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Sammanfattning 
 
Rapporten bygger på ett samarbetsprojekt inom SIS TK 508 natursten, dvs den svenska 
tekniska kommittén för standardisering av natursten,  med deltagare från CBI/SP, Sveriges 
kommuner, Boverket, SGU och svenska stenleverantörer. Arbetet har bedrivits på Europeisk 
nivå genom deltagande i TC 178 WG2 under överinseende av CEN (Technical Committee TC 
178, Working Group 2, Comité Européen de Normalisation) 
Arbetet är en del av MinBaS II programmet och kom till stånd tack vare att Sverige med 
benäget bistånd från fyra andra Europeiska länder framställde kravet om revidering. 
 
Syftet med arbetet har varit att revidera de befintliga produktstandarderna:  

- SS-EN1341 Markplattor av natursten för utomhusbruk  
- SS-EN1342 Gatsten av natursten för utomhusbruk  
- SS-EN 1343 Kantsten av natursten för utomhusbruk.  

 
Refererade standarder fastställdes i juni år 2000 utan att därefter ha reviderats. Standarderna 
har i många avseenden varit ofullständiga och svåra att tolka, vilket ofta lett till 
meningsskiljaktigheter mellan kunder och leverantörer av produkterna.  
Arbetet med att revidera standarderna har även syftat till att ta fram krav för framtida CE-
märkning för produkterna som saluförs på den Europeiska marknaden, vilket nu finns 
inskrivet i respektive standard som krav.   
 
Parallellt med revidering av produktstandarderna har också arbetet med att revidera standarder 
för produkt- och materialprovningar skett. Detta arbete redovisas dock inte här.       
 
 



 
 
 

Summary 
 
This report is based on the collaboration within the Swedish Technical Comity TC 508Natural stones, 
The Swedish mirror group to CEN TC 178/WG2 Paving products/Natural stone. Collaborators in the 
Swedish mirror group TC 508 have been representing some of the biggest Swedish municipalities, 
CBI, SGU, Boverket and Swedish stone suppliers. All work has been done within CEN TC178/WG2 
together with other mirror groups from countries inside the EU and their standard bodies.  
The work took place because Sweden asked for a revise of the product standards below. 
It forms part of the Swedish MinBaS II programme. 
 
The purpose has been to revise the existing product standards: 

- EN 1341 Slabs of natural stone for external paving. 
- EN 1342 Setts of natural stone for external paving. 
- EN 1343 Kerbs of natural stone for external paving. 

 
The standards mentioned above were ratified in June 2000 and have not been revised since. Those first 
EN-standards have in many considerations been incomplete and difficult to understand why clients 
and stone product suppliers many times have had disagreements.  
The work with revision of the standards has also included incorporating the rules for future CE-
marking of those products, traded at the European market. Those rules are now included in respective 
standard. 
 
Parallel with revision of product standard have also standards for test methods for testing products and 
stone material been done. This work is not reported here. 
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Förord 
Rapporten redovisar kortfattat arbetet inom TK 508 Natursten och MinBaS projektet 4.10 
med syfte att följa och påverka det europeiska harmoniseringsarbetet av standarder för 
natursten. 
 
Projektet har fokuserat på markbeläggningsprodukter av natursten vilket sker inom TC 178 
men även övriga naturstensprodukter vilka hanteras inom TEC 246. 
 
Medverkande, från MinBaS, i den svenska tekniska kommittén har följande personer varit: 
 
Agne Nilsson Emmaboda Granit AB – Ordförande i TK 508 och nationell expert 

i TC 178/WG 2 
Kurt Johansson Marmor och Granit AB 
Christer Kjellén Stenutveckling Nordiska AB 
Björn Schouenborg CBI - Nationell expert i TC 178/WG 2 och TC 246 
 
 
Dessutom har flera andra personer i Stenindustriförbundet bidragit med kommentarer på de 
olika remissutgåvorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agne Nilsson, Laholm, april 2011 

 



 
 
 

