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I Ävja, Näsinge och Bjärlöv går graniten att kila. Genom att borra
hål och slå ner kilar delas primärblocket. Foto: Christer Kjellén
(Nedre bilden) Berget bär spår av kilhålen. Foto: Christer Kjellén

Ävja stenbrott i norra Bohuslän. Berget delas först in i stora primärblock som skjuts loss
med försiktig sprängning. Ytan på kubben där mannen står är linsågad med diamantvajer.
Foto: Christer Kjellén

Natursten för in tiden i våra trädgårdar och parker, gator och
torg. Det ligger något både tryggt och fascinerande i att vandra omkring
bland några miljoner år. Men hur ska vi tänka när vi väljer natursten?
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Samma sten från samma stenbrott, Bohusgranit från Näsinge, men bearbetad
på tre olika vis: 1.Råkopp 2.Krysshamrad 3.Flammad. Foto: Stenkartoteket

V

i ställde frågan till Kurt Johansson, som är
adjungerad professor i natursten vid SLU
Alnarp sedan 2009.
– En naturstensprodukt är tillverkad av
natursten tagen som ett helt block ur berggrunden, så

hårdfakta

1

Kurt Johansson delar in natursten i generella
grupper utefter hur de är uppbyggda.
Silikatstenarna är hårda stenar som tål sura
medel. De kallas också granitgruppen. Hit hör
graniter, gnejs, diabas, kvartsit och k vartsitskiffer.
Ofta säger vi bara skiffer men det finns dels hårda
skiffrar, som ovanstående, dels en mjuk lerskiffer.
Karbonatstenarna är basiska och tål inte
syror. Flera sorter tål inte heller salt. Till denna
grupp hör marmor och kalksten.

2

Sandsten kan vara både silikatbunden, vilket
ger egenskapen hård och tål sura medel, eller
karbonatbunden och därmed basisk och känslig
för sura medel. Sandstenen är dock oftast porös
och Kurt Johansson avråder från att använda
den utomhus.
All natursten tål organiska lösningsmedel,
vilket betyder att du kan lösa upp fläckar med
sprit, lacknafta eller dylikt. Natursten är helt
naturlig, ingenting tillsätts och den behöver inte
behandlas på något vis med kemikalier. Den är
beständig och kan återanvändas om och om
igen, såsom man gjort genom tiderna.

3
1. Råkilad, 2. krysshamrad och 3. flammad Vångagranit. Foto: Stenkartoteket
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definierar vi natursten. Vi talar nu om natursten som
bygg- och anläggningsmaterial, inte från geologisk
synpunkt.
Kurt Johansson hänvisar till arkitekten och ingenjören
Vitruvius som levde för 2 000 år sedan och författade
Tio böcker om arkitektur: när vi arbetar med natursten är
begreppen estetik, hållbarhet och funktion centrala.

I Brännhult utanför Älmhult i Småland bryts diabas. Här har den 7. flammad
respektive 8. krysshamrad yta. Foto: Stenkartoteket

7

Kunskap är nyckeln
Vad är det vi vill få fram när vi väljer natursten? En
vacker yta, en praktisk funktion eller ett beständigt
resultat? Strävan är att alla delarna ska samverka i en
gynnsam balans.
För att uppnå bästa resultat krävs kunskap om stenen.
Ofta faller idéer bort genom den ekonomiska kvarnen
i arbetsprocessen från ritning till realitet. Men ju mer
föreskrivaren vet om sten, beställer rätt produkter och
sedan följer med i hela processen, desto troligare är det
att resultatet faktiskt blir det avsedda.

”En gång av granit”
Men vilken granit? Vilken kulör? Vilken ytbearbetning
ska stenen ha? Hällar i fallande längder* eller
stora plattor? Hur tjocka plattorna ska vara är avhängigt stensort, plattans format och vad den ska
användas till. Är gången en körbana eller avsedd för
gångtrafikanter?
– Hälften av resultatet hänger på monteringen, säger
Kurt Johansson och slår ett slag för kapitlet Utemiljö i
En handbok om natursten, som Sveriges Stenindustri
förbund har tagit fram.
– Det kapitlet är nyckeln till det mesta. Följer
man anvisningarna där vet man att arbetet blir
fackmannamässigt utfört. Då blir det godkänt

8

granit
Den hårda graniten är en mycket användbar sten, som är tämligen
problemfri. Granit kan man inte förstöra med repor, rengöringsmedel eller
liknande. Det betyder inte att all granit håller hög kvalitet, men den som
gör det är väldigt funktionell, hållbar och har många estetiska kvaliteter.
Den svenska Bohusgraniten (jo, det finns ett stenbrott i Kina som
kallar sig Bohus, märk väl) och Bjärlövsgraniten från nordöstra Skåne är
sorter som går att råkila, så att de får en snygg, ojämn kant.
Råkopp kallas samma bearbetning, när ytan är ”obearbetad” men
man ”satt till” kanten, så att stenar bredvid varandra går ihop kant i
kant. Det är en unik egenskap att kunna bearbeta stenen så, som inte
många graniter har.
Rekommenderad ytbearbetning för utomhusbruk är flammad eller
krysshamrad yta, som är halkfri. Vanligast är sågade plattor, kvadratiska
plattor och rektangulära i fallande längder. Oregelbunden granit finns inte.
Graniten är praktisk och bra till trappor. Storgatsten gör sig som
gångar i trädgården. Smågatsten är som nämnt fin till garageuppfarten.

