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Sammanfattning 
För projekt 4.8 som från början hade arbetsnamnet ”Prisvärda detaljkonstruktioner med 

natursten” var planen att projektet skulle bestå av en rapport av mer tekniska karaktär. Ett 

kondensat av denna skulle sedan bearbetas till ett mer säljande dokument att ingå som ett 

häfte i Stenhandboken. 

Målet för projekt har varit att ge föreskrivande led, i första hand arkitekter, inspirerande 

exempel på konstruktionsdetaljer med natursten med högt funktionellt och etiskt värde. 

Vid riggningen av projektet och val av personer för dess genomförande, beslutades att 

projektet skulle delas upp i två delar, en del behandlande utemiljö och en del behandlande 

byggnader. 

Som utförare av projektet valdes personer med nära relation till föreskrivande led och med 

akademisk förankring. Delen Utemiljö har genomförts av en landskapsarkitekt och en 

landskapsingenjör anställda vid Sveriges Landskapsinstitut, SLU, i Alnarp. Delen Byggnader 

genomförs av två arkitekter tillika professorer anställda vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, i 

Lund. 

Under projektets gång har vi skaffat oss mer kunskap och idéer om marknadens behov och 

nytta av dokumentation i ämnet. Vid utformning av slutprodukten har vi också knutit ihop den 

på ett logiskt sätt med projektet/boken Stenarkitektur. Samma formgivare har anlitats och 

resultatet i två böcker är i sin utformning nära anslutet till ”Stenarkitektur”. Det framgår 

tydligt att de bildare en trilogi. Den ursprungliga tanken med häften i Stenhandboken 

övergavs och de tre böckerna får ses som en självständig serie, med möjligheter till 

kompletteringar i framtiden. Böckerna har fått titlarna ”Sten i detalj – utemiljö” och ”Sten i 

detalj – byggnader”, och trycks i vardera 5000 exemplar, och ges ut på bokförlaget Balkong. 

Utgivningen kommer att ska ske efter semestern. Varje bok innehåller 200 sidor och c:a 300 

bilder av olika konstruktioner med natursten. Format 138 x 193 mm, 4 + 4 färger, 130 g 

papper. Omslag med mjuka pärmar, papper: svart Colorit 270g, med screentryck i silver.  

Tillsammans ger de båda böckerna c:a 400 exempel på goda funktioner/lösningar/detaljer 

genom c:a 600 bilder med beskrivningar, vilket framgår av nedanstående 

innehållsförteckning. 
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Sten i detalj - utemiljö

    

Sten i detalj - byggnader

© Mats Edström, Kerstin Barup och

Stenindustrins Forskningsinstitut

Foto: se list sid. 200 

Utgivare: Stenindustrins Forskningsinstitut

Formgivning: Matilda Plöjel

Distribution: Balkong Förlag

Tryck hos Pritografen Halmstad

ISBN 978-91 95581 56-7

6 Inledning

9 Golv – mönsterkombinationer

34 Golv – färgkombinationer

54 Golv – socklar

64 Entréer

84 Beklädnadstrappor

109 Fribärande trappor

114 Tillgänglighetsanpassning

119 Väggbeklädnader

134 Inredningsdetaljer

144 Fasader och portaler

164 Yttre entrétrappor – ramper

184 Natursten som byggmaterial

186 En konstruktions värde

188 Liten ordlista

 
   

 

Bakgrund 
Genom den strikt teniska publikationen ”Stenhandboken” med dess olika delar har 

stenbranschen skaffat sig en stabil teknisk plattform. I Stenhandboken fanns det dock få bilder 

på exempel för att vägleda arkitekterna och projektörerna i sitt arbete med 

detaljkonstruktioner. Behovet av detta är stort och syftet med ”Sten i detalj” är att ge 
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projektörer ett antal exempel på goda detaljkonstruktioner. Det förelåg alltså ett stort behov av 

fältstudier och litteraturstudier av goda detaljkonstruktioner. Dessa skulle beakta balansen 

mellan Skönhet, Funktion och Hållbarhet. Detta beskrivs mer utförligt i projektet 4:7.  

 

Medan syftet med ”Stenarkitektur” är att stimulera byggherrarna att använda natursten, är 

syftet med detta projekt, 4.8, som sagt att hjälpa projektören att finna god lösningar på 

detaljnivå.  

 

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!

 
De grundläggande parametrarna för konstruktioner 

 

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

projektskedet. Sedan kan de ges olika vikt beroende på objektets art och syfte. 

 

Konstruktionens värde <-> 

livscykelkostnad

Konstruktionens

värde

Venustas

Estetik

Hållbarhet 

Firmitas
Funktion 

Utilitas

Livscykelkostnad

- Pengar €

- Miljöbelastning

- Investring/produktion

- Underhåll

>

Kultur-

bärare

större än

Känsla

Själ

 
En konstruktions livscykelvärde måste vara större än dess livscykelkostnad 
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De båda böckerna ”Sten i detalj – Utemiljö” och ”Sten i detalj – byggnader”, som ger 

exempel på estetiska och funktionella konstruktioner i natursten ska ses i kombination med de 

andra publikationerna från Sveriges Stenindustriförbund. 

 - ”Stenhandboken” som fokuserar på teknik (hållbarhet och funktion) 

- ”Stenarkitektur” som lyfter fram stenens estetiska möjligheter. 

 

Boken 

Stenarkitektur

Stenhandboken

Böckerna

Sten i detalj

Stenhandboken

 
De olika publikationernas olika roller i vid projektering 

 

 

Nedan ser vi ser vi Sveriges Stenindustriförbunds tre huvudpublikationer och deras inriktning. 

Till detta ska läggas tidningen STEN. 
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Stenindustrin 

Dokumentation 

Teknik 

Hållbarhet 

Funktion

Estetik

Funktion

Exempel

Estetik

Inspiration

Stenhandboken
Sten i

detalj

Stenarkitektur

 
Stenindustrins tre olika huvudpublikationer  

 

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

”Sten i detalj” spelar där en viktig roll i projekteringsskedet.  

 

 

Prut- och bytskedet

Boken Stenarkitektur

Boken 

Stenarkitektur

Böckerna

Sten i 

detalj

Stenhandboken 

Stenhandboken 
 

De olika publikationernas roll i bygg- och anläggningsprocessen 
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Projektets genomförande 
Projekt 4.8 hade från början arbetsnamnet ”Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten”  

Målet för projekt har varit att ge föreskrivande led, i första hand arkitekter, inspirerande 

exempel på konstruktionsdetaljer med natursten med högt funktionellt och etiskt värde. 

Planen var att projektet skulle bestå av en rapport av mer tekniska karaktär och där man för 

varje exempel noggrant skulle värdera de tre parametrarna estetik, funktion och hållbarhet. 

Sedan skulle ett kondensat av denna sedan bearbetas till ett mer säljande dokument att ingå 

som ett häfte i Stenhandboken.  

Projektet statades 2008 med att projektgruppen listade olika områden som skulle studeras. 

Vid riggningen av projektet och val av personer för dess genomförande, beslutades att 

projektet skulle delas upp i två delar, en del behandlande utemiljö och en del behandlande 

byggnader. För att komma målgruppens tänkesätt nära valdes som utförare av projektet 

personer med nära relation till föreskrivande led och med akademisk förankring. Delen 

Utemiljö har genomförts av en landskapsarkitekt och en landskapsingenjör anställda vid 

Sveriges Landskapsinstitut, SLU, i Alnarp. Delen Byggnader genomförs av två arkitekter 

tillika professorer anställda vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, i Lund. 

Projektets grundläggande arbete har varit att genom fältstudier och litteraturstudier finna 

funktioner/konstruktioner/detaljlösningar som kännetecknas av estetik, funktion och 

hållbarhet.  

Det insamlade materialet har sedan bedömts och kompletteras av en expertgrupp från 

Stenindustrins Forskningsinstitut.  

