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Sammanfattning 
 
En adjungerad professur har inrättats - 25% tjänst med säte på SLU, Alnarp. 
Under projektets gång juni 2007 – dec 2010 har 1 225 studenter med inriktning arkitektur fått 
stenutbildning, varierande från två lektioner till två veckor. Som dokumentation har de erhållit 
hela eller delar av Stenhandhandboken. 
50 universitetslärare har fått en endagars utbildning. Samtliga dessa har fått en komplett 
Stenhandbok. 



MinBaS II 
Mineral•Ballast•Sten                      Område 4                          Rapport nr 4.11: 101231 

 

3 

ÄMNET NATURSTEN som bygg och anläggningsmaterial 
  - inom den akademiska utbildningen för arkitekter samt bygg- och 
anläggningsingenjörer. 
 
Inledning och bakgrund 
Användning av natursten i Sverige hänför sig i stor utsträckning till utemiljö. Fördelningen är 
ungefär följande: 

� Sten i Utemiljö, 60% 
� Byggnader, 20% 
� Inredning offentlig, 5% 
� Inredning privat, 10% 
� Restaurering, 3% 
� Övrigt, 2% 

Med detta som grund har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Lunds Tekniska Högskola 
(LTH) och Chalmers Tekniska Högskola (CTH) enats om att ge ”Natursten som bygg- och 
anläggningsmaterial” en akademisk hemvist i form av en adjungerad professur, placerad vid 
området Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp. Projektet jobbar även med att knyta 
samarbete med andra högskolor och institutioner, t ex KTH. Placeringen vid SLU innebär inte 
att ämnet begränsar till landskapsarkitektur utan ämnet omfattar all naturstensanvändning som 
beklädnads- och konstruktionsmaterial i byggd miljö. Förutom det yttre rummets alla delar 
inkluderande monument och konstnärlig utsmyckning, omfattas även naturstenens möjligheter 
som beklädnads- och beläggningsmaterial i husbyggnadssituationer 
 
Ämnet ska också behandla natursten som inredningsmaterial och som kraftupptagande 
material i bärande konstruktioner. 
Förutom nybyggnad ska ämnet också omfatta restaurering, underhåll och rengöring 
 
Professorn ska serva med föreläsningar, teknisk handledning av examensarbeten etc. vid 
respektive högskola. 
 
Organisation: 
 
 
Hemvist:  SLU, Alnarp 
 
Styrgrupp/referensgrupp: En representant från Stenindustrin ,SFI, och från varje högskola 
två representanter (en ”arkitekt” och ”byggtekniker”) 
 
Referensgrupp: En bred referensgrupp av olika intressenter. 
 
Tjänst: Adjungerad professur, 25% , Landskapsutveckling, SLU, Alnarp  
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Plan för av den akademiska naturstensverksamheten: 
 
Planen är att verksamheten ska omfatta sju huvudnivåer enligt följande. 
 
 
1. Natursten i grundutbildningen 
Målet är att alla svenska studenter inom den akademiska utbildningen till arkitekter samt 
bygg- och anläggningsingenjörer ska nås av grundutbildningen.  
Antal undervisningstimmar kan vara relativt begränsade enl. följande 
 
Teori: Natursten som bygg och anläggningsmaterial, allmänt   2 tim 
Teori: Natursten i applikationen utemiljö/byggnad/inredning/restaurering 2 tim 
 
Praktisk övning: Inventering av stenarbeten i xxxx (lokalt lämpligt område) 4 tim 
 
Praktisk övning: Studiebesök stenbrott och stenindustri  8 tim 
 
 
 
2. Fördjupade studier: natursten 5 p till 15 p (ev. kombination med andra hårda material) . 
För studenter som vill fördjupa sig i ämnet. 
Undervisningen skall omfatta såväl teori (”Natursten som bygg- och anläggningsmaterial”) 
som workshops (några dagars stenhuggeripraktik) och annan praktik. Ytterligare fördjupning 
kan ske genom projektarbete. 
 
För workshop och annan praktik krävs vissa fasta ”praktikplattformar” på olika orter med 
utrustning, kvalificerade handledare och närhet till verksam industri. Tre pattformar har 
hittills etablerats: Stenakademien i Bohuslän, Stenriket i Nordöstra Skåne och Borghamn, 
Östergötland.  
 
