vanlig gipsskiva.
 - Mindre format, 1800x625, vikten   
 är 17 kg/m2.

DET FANNS EN TID DÅ GIPSSKIVAN BARA  
VAR JUST EN SKIVA TILLVERKAD AV GIPS. 
IDAG BESTÅR SORTIMENTET AV BETYDLIGT 
FLER VARIANTER, ALLA MED OLIKA STYRKOR 
OCH EGENSKAPER. HÄR BESKRIVER VI 
SKILLNADERNA, VILKEN SKIVA SOM SKA 
ANVÄNDAS NÄR, OCH VAD SOM ÄR PLUS 
RESPEKTIVE MINUS MED DE OLIKA TYPERNA.
FAKTA KOMMER FRÅN NORGIPS.
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Vid nybyggnation är det idag vanligast 
med vattenburen golvvärme och vid 
renovering, elektrisk golvvärme.

För att överhuvud taget överväga ett 
vattenburet golvvärmesystem, krävs att 
man redan har ett vattenburet värmesys-
tem i huset, men inte ens då är det faktiskt 
självklart att installera det under nya golv.

TERMOSTATEN STÄNGER AV
Termostaten stänger ofta ner vattenburen 
golvvärme samtidigt med elementen 
under årets varmaste månader. Det  
gäller alltså även i badrummet, där golvet 
då blir rätt otrevligt att gå på, om man 
inte kompletterat med en elpatron. El-
värme, däremot, justerar man individuellt 
så att de är varma och sköna när som 
helst på året.

Möjligheten finns ju också att installera 
både och i vissa rum, just för att få bådas 
fördelar.

EL LÄCKER INTE
Om (och när) golvvärmen går sönder, så 
blir skadan mindre med el, eftersom det 
värsta som då händer är att golvet blir 
kallt. Läckande vatten i golvbjälklaget är 
något helt annat.

VATTEN BYGGER HÖGRE
Monteringshöjden talar också för el. 
Höjden varierar lite mellan olika märken, 
men är generellt lägre än för vattenburet. 
Det kan vara avgörande för att slippa 
höja trösklar, lister och dörrar. 

FÖRBÄTTRAD EKONOMI
Golvvärme sänker energiförbrukningen 
rent generellt med ca 10 %, vare sig det 
är el- eller vattenburet. Ekonomiskt finns 
det inget som talar mer för det ena eller 
andra. El brukar kosta mindre att instal-
lera brukar man säga. Vatten har å andra 
sidan förmodligen en lägre driftskostnad 
på längre sikt. Små ytor blir däremot inte 
lika lönsamma som stora. Mycket beror 
förstås på kundens energipris.

Med ett vattenburet system blir man mer 
oberoende av energiprisets fluktuationer, 
vilket kan visa sig lönsamt. Möjligheten 
finns ju alltid att växla mellan olika  
värmekällor som värmepump, pellets-
panna eller solvärme. Det kan man inte 
med direktverkande el. 

Kom ihåg att all installation, både el 
och vatten, ska göras av auktoriserade 
installatörer.

Forestia Thermogolv heter en spånskiva med 
färdiga spår för vattenburen golvvärme. Den 
monteras som bärande undergolv på träreglar 
eller som flytande golv på befintligt underlag. 
Skivan är profilerad med not och fjäder på 
alla fyra sidor och har urfrästa spår över hela 
längden med plats för både värmefördelande 
plåt och rör (17 mm). Den finns både för 
torra utrymmen (P6 klass) och fuktiga  
utrymmen (P5 klass) för underlag till plast-
matta i våtutrymmen.

Skivorna skruvas och limmas enligt mon-
teringsanvisningar. Därefter fräses vändspår  
i skivan där så krävs, lättast med en fräsmall 
som kan levereras i samband med skivorna. 
Vill du göra det enklare för dig, så laddar du 
ner BOAs app med monteringsfilmer. Då har 
du alltid instruktioner med dig när du är ute 
och monterar.

Tarketts iQ One är det första plastgolv i 
världen som fått Cradle to Cradle® guld-
certifikat. Golvet innehåller varken PVC 
eller mjukgörare och är ett optimalt val  
för miljöer som skolor och sjukhus där  
det ställs specifika krav på golvmaterialets 
slitstyrka, funktion och miljömässiga  
egenskaper. Cradle to Cradle är en global 
utvärdering av produkters miljöpåverkan 
och tar även med sådant som återvinning, 
resursförbrukning och socialt ansvar i sin 
bedömning. iQ One finns i 38 färger och 
tre olika mönster. Det är godkänt även för 
våtrum. Det tillverkas i Ronneby och säljs 
över hela världen.

TARKETT FÖRST I VÄRLDEN 
MED MILJÖMÄRKNING

FÄRDIGT UNDERLAG FÖR 
GOLVVÄRME ÄVEN I BADRUM

EL ELLER VATTEN 
(eller både och) 

UNDER GOLVET?
SÄKERT FÅR DU DEN FRÅGAN RÄTT OFTA. DESSVÄRRE ÄR 

SVARET INTE ENTYDIGT! DET BEROR PÅ MÅNGA SAKER, MEN 
HÄR ÄR NÅGRA RÅD SOM DU ALLTID KAN GE DINA KUNDER.