1  Introduktion 
 
Handeln med natursten i Europa regleras till större delen av gemensamma standarder, s k 
europastandarder, EN. I Sverige har vi lagt till prefixet SS, dvs SS‐EN för att klargöra att 
dessa standarder har stadfästs som Svenska standarder. Det finns produktstandarder som 
anger vilka egenskaper som är obligatoriska att deklarera för ett antal olika 
användningsområden. Dessutom finns det standardiserade provnings metoder för hur 
produkternas egenskaper ska verifieras såväl ur teknisk synvinkel som ur krav på mätbara 
produkttoleranser.  
Europastandarderna är avsedda att gälla vid all upphandling där det offentliga är den slutliga 
kunden av produkterna varför standarderna användes av såväl tillverkare som kund och 
dennes beskrivande arkitekt eller ingenjör. Genom sin tyngd som officiella handlingar har de 
också fått genomslag hos privata byggherrar och entreprenörer. 
De första för EU gemensamma standarderna togs fram tämligen skyndsamt och har till vissa 
delar varit såväl svårtolkade som ofullständiga. En stor del av arbetet har gått ut på att 
tydliggöra kraven på respektive produkt och att så långt möjligt är, minimera toleransnivåerna 
på produkternas olika krav. Med lägra toleransnivåer förväntas produkter av natursten få ett 
bättre konkurrensläge i jämförelse med produkter av artificiella material, som exempelvis 
betong. Genom tydligare standarder väntas också de tillfällen som lett till tvistiga frågor 
mellan brukare och leverantör minska rejält.     
 
  



 
 
 

2  Metodik 
 
Deltagarna i den svenska spegelkommittén TK 508 (nedan enbart TK 508) har genom sina 
erfarenheter från att ha använt refererade standarder, lämnat synpunkter och förslag på vilka 
ändringar och förtydliganden som behöver göras i kommande utgåvor. De diskussioner som 
förts i TK 508 har i mångt och mycket gjort, att framförallt slutbrukare och produkt-
leverantörer kunnat närma sig en samsyn på tolkningen av redan existerande standarder. Det 
visade dock med önskvärd tydlighet att ändringar måste till för att hädanefter kunna undvika 
att misstolkningar görs.  
De förslag om ändringar och förtydliganden som därefter överförts till CEN/TC 178 från TK 
508 har förhandlats i separata möten inom TC 178 där företrädare för TK 508 varit 
närvarande och aktiva. Det har stått klart att vissa av medlemsländerna haft svårt för att 
anamma vissa av de ändringar som föreslagits. Mellan varje möte har därför korrespondensen 
varit mycket livlig, såväl inom TK 508 som inom TC 178.  
Under arbetets gång har fyra kompletta revideringar, drafts, gått ut till deltagarländernas 
spegelgrupper för att accepteras som slutlig draft eller för att kommentera med förslag till 
annan lydelse eller andra toleranskriterier. I början av april 2011 är förslagen till nya 
produktstandarder huvudsakligen klara för att gå ut till formell omröstning. Dock har den 
tekniske rådgivaren hos CEN två frågor kvar som TC 178 måste lösa. Den ena handlar om 
vilken testmetod som ska skrivas in i standarderna för halkmotstånd, samt vilken metod som 
ska användas för frostprovning av stenmaterialet. Beträffande frostprovning har Sverige 
föreslagit att provningen ska utföras med 1%-ig saltlösning istället för rent vatten, mot 
bakgrund av att tösaltning i stor omfattning används i Sverige. Denna fråga kommer troligen 
att få en lösning genom att nationella förhållanden får råda och skrivs in i standarderna som 
alternativa testmetoder. 
 
Refererade reviderade standarder ska sändas till medlemsländerna för formell röstning under 
första delen av 2011. 
 
 
  2.1 Användningsområden 
 
Samtliga de produkter som standarderna omfattar används i yttre miljö. 
 
Markplattor av natursten har ett mycket brett användningsområde. Beläggning med plattor 
görs som slityta på gata, som beläggning av torgytor och trottoarer och som beläggning på 
ramper för varierade ändamål. De olika användningsområdena ställer olika krav på plattornas 
dimensioner, ytbearbetning, måttoleranser och hållfasthet för belastning.  
 
Gatsten av natursten har i stort samma användningsområden som plattor, men används också 
som avgränsning mellan gångytor och planterings eller gräsytor. 
 