Under projektets gång vi skaffade vi oss mer kunskap och idéer om marknadens behov, 

målgruppens sätt att tänka och nytta av dokumentation i ämnet. Planen med en rapport och ett 

mer säljande dokument övergavs, och beslut fattades att slutresultatet skulle bestå av två 

böcker, en för utemiljö och en för byggnader. Vid utformning av slutprodukten har vi också 

knutit ihop den på ett logiskt sätt med projektet/boken Stenarkitektur. Samma formgivare har 

anlitats och resultatet i två böcker är i sin utformning nära ansluter Stenarkitektur. Det 

framgår tydligt att de bildare en trilogi.  

För att få koordinering och sammanhållning har vi varit mycket konsekventa, sålunda 

omarbetades ett helt för tyckning helt färdigt koncept och anpassades till samma form som 

boken ”Stenarkitektur”. 

 

Bilaga  

Som bilaga till denna rapport bifogas ett pdf-dokument med tryckfärdigt original. 

 

 

 

 



Sten i detalj – utemiljö

Åsa Bensch och Hanna Fors 



© Åsa Bensch, Hanna Fors  

och Stenindustrins Forskningsinstitut

Foto: se lista sidan 200 

Utgivare: Stenindustrins Forskningsinstitut

Formgivning: mpvk

Typograf: Thomas Hirter

Distribution: Balkong Förlag

www.balkongforlag.se

Tryck: Printografen, Halmstad 2011
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Denna bok är resultatet av ett projekt som utförts av Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp inom ramen för forsknings- och 
utvecklingsprogrammet MinBaS II. Finansiering har förutom från 
MinBaS erhållits från Stenindustrins Forskningsinstitut (StenForsk) 
och Kompetenscenter Sibbhult. 

Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur, vars syfte är att vara ett 
inspirerande och illustrerande komplement till den tekniskt strikta 
Stenhandboken framtagen av Stenindustrins Forskningsinstitut. 

Förhoppningen är att denna exempelsamling med olika naturstens-
lösningar ska kunna inspirera till, och förenkla för, beställare, arki-
tekter och projektörer  att använda natursten.

Vi vill rikta ett varmt tack till StenForsks referensgrupp för projektet 
som har lämnat värdefulla synpunkter och kommentarer samt bi-
dragit med bilder. I denna grupp har ingått Kurt Johansson, Joakim 
Steen, Anders Winbo, Göran Falk, Christer Kjellén, Mats-Ola Ericsson,  
Lennart Selrot och Kai Marklin. Projektet startades under våren 
2009 och har faktagranskats av Kurt Johansson, Christer Kjellén 
och Lennart Selrot.

Alnarp, april 2011

Åsa Bensch Hanna Fors
Universitetsadjunkt, SLU Forskningsassistent, SLU
Landskapsingenjör Landskapsarkitekt
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Inledning

Syftet med denna bok är dels att inspirera till användning av natur-
sten i konstruktioner i vår utemiljö, dels att vara ett illustrerande 
komplement till det tekniskt strikta häftet Utemiljö i Stenhandboken. 
Förhoppningsvis kan den förenkla för beställare, arkitekter och 
projektörer i kontakten med stenleverantörer. De exempel vi visar 
är inte specialtillverkade för en viss plats, utan skulle kunna fylla 
en eller flera funktioner på andra platser. Rena utsmyckningar eller 
konstverk behandlas därför inte i denna bok.

Boken avser inte att ge någon djupare utförlig teknisk information. 
För detta hänvisas till Utemiljö (2007), Stenkartoteket (2011) och 
Allmänt (från 2011), som alla ingår som separata häften i Stenhand-
boken. Se vidare www.sten.se från vilken nedladdning kan ske. 

Eftersom möjligheterna till variation av stensort, form och ytbear-
betning är stora, närmast oändliga, är det omöjligt med generella 
prislistor. I avsnittet »En konstruktions värde i förhållande till kostnad« 
resonerar vi lite kring detta. Stensorter från olika stenbrott kan 
ha olika egenskaper även om de har samma namn. För att vara 
säker på att stensorten är den man avser rekommenderas därför 
att man skaffar stenprover från det aktuella brottet. Sten från hela 
världen finns på den svenska marknaden. Avseende svensk sten 
finns idag ett 25-tal företag med aktiva stenbrott, som tillsammans 
levererar ett 70-tal stensorter till våra utemiljöer.

Förr beställdes sten muntligt. De personer som beställde stenarbeten 
kanske oftare pratade och diskuterade med dem som levererade 
och formade stenen. Beställaren kunde lita på den fackkunskap som 
fanns hos leverantören. Kanske tog man sig tid att studera  redan 
utförda arbeten och även att besöka stenbrotten för att skapa sig 
en uppfattning om stenmaterialet. Idag är transporter av natursten 
relativt sett billiga och stenbrottet och förädlingsverksamheten  

kan ligga långt bort. Vi exporterar och importerar natursten till och 
från hela världen. Kommunikationen idag sker via telefon, webb-
sidor och mejl. Detta ställer högre krav på kunskap hos beställare, 
projektörer och arkitekter som måste vara mycket tydliga i sina 
föreskrifter för att den levererade stenen ska motsvara förvänt-
ningarna. 

Vi vill med denna exempelsamling fylla ut behovet av information 
och ge en snabb överblick över några av de möjligheter som ges 
med natursten. Förhoppningsvis ska den inspirera och förenkla 
för beställare, arkitekter och projektörer i sin kommunikation med 
stenleverantörer. Bilderna är tänkta att kunna användas som ett 
första underlag, kring vilka man kan diskutera och påbörja sin egen 
utformning av naturstenskonstruktioner. En bild säger ju som be-
kant mer än tusen ord och kan enkelt få alla inblandade att bättre 
förstå vad man vill uppnå. Avsnitten »Natursten som bygg- och 
anläggningsmaterial« och »Liten ordlista« i slutet av denna skrift  
tar kortfattat upp några av de tekniska termer man stöter på i sam-
band med beställning av naturstensprodukter.

För mer utförlig information hänvisas till hemsidan för Sveriges 
Stenindustriförbund, www.sten.se, där man kan söka sig vidare till 
önskad information för hjälp vid stenval och projektering.



9

Sten som skapar enhetlighet

Naturstensdetaljer med olika funktioner och former tillverkade av 
samma stensort med samma eller varierande ytbearbetning ger en 
sammanhållade och enhetlig känsla.

Inom området kring järnvägsstaionen i Lund har man med samma 
stenstsort och med samma grundform skapat en varierad, men 
ändå sammanhållen detaljarkitekur. Här har använts samma block 
med välvd topp som fristående mur och stödmur. På ett ställe har 
blocken sågats isär och fått byta plats varefter en dricksfontän 
placerats mellan blocken. I området finns också pollare gjorda av 
den välvda toppen på blocken som ställts på högkant.

Bildtext Området nära järnvägsstationen i Lund.

8
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Exempel på konstruktioner

Några exempel är äldre men huvuddelen är från 1990-talet  
och framåt. De är indelade efter funktion. En del exempel kan ha  
flera funktioner, men finns då kategoriserade efter sin huvud-
sakliga funktion.