Att byta ut en hel trappa är ett stort projekt, inte minst för 
kunden. Ett snabbare och ofta mer prisvärt alternativ, är att 
renovera den. Lundbergs trapprodukter kräver minimalt förarbete 
och det spelar ingen roll om den befintliga trappan är rak, svängd, 
öppen eller stängd. Med trapprenoveringssteg, sättsteg och 
bakkantlister samt nya handledare, ledstänger och ledstångskrokar 
kan man ge de flesta trappor nytt liv.

GE TRAPPAN NYTT LIV Byggbranschen blir allt grönare tack vare nya produkter som  
tar hänsyn till både miljö och människa. ESSVEs Spånskivelim 
Eco är ett exempel på detta. Limmet är helt fritt från 
lösningsmedel och stark lukt, vilket är en fördel vid arbete 
inomhus. Det är också smidigt och lättarbetat. Spånskivelim  
Eco ersätter traditionellt trälim vid montering av plattformsgolv, 
spånskivegolv, läggning av parkett och laminatgolv. Förutom 
sina gröna fördelar, är limmet utvecklat för att förebygga 
knarrande golv.

INGET LÖSNINGSMEDEL, 
inget knarr

Året är 1886. Ett litet snickeri i Malmö startar och börjar 
tillverka stavparkett. Det visar sig vara ett ovanligt innovativt 
företag som, bland annat, introducerar lamellbrädan som 
motverkar träets fuktrörelser. Denna konstruktion gäller än  
idag som Europanorm för trägolv.

Företaget hette Tarkett och det växte vidare, även långt 
utanför landets gränser. 1997 gick Tarkett samman med det 
franska golvföretaget Sommer, men fortfarande tillverkas både 
trägolv och plastgolv i Sverige. 

Idag är man en av världens största golvföretag med 12.000 
medarbetare och försäljning i över 100 länder. Man säljer  

1,3 miljoner m2 golv varje dag! Tarkett har ett av marknadens 
bredaste sortiment med allt ifrån trägolv till laminat, linoleum 
och plast. Sedan 2015 ingår även holländska textilgolvföretaget 
Desso i koncernen.

Innovationsförmågan har alltid funnits kvar och man satsar 
mycket på forskning och utveckling. Tarkett har inte mindre än 
24 egna laboratorier. Idag arbetar man vidare med att utveckla 
golv som inte bara följer trenderna, utan också förenar goda 
miljöegenskaper med funktion, ergonomi och estetik. Alla de 
Cradle to cradle-certifierade golv som Tarkett erbjuder är bra 
exempel på deras målmedvetna hållbarhetsarbete.

DEN INNOVATIVA GOLVTILLVERKAREN
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Lättviktslisterna i polystyren från Lund-
bergs, ger rummet en känsla av högre 
takhöjd än vad det är. Materialet är dess-
utom lättarbetat, enkelt att kapa, montera 
och måla. Finns i olika stilar, från modernt 
stilrena till klassiska stukaturmönster, för 
att möta alla kunders önskemål.

Det finns lokaler där det varken är möjligt 
eller lämpligt att montera nedsänkt undertak. 
Vill man ändå ha en effektiv och snygg 
ljuddämpning i taket, så har det nu kommit 
ett bra alternativ, Parafon Royal från Paroc. 
Det är en akustikskiva avsedd för just 
diktmontage. Den limmas direkt mot taket 
eller underlaget, mycket smidigt och enkelt. 
Skivan har en stenullskärna och en yta av 
glasfiber, vilket gör den både effektiv och 
elegant. Stenull är ju som bekant både 
formstabilt och brandsäkert (Euroklass A1). 
Parafon Royal passar lika bra i offentlig miljö 
som hemma. Samma skiva finns även som 
frihängande variant, en s k baffel.

LISTER SOM TAR HÖJD 

LÄTTMONTERAD 
LJUDDÄMPNINGOm du står med ena foten på 

klinkerplattor och den andra på ett 
trägolv i några minuter, så kommer 
fötterna uppleva underlagets värme 
olika. Klinkern känns betydligt kallare än 
trägolvet. Det beror på att den varma 
foten oavsett underlag sänder ut värme 
till det materialet under sig som är 
kallare, en s k värmeöverföring. Om 
fötterna står på ett material med hög 
värmeledningsförmåga som t ex ett 
klinkergolv kommer fötterna fortsätta 
sända ut värme och bli kallare och kallare 
och kontaktytan kommer upplevas som 
kall. Ju högre värmeledningsförmåga 
underlaget har, desto kallare upplevs det 
för fötterna. När fötterna däremot står 

på ett trägolv som har en lägre 
värmeledningsförmåga, så stannar 
värmen kvar längre i både fötter och 
golv och därför upplever man golvet 
som varmare. 

BRÄNNANDE SAND
Ett material som har väldigt låg värme-
ledningsförmåga är sand. Tänk en varm 
sommardag på stranden och hur 
brännande sanden kan bli. Sanden 
behåller värmen och i vissa länder kan 
man till och med laga mat i den. Det är 
därför sanden är och förblir varmare än 
dina fötter. Ett isblock däremot tar emot 
din värme och sprider den vidare medan 
du blir kallare och kallare.