Kantsten av natursten används som begränsning och stöd utmed vägar och gator. I stadsmiljö 
som gräns mellan gata och trottoar likväl som mellan gångytor och planterings eller 
gräsbesådda ytor. Kantsten utsätts ofta för stora trafiklaster och kraftig påverkan från 
renhållningsfordon och snöröjningsmaskiner. Produkten ska ofta tåla direkt överfart och 
påkörning av mycket tunga lastfordon. 
 



 
 
 

 

3  Plattor av natursten för markbeläggning utomhus. (EN 
1341) 
 
Efter revidering har standarden blivit en mer renodlad produktstandard. Tidigare version 
innehöll även de provningsstandarder som produkt och material skulle testas mot. Dessa 
provningsstandarder redovisas nu som separata standarder och i EN 1341 ställs nu enbart 
kraven med hänvisning till analog provningsstandard. 
Det nya i standarden är hur CE-märkning ska redovisas, jämte de krav som gäller för att 
produkten ska kunna CE-märkas när den nya Byggproduktförordningen vinner laga kraft. 
Ett krav som TK 508 fört fram och som slutligen anammats är att materialet i produkten ska 
kunna ursprungsmärkas, vilket innebär att geo-koordinater ska redovisas för det stenbrott där 
materialet har brutits ut. 
För att bättre kunna konkurera med formgjutna produkter har TK 508:s intresse legat i att 
kunna få snäva toleranser med avseende på avvikelse i plattas dimensioner. En ny 
bestämmelse om minsta area för plattor har förts in. Den förklarande texten har blivit 
tydligare och bör leda till en bättre förståelse hos den som använder standarden. 
 



 
 
 

4  Gatsten av natursten för markbeläggning utomhus. (EN 
1342) 
 
Den reviderade standarden har blivit en mer renodlad produktstandard. Tidigare version 
innehöll även de provningsstandarder som produkt och material skulle testas mot. Dessa 
provningsstandarder redovisas nu som separata standarder och i EN 1342 ställs nu enbart 
kraven med hänvisning till analog provningsstandard. 
Det nya i standarden är hur CE-märkning ska redovisas, jämte de krav som gäller för att 
produkten ska kunna CE-märkas när den nya Byggproduktförordningen vinner laga kraft. 
Ett krav som TK 508 fört fram och som slutligen anammats är att materialet i produkten ska 
kunna ursprungsmärkas, vilket innebär att geo-koordinater ska redovisas för det stenbrott där 
materialet har brutits ut. 
I samma anda som för EN 1341 har TK 508 krävt att toleranserna för gatstenens mått ska 
hållas snäva. För så kallat ”smågatsten” har därför måttoleranserna minskat och är nu tillbaka 
på samma toleransnivå som i den äldre svenska standarden. Samtidigt införs en särskild 
bestämmelse med avseende på gatsten som ska sättas i bågar eller solfjädersform. 
En ny bestämmelse om toleranser för under- respektive överskuren gatsten har förts in. 
Anledningen är att undvika kilformad sten som kan skära ner i underlaget och inte ha egen 
bärkraft, vilket i vissa fall kan få förödande konsekvenser för en stensatt yta.  
 



 
 
 

5  Kantsten av natursten för montering utomhus. (EN 1343) 
 
Också denna reviderade standard har blivit en mer renodlad produktstandard. Tidigare version 
innehöll även de provningsstandarder som produkt och material skulle testas mot. Dessa 
provningsstandarder redovisas nu som separata standarder och i EN 1343 ställs nu enbart 
kraven med hänvisning till analog provningsstandard. 
Det nya i standarden är hur CE-märkning ska redovisas, jämte de krav som gäller för att 
produkten ska kunna CE-märkas när den nya Byggproduktförordningen vinner laga kraft. 
Ett krav som TK 508 fört fram och som slutligen anammats är att materialet i produkten ska 
kunna ursprungsmärkas, vilket innebär att geo-koordinater ska redovisas för det stenbrott där 
materialet har brutits ut. 
Denna standard är den som lett till flest meningsutbyten mellan kund och leverantör men 
också den standard som fått flest kommentarer och genomgripande tillägg under revideringen. 
En ständig källa till tvister mellan köpare och säljare har t.ex. varit fogändarnas beskaffenhet 
på en kantsten. Hur stora knölar får förekomma och får storleken på en knöl adderas till en 
tillåten avvikelse i fogändens vinkelräthet, med påföljd att den synliga fogen då överstiger vad 
exempelvis gällande Mark- och Anläggnings- AMA föreskriver? Nya bestämmelser har förts 
in i produktstandarden för att således undvika problem i framtiden. 
 