 
 
3. Examensarbeten 
Viktigt att det skapas möjligheter och resurser att genomföra ett stort antal examensarbeten. 
Detta har visat sig vara ett bra sätt för informationsspridning och problemlösning som väl kan 
anpassas till små företag, av den typ som stenindustrin består av. De hittillsvarande 
erfarenheterna är mycket goda. 
 
 
 
4. Forskning, ev. licentiats och doktorsarbeten 
En akademisk hemvist för forskning och teknisk utveckling och dokumentation inom ämnet 
natursten som bygg- och anläggningsmaterial och naturstenapplikationer som också ger 
möjligheter för högskolornas mastersutbildningar samt licentiats och doktorsarbeten. 
Sammanställning och spridning (eventuellt efter bearbetning) av den forskning och det 
utvecklingsarbete som sker inom ämnet. 
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5 Teknikspridning anpassad till målgruppen 
Det finns åtskilliga akademiska avhandlingar ang. natursten som bara blir stående i en hylla. 
Det blir en viktig del i utbildningsverksamheten att målgruppsanpassa/popularisera dessa 
avhandlingar och få ut dem till verkligheten där de kan komma till praktisk nytta. 
Det gäller också många internationella avhandlingar, utredningar och böcker som bör komma 
ut till den svenska målgruppen.  
 
 
6 Utbildning av handledare och övrig personal 
 
 
 
7. Dokumentation/läromedel 
Stenhandboken, utgiven av Sveriges Stenindustriförbund täcker mer än väl behovet av 
dokumentation. Men för att fungera som läromedel för rubricerad utbildning tas en 
kondenserad skrift som är anpassad till studieplanen fram.  
 
 
 
Resultat per 2010-12-31 
Professor 
Som adjungerad professor har den 2009-03-01 tillsatts Kurt Johansson.  
 
Genomförd utbildning och andra aktiviteter  
Aktiviteter enligt ovan 1 och 2 drogs igång redan höstterminen 2007. Per den 2010-12-31 har 
1 225 studenter nåtts av naturstensutbildning av något slag.  
 
SLU 
3 årgångar av Landskapsarkitekter, Landskapsingenjörer och Trädgårdsingenjörer 
Genomförd enl. 1 och 2 ovan.  
 
Ett doktorandsarbete, fyra examensarbeten och fyra forskningsuppdrag har startats. 
 
 

LTH 
Arkitekter, tre årgångar. 
Har genomförts enl. 1 ovan (delvis) 
Saknas: Civilingenjörstudenter  
 

CTH 
Arkitekter, tre årgångar. 
Har genomförts enl. 1 och 2 ovan  
Saknas: Civilingenjörstudenter  
 

Köpenhamns Universitet, Skov och Landskab 
Landskapsarkitekter, tre årgångar. 
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Har genomförts enl. 1 ovan (delvis) 
 

KTH 
Civ.ing. studenter inom samhällsbyggnadsprogrammet, en årgång. 
Arkitektstudenter (begränsat), två årgångar. 
2 timmar teori. 
 
Utbildning av lärare 
En stor satsning gjordes på utbildning av universitetslärare den 11 januari 2010. 
C:a 50 universitetslärare fick en professionell utbildningsdag. 
 
 
Exempel på genomförande 
 
1. Natursten i grundutbildningen 
 
1.1. Natursten som bygg- och anläggningsmaterial: allmän teori 
Två föreläsningstimmar där följande moment avhandlas 
 Definition av naturstensprodukt 
 Funktionellt rätt vald natursten är ett bygg- och anläggningsmaterial 
 Några fundamentala regler för ett korrekt och hållbart val av stenmaterial. 

Estetiska egenskaper 
Tekniska Egenskaper 
Silikatsten,  
Karbonatsten 
Sandsten 
Kristallstruktur/strukturell uppbyggnad 
Avgörande tekniska parametrar för olika applikationer/miljöer 
Ytbearbetningar 
Filmen: Ur berg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Föreläsning för landskapsingenjörsstudenter SLU, Alnarp                   Föreläsning för studenter LTH. 