VARFÖR KÄNNS KLINKER 
kallare än trä?

VAD DU KANSKE INTE VISSTE ATT DU VILLE VETA: 

Trender kommer, trender går och vips så kommer de tillbaka 
igen. De som är uppvuxna på 70-talet kanske inte hoppar av 
glädje, men att matcha allt i samma träslag kan knappast bli 
mer rätt idag. Trä i både tak, väggar och på golv är superrätt 
och det känns som om det aldrig kan bli för mycket. 
Många blev säkert förvånade när OSB-skivan tog plats som 
ytskikt, och den trenden håller fortfarande i sig. Den ruffa ytan 
ger mycket karaktär, samtidigt som det ger rummet en naturlig 
värme. Det börjar även bli vanligt att lasera skivorna, vilket gör 
att fler nu kan tänka sig synlig OSB och plywood.

POPPIS MED PANEL
Paneler fortsätter att vara ett populärt val och det finns inga 
gränser för hur dessa kan sättas upp. På väggar, i tak, liggande, 
stående, diagonalt, som fondvägg, hela rum eller bröstpanel. 

De massiva panelerna finns med hyvlad, finsågad eller borstad 
yta och Trend-serien finns även i olika profiler. Allt påverkar 
rummets karaktär.    

KUL MED KULÖR
Väljer man att inte hålla det trärent, vill man just nu ändå se 
ådringen och det ursprungliga materialet. Det är därför mycket 
transparenta färger, så som lasyrer och vit vax, som gäller. När 
det kommer till själva kulören, ser vi mycket pasteller och 
brända färger, både i ljusa och mörka toner. Variation skapas 
helst med hjälp av olika material, inte med färg. Ett exempel  
på det är om man sätter bröstpanel, då målas både listverk, 
panel och den övre väggen i samma kulör. Tar man det 
ytterligare ett steg, kan man till och med ”måla in” en hylla, 
dörr eller fönster. 

VÄGGträNDER

Liggande, stående, diagonalt, som 
fondvägg, hela rum eller bröstpanel.  
Sätt panelen som du vill. Nu kan  
du också våga med färg, eftersom  
Moelven erbjuder panel i valfri 
NCS-kulör. Hetaste färgtrenden  
just nu är så kallade brända färger. 

Trä i både tak, väggar och på golv. Just nu kan det aldrig bli för mycket trä. 
Att dessutom hålla det trärent och matcha allt i samma träslag, skapar rum 

med karaktär.

DEN RÅDANDE TRENDEN MED MYCKET 
SYNLIGT OCH FRAMHÄVANDE TRÄ 
INOMHUS, FORTSÄTTER ATT VARA  
HETT I DE SVENSKA HEMMEN. 

Sjöbod från Moelven är en träpanel med borstad yta som ger en naturtrogen 
känsla av trä som nötts av väder och vind. Finns i flera färger.

Moelvens serie Trend har hyvlad 
yta och finns i vitvax, vitt eller 
valfri NCS-kulör. Välj mellan 
Pärlspont, Slät, Fas och Soft.
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När man ändå är igång och renoverar  
invändiga ytskikt, kan det vara bra att  
passa på att även se över och förbättra 
isoleringen. Att tilläggsisolera med glasull  
är trots allt en investering som snabbt kan 
återbetala sig för kunden, tack vare lägre 
uppvärmningskostnader.

SLÅ HÅL PÅ MYTEN…
Isolering, lufttätning och ventilation är  
tre viktiga funktioner i en byggnad och 
det är en myt att gamla hus måste vara 
otäta. Utför man renoveringen på rätt  
sätt från början och åtgärdar undermålig 
ventilation, undviker man fuktskador och 
dålig inomhusmiljö.

GLÖM INTE ÅNGBROMSEN
När man tilläggsisolerar från insidan  
hamnar den befintliga väggen eller  

snedtaket i ett kallare klimat. Det innebär 
att den delen av väggen blir känsligare för 
fukt och att risken för skador som exempel-
vis isbildningar ökar. Det är därför extra 
viktigt att ha en lufttät insida för att undvika 
kondens. Lufttäthet uppnår man med en 
folie/ångbroms och den kan t o m redan 
finnas i väggen. Är det så, får den nya 
isoleringen inte bli tjockare än 1/3 av den 
sammanlagda isolertjockleken och folien/
ångbromsen får aldrig sitta längre in i  
 

väggen än 1/3 av den sammanlagda isoler-
tjockleken. Om ytterväggarna utgörs av 
tegel, lättbetong, plank eller timmer, kan  
de väggar som utsatts för solexponering  
få problem med sommarkondens om  
du använder en traditionell plastfolie.  
Ångbromsen ISOVER Vario® Xtra har  
en förmåga att minska problemet, då  
den anpassar sig efter den relativa luft-
fuktigheten och tillåter konstruktionen  
att andas. 