Funktionerna är:
Markbeläggning med hällar
Markbeläggning med gatsten
Ränndalar och detaljer i markbeläggningar 
Kantsten
Terrängtrappor och gradänger
Murar 
Planteringskärl och upphöjda bäddar
Sittplatser 
Pollare och trafikhinder

Under varje objektsbild finns beskrivet var objekt finns, och i vilket 
sammanhang den är placerad. Där beskrivs också form, stensort 
och bearbetning.
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Markbeläggning – hällar

 Volymmässigt svarar markbeläggning med hällar för den i särklass 
största andelen av natursten i utemiljö. Många goda exempel finns 
redovisade i litteraturen, inte minst i olika tidskrifter och företags-
kataloger. Här kompletterar vi därför endast med några bilder, där 
olika stentyper och format har använts.
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Markbeläggning – hällar Markbeläggning – hällar

 Torg i nybyggt bostadsområde. Markplattor av flammad ljus och mörk gråsvart 
utländsk granit. Runt gräsytor blockstensmur av krysshamrad grå Bohus Evja. 
Sjövikstorget, Stockholm

Uteplats vid köpcenter beläget strax utanför stadskärnan. Mönsterläggning 
av hällar i varierande fasta format av Hallandsgnejs från Bårarp med flam-
mad resp. krysshamrad yta. Även smågatsten av Bårarpsgnejs. Ro’s Torv, 
Roskilde, Danmark

Renoverat torg i innerstadsmiljö. Tre sorters granit med såväl flammad som 
krysshamrad yta, Flivik Mahogany, Grå Bohus Tossene och Brännhult diabas 
har lagts i ett sinnrikt mönster där även trä flätats in. Nytillverkad gatsten 
förekommer även. Stortorget och Nygatan, Gävle
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Markbeläggning – hällar Markbeläggning – hällar

Spårvagnshållplats. Stora gångbanehällar i fallande längder av kryssham-
rad grå Bohusgranit. Östra Hamngatan, Göteborg

Renoverat torg och gågata. Hällar av grå granit med flammad översida inra-
mad av smågatsten. Ränndalar utförda av storgatsten. Torget, Alingsås

Torg i innerstadsmiljö. Krysshamrad grå Bjärlövsgranit i fallande längder. 
Begagnad smågatsten. Gustav Adolfs Torg, Helsingborg

 Torg i innerstadsmiljö. Plattor i fallande längder och olika bredder av Offer-
dalsskiffer med klovyta. Stortorget, Östersund
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Markbeläggning – hällar Markbeläggning – hällar

Gågata i innerstadsmiljö. Mönsterläggning med polygona plattor av flammad 
diabas och krysshamrad grå Bohusgranit. Möllegränden, Helsingborg

Del av torg, där den ursprungliga stadsplanen visualiserats. Gator och torg  
har utförts med flammad mörk Labrador, bebyggda kvarter med flammad vit  
 Tolgagranit och vattendragen, kanalerna, med mosaiksten. Gustav Adolfs 
torg, Göteborg

 Torgmiljö ute/inne. Mönsterläggning av hällar i fasta format. Flammad Vånga-
granit med bårder av norsk vit granit samt ytor av svart granit av utländskt 
ursprung. Vällingby Torg, Stockholm
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Markbeläggning – hällar Markbeläggning – hällar

Rekreationsområde nära havet. Hällar av flammad grå Bohus, röd Bohus 
och grå Bjärlövsgranit i lika proprotioner. Olika bredder och fallande längder. 
Daniaparken, Malmö

Slottsentré. Hällar av krysshamrad röd och grå Bohusgranit i fallande längder 
och olika bredder. Slottsbacken, Stockholm

Gata i innerstadsmiljö. Mönsterläggning med kvadratiska plattor i olika format. 
Flammad Vångagranit. Bollbrogatan, Helsingborg
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Markbeläggning – hällar Markbeläggning – hällar

Innegård. Plattor av ölandskalksten i fasta format och med flammad yta. 
I bakgrunden upphöjd plateringsyta med kallmur och kalksten Privat villa, 
Falsterbonäset

Entré till arena. Kvadratiska plattor av flammad grå Bohus Tossene i formatet 
500 × 500 × 100 mm. Malmö Arena, Hyllie

Privat trädgård. Oregelbunden kvartsitskiffer monterad i bruk. Grausetvången, 
Norge

Parkområde i innerstadsmiljö. Hällar av flammad röd och grå Bohusgranit 
i fallande längder och olika bredder samt parkbänk. Norra Bantorgsparken, 
Stockholm



24

Markbeläggning – hällar Markbeläggning – hällar

25

Trädgårdsgång. Oregelbundna plattor av Grythytteskiffer med klovyta. 
 Privat villa

Väg på kyrkogård. Markplattor av hyvlad öländsk kalksten i oregelbunda 
format. Hossmo kyrka, Kalmar

Väg på kyrkogård. Oregelbunda plattor av Älvdalskvartsit med klovyta. 
Mora kyrkogård, Mora
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Markbeläggning – gatsten

Gatsten i olika format är det klassiska materialet när det gäller be-
läggning av såväl gator och torg som större vägar. I våra dagar är 
den fortfarande aktuell både som nytillverkad och begagnad sten.
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Markbeläggning – gatsten Markbeläggning – gatsten

Innerstadsmiljö. Begagnad små- och storgatsten i rad- och bågsättning, till-
sammas med gångbanehällar. Vid Rosenlundsbron, Göteborg

Område framför järnvägsstation. Smågatsten i radsättning. Sittbänk och mark-
plattor i flammad grå granit. Bangatan, Lund

Innerstadsmiljö med en ombyggd gata som skall ge plats åt såväl långsam 
biltrafik som cyklister och fotgängare. Gatsten i rak- och bågsättning, vars 
mönster bryts av hällar som ligger på tvären för att bromsa trafiken. Rena 
gångytor avgränsas med breda murar. Östra Boulevarden, Kristianstad
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Markbeläggning – gatsten Markbeläggning – gatsten

Parkeringsplats framför huvudentré till sjukhus. Mellan gångväg och parke-
ringsyta löper en bomberad sträcka av smågatsten, som har en trafikhindrande 
funktion. Rikshospitalet, Oslo, Norge

Torg i bostadsområde. Smågatsten i bågsättning. Upphöjd planteringsyta med 
mur av flammad grå Bohusgranit Evja. Silverdals torg, Sollentuna

Innerstadsmiljö, där trafikerad gata omvandlats till en strandpromenad. Kring 
hällar av krysshamrad grå granit har lagst såväl stor- som smågatsten. Längst 
ut mot kantstenen har man använt den minsta typen av gatsten, mosaik sten. 
Hamngatan, Eskilstuna
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Markbeläggning – gatsten Markbeläggning – gatsten

 Vid entrén till ett konserthus. Mosaikgatsten i olika kulörer infällda i en vit cirkel. 
Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg, Uppsala

Villaentré med grå storgatsten i mönster med röd smågatsten. Privat villa, 
Alingsås

Garageplan vid villa. Radsättning av portugisisk storgatsten. Privat villa, 
Alingsås
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Markbeläggning – gatsten Markbeläggning – gatsten

 Torgyta i stadskärna, nära hamnområde. Nyskapande mönster med vit gatsten 
i sinuskurvor och grå gatsten i bågsättning. I den senare är en platta av diabas 
inbäddad, vilken i sin tur förbinds med nästa platta med gatsten i samma material. 
Inre hamnen, Sundsvall

Torg i förortscentrum. Gatsten av röd Vångagranit och ljus Ekebergsmarmor, 
som satts i ringar, vilka avgränsas av svart diabas. Vällingby centrum. Stockholm

Infart till villa. Begagnad små- och storgatsten av röd och grå Bohusgranit i 
bågsättning. Rubbelmurar i samma stensorter. Privat villa, Djursholm
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Detaljer i markbeläggningar

Att använda natursten till detaljer i markbeläggningar förhöjer ofta 
helhetsintrycket. I detta avsnitt behandlas bland annat detaljer som 
underlättar i trafiken, detaljer för tillgänglighetsanpassning och 
trampstenar. Användandet av ränndalar i våra hårdgjorda miljöer 
gör att avvattning blir effektivare, ibland kan de dock skapa pro-
blem för framkomligheten. I detta avsnitt ges exempel på ränndalar 
som inte hindrar framkomligheten och som samtidigt genom sin ut-
formning tillför en vacker detalj till den omgivande beläggningen.
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Dagvattenkanal genom bostadsområde. Trampstenar av röd Älvdalskvartsit 
länkade till varandra med rostfria stålprofiler. Stenarna ger en möjlighet att  
snedda över kanalen. Kajkant och pelare i granit. Hammarby sjöstad, Stockholm

Bostadsområde. Rektangulära hällar i röd granit med klippta kanter och flam-
mad ovansida ligger som trampstenar i en yta belagd med makadam. Häst-
hagavägen, Varberg
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Detaljer i markbeläggningar