 
 
 
 



 
 
 

6  Slutsats. 
 
De reviderade standarderna kommer att på ett mycket bättre sätt gagna de parter som har att 
tillverka, sälja och köpa produkter som lyder under standarderna. Många av de problem som 
tidigare förekommit med avseende på att tyda standardens mening har lösts. Arbetet inom TK 
508 har ökat förståelsen för produkterna och har lett till en samsyn mellan tillverkare/säljare 
och företrädare för slutkunden med avseende på tolkningar. 
Arbetet har bedrivits i en mycket god anda och slutresultatet är väl i linje med de krav som 
framställt från svenskt håll genom TK 508. 
 
 
 
Ett varmt och innerligt tack till alla som deltagit aktivt i arbetet. 
 
 
Agne Nilsson Emmaboda Granit AB/ordf. TK 508 inom SIS      
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EUROPEAN STANDARD Rev.2.5 DRAFT 
NORME EUROPÉENNE prEN 1341 
EUROPÄISCHE NORM  November 2010 
ICS 
Descriptors: 
English version 
Slabs of natural stone for external paving — Requirements and test methods 
Dalles de pierre naturelle pour le 
pavage extérieur — Exigences et 
méthodes d'essai 

 Platten aus Naturstein für Außenbereiche 
— Anforderungen und Prüfverfahren 

 
This European Standard was approved by CEN on… 
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which 
stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard 
without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such 
national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN 
member. 
This draft European Standard exists in three official versions (English, French, and German). 
A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN 
member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as 
the official versions. 
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. 
CEN 
European Committee For Standardisation 
Comite Europeen De Normalisation 
Europaisches Komitee Fur Normung 
Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels 
© 2010 CEN  All rights of exploitation in any form and by any means reserved world-wide 
for CEN national Members Ref. No. prEN 1341:2010 (E) 
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EUROPEAN STANDARD Rev2.3 DRAFT 
NORME EUROPÉENNE prEN 1342 - Harmonized revision 
EUROPÄISCHE NORM  November 2010 
 
ICS 
Descriptors: 

English version 
Setts of natural stone for external paving — Requirements and test methods 

Pavés de pierre naturelle pour le 
pavage extérieur — Exigences et 
méthodes d'essai 

 Pflastersteine aus Naturstein für 
Außenbereiche — Anforderungen und 
Prüfverfahren 

 
This draft European Standard is submitted to CEN members for UAP. It has been drawn up 
by CEN/TC 178. 
If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with the 
CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European 
Standard the status of a national standard without any alteration. 
This draft European Standard exists in three official versions (English, French, and German). 
A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN 
member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as 
the official versions. 
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. 

CEN 
European Committee For Standardisation 

Comite Europeen De Normalisation 
Europaisches Komitee Fur Normung 

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels 
© 2010 CEN   All rights of exploitation in any form and by any means 
reserved world-wide for CEN national Members Ref. No. prEN 1342:2010 (E) 
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EUROPEAN STANDARD Rev2.4 DRAFT 
NORME EUROPÉENNE prEN 1343 
EUROPÄISCHE NORM November 2010 
 
ICS 93.080.20  
Descriptors: 
 
 English version 

Kerbs of natural stone for external paving — 
Requirements and test methods 

 
Bordures de pierre naturelle pour le pavage  Bordsteine aus Naturstein für 
extérieur — Exigences et méthodes d'essai Anforderungen und Prüfverfahren 

 
This draft European Standard is submitted to CEN Members for unique acceptace procedure. It 
has been drawn up by Technical Committee CEN/TC 178. 
If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with the 
CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European 
Standard the status of a national standard without any alteration. 
This draft European Standard was established by CEN in three official versions (English, 
French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility 
of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same 
status as the official versions. 
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, 
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. 
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