 
I samband med föreläsningarna har Stenhandboken delats ut till studenterna. Detta innebär att 
de får med sig Stenindustrins ”bibel” och kan på detta sätt fördjupa sig i ämnet. Spridningen 
av Stenhandboken är en viktig del i detta projekt. 
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Bilder från det PowerPoint program som användes vid föreläsningarna 
 
1.2a. Natursten i applikationen utemiljö: 
Två föreläsningstimmar för studenter vars studier inriktas mot utemiljö (t.ex. SLU-studenter) 
där följande moment avhandlas 
 Utemiljöer 
 Livslängd, ekonomi 
 Material för montering 
 Markbeläggning med markplattor 
 Markbeläggning med gatsten 
 Kantsten 
 Trappor 
 Murar 
 Konstruktioner med vatten 
 Övriga markkompletteringar 
 Underhåll 

Typkonstruktioner 
Gravstenar  

Som studielitteratur används Stenhandbokens häfte: ”Utemiljö”  
 
1.2b. Natursten i applikationen husbyggnad 
Två föreläsningstimmar för studenter vars studier inriktas mot husbyggnad (t.ex. CTH och 
LTH-studenter) där följande moment avhandlas 
 Miljöer vid husbyggnad 
 Livslängd, ekonomi 
 Fäst- och fogmaterial 
 Inomhus 
 - Golv 
 - Trappor 
 - Väggbeklädnader  
 - Våtrum 
 - Inredningar 
 - Skötsel 

Fasader 
- Ventilerad fasadbeklädnad principer 
- Stenval och ytbearbetning 
- Konstuktionsanvisningar 
- Klotter och rengöring 
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Som studielitteratur används Stenhandbokens häften : ”Inomhus” och ”Fasader”  
 

1.3. Praktisk övning – Inventering av stenarbeten 
Teorigenomgången följs av kortare, 3-4 timmars, praktisk studie och inventering av 
geografiskt närliggande byggnads resp. utemiljöobjekt där natursten ingår.  
 

  
   Inventering av stenarbeten i Helsingborg. LTH-studenter  Kyrkogårdskurs, SLU 

 
1.4. Praktisk övning – Studiebesök i stenbrott och stenindustri  
 
Studenter från SLU, LTH och Chalmers har även genomfört studiebesök som har omfattat 
både brytning och produktion. 
Exempel på verksamheter och platser som ingår i dessa studiebesök är: 
 
Råkilade granitprodukter, brytning och bearbetning i praktiken (Naturstenskompaniets brott 
och stenhuggeri i Bjärlöv samt Bohus Kooperativa i Bohuslän) 
 
Brytning av blocksten i praktiken 
(Emmaboda Granit AB:s brott i Vånga samt Hallindens Granit) 
 
Sågning, flamning, krysshamring, slipning, polering och gravstentillverkning 
(Naturstenskompaniets produktionsanläggning i Högsma) 
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Exempel på dagsprogram för studiebesök (från 081127): 
 

07:30 Avresa med buss från Alnarp 

 Tillverkning av råkilade produkter 

Teoretisk genomgång i bussen 

09:10 Råkilade granitprodukter, brytning och bearbetning i praktiken  

 Naturstenskompaniets stenhuggeri, Bjärlöv 

10:30 Brytning av natursten 

 Teoretisk genomgång i bussen 

11:00 Brytning av blocksten i praktiken 

 Emmaboda Granit ABs stenbrott, Vånga 

12:00 Produktion av krossprodukter 

 Kort studiebesök 

12:20 Ytbearbetning av natursten 

 Teoretisk genomgång i bussen 

13:10 Lunch på restaurang Tranan, Sibbhult 

14:00 Bearbetning av granit i praktiken  

 Sågning, flamning, krysshamring, slipning, polering och gravstenstillverkning 

 Naturstenskompaniet, Högsma 

15:30 Hemresa 

17:00 Åter i Alnarp 

 
 
 

 
Ämne på väg för att formas till handelsplock. Emmaboda Granit AB, Vånga 

Studenter från SLU Ultuna 
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Praktisk studie av olika färdiga produkter.                     I brottet gäller det att följa stenens riktning 

Bjärlöv Naturstenskompaniet Studenter från SLU Alnarp 
 

 
Delning av block med kilning. Naturstenskompaniet, Bjärlöv LTH-studenter 

 

 
SLU-studenter. Landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer. Emmaboda Grant, Vånga 

 
 
 



MinBaS II 
Mineral•Ballast•Sten                      Område 4                          Rapport nr 4.11: 101231 

 

11 

 

 
Studenter från Skov & Landskab, Köpenhamns universitet studerar tillverkning av gatsten. 