Mångfunktionell stadsdelspark. Drickfontän i yta av smågatsten i cirkelmönster.  
 Två halva cylindrar i granit intill fontänen underlättar för den som är lite kortare 
att nå upp. Kristinebergs strandpark, Stockholm

Centralt belägen park. Oregelbundna trampstenar av kalksten skapar ett gång-
stråk över gräsmattan fram till en sittgrupp av block i samma stenmaterial. 
Plattorna är försänkta så att gräsklippare kan passera över dem. Stadsparken, 
Helsingborg
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Torg i hamnnära område. Brunnslock av flammad granit. Køge, Danmark

Gågata i centrum. Servisbetäckning omgiven av smågatsten på trottoar be-
lagd med betongmarkplattor. Anpassning av betongplattor till rund brunn. 
Skomakaregatan, Lund

Centralt belägen park. Vid entrén till parken finns denna »Här-går-man«-platta 
infälld i gångvägen av asfalt. Plattan är av granit och mönstret har blästrats ut. 
Stadsparken, Helsingborg

Gång- och cykelstråk mellan park och torgyta. Brunnsbetäckning omgiven av 
en vid cirkel med smågatsten i granit. Ytan i övrigt är belagd med smågatsten 
i bågsättning. Stortinget, Oslo, Norge
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Vändplats vid hamn. Markering för buss gjord av röd, ljusgrå och mörkgrå 
smågatsten i granit. Rönnäng, Tjörn

Korsning. Trekanter med smågatsten av marmor markerar väjningslinje som 
förtydligar väjningsplikt. Utmed basen på trekanterna löper två rader med 
storgatsten. I övrigt är gatan belagd med smågatsten i bågsatt mönster. Bygg-
mästaregatan, Lund

Utanför resecentrum. Begagnad smågatsen samt nytillverkade kontraststenar 
av ljus marmor. Resecentrum, Broby
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 Torgyta mellan bibliotek och gata. Ledstråk från busshållplats till bibliotekets 
ingång. Närbild av taktilt stråk med kupolplattor i krysshamrad granit och 
spårade plattor i flammad diabas. Biblioteket, Höllviken

Trafikplats i innerstadsmiljö. Spårade plattor och gångbanehällar av kryssham-
rad granit. Triangeln, Malmö

Äldre innerstadsmiljö. Kupolplattor av flammad/blästrad svart Brännhult-
diabas, spårade plattor och markhällar av flammad Bårarpsgnejs, kontrast-
plattor av flammad norsk vit granit. S:t Larsgatan, Linköping
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Trottoar i äldre stadsdel. Grunda ränndalsplattor i krysshamrad granit leder 
regnvatten från stuprör över trottoaren till en dagvattenbrunn i gatan. Trot-
toaren har mittstråk med flammade granithällar, genom vilket ränn dalen löper. 
På sidorna om detta stråk ligger smågatsten. Arsenalsgatan, Stockholm

Stor öppen plats i förlängning av aveny. Grund ränndal med raka kanter och 
nästan plan botten. Ränndalen är uthuggen i liggande granitblock med kryss-
hamrad yta. Blocken ligger i framkanten på en böjd stödmur och fungerar även 
som en avtäckning. Götaplatsen, Göteborg
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Detaljer i markbeläggningar Detaljer i markbeläggningar

Gångstråk i bostadsområde. Ränndalsplatta i flammad granit med nästan 
halvcirkelformad, smal fåra. Plattan omges på bägge sidor av marktegel. Scania-
platsen, Malmö

Öppen yta framför huvudentré. Ränndal med tydligt plan bottensten omgiven 
av två stenar i vinkel. Alla stenar är smågatsten i granit. Ränndalen utgör en 
tydlig skiljelinje mellan den asfaltsbelagda gatan och ytan med skiffer. Univer-
sitetsområdet, Oslo, Norge

Gästkaj med gångstråk. Krysshamrad ränndalsplatta i granit med raka, slut-
tande kanter som slutar i ett veck. Ränndalen ansluter till yta med granithällar 
av samma stensort och ytbearbetning och till smågatstensyta. Vinklade dag-
vattenbrunnarna. Helsingörskajen, Helsingborg
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Detaljer i markbeläggningar

Fotbollsplan med konstgräs i stadsdelspark. Enkel rad med storgatsten utmed 
ränndal försedd med aluminiumbetäckning. På bilden syns två kvaliteter av konst-
gräs. Kristinebergs bollplan, Stockholm

Gångstråk. Ränndalsplattor i krysshamrad granit med en bred botten och 
vinklade sidor. Plattorna leder inte bara vattnet fram till dagvattenbrunnarna, 
utan omger även brunnsbetäckningen. Här saknas den oerhört viktiga fogen 
mellan plattorna, vilket har lett till avslagna hörn. Centralstation, Stockholm

Knutpunkt för kollektivtrafik. På ytan finns ett antal parallella låglinjer i vilka det 
ligger ränndalar av rektangulära, flammade granitplattor. Plattornas form gör 
att man utan problem kan rulla över ränndalen. Vattnet i alla ränndalar leds 
till trädgropar eller rabatter på torget. Odenplan, Stockholm
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Gång- och cykelstråk mellan park och torgyta. Bred, svagt konkav ränndal av 
smågatsten i halvstensförband. Sidorna av ränndalen omges av granithällar. 
Stortinget, Oslo, Norge

Mindre torgyta med damm. Runt dammen som omger Turning Torso löper en 
konkav ränndal av granithällar med raka, sluttande kanter och borrade hål  
i  botten. Denna har mer funktionen av en linjeavvattning än ränndal. Rännan  
omges av en yta av smågatsten respektive granithällar. Västra hamnen, Malmö
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Kantsten

Kantstenen används för att skilja olika markytor åt och ofta för att 
underlätta avrinningen av dagvatten till dagvattenbrunnar. Granit-
kantsten tillverkas enligt europanorm/svensk standard. I detta avsnitt 
används följande termer från standarden: 
Råkilad vinkelkantsten, RV 
Råkilad faskantsten, RF 
Krysshamrad (gradhuggen) vinkelkantsten, GV 
Krysshamrad faskantsten, GF 
Det förekommer även specialtillverkad kantsten i olika format.
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Gångväg i trädgård. Grå Bohus Evja som smågatsten i radsättning och kantsten 
typ RV. Privat villa, Varberg

Trottoar i central stadsmiljö. Rak råkilad vinkelkantsten Bohus Evja. Fattighusås 
vid Nya Ullevi, Göteborg

Kantsten runt planteringar vid torgyta. Råkilad vinkelkantsten, dvs en råkilad 
kantsten med vinkelräthet mellan översida och framsida. Här som radiekantsten. 
Granit, grå Bohus Evja. Eriksbo Torg, Partille
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Gata i bostadsområde med parkeringsfickor inramade av trädgropar. Råkilad 
vinkelkantsten i granit. Samtliga bågar runt trädgroparna skapas med hjälp av 
två konkava och två konvexa kantstenar och mellanliggande raka kantstenar.
Silverdalsvägen, Stockholm

 Taxistation. Gångbanehällar av flammad Vångagranit i bestämda längder 
inramade av krysshamrad faskantstentyp GF av grå Bohusgranit. Centralsta-
tion, Stockholm

Cirkulationsplats. Råkilad faskantsten i granit runt rondell och refuger. Västan-
vägen/Malmövägen, Staffanstorp
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 Terrängtrappor och gradänger

Nivåskillnader fördelas på många platser genom olika former av 
trappvägar. I detta avsnitt ges flera exempel på trappor som även 
är tänkta som sittplatser och gradänger som också ska fylla funk-
tionen som åskådarplats.
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Biblioteksentré. Trappväg med plansteg av smågatsten i granit och rektangu-
lära flammade granithällar. Sättstegen av flammad mörk granit. Universitets-
biblioteket, Oslo, Norge

Entré till huvudbyggnad. Böjd trappväg med plansteg av smågatsten satta  
i halvförband. Kantstenen i sättsteget är råkilad granit. Minervaskolan, Umeå

Entré till central högskolebyggnad. Trappväg i vinkel. Översta och nedersta 
trappsteget har infällda kontrastmarkeringar av svart diabas. Campus Norr-
köping, Norrköping
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Terrängtrappor och gradänger
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Sluttning mellan kulturhus. Bågformade gradänger med råkilad vinkelkantsten 
i framkant av vart steg. Gradängerna har plansteg av gräs. På tre plan har 
gräset bytts ut mot gångar av smågatsten. Nedanför sluttningen finns en cirkel-
formad smågatstensyta. ARoS Aarhus Kunstmuseum, Århus, Danmark

Mindre park. Granitblock med flammad ovansida (plansteg) och råkilad fram-
sida (sättsteg). Alla blocken har vinklade kortsidor vilket underlättar att skapa 
en bågform. Framför blocken ligger två rader med smågatsten, för att förenkla 
gräsklippningen. Kapsylparken, Halmstad

En svängd gradäng tar upp nivåskillnaden. Blocksteg med flammade ovansi-
dor och råkilade kanter samt svagt sluttande långa plansteg med smågatsten. 
Norra Hammarbyhamnen, Stockholm

Park med damm intill bostadsområde. Gradänger med flammad översida och 
råkilad framsida. Dammens avtäckning av granit har flammad översida och 
råkilade sidor. Delsjögatan/Töpelsgatan, Göteborg
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Bostadsområde. Åsnetrappa och gradänger av flammad röd Vångagranit i 
upprustat bostadsområde. Vejleåparken, Ishøj, Danmark

 Torgyta med gradänger som tar upp nivåskillnader. Gradänger i vinklar med 
steg av flammade granitblock. Likadana block omger också trädgroparna. De 
plana ytorna mellan blocken är belagda med smågatsten som övrig torgyta. 
Vid Arbetets museum, Norrköping

Öppen plats framför kyrka. Blockstegstrappa i granit med krysshamrade 
sättsteg och plansteg. Trappan ligger i vinkel mot en åsnetrappa. Trapporna 
ansluter till en storgatstensyta. Roskilde domkyrka, Roskilde, Danmark

Bred trappväg mellan strandpromenad och nedsänkt torgyta. Planstegen 
består av smågatsten i granit och diabas, satta i bågmönster. Sättstegen är 
kantsten i råkilad granit. Daniaparken, Malmö
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Entré till fakultetsbyggnad. Trappa av flammad, röd granit med råkilad fram-
sida. I trappan finns en bred infälld ramp belagd med grå flammade granithäl-
lar och vilplan av röd gatsten. Nedanför och ovanför trappan bildar två rader 
gatsten av diabas kontrastmarkering. Pedagogen, Göteborg

Kontorsområde med restauranger och pausområde i lägre plan nedanför 
trappan och genomfartsled ovanför. Blocksteg och ramper av granit med 
krysshamrade plansteg och sättsteg. I nedersta och översta trappsteget har 
svarta kontrastmarkeringar fällts in. Lindhagensterrassen, Stockholm
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Ramp till kyrka. Runt rampens utsida löper en dubbelstucken kalkstenskant. 
Själva rampen består av rektangulära hällar av topphyvlad kalksten. Markbe-
läggningen nedanför rampen är av kalksten med oregelbunden form. Köpings-
viks kyrka, Köpingsvik, Borgholm

Bostadsområde. Blockstegstrappa i ljusgrå, hyvlad kalksten. Muren består av 
mursten vars synliga sida är dubbelstucken. Övriga sidor är sågade. Kloster-
ledsgatan, Vadstena
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Öppen yta framför museibyggnad. Trappa av topphyvlad kalksten. Mark-
beläggningen nedanför trappan är även den av topphyvlad kalksten. Vida 
Museum, Halltorp, Öland

Hamnnära bostadsgård. Blockstenstrappa i granit med krysshamrade plansteg 
och råkilade sättsteg. Ett råkilat granitblock utgör vangstycke på ena sidan av 
trappan. Sörhallskajen, Göteborg

 Trappa i stadsmiljö. Blocksteg i krysshamrad grå Bohusgranit. Tillgänglighets-
anpassning genom att små svarta »puckar« fällts in i nedersta steget. Lind-
hagensgatan, Stockholm
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Utsiktspark i bostadskvarter. Blocksteg med flammad överyta och råkilade 
kanter. Grå Bohus Näsinge samt svart gabbro, i översta och understa steget. 
Ränndal av begagnad smågatsten. Nelly Sachs Park, Stockholm

Centralt beläget bostadsområde. Halvcirkelformad trappa av krysshamrad 
granit. Trappan löper mellan två höga byggnader. S:t Eriksområdet, Stockholm

Bostadsområde med flerfamiljshus. Smala trappor av flammade blocksteg 
av röd Vångagranit leder upp för branta kullar. Överkanten på trappornas 
vangstycken är i höjd med marknivån. Bjerggården, Ishøj, Danmark
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Stadsdelstorg. Massiva krysshamrade block och blocksteg av Bårarpsgnejs, 
formar trappan. Steghöjden och stegdjupet varierar. Delar av trappan är 
försedd med sitsar av träplankor med samma dimension som plankorna i 
trädäcket nedanför. Möllegraven, Nyborg, Danmark

Öppen yta mellan universitetslokaler och den lägre belägna entrén till biblio-
teket. Blockstegstrappa i flammad granit försedd med låga sittplatser av trä 
som vilar på metalldistanser. Vid universitetsbiblioteket, Oslo, Norge
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Murar

En mur kan ta upp höjdskillnader, hjälpa till att skapa rum, fungera 
som trafikdelare och effektivt stänga ute olika typer av trafik. I detta 
avsnitt ges exempel på alla dessa funktioner samt olika typer av 
murkonstruktioner och olika geometriska mönster.



Murar

82

Murar

83

 Trappan leder från en gata ner till en bostadsgård. Beklädnadsmur i granit, 
råkopp. Muren är en kvadermur. Kortsidan på trappstegen, vilka är råkilade, 
löper ut över murens ovansida och skapar en »avtäckning« av muren. Norra 
Hammarbyhamnen, Stockholm

Rekreations- och parkmiljö. Mur av dubbelstucken kalksten. Liseberg, Göteborg

Kyrkogårdsmur som avskiljare mot väg. Klassisk halvmetertjock kallmurad 
kvadermur från 1930-talet av lokal granit. Älmhult



Murar

84

Murar

85

Nöjes- och rekreationspark. Kallmur av gnejs som kryssmur. Liseberg, Göteborg

Privat villa. Kallmur av klippt kalksten med sedum ovanpå. Rubbeltyp. Köpings-
vik Borgholm

Kyrkogård i historiskt miljö. Kallmur av lokal kalksten. Varnhems kyrka, Varnhem

Genomfartsgata i kontorsområde. Kallmurad, fristående mur av staplade skivor 
av skiffer. Murens avtäckning består av samma stenmaterial som muren i övrigt. 
Framför muren finns en kantsten av granit, vilken döljer murens anslutning mot 
marken och ger ett arbetat intryck. Oslo, Norge
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Innerstadsmiljö. Kallmur av råkilad Älvdalskvartsit. Borlänge Rondell och viadukt intill järnvägsstation. Kallmurade, fristående murar av 
staplade skivor av skiffer. Den övre bilden visar en mur med jämnare tjocklekar 
på skivorna än dem i muren på den undre bilden. Bägge murarna har överst 
en avtäckning av samma stenmaterial. Oslo, Norge
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Centralt belägen park. Fristående bruksmur av rubbeltyp i granit med råkopp. 
Muren skärmar av parken något från den starkt trafikerade genomfartsleden 
utanför. Vasaparken, Stockholm.

Kyrkogård. Rubbelmur som bruksmur av klippt kalksten. S:ta Birgittas kyrko-
gård, Skövde

Park- och torgyta i rekreationsområde nära havet. En kombination av  kvader- 
och rubbelmur uppförd som kallmur av råkilade block. Daniaparken, Malmö

Öppen park som gränsar mot havet. Kallmurad rubbelmur uppbyggd av råkilade 
granitblock. Blocken kommer från tre olika stenbrott vilket ger mer liv åt muren. 
Innanför muren finns en sittplats som vetter mot havet. Daniaparken, Malmö
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Öppen yta mellan flerfamiljshus, med gång- och cykelstråk. Låg blockstensmur 
av röd granit vilken även fungerar som en lång bänk. Alla sidor är grovt råkilade, 
förutom ovansidan och de sidor som är vända mot öppningen i muren. Dessa 
ytor är slipade. Västra hamnen, Malmö

Gångväg mellan flerfamiljshus och parkeringsplats. Fristående blockstensmu-
rar i olika höjder på bägge sidor av gångvägen. Alla block är i råkilad granit 
med tillsatta kanter och krysshamrad ovansida. Torslanda, Göteborg

Entré till park. Tre flammade block med fasade kanter och med inskription, 
ger en tydlig anvisning till parkens entré. Den korta muren hjälper även till att 
skapa ett lugnare rum till serveringen bakom och förhindrar genande trafik över 
gång-/cykelvägen. Stadsparken, Helsingborg

Parkering vid centralstation. Den höga blockstensmuren av flammad gnejs  delar 
effektivt upp parkeringsplatsens öppna yta från ett avskilt stråk för cyklister 
och gångtrafikanter. Skeppsbron, Malmö
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Bostadsområde. Blockstensmur av granit med råkopp. Muren inramar plante-
ringar utmed genomfartsgata och tar upp höjdskillnaden mellan entréer och 
gatuplan. Huvudstagatan, Solna

Centralt beläget torg. Blockstensmur i krysshamrad röd granit med välvd topp. 
Kortsidorna ut mot trappan är polerade. Trappan är uppbyggd av blocksteg i 
röd granit med krysshamrad ovansida och råkilad framsida. I mitten av trappan 
ligger en cirkel av smågatsten. Torget, Skellefteå

Fickpark mellan väg och bostadsområde. Låg mur av granitblock formad som 
konturerna av en husgrund. Insidan och ovansidan på blocken är flammade 
medan utsidan är råkilad vilket för tankarna till en husgrund. Parken Sol & Måne, 
Mariehäll, Stockholm
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Öppen yta framför centralstation. Flammade granitblock med välvd ovansida. 
Likadana block har fått olika funktioner som exempelvis avskärmning eller 
stödmur beroende på var de placerats. I förgrunden syns en drickfontän som 
gjorts av ett block som delats. Bangatan, Lund

Parkeringsplats i anslutning till bussterminal. En låg mur mellan parkeringsyta och 
cykelparkering och en högre mur mot busshållplats. Grovt råkilade diabasblock, 
med tillsatta kanter, i kombination med polerad block. Resecentrum, Broby
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Entré till kulturhus från gågata. Barriärmur av slipade granitblock med mjukt 
rundade hörn. På kortsidorna finns infälld belysning. Muren är en uppskattad 
sittplats. Gågatan har en tydlig längslutning. Kulturhuset, Hässleholm

Lågtrafikerad boulevard och torgyta. I längsriktning ligger låga, breda murar 
av flammade granitblock med något fasade kanter. Murarna fungerar som 
långa bänkar samtidigt som de bildar tydliga trafikavskiljare mellan torgytan 
och den enkelriktade boulevarden. Östra Boulevarden, Kristianstad

Kaj utmed hamninlopp. Barriärmur som tar upp nivåskillnaden mellan kajen och 
den lägre angöringsplatsen. Muren är beklädnadsmur av kilade granitplattor 
med tillsatta kanter (råkopp). Avtäckningen och kortsidorna är krysshamrade. 
Norra Hammarbyhamnen, Stockholm

Ramp framför husentré. Barriärmur beklädd med flammade granitplattor i ett 
kvadermönster. På insidan mot rampen finns ett metallräcke monterat i muren. 
Själva rampen är belagd med flammade granithällar som ansluter till trottoa-
rens betongplattor. Knäppingsborgsgatan, Norrköping
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Liten fickpark. Fristående mur av flammade granitblock med mjukt rundade 
kanter och hörn. En mjukt rundad båge har skapats med hjälp av att raka block 
placerats i en svag vinkel mot varandra, vilket är en billigare lösning jämfört 
med att använda svängda block. Vid Slottsbron, Halmstad

Park mellan flerfamiljshus och villaområde. Svagt svängd, fristående mur av 
granitblock med råkopp och krysshamrad ovansida. Murens ovansida ligger i 
samma höjd som ovansidan på soffornas ryggstöd. Kärrtorpsparken, Kärrtorp, 
Stockholm

 Torgyta mellan bibliotek och gata. Svängd fristående mur av granitblock med 
råkopp. Genom sin placering hjälper muren till att skärma av trafiken och ger 
upphov till ett lugnare rum framför biblioteket. Biblioteket, Höllviken

Öppen plats framför museum som gränsar ut mot starkt trafikerad korsning. 
Fristående mur med tydligt rumsbildande funktion. Muren är en beklädnadsmur 
i granit med råkilade tillsatta plattor på sidorna och krysshamrad avtäckning 
och stolpar. Korsvägen, Göteborg
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Mur utmed gångväg i mångfunktionell stadsdelspark. Stödmur av råkilad granit 
i polygonmönster. Muren är en bruksmur och är liksom avtäckningen i råkilad 
granit. Utmed muren löper en ränndal i smågatsten. Kristinebergs strandpark, 
Stockholm

Bostadsområde. Stödmur av råkilade granitblock inramar uteplatserna i bo-
stadsområdet. Greta Garbos väg, Solna

Gångstråk genom bostadsgård. Stödmur mellan gångbana och upphöjda 
planteringsytor. Alla synliga sidor är råkilade, utom ovansidan som har en 
krysshamrad yta som sträcker sig ca 2 cm ned på framsidan av muren. Murens 
råkilade framsida har tydligt tillsatta kanter. Dockan, Malmö
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Bostadsområde. Stödmur av råkilade, horisontellt monterade granitblock mellan 
fastighet och trottoar. Kantstenen på andra sidan trottoaren utgörs av samma 
stensort med samma ytbearbetning. Linvävarvägen, Sollentuna

Öppen yta mellan upphöjd bostadsgård och brett gång- och cykelstråk. Hög 
stödmur beklädd med kvadratiska skifferplattor. Här har Offerdalsskiffer med 
klovyta, slipad respektive polerad yta använts. Avtäckningen utgörs även den 
av skifferplattor. Sörhallskajen, Göteborg

Öppen yta mellan upphöjd bostadsgård och brett gång- och cykelstråk. Hög 
stödmur beklädd med flammade diabasplattor och granitplattor. Muren har 
en avtäckning av råkilade granitblock. Nederst har muren en utskjutande klack 
som skapar en lång bänk. Sörhallskajen, Göteborg
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Mur intill bollplan i mångfunktionell stadsdelspark. Stödmur beklädd med 
plattor av flammad granit. Plattorna är monterade i ett kvadermönster med 
lodräta genomgående fogar. På ovansidan av muren ligger tjockare plattor 
av samma sten som avtäckning. Kristinebergs strandpark, Stockholm

Huvudentré till Sociala huset. Kryssmur av sprängsten av gnejs. Många av 
blocken har tydliga kilspår kvar. På muren utmed trappan finns en handledare 
i trä monterad. Pedagogen, Göteborgs universitet, Göteborg

Muren ramar in en privat tomt. Beklädnadsmuren har råkilade granitstolpar 
med tillsatta kanter samt avtäckning och plattor mellan stolparna i råkilad 
granit. Skårsvägen, Alingsås
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 Vid landsväg. Kallmurad kvadermur av grå råkilad Bohusgranit.  Moelven, 
Norge