I skogen har trä en naturlig fuktkvot på 
minst 30%. När det sedan avverkas och 
sågas upp, anpassas fuktkvoten efter vad 
virket ska användas till, allt för att få öns-
kad stabilitet. Inomhuspanel, till exempel, 
har i Norden en generell fuktkvot på ca 
8%, vilket ger bra stabilitet och minimal 
rörelse. Utomhuspanel, däremot, har nor-

malt en högre fuktkvot, 12 till 16%, för att 
bättre anpassas till omgivande luftfuktighet. 
    Färdigmålade paneler har, som bekant, 
en rad praktiska och ekonomiska fördelar, 
men också större motståndskraft mot 
fuktupptagning. Målningen gör transporter, 
lagring och montering enklare, men det 
förutsätter förstås att den är ordentligt 

gjord. Någon som lägger stor vikt vid  
just det är Norrlands Trä. Deras paneler  
är inte bara kvistförseglade. De har ett  
färgskikt som är upp till fem gånger  
tjockare än traditionella enskiktssystem. 
Norrlands Trä erbjuder färdigmålade  
paneler i alla tre fuktkvoter. De heter  
Stabil, Solid och Tradition.

Medan en träregel alltid kommer vara just 
en träregel, händer det mycket kring ut-
vecklingen av stålreglar. Nya lösningar och 
system gör att montaget både blir enklare 
och går snabbare. Att det är proffsens 
förstahandsval är därför kanske inte så 
konstigt. Lindab erbjuder exempelvis re-
geln RdBX, som bara “klickas” fast utan att 
man behöver använda verktyg eller fästdon. 
Lika enkelt som reglarna sätts på plats, lika 
enkelt är det att justera regelns placering i 
efterhand. Möjligheten att flytta reglarna 
innebär att man kan montera upp dem 

preliminärt, i syfte att få en säker arbets-
plats. Stålreglar isolerar också ljud och 
brand bättre än trä. 

Träreglar är dock väldigt prisvärda och ett 
billigare alternativ än stål. Å andra sidan tar 
det lite längre tid att få till själva montaget. 
Träreglar kan vara lite lättare att skruva i 
när du ska montera väggskivor, montera 
karm, fästa socklar, paneler eller dörrfoder. 
Däremot är det knepigare att snickra själva 
stommen, då reglarna måste kapas mer 
eller mindre exakt. De är också tyngre att 

hantera jämfört med stål och eftersom trä 
är ett levande material, så finns det alltid en 
risk att det slår eller vrider sig. Har man 
otur kan det synas på slutresultatet. Stålreg-
larna däremot, de är alltid raka och behöver 
inte kapas exakt, eftersom reglarna kan 
skjutas in i varandra. 

Det finns egentligen inget rätt eller fel när 
det kommer till val av regel. Det är helt 
enkelt en fråga om tycke och smak, och 
kanske till viss del en budgetfråga. 

REGELrätt

Koll på  
PANELENS FUKTKVOT?

EXTRAJOBBET  
SOM SPARAR 
PENGAR 

• Minskad energianvändning
• Lägre uppvärmningskostnader
• Ökad inomhuskomfort 
• Bättre ljudmiljö

ARGUMENT FÖR ATT TILLÄGGSISOLERA

Oavsett storlek på vägg eller tak, kan man 
med enkelhet montera Södras nya ändspon-
tade panel, utan att få synliga spikskallar. 
Distance White, som den heter, är nedtorkad 
till 8-10% fuktkvot, vilket ger god formstabi-
litet. Risken för att panelen torkar isär och 
kupar sig är minimal, trots att den monteras 
direkt efter inköp. Furupanelen är dessutom 
färdigmålad på en kvistfri, fingerskarvad 
råvara, så det kommer aldrig att uppstå  
kvistgenomslag. Panelen har en hyvlad yta 
med bibehållen trästruktur och finns i två 
vita kulörer.

KVISTFRITT, FÄRDIGMÅLAT  
OCH MONTAGESMART -  
PANEL 2.0 ÄR HÄR

Ända sedan gipsskivor började användas flitigt till byggnation av 
innerväggar på 30-talet, har träreglar varit det naturliga materialvalet. 
Reglar av stål började synas på marknaden först på 70-talet. Båda 
typerna finns fortfarande kvar och de har sina olika fördelar. 

KONTRASTRIKT MED BETONG
Tapeter i all ära, men vill man få till ett industriellt och rufft utseendet på väggarna, 
då är den äkta varan alltid snäppet vassare. Med Finjas betongspackel Laga Vägg, 
kan du enkelt spackla upp en personlig och unik betongvägg. Välj mellan slätare yta 
eller en uppruggad yta. Rugga den med en borste en dryg halvtimme efter spack-
lingen. En slätare yta glättar du för hand med ett stålbrätte. Laga Vägg är en allsidig 
produkt med hög vidhäftningsförmåga och den fungerar lika bra som uppfyllnad 
och justering på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, puts och gipsskivor.

• Möjligheter att använda utrymmet  
(isolerskiktet) till att dölja kabeldragningar, 
rör och andra installationer.
• Förbättrar konstruktionens brandmotstånd.