Röda, blå och svarta inslag kan skönjas i gnejsen från Hallandia Bårarp. 9. Flammad eller 10. krysshamrad yta är bäst utomhus. Foto: Stenkartoteket
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11. Röd kalksten från Kinnekulle med naturyta respektive 12. tandhuggen
och 13. normalhyvlad yta. Foto: Stenkartoteket

Kalksten
– Svensk kalksten är en trevlig sten i träd
gården, säger Kurt Johansson. Den har vi gott
om. A
 nvänd den i terrasser, i gångar eller som
kantsten. Kalkstenen är förhållandevis mjuk
och därmed enklare att bearbeta. Den är därför
billigare än den hårda graniten. En prisvärd sten.
Men kalkstenen är ömtålig, den tål inte syror och
inte salt. Lägg den inte på ytor som saltas på
vintern.
Det går att bearbeta ytan på kalkstenen och
få fram helt olika karaktärer. Den råa ytan är
klovytan. Den kan också topphyvlas, hyvlas
flatare, flammas eller sågas.

11

om en besiktningsman inspekterar arbetet.
Vi har tagit fram typkonstruktioner som ett
hjälpmedel att kunna få in jämförbara anbud.
De är lite mera detaljerade men de överensstämmer med
MarkAMA.

12

Känsliga kanter
Vid läggning av sten måste två sågade ytor alltid skiljas åt
med en fylld fog. Utomhus ska fogen vara sex millimeter.
Används sandfogar krävs underhåll. Annars kan fogen
tömmas vilket leder till att stenarna rör sig mot varandra
och spjälkar av kanterna – de går sönder i kanterna.
Förr högg man kanterna på stenarna, då var de inte lika
känsliga som dagens sågade.
– Vi har helt andra maskiner idag. Aldrig har naturstenen varit så billig och aldrig har vi kunnat producera
så olika saker som våra maskiner tillåter oss att göra nu,
säger Kurt Johansson. Det inger respekt när man möter
äldre bearbetad sten, från en tid då verktygen inte var
som våra är nu.

13
Nya Eriksbo Plantskola AB –
din växtleverantör i Mälardalen!
Adress: Barkarö, Västerås
Tel: 021-523 60, Fax: 021-523 80
info@eriksbo-plantskola.se
www.eriksbo-plantskola.se
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14. Klovyta på Offerdalsskiffer från Jämtland. Foto: Stenkartoteket

Skiffer
Skiffer är inget enhetligt begrepp, så här får man
se upp. Den hårda kvartsitskiffern är ett bra
markläggningsmaterial. Den svenska Offerdals
skiffern från Jämtland är en säker skiffer.
Svart portugisisk lerskiffer är förhållandevis
billig men mjuk. Den är användbar som murav
täckning och som trampstenar i grusgångar eller
i gräsmattan.
Skiffern har sågad eller oregelbunden kantsida.
Den oregelbundna kräver större yrkesskicklighet
att lägga. Skiffern delas i sin naturliga skiktning,
som kallas klov, och den lite ojämna ytan som
bildas då kallas klovyta.
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Nytt sortiment
De senaste åren har en ström av nytt naturstensmaterial
vällt in över landet. Den svenska naturstenen är känd
genom erfarenhet, vi vet att av alla tusentals stensorter
som finns i vårt land bryts bara cirka 70 stycken. Av
våra berg fungerar 99,9 procent inte att använda som
brukssten.
Bland de nya sorter som säljs idag är det många som
fungerar bra i vårt klimat. Andra fungerar dåligt och
har lärt oss den hårda vägen att beställaren måste vara
tydligare i beställningsspecifikationen.
Som beställare är det en fördel att lära känna
stenen. Helst ska man se den i ett sammanhang där
den varit med ett tag så det blir tydligt hur den
fungerar över tid.
– Kommunicera alltid natursten med prover från
leverantören, säger Kurt Johansson. Bilder räcker inte.
Natursten är Moder jords egen skapelse och den skiftar
från plats till plats, även inom samma stenbrott. Därför
har vi i Sveriges Stenindustriförbund nu tagit fram

geokoordinater i vårt stenkartotek, så att man ska kunna
härleda stenen till källan.

Storleken påverkar
Natursten finns att få i många storlekar. De stora
plattorna ger mer spill och är därför dyrare än mindre
plattor och i fallande längder.
Kurt Johansson talar om stenens lastupptagande
förmåga. Han förklarar att ökar man plattans längd/
breddförhållande måste plattans tjocklek öka för att
kunna bära lika mycket, enligt en formel som finns
bland annat i stenhandboken. En rektangulär platta där
längden är 2 gånger bredden måste till exempel vara
1,4 gånger tjockare än en kvadratisk platta för att tåla
samma belastning.
– Till en garageuppfart är nog smågatsten det
bästa, svarar Kurt på frågan. Det är både estetiskt och
funktionellt – och hållbart. •
*Fallande längder betyder att hällarnas längd varierar
medan bredden är konstant.

- växter med prakt och livskraft
www.splendorplant.se
info@splendorplant.se
tel. 042-36 61 05
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