Privat villa. Fristående bruksmur med klippt mursten. Muren har jämn skift-
tjocklek. Avtäckningen är hyvlad med dubbelstuckna långsidor. Öland
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Planteringskärl och upphöjda bäddar

I offentliga miljöer väljer man ofta att skapa planteringar i upp-
höjda växtbäddar. De blir mer synliga men även bättre skyddade 
mot att bli nertrampade och överkörda. Natursten ger möjlig heter 
till många olika, hållbara lösningar, då man kan välja allt från 
kantstenar med standardformat till att skapa helt nya, unika urnor 
i natursten.
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Mindre torg i äldre stadsdel. Upphöjd växtbädd med sidor av råkilade, dia-
basblock. Växtbädden har från ovan formen av ett fylligt kryss. I de fyra 
inre hörnen har man skapat ombonde sittplatser genom att montera rödmålde 
plankor på konsoler fästa i stenen. Lilla torg, Kristianstad

 Trädplanterad gata med breda trottoarer. Rektangulära upphöjda växtbäddar 
som ramas in av smala granitskivor, där alla synliga sidor är råkilade. Invändigt 
är skarvarna klädda med geotextil för att förhindra att matjord tränger ut 
mellan blocken. Östra Boulevarden, Kristianstad

Mindre affärsgata med breda cykel- och gångbanor. Rektangulära, massiva 
granitblock med uthuggna håligheter för planteringar. Sidorna på blocken är 
råkilade och ovansidan flammad. Lövgatan, Hässleholm
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Liten torgyta intill resecentrum. Den upphöjda växtbädden omges av block 
i granit. Sidorna är råkilade med tillsatta kanter och ovansidan krysshamrad. 
Några av blocken har träsitsar av ek som vilar på metalldistanser. Nils Ericssons-
platsen, Göteborg

Plantering på kajen utmed kanal. Planteringen ramas in av kraftiga kantstenar av 
krysshamrad granit med rundade kanter och relativt stor visning. Det finns både 
kantstenar som är raka och med två olika radier. Vid Mälarbron, Malmö
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Gång- och cykelstråk. Fyrkantig, upphöjd växtbädd i krysshamrad granit. 
Hörnen utgörs av kvadratiska block och sidorna av lägre, rektangulära block 
försedda med en utskjutande träsits. Universitetsområdet, Oslo, Norge

Privat bostad. Planteringsytan omges av en kallmur med klippt mursten. Murens 
avtäckning har klovyta och dubbelstuckna långkanter. Markbeläggningen är av 
topphyvlad kalksten i oregelbundna former. Köpingsvik, Borgholm

Entrégång till flerfamiljsbostad. Terrasserade, upphöjda växtbäddar utmed 
husfasader, omgivna av granitblock. Samtliga block är på ovansidan råkilade 
medan sidorna antingen är råkilade eller flammade. Hammarby sjöstad, 
Stockholm

 Torg i ombyggt industrilandskap. Stödmur runt upphöjd trädgrop. Blocken i 
flammad granit fungerar även som sittplats och vangstycke till trappan. Holmen-
torget, Norrköping
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 Trottoar utmed kraftigt trafikerad gata. Parallellt med gatan finns parkerings-
platser som ramas in med ytor av smågatsten. På dessa finns upphöjda cy-
linderformade trädgropar bildade av sex granitblock med krysshamrad yta. 
Tillsammans bildar de en cirkelformad bänk. Apotekergata, Oslo, Norge

Cylinderforamad upphöjd trädgrop bestående av fyra granitblock av kryss-
hamrad granit. Dessa kan även användas som sittplats, om än något låg. Karl 
Johans gate, Oslo, Norge
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Hamnnära bostadsområde. Nedsänkt växtbädd med tre träd, omgärdad av 
svängda, råkilade granitblock med flammad ovansida. Blocken erbjuder en 
naturlig sittplats. Stödmurar och kantsten i bostadsområdet är av samma sten-
material och har samma ytbearbetning. Västra Sannegårdskajen, Göteborg

Litet torg i centrala Göteborg. Bågformade granitblock med fint krysshamrade 
sidor omger en rund, upphöjd planteringsyta. Sittyta gjord av fem svängda 
brädor i bredd och distans i trä. Esperantoplatsen, Göteborg

Liten torgyta i familjebostadsområde. Cirkelbågar i flammad granit skapar 
hel cirkel som omger upphöjd plantering. På torget finns ytterliggare en cirkel 
i granit med samma mått, men som ovan har en sittyta av trä. Silverdals torg, 
Stockholm

Öppen yta belagd med smågatsten framför entrén till biblioteket. Upphöjd 
växtbädd omgiven av block av mörk Labrador. Blockens ovansida är polerade 
och de synliga sidorna råkilade. Kortsidan av blocken är vinklade så att en 
cirkelform lättare kan skapas. Vid Universitetsbiblioteket, Oslo, Norge
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Planteringsyta mellan mindre trafikerad väg och gång/cykelstråk. Liggande 
granitblock har placerats omlott och på så sätt skapat infällda gluggar. Det 
generösa formatet på blocken och de uppkomna gluggarna erbjuder skyddade 
sittplatser. Daniaparken, Malmö

Innegård. Upphöjd planteringsyta skapad av kallmur av klippt kalksten i rubbel-
förband. Privat villa Falsterbonäset

Central torgyta med många träd. Låg, ellipsformad växtbädd med gräs och 
stora träd som ramas in av svängda, liggande granitblock med krysshamrade 
sidor. Clemenstorget, Lund
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Sittplatser

Detta avsnitt inleds med sittplatser tillverkade enbart av natur-
sten, ofta som block i olika former och med olika ytbearbetningar. 
Gradvis ges exempel på sammansatta konstruktioner med trä- och 
metalldetaljer.
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Centralt belägen park. Huggna kalkstensblock i olika storlekar som tillsammans 
bildar en unik »sittgrupp«. Ytan runt blocken har en markbeläggning av oregel-
bundna hällar i samma stenmaterial. Ett gångstråk av oregelbundna kalkstens-
plattor i gräsmattan leder fram till sittgruppen. Stadsparken, Helsingborg

Havsnära bostadsområde. Bänken består av två bågformade block med rå-
kilade sidor och flammad ovansida. Markbeläggningen utgörs av gult mark-
tegel. Daniaparken, Malmö

Havsnära bostadsområde. Sittblock av granit i olika former med råkilade sidor 
och flammad ovansida. Daniaparken, Malmö
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 Torgyta utmed Motala Ström. Bänk bestående av tre svängda block i röd granit 
som tillsammans bildar en båge. Ovansidan är flammad och alla synliga sidor 
är råkilade. Varje block vilar på två mindre block med sågad yta. Kvarnholms-
plan, Norrköping

Entré till ett parkeringshus som gränsar till ett gångstråk. Cirkelformat block av 
flammad granit, som kan användas som sittplats och skyddar den inglasade 
trappvägen i parkeringshuset. Volmers plads, Vejle, Danmark

Havsnära bostadsområde. Stort cylinderformat sittblock med råkilade sidor 
och flammad ovansida. Blockets storlek, placering och samspel med anslutande 
markmaterial gör det till en naturlig samlingspunkt. Västra hamnen, Malmö

Öppen plats framför huvudentré. Massiva, låga cylindrar, ca 1,5 m i diameter i 
krysshamrad granit. Cylindrarna, som erbjuder en naturlig sittplats, framhäver 
entrén samtidigt som de hindrar fordon från att köra igenom glasfasaden. 
Silverdal, Stockholm
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Gångstråk intill busshållplats. Rektangulärt block i diabas med frästa spår i 
den polerade ovansidan. Sidorna är krysshamrade. Blocket vilar på en sågad 
sockel, även den i diabas. Olav V’s gate, Oslo, Norge

Havsnära bostadsområde. Avlång bänk gjord av ett helt block röd Vånga-
granit med polerad ovansida, välvd och slipad kant samt pikhuggna sidor som 
lutar ut mot basen. Västra hamnen, Malmö