Stabil

Tradition

Solid
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För att motverka svartarbete och för att 
främja en sundare konkurrens, är det 
sedan årsskiftet lag på att föra elektronisk 
personalliggare på byggarbetsplatser. 
Utrustningen som kan användas kan vara 
en dator, surfplatta eller mobiltelefon. 
Huvudsaken är att den kan läsas av på 
plats eller skrivas ut. Byggherren är skyl-
dig att anmäla byggarbetsplats, byggstart 
och avslut till Skatteverket. Han ansvarar 
också för att kravet om elektronisk perso-
nalliggare uppfylls. Han kan däremot 
överlåta ansvaret för detta till dig som 
byggentreprenör genom att skicka en 
skriftlig anmälan till Skatteverket. Missas 
detta, riskerar man en avgift på 25 000 kr.

VEM SKA FÖRAS IN I NÄRVAROFÖRTECKNINGEN? 
Anställda, underentreprenörer, inhyrd 
personal, praktikanter, ja alla personer 
och företag som vistas på byggarbets-
platsen ska registreras i personalliggaren. 
Undantaget är endast personer som 
lossar eller lastar material under kortare 
tid. Närvaroförteckningen ska sedan vara 

tillgänglig på byggarbetsplatsen för  
Skatteverkets kontroll. 

DYRT ATT INTE HÅLLA SIG TILL LAGEN 
Om du som ansvarig inte tillhandahåller 
den utrustning som krävs för att kunna 
föra personalliggare, eller om identifika-
tionsuppgifter inte är dokumenterade i 
liggaren, kan det bli ett kostsamt slarv. 
Kontrollavgiften är 10 000 kr vid varje 
kontrolltillfälle, samt 2 000 kr för varje 
person som vid kontrollen är verksam, 
men inte dokumenterad i liggaren.

INGEN REGEL UTAN UNDANTAG 
Det finns ett par undantag då kravet  
på att föra elektronisk personalliggare 
inte gäller: 

• Ett mindre bygge, där kostnader för 
arbete och  material som uppgår till högst 
fyra prisbasbelopp (exklusive moms) – 
för 2016 gäller 177 200 kr. 

• Privatperson som bygger för eget bruk.

ELEKTRONISK 
PERSONALLIGGARE

NÄR, VAR, HUR OCH VARFÖR?

Låt oss bära upp och fram byggmaterial  
till montageplatsen. Då kan ni koncentrera 
er på det roliga istället – att bygga och 
montera. Vi kan t  o m göra det kvällen 
innan, så att ni kan komma till ”dukat 
bord” på morgonen.

BYGGA ELLER BÄRA?

WOODY 
TIPSAR!

Få är nog förvånade över statistiken från 
Skatteverket gällande nyttjandet av ROT. 
De nya reglerna, från 50% till 30%, har 
lett till ett ras. Från 1:a januari t o m den 
sista juni 2016, så minskade avdraget, 
räknat i kronor, med över 40% jämfört 
med samma period förra året. Mängden 
rotköpare minskade med 27%, vilket 
betyder färre kunder för dig som driver 
företag med rotverksamhet.

Källa: Skatteverket

. 13

Rapid lanserar en serie kraftfulla spik- och 
dyckertpistoler. Totalt fem verktyg som 
tillsammans täcker behovet av spikning av 
regelverk, skivmaterial, fasadbeklädnad, 
råspontning, takpapp, isoleringsmaterial, lister, 
panel, foder och golvbeläggning.

Gunnebo Fastening lanserar en 
sortimentslåda fullpackad med deras 
olika nylonpluggar. Väskan ger dig bra 
koll på hur mycket plugg du har, och 
när det är dags att fylla på. 

Nya Skivplugg MU från Gunnebo 
Fastening, fungerar i alla material och klarar 
temperaturer från -40º C till +100º C. När 
skruven dras i skapas en rosettförankring, 
vilket gör pluggen fenomenal att använda 
vid montage i hålrum såsom skivmaterial 
eller hålstenstegel. 

Hitachi lanserar sladdlös kompakt nibbler, CN 18DSL, med 
snabb och gradfri klippning. Det långa klipphuvudet gör den 
perfekt för korrugerad plåt och trapetsplåt. Klippriktningen är 
ställbar i tre lägen i 90° steg och klippkapaciteten i 1,6 mm plåt 
med 5,0Ah batteri, är 1,8 meter/min. 

MAKPAC från Makita gör det enkelt att organisera och 
hålla ordning på alla dina prylar och maskiner. Lådorna 
kan staplas på varandra och låsas ihop och det finns en 
mängd olika lådinlägg för optimal förvaring.. 

Stäng oljudet ute samtidigt som du kan 
höra samtal och varningssignaler. Hörsel-
propparna LEP-100 från 3M Peltor, har 
medhörningsfunktion med möjlighet att 
reglera omgivningsljudet i flera steg. Finns 
i fyra storlekar och laddas via USB-kabel 
(medföljer inte).

VINTERNS
ny  eter

ORGANISERA mera

      SKRUVAD plugg

KRAFTFULLT
NYA SPIK- & DYCKERTPISTOLER

 KLIPP
utan sladd

HÖRSELPROPP 
MED MEDHÖRNING

       Full
PLUGGKONTROLL
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Ballingslöv har den djupaste lådan - hela  
550 mm - på marknaden. Det skapar extra 
förvaring, vilket såklart alltid välkomnas i ett 
kök. Lådan går helt ljudlöst och kan fås i vitt 
eller grått med sidor i glas eller plåt.

BerryAlloc är kända för sina laminatgolv och kanske särskilt för sitt högtrycks-
laminat, världens starkaste. De ligger idag i hotell, kontor, restauranger och  
butiker i åtskilliga länder, men vad alla kanske inte vet är att de även producerar 
väggpaneler som bland annat är våtrumsgodkända av SP i Sverige. Panelen  
har ett klicklås som gör den lättmonterad. När de installeras med godkänd  
tätningsmassa och tillbehör ger det en tät väggkonstruktion.

Du behöver inte något separat tätskikt bakom panelen, eftersom den fungerar 
som membran. BerryAlloc väggpaneler finns att få i ett stort antal alternativa 
dekorer och kulörer.

Har du fått i uppdrag att bygga en bastu? 
Vi hjälper dig med materialval, mängd-
beräkning, designförslag och ritning.  
Tillsammans med vår leverantör Exacta 
projekterar vi allt från villabastun till  
ångrum och offentliga badanläggningar. 
Exacta har över 50-års branscherfarenhet, 
och erbjuder Sveriges bredaste bastu- 
sortiment med full produktsupport.

KÖ
K 

ME
D 

EX
TR

A D
JU

P

FRISK LUFT INOMHUS LÄTTMONTERADE VÄGGPANELER

HJÄLP MED BASTUBYGGET?

Fukt har en förmåga att kunna tränga sig in nästan överallt. För att motverka  
att fukt påverkar köksluckorna, erbjuder Hagaköket nu en spännande nyhet. 
Melamine Faced Chipboard – MFC – är en fukttålig melaminbelagd spånboard, 
som tillsammans med en förstärkt hetluftskantad ABS-list håller fukten ute. Med 
modern tryckluftsteknik appliceras listen så att luckans kant är homogen med 
ytskiktet. Luckorna finns i 12 nordiska nyanser med olika strukturer.

FUKTTÅLIGARE KÖK MED 
HETLUFTSKANTADE MFC-LUCKOR. Nyhet!

När man ser den känns det så självklart. 
Marbodals dolda arbetsbänk dras smidigt 
ut och skapar då en extra arbetsyta på  
1179 x 564 mm. En smart lösning för  
mindre kök, där avställningsytor ofta är  
en bristvara. 

EXTRA 
 arbetsyta

I en bostad bör luften bytas ut varannan 
timme. Om det ska vara möjligt måste 
tilluft, frånluft och luft som rör sig mel-
lan rummen, samspela med varandra. För 
att få till detta flöde, rekommenderar 
Thomee frånluftsfläkten Intellivent 2.0 
med automatisk självjusterande fuktstyr-
ning. En fläkt för fuktiga utrymmen som 
sköter sig själv och som har möjlighet till 
konstantdrift, dvs förstärkt självdrag. I 

övriga rum rekommenderas väggventilen 
Thomee TL100D. Normalt räcker det 
med en ventil per 25 m2 golvyta. 
TL100D har flera filteralternativ mot 
exempelvis pollen, avgaser och sot, är 
tapetser- och övermålningsbar, samt  
har stormsäkring som standard. Den  
är dessutom enkel att montera, vilket 
minskar risken för läckage till eller  
från genomföringen.

Marbodals praktiska utdragbara arbetsbänk.
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160
Fördelarna med att kunna använda ett och 
samma batteri till flera olika maskiner är många. 
Du sparar plats, behöver bara en typ av laddare 
och minskar vikten vid transport av verktygen. 
Makita 18V-system passar till över 160 maskiner. 
Batterierna laddas snabbt med en genomsnittlig 
laddningstid på 36 minuter (18V batteri på 4,0 
Ah). Eftersom många av Makitas maskiner kan 
köpas utan batteri, kommer du kunna spara  
en hel del pengar. Skulle du sedan behöva 
komplettera med fler batterier kan de köpas  
löst eller i ett PowerPack.

ETT BATTERI TILL ÖVER 

160 MASKINER

Att välja skjutdörrar framför traditionella 
garderobsdörrar, frigör en hel del rumsyta. 
Nya skjutdörrspaketet SMART från 
Ballingslöv, gör det enkelt att förändra 
vanliga garderober på 600 mm till 
praktiska lösningar. Finns i flera höjder 
samt i bredder för två och tre dörrar.

Marbodal är kända för att leverera  
svensktillverkade kök. Nu breddar de  
sitt sortiment genom att erbjuda praktiska 
förvaringslösningar med garderobsskjut-
dörrar. Med enkla monteringslösningar 
kan skjutdörrarna anpassas efter dina 
kunders behov och deras övriga inredning.

Måtta rätt – mät höjden mellan golv och tak 
på tre ställen. Det får maximalt skilja 12 mm 
mellan lägsta och högsta höjd. Ange minsta 
höjd vid beställningen. Mät bredden på två 
ställen. Mät alltid i framkant där dörrarna ska 
placeras. Ange största bredd vid beställning. 
Tejpa skenan. Använd dubbelhäftande tejp 
för golvskenan. Det minskar ljudet när 
dörrarna öppnas och stängs.

”En skenbart enkel produkt som fått stort genomslag i en konservativ bransch.  
Produkten ökar effektiviteten, förbättrar arbetsmiljön samt bidrar till ökad  
lönsamhet”. Med den motiveringen prisades Speedies® till Alfred Nobels minne  
i Stockholm 2014. Speedies höghastighetsdistanser för armeringsnät ser kanske  
ut att vara två enkla produkter, men de har gjort stor skillnad för branschen.  
De användarvänliga distanserna ger stöd oavsett placering och med hjälp av  
det praktiska utläggningsredskapet Speedies Släppkäpp, behöver du inte krypa,  
kröka rygg eller stå på tå i armeringen. Detta smidiga system ger en tidsbesparing  
på upp till 95% jämfört med andra typer av distanser på marknaden. Speedies  
är miljögodkända av Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

SMART SKAPAR  
PLATS FÖR ALLT

MARBODAL SKJUTDÖRRAR

ELFAS BÄSTA TIPS FÖR 
SKJUTDÖRRSMONTAGET

NOBELPRISADE DISTANSER FÖR ARMERINGSNÄT!

Kraven på en skaljacka är givna. Den ska 
skydda mot väder och vind, vara slitstark och 
bekväm. Skaljackan 9001P från L.Brador, 
bjuder dessutom på små finesser som är 
anpassade för att passa dig inom bygg- och 
industribranschen. Du kan exempelvis justera 
luvan för att få plats med hörselskydden, det 
finns hank för ID-kort och dragkedjorna är 
vattentäta. Det är det lilla som gör skillnad.

Ingen skulle nog få för sig att springa ett maraton i ett par lackskor. Lika osmart är det 
att stå och gå en hel dag, utan bra stöd för fötterna. En arbetsdag på bygget sliter mer än 
man kanske tror och risken för belastnings- och förslitningsskador är stor utan rätt stöd. 
För att förhindra den typen av arbetsskador så har L.Brador, tillsammans med ortopeder, 
utvecklat och tagit fram 4 nya modeller ergonomiska arbetsskor där sulformen är 
designad efter bygg- och industriarbetares behov. Innersulan är uppbyggd i  
hålfoten för skön komfort, vilket också minskar risken för hälsporre.

SKO DIG RÄTT 
– minska skadorna

JACKA UPP DIG
MED FUNKTIONER

Hörmann ThermoFrame är en gummilist 
som ökar värmeisolering med upp till 
15%, vilket hjälper till att sänka 
energikostnaderna. Listen monteras 
enkelt mot portkarmen och förbättrar 

den redan goda isoleringen i 
garageportarna från Hörmann. 
ThermoFrame finns som tillval till  
alla takskjutportar från Hörmann  
och kan eftermonteras.

OPTIMAL VÄRMEISOLERING AV GARAGEPORTEN

Speedies Mark – för grundplattor, 
mjuka och ojämna underlag

Speedies Valv – för bjälklag,  
hårda underlag

Speedies Släppkäpp – utläggnings-
redskap som frigör distanserna en 
och en
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ADVOKATERNA MALIN HÅKANSSON 
OCH LINDA LUNDIN
VALDIA ADVOKATBYRÅ
MALIN.HAKANSSON@VALDIA.SE, 
LINDA.LUNDIN@VALDIA.SE

AVTALA RÄTT 
VID SAMARBETE
Ensam är inte alltid stark och har inte alltid tillräckliga resurser för att hantera byggprojekt på egen hand. Då är det bra att 
känna andra hantverkare som man kan samarbeta med. Oftast är det en av firmorna (s k generalentreprenör) som har avtalet 
med kunden och de andra blir underentreprenörer. Vad bör man tänka på vid ett sådant samarbete?

–Jag har  
allt på papper 

och känner 
mig lugn!

Hantering och montering av gipsskivor har 
hittills varit ett ganska fysiskt tungt jobb. 
Att Norgips nu erbjuder en lite lättare 
skiva, utan att man kompromissat med 
gipsskivans klassiska och gedigna 
egenskaper så som goda brand- och 
ljudegenskaper, är därför väldigt 

efterlängtat. Light Board® väger ca 25% 
mindre än motsvarande traditionell 
gipsskiva och passar både vid renovering 
och nyproduktion. Den minskade vikten 
innebär färre tunga lyft, en bättre arbets-
miljö och förebygger skador för dig som 
ska montera. Light Board® kan också bidra 

till ett effektivare montage, då skivorna 
både är lättare att skära och skruva i. 

SÅ MYCKET LÄTTARE BLIR DET:
I formatet 900 x 2400 mm väger Light 
Board® 5,4 kg mindre än en motsvarande 
standardgipsskiva.

SPARA PÅ KRAFTERNA 
med lättare gipsskivor

Du vet väl att vi erbjuder en rad  
utbildningar för dig som proffs- 
byggare, varav flera är obligatoriska  
för att få utföra vissa arbeten. Passa  
på att gå en kurs nu i vinter. Det här 
är några av våra utbildningar. Kontakta 
oss om du är intresserad.

 

BAS P OCH BAS U
En ansvarig Byggarbetsmiljösamordnare 
måste finnas på alla arbetsplatser.
 
STÄLLNINGSUTBILDNING
Ska du bygga ställningar så måste du  
gå utbildningen först.

 

LIFTUTBILDNING
Du måste gå den här kursen för att  
få använda lift.
 
FALLUTBILDNING
Kurs i taksäkerhet.

UPPGRADERA DIG SJÄLV I VINTER!

OM KUNDEN ÄR ETT FÖRETAG:
Använd allmänna bestämmelser AB 04 
eller ABT 06 som avtalsvillkor med 
kunden. För underentreprenader finns  
i sådant fall standardvillkor (AB-U 07 
och ABT-U 07*) som är avsedda att 
passa ihop med AB 04 och ABT 06. 
Skriv avtal med underentreprenören 
baserat på dessa standardvillkor.

OM KUNDEN ÄR EN KONSUMENT:
Om kunden är konsument blir det mer 
komplicerat. Tyvärr finns inte några 
standardvillkor för underentreprenörer 
som passar ihop med Hantverkarfor-
muläret 14, ABS 09 eller konsument-
tjänstlagen. Ett alternativ är att  
använda AB 04 eller ABT 06 som 
standardavtal i förhållande till under-
entreprenörerna. Det är dock bra att 
vara medveten om att konsumenten 
har rättigheter mot generalentreprenö-
ren på grund av tvingande konsument-
regler som generalentreprenören inte 
automatiskt kan föra vidare mot  
underentreprenören. Vidare har  
generalentreprenören på grund av lag  

i vissa fall större skyldigheter gentemot 
konsument än vad underentreprenören 
har mot generalentreprenören. För att 
inte alltför stor del av ansvaret ska 
stanna på generalentreprenören måste 
man därför komplettera standardavta-
let med bestämmelser som täcker upp 
de ”glapp” som finns mellan standard-
avtalets villkor och framförallt konsu-
menttjänstlagens bestämmelser. Detta 
kan kännas svårt för den som är ovan 
att skriva avtal. Finns ingen hjälp att 
få, så försök att som ett absolut mini-
mum avtala om följande tre saker:

NÄR DU ÄR GENERALENTREPRENÖR:
1.  Säkerställ att dina underentreprenö-
rer lämnar så långa garantitider för sina 
arbeten och sitt material, att du som 
generalentreprenör kan uppfylla dina 
garantiåtaganden mot kunden.

2.  Kom överens om när betalning ska 
ske, framförallt i vilken mån underen-
treprenörens rätt till betalning ska vara 
beroende av att kunden har betalat. 

3. Avtala så att du som generalentre-
prenör har rätt att föra vidare till  
underentreprenören alla krav från 
kunden som är baserade på tvingande 
lagstiftning och som relaterar till  
hans/hennes arbete.  

Slutligen, avtal är viktiga, men betydligt 
viktigare för ett lyckat byggprojekt är 
förstås en bra projektledning och en 
tydlig kommunikation mellan alla  
involverade parter. Det säkerställer att 
samarbetet fungerar och att alla levere-
rar vad de ska i tid och med kvalitet. 

*Alla formulär finns att ladda ner på 
sverigesbyggindustrier.se
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B PORTO BETALTAvsändare: Woody Bygghandel AB, Box 1183, 251 11 Helsingborg 

WWW.WOODY.SE

TRANSPORT & LEVERANS
Vad kan vara mer optimalt än att 
alltid ha rätt grejer, på rätt plats vid 
rätt tid? Det ordnar vi om du vill.

 NÅGRA AV VÅRA  TJÄNSTER SOM FÅR
 DITT BYGGE ATT SNURRA!
Starta dina nya projekt tillsammans med oss, så tar vi fram de leverans- och logistiklösningar 
som passar just dig och ditt projekt. Det kommer du att spara både tid och kostnader på! 
Och du kan koncentrera dig på det mest väsentliga – ditt bygge. Det här är ett urval av de 
tjänster som får ditt bygge att snurra:

BYGGRÅDGIVNING
Det händer mycket inom produkt-
utvecklingen och vi hjälper dig gärna 
att välja rätt material och byggsystem 
för dina projekt. Vi hjälper dig också 
med råd om t ex bygglov, säkerhet 
och arbetsmiljö. 

Observera att vårt utbud av tjänster varierar mellan olika anläggningar.

SÅG & HYVLERI
Koncentrera dig på själva bygget och 
konstruktionen och låt oss se till att 
du alltid har exakt rätt dimensioner 
på alla dina träreglar, panelbrädor, 
gipsskivor och byggskivor.

KRANLYFT
Hur mycket tid och ansträngning 
skulle ni spara in om ni istället fick 
materialet upplyft till arbetsplatsen 
eller monteringsstället?

LÄGENHETSPACKAT
Vill ni slippa ränna runt och leta 
efter grejerna? Låt oss anpassa och 
sortera din beställning per rum, 
lägenhet, arbetsplats eller våning i 
stället så får ni full koll. Det sparar 
mycket tid.