 

 
SLU-studenter studerar gravstenstillvekning. Naturstenskompaniet Högsma 

 
 

Chalmers Arkitektur har genomfört de praktiska övningarna på så sätt att studenterna i har 
delats och en grupp om c:a 30 stunder specialstuderar natursten under två dagar. Först 
studerades stenarbeten i bebyggd miljö i Göteborg och sedan i norra Bohuslän studerades 
stenindustrin. 
Hos Hallinden Granit AB har gruppen studerats modern blockstensbrytning och informerats 
om granitens användningsområden i såväl yttre miljö som för husbyggnadsändamål. 
Efter inkvartering på vandrarhem i har gruppen nästa dags förmiddag i Bohusläns Koop. 
Stenindustris fabrik i Skärholmen studerat sågning för diverse produkter samt ytbearbetning 
med flamning, krysshamring, slipning och polering. Under eftermiddagen har gruppen 



MinBaS II 
Mineral•Ballast•Sten                      Område 4                          Rapport nr 4.11: 101231 

 

12 

deltagit i en workshop i Ävja stenbrott där en erfaren stenhuggare ledsagat studenterna i 
konsten att på egen hand kila och handbearbeta granit. 
Denna studentgrupp har för de övriga studenterna fått presenterat sina intryck från natursten i 
arkitekturen och stenbrytning och tillverkning. 
 

 
Chalmersstudenter på workshop i Ävja stenbrott 

 
2. Fördjupade studier. Exempel 
2a. Markbyggandets hårda material och konstruktion 15hp 
För studenter som vill fördjupa sig i ämnet finns möjligheter till speciella kurser 5 p till 15 p 
(ev. kombination med andra hårda material). 
Exempel på en sådan kurs är kursen ”Markbyggandets hårda material och konstruktion 15hp” 
på SLU, både i Ultuna och Alnarp. Där kommer natursten in i sitt sammanhang med andra 
hårda material. I denna kurs får natursten c:a 20 % av det totala kursutrymmet. 
Undervisningen omfattar såväl teori (”Natursten som bygg- och anläggningsmaterial”) som 
workshops (några dagars stenhuggeripraktik) och annan praktik.  
Ytterligare fördjupning kan ske genom projektarbete. 
 
2a.1. Fördjupad teori 
Fördjupning sker på samtliga de avsnitt som ges i 2.1. ovan. 
Dessutom studeras speciellt  
 Dimensionering och hållfasthetsberäkning 
 Enhetsoperationer vid montering  
 Kostnadskalkylering 
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SLU-studenter från Ultuna, där naturstensundervisningen genomförs på närbelägna SGU, Uppsala. 

  
2a.2. Workshops 
Under projektets gång har vissa fasta ”praktikplattformar” på olika orter etablerats. Tillgång 
till utrustning, kvalificerade handledare och närhet till verksam industri är grunden för dessa. 
På tre platser finns nu detta – Stenakademien i Bohuslän, Stenriket i Nordöstra Skåne och 
Borghamn i Östergötland. 
Workshops föregås (i allmänhet) av ett besök på de tilltänkta workshopsplatserna, där 
studenterna får tänka igenom och planera vilka arbeten, produkter, de vill göra. Skisser och 
diskussioner med lärare och handledare.  
Under workshopens 2-3dagar får studenterna möjlighet att ”känna på” materialet natursten. 
Första momentet har varit materialval och sedan har man bearbetat/tillverkat olika alster. Allt 
för att få en förståelse för hur materialet kan användas – dess möjligheter och begränsningar. 
Vid dessa Workshops har representanter från stenföretagen fungerat som handledare. Här har 
omfattande resurser lagts ner, allt för att ge en kvalitativ verksamhet. Utrustning (verktyg och 
maskiner) har de olika företagen också ställt upp med. Rent praktiskt så har allt från mortlar 
till parkbänkar och stenbord tillverkats. 
Några av studenterna har sedan i det projektarbete som ingår i kursen valt natursten eller en 
kombination natursten och andra material. Därmed har de fått ytterligare ett antal dagars 
erfarenhet av natursten. 