Havsnära bostadsområde. Bänk med delat vågformat granitblock med flam-
made sidor. Ovansidans kanter är mjukt rundade. Blocken står i en yta med 
skifferhällar. Västra hamnen, Malmö

Centralt belägen park. Mur med soltrappa i tre nivåer som löper i vinkel och 
avslutas med runda sittplatser i ändarna. Hela konstruktionen är utförd i kryss-
hamrad granit. Kungsträdgården, Stockholm
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Stationsområde. Granitblock med flammade ytor och avfasade kanter. Fungerar 
som bänk, stödmur eller som rumsavdelare mellan uteservering och gångyta. 
Bangatan, Lund

Centralt gågatuområde utmed Århus å med serveringar och butiker. Kryss-
hamrade rektangulära diabasblock med rundade hörn. I gradängen ned mot 
ån finns likadana kvadratiska block, som erbjuder ett antal sittvänliga pallar. 
Åboulevarden, Århus, Danmark
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Exklusivt havsnära bostadsområde i Göteborg. Bänk av granitblock med 
råkilade, tillsatta sidor och en sittyta av fyra träplankor. Distans i trä. Sanne-
gårdshamnen, Göteborg

Sittyta omgiven av järnvägsspår, en bussterminal och bilparkeringar. Granit-
block med råkilade tillsatta sidor och sits av tvärgående ekstavar. Bänkarna 
är nersänkta i marken vilket ger ett gediget intryck. Nils Ericsonterminalen, 
Göteborg

Liten park intill tunnelbanestation. Tre bänkar vinkelrätt mot gångväg. Marken 
sluttar ner mot en viadukt vilket gör att bänkarnas placering påminner om en 
läktare. Var bänk består av fyra råkilade granitblock på rad. Mitt på var bänk 
finns en träsits. Willy Brandts park, Hammarbyhöjden, Stockholm

Bostadsgård i hamnnära bostadsområde. Soffa gjord av en bågformad råkilad 
blockstensmur på vilken en träsits fästs relativt nära marken. Blocken lutar svagt 
bakåt. Sörhallskajen, Göteborg
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 Torgyta intill vattnet. Bågformad soffa i diabas. Soffan är del av en cirkel, som 
löper vidare i gatstensbeläggningen i form av gatstenar i diabas. Ryggstödet 
har en slipad yta medan övriga ytor är råkilade. Sitsen i trä är monterad på 
en metallkonsol. Henry Dunkers plats, Helsingborg

Centralt torg med gator på alla sidor. Dubbelsidig soffa, uppbyggd av block 
i flammad granit som utgör sittdel respektive ryggstöd. Hela soffan består av 
fem sektioner. På sittytan vilar två kraftiga plankor på metalldistanser. En 
soffa med perrongkänsla! Norra Bantorget, Stockholm

Centralt beläget torg med gamla anor. Två upprättstående, vågformade, flam-
made granitblock med urgröpningar på ena sidan som återges som utbukt-
ningar på den andra sidan. Genom blocken löper träpålar på vilka sittplankorna 
vilar. Norrmalmstorg, Stockholm

Centralt beläget torg med gamla anor. Muren som utgör ryggstöd till bänken 
är av flammad granit. På ena sidan av muren har metallkonsoler fästs på vilka 
det vilar en träsits. I muren finns ett ventilationsutblås som syns från murens 
baksida. Norrmalmstorg, Stockholm
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Öppen yta framför huvudentré. Blocken har sågad ovansida och råkilade 
tillsatta sidor. Kortsidorna på blocken är vinklade för att lättare kunna skapa 
en vågformad linje. Träsitsen vilar på metalldistanser med tydlig visning. Uni-
versitetsområdet, Oslo, Norge

Havsnära bostadsområde. Bänk av smala granitblock med råkilade tillsatta 
sidor och en sittyta av fyrkantiga träribbor i bredd som vilar på en metalldistans. 
Vinkel på mitten inbjuder förbipasserande till att stanna upp och slå sig ner. 
Sannegårdshamnen, Göteborg

Litet torg i flerbostadsområde. Cirkelbågar i flammad granit skapar hel cirkel 
som ovan har en sittyta med träplankor. På torget finns ytterliggare en cirkel i 
granit med samma mått, men där cirkeln fyllts med matjord och istället utgör en 
upphöjd plantering. Silverdals torg, Silverdal, Stockholm
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Busshållplats framför regeringsbyggnad. Består av tre krysshamrade granit-
block. Den lackerade träsitsen vilar på relativt höga metalldistanser, vilket 
ger intrycket av den »svävar« ovan stenen. Ovansidan på de yttre blocken är 
utsmyckad med två mörka metallplattor. Høyesteretts plass, Oslo, Norge

 Torgyta framför postcentral. Kvadratiska block i slipad labrador som vilar på 
en sockel, även den i slipad labrador. Ovansidan täcks av en lackerad träsits. 
Utmed sockeln på långsidorna finns belysning. Biskop Gunnerus gate, Oslo, 
Norge

Invändigt gångstråk i sjukhusbyggnad. Svagt avsmalnade block i krysshamrad 
röd granit. Träsitsen, vilken är fäst i en metallstomme, har i tvärsnitt formen av  
 »måsvingar«. Rikshospitalet, Oslo, Norge

Gångstråk i sjukhusbyggnad. Soffa med ryggstöd och sittyta av trä, vilken vilar 
på metallkonsoler förankrade i stenblock. Blocket av röd granit är ett smalt, 
upprättstående, rektangulärt block med en vågformad ovansida. Alla sidor är 
krysshamrade, utom ovansidan som är polerad. Rikshospitalet, Oslo, Norge
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Rastplats. Bord- och pallfundament av råkilad granit med tillsatta kanter. 
Bordsskiva och sitsar av oljad ek. Dynekilen rastplats utmed E6:an norr om 
Strömstad.

Bostadsgård i hamnnära bostadsområde. Bänk med sittyta i trä som vilar 
på krysshamrade granitblock. Bakom bänken finns en råkilad blockstensmur. 
Markbeläggningen som omger bänken är hällar av flammad granit. Sörhalls-
kajen, Göteborg

Bostadsgård i hamnnära bostadsområde. Bänk med ben av råkilade rätblock. 
På gården finns både bänkar med fyra ben och kortare bänkar med tre ben. 
Sittytan i trä har försänkts i de yttre benen och fästs med bultar. Sannegårds-
hamnen, Göteborg

Gemensam uteplats på bostadsgård. Bord med ben av råkilade granitblock. 
Bordsskivan har polerad ovansida och råkilade sidor. Bänkar och soffor har 
sits av träribbor och är gjorda av slipad granit. Kanten på bänkarnas kortsidor 
går ut i en spets. Umeå
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Mindre, centralt torg. Sittblock av krysshamrad granit med skarpa kanter. 
Platsens koppling till esperantospråket märks bland annat genom de strofer 
ur Esperantohymnen som blästrats in i glasskivor och fällts in i några av sten-
blocken. Glasskivorna är belysta bakifrån. Esperantoplatsen, Göteborg

Stadsdelscentrum med gång- och cykelstråk. Block av gnejs med flammad yta 
och fasade kanter. Några av de lägre blocken är försedda med träsits, vilka 
vilar på en metalldistans. Ett av de högre blocken har ett blästrat schackspel 
på en polerad ovansida. Andersbergs centrum, Halmstad
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 Torgyta framför centralstation. Samling av rektangulära och kvadratiska bän-
kar av slipad diabas med en svagt fasad kant. De rektangulära bänkarna har 
infällda träsitsar och är dekorerade med glaskuber med ingjutna blad. Oslo 
sentralstasjon, Norge

Gågata. Avlångt block i polerad gnejs. De övre hörnen är mer rundade 
än de nedre, med en successiv övergång där emellan. Den välvda sittytan 
med överhandsfrästa träribbor har fästs i stenen med en metallkonstruktion. 
Søndergade, Århus, Danmark

 Används på flera ställen i centrum. Bänkar och soffor med ovala block i kryss-
hamrad röd Bohusgranit som ben. