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Projekt: SöDERs HöJDER
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Gjutjärn  
 Det självklara valet

Staffan Ecklein, vår MA-Representant var på plats när spiralgrenrören på nionde våningen installerades.

Det byggs för fullt överallt i Helsingborg. På Carl Krooks Gata  
på Söder i Helsingborg är man igång med etapp två av huset  
där bland annat Filmstaden huserar. I första etappen byggdes  
biograf, restauranger, gym och kontorslokaler. Nu är man  
igång med etapp två där ett 20 våningshus med utsikt  
över sundet är på väg upp.
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hus rekommenderar Gustavsberg Rörsystem, att 
man installerar spiralgrengör som ytterligare hjälper 
till att effektivisera luftflödet i avloppssystemet. 
När det ställs extra höga krav på ljudisolering finns 
möjligheten att ytterligare förbättra ljuddämpnings- 
förmågan genom att montera MA Akustikdämpare. 

Det är inte första gången som killarna jobbar med 
MA-SYSTEM®. Det går snabbt att montera ihop 
systemet, rören går smidigt ihop med varandra 
till skillnad från när man monterar andra typer av 
system, säger en av VVS-installatörerna. JET® 
kopplingarna gör att varje rördel monteras på bara 
några minuter.

I huset har man installerat MA-RÖR® i dimen- 
sionerna DE 75, DN 100 och DN 150. För att kapa 
rören använder man sig av en rörkapningsmaskin 
och en rullvagga som gör kapprocessen smidig.

MA-SYSTEM® är ett tyst och brandskäkert system 
med lång hållbarhet. Gustavsberg Rörsystem  ligger 
även i framkant när det gäller digitalisering. MA- 
SYSTEM® finns som BIM-objekt både för Magi- 
Cad och Revit. 

Vi ser fram emot att följa projektet på Söderpunkten 
som beräknas stå klart under 2023 

Vi träffar Andreas Bengtsson som är arbetsledare 
på Bravida i Helsingborg. Det är oktober månad 
och vädret är inte riktigt med oss. Regnskurar som 
varvas med rejäl blåst, inte så härligt när man är uppe 
på nionde våningen och installerar. Det är intensiva 
dagar för att tidsplanen ska hållas innan vånings- 
planet ska gjutas. 

I bottenplan kommer det att bli kontorslokaler, men i  
övriga huset är det mestadels tvårumslägenheter 

som byggs. När det kommer till säkerheten är MA- 
SYSTEM® i särklass det säkraste valet då gjutjärn 
inte brinner, plus att inget extra brandskydd behövs 
installeras. Hela systemet är brandtestat i sin 
helhet, det ger en extra säkerhet till alla boende 
i huset säger Andreas. En annan fördel när man 
bygger höga hus med MA-SYSTEM® är ljudet. 
Systemet består i huvudsak av gjutjärn som med 
sin höga densitet, tjocka rörväggar och kopplingar 
inverkar ljuddämpande. Vid byggnationer av höga 

PROJEKT:  ..............Kv Holland – SöDERs HöJDER i Helsingborg 

RÖR:  ......................MA-RÖR® DE 75, DN 100 OCH DN 150 

DELAR:  ..................Grenrör, språng, spiralgrenrör, avsatsrör, propp 

KOPPLINGAR:  .......JET®REDUX-koppling, JET®B-koppling,  

................................ULTRAJET®-koppling, JET®Klamsvep

Spiral-rördelar effektiviserar avloppssystemets luftflöde och ökar boendekomforten. Gråjärnet i MA-SYSTEM® gör att spill-
vattenljudet minimeras.

MA-SYSTEM® är uppmonterat med gängstång som sitter fast med klamsvep. 

Stam med MA-RÖR® DN 150.

Idag finns det många bra kapmetoder för MA-SYSTEM® 
som underlättar för montörer.



6  -  ARBETSPLATSBESÖK  -  SöDERs HÖJDER I HELSINGBORG

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM AB, Svetsaregatan 19, 302 50 Halmstad
Tel. 035-17 22 30, mail@gustavsberg-ror.se, www.gustavsberg-ror.se

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® har tillverkat och utvecklat avloppssystem  
och tryckrörssystem sedan år 1947. I sortimentet finns även golvbrunnar,  

spygatter, lätta betäckningar och handpumpar. 

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® hjälper gärna dig som kund med rådgivning 
kring tekniska lösningar. Våra produkter finns både lagerförda på vårt lager  

i Halmstad samt hos grossist, vilket garanterar snabba och säkra leveranser.  
Vår långa erfarenhet och våra högkvalitativa produkter gör att  

du som kund kan känna dig trygg.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® – Lösningar som gör skillnad

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® 
sedan år 1947