   
Val av material   Bearbetning 
(Studenter från SLU Alnarp hos Zaar)  (Studenter från SLU i Högsma) 



MinBaS II 
Mineral•Ballast•Sten                      Område 4                          Rapport nr 4.11: 101231 

 

14 

            

   
Bearbetning    Bearbetning 
(Studenter från SLU i Högsma)  (Studenter från SLU Ultuna hos 

Borghamns Stenförädling) 
 

 
Färdiga alster (Bord/Stol) 

 

 
Färdiga alster (Parkbänk) 
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2b.Kyrkogårdsförvaltning, 15 hp, LP0506 
Här ingår föreläsningar om gravstenar och övrig användning av natursten i kyrkogårdsmiljö. 
Praktisk inventering av gravvårdar på kyrkogårdar har här genomförts. 
Tre årskurser med 15 elever i varje kull har omfattats av denna del. 
 
2.c. Naturstenskurser i Bohuslän, 5hp “Forma i Sten”  
I gemensam regi av Stenakademien och Institutionen för Arkitektur vid Chalmers, 
genomfördes under sensommaren 2007 och 2009 en frivilligkurs för arkitekt och 
ingenjörsstudenter kallad ”Forma i sten” vilken är en 5hp poängskurs i materiallära. 
Under år 2007 genomfördes kursen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Bovallstrand och 
2009 hos Hallindens Granit AB i Hallinden.  
Den teoretiska delen av kurserna delgav i stort information om brytningsförfarande med 
studiebesök i stenbrott och på tillverkningsenheter där de olika bearbetningsmöjligheterna 
visades. Då studenterna hade tillgång till såväl granit som marmor och kalksten för sina 
praktikarbeten så belystes också skillnaden mellan silikat och karbonatsten och deras olika 
användningsområden. 
Efter det att studenterna har undervisats om byggnaders och anläggningars förhållande till det 
yttre rummet får de uppgiften att efter egna idéer och skisser forma sina egna projekt. 
Naturstensmaterial, maskiner och verktyg står till studenternas förfogande och med stöd av 
personal från stenföretagen genomför de därefter sina skissade projekt. 
 
Kursen har genomförts under sensommaren 2007 och 2009 med 15 respektive 17 studenter i 
vardera kursen. 
 

’ 

Framtida stenfrälsta Chalmersarkitekter fullt koncentrerade på arbetet under frivilligkursen 
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Här pågår redovisning av de arbeten som gjorts under 5-poängskursen 2007. 

Notera de löst lavade valven som tål att klättra och sitta på utan någon förankring mellan blocken. 
 
 

 
Alster från 5-poängskurs med Chalmersstudenter 

3. Examensarbeten 
Under projektets gång har fem examensarbeten genomförts och ytterligare två är uppstartade. 
 
4. Forskning 
Lic/doktorsarbetet ”Fogar vid markplattor av natursten” har dragits igång på SLU Alnarp med 
visst samarbete från LTH. 
Vidare har forskningsarbetena "Mallar för egenkontroll", "Naturstenmurar i kyrkogårdsmiljö" 
och "Konstruktioner med natursten i utemiljö" avslutats. Dessa tre på SLU. Projektet 
"Konstruktioner med natursten i husbyggnad" har påbörjats på LTH.   
 
5 . Teknikspridning anpassad till målgruppen  
På denna punkt har endast begränsad verksamhet skett. 
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6. Utbildning av handledare och övrig personal 
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7. Dokumentation/läromedel 
Delar av Stenhandboken delas ut till eleverna. Men det behövs en mer studentanpassad 
dokumentation. Kurt Johansson har påbörjat en sådan dokumentation som ett sammanfattande 
självständigt kompendium. Dessutom har ett samarbete påbörjas med författare av mer 
övergripande studentläroböcker i byggmaterial-lära. 
 
 
2011-03-10 Kurt Johansson 


