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Sammanfattning 
Projekt 4.7 som från början hade arbetsnamnet ”Goda exempel med natursten i arkitekturen” 

har fått som slutig titel ”Stenarkitektur”, kort och gott, och publiceras som en bok tryckt i 

5000 exemplar, utgiven av bokförlaget Balkong den 15 mars 2011. Det är ett verk på 164 

sidor som beskriver fyra utvalda stenbrott samt 43 objekt. Det äldsta är Våmbs kyrka i 

Västergötland och det färskaste är Sjövikstorget i Stockholm. 

 

Rasmus Wærn arkitekt,  tekn dr, arkitekturskribent/kritiker

Patrik Lindell fotograf

Recension och beskrivning av boken Stenarkitektur. 

 

Målet för projekt har varit att ge beslutsfattare – i första hand byggherrar och arkitekter – 

inspiration till att använda natursten på ett funktionellt och estetiskt sätt. Projektets fokus har 

varit att beskriva de estetiska aspekterna av naturstens användning i arkitekturen. 

Som projektledare anlitades arkitekten, tekn dr, Rasmus Wærn. Han är en rutinerad 

arkitekturskribent/kritiker med arkitekturhistoria i sin doktorsexamen och nu verksam på 

Wingårdhs arkitektkontor. För att få enhetligt bildmaterial fick fotografen Patrik Lindell 

uppdraget att ansvara för bildmaterialet. 

Innehåll och övriga administrativa data se nedanstående bilder. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 
 

Bakgrund 
Redan den romerska arkitekten/ingenjören Vitruvius som verkade vid Kristi födelse 

konstaterade att de viktigaste egenskaperna för en god byggnad är Skönhet, Funktion och 

Hållbarhet. Detta gäller i högsta grad än i dag. 
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Vitruvius 
Romersk arkitekt/ingenjör, vid Kristi födelse

som hade stort inflytande på renässansarkitekturen  

• Firmitas Hållbarhet

• Utilitas Funktion (ändamålsenlighet)

• Venustas Skönhet

De architectura libri decem ("Tio böcker om arkitektur")

Viktigaste egenskaperna hos en byggnad/anläggning ?

MinBaS

Mineral•Ballast•Sten

Gäller i högsta grad idag!

 
 

För att försvara en byggnation eller anläggning måste självklart konstruktionens värde 

överstiga konstruktionen livscykelkostand. Detta ska uttryckas i form av pengar och 

miljöbelastning. Det kan dock vara svårt att hitta enhetliga mått. Hur mäter man t.ex. 

skönhet.? Figuren nedan åskådliggör förhållandet. 

 

Konstruktionens värde <-> 

livscykelkostnad

Konstruktionens

värde

Venustas

Estetik

Hållbarhet 

Firmitas
Funktion 

Utilitas

Livscykelkostnad

- Pengar €

- Miljöbelastning

- Investring/produktion

- Underhåll

>

Kultur-

bärare

större än

Känsla

Själ

 
 

Dessa tre dimensioner plus eventuellt några ytterligare faktorer måste alltid beaktas i 

projektskedet. Sedan kan de ges olika vikt beroende på objektets art. 
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Balans i konstruktionen?

 
 

Boken Stenarkitektur ska ses i kombination med de andra publikationerna från Sveriges 

Stenindustriförbund. 

 - Stenhandboken fokuserar på teknik (hållbarhet och funktion) 

- De båda böckerna Sten i detalj – Utemiljö och Sten i detalj – byggnader ger 

exempel på estetiska och funktionella konstruktioner i natursten. 

- Stenarkitektur lyfter fram stenens estetiska möjligheter. 

 

Boken 

Stenarkitektur

Stenhandboken

Böckerna

Sten i detalj

Stenhandboken
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Nedan ser vi ser vi Sveriges Stenindustriförbunds tre huvudpublikationer och deras 

inriktning.. Till detta ska läggas tidningen STEN. 

 

Stenindustrin 

Dokumentation 

Teknik 

Hållbarhet 

Funktion

Estetik

Funktion

Exempel

Estetik

Inspiration

Stenhandboken
Sten i

detalj

Stenarkitektur

 
 

De olika publikationernas roll vid olika skeden i byggprocessen illustreras nedan. 

Stenarkitektur spelar där en viktig roll i idéskedet för byggherre och arkitekt.  

 

 

Prut- och bytskedet

Boken Stenarkitektur

Boken 

Stenarkitektur

Böckerna

Sten i 

detalj

Stenhandboken 

Stenhandboken 
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Projektets genomförande 
Projektet påbörjades hösten 2008 med insamling inom Sveriges Stenindustriförbund av 

uppgifter om intressanta objekt som skulle kunna ingå i en kommande presentation.  

Ett hundratal förslag kom in på detta sätt.  

 

Hösten 2009 kom så nästa steg - att tillsätta en större arbetsgrupp som skulle föra projektet 

vidare. Från stenindustrin deltog Mats-Ola Ericsson, Göran Falk, Kurt Johansson, Christer 

Kjellén och Lennart Selrot (projektledare). Gruppen kompletteras med personer från 

arkitektkåren, vilka alla också hade lång erfarenhet från utbildning vid våra högskolor, 

nämligen Thorbjörn Andersson, Mats Edström, Johan Hedborg och Rasmus Wærn. Gruppen 

fastställde snabbt urvalskriterier för de objekt som skulle ingå i en rejäl bok. Det gällde 

tidsmässig fördelning (dåtid och nutid), geografisk fördelning (bara objekt i Sverige), balans 

mellan olika stentyper, hus- resp. landskapsarkitektur mm. 

Gruppen utsåg Rasmus Wærn som huvudansvarig för boken. Till sin hjälp kontrakterade han 

fotografen Patrik Lindell, som tog nya bilder av samtliga objekt, och formgivaren Matilda 

Plöjel. 

En ursprunglig objektlista på över 200 projekt genomgicks och nagelfors. Till slut stannade 

alltså listan på 43 objekt.  

 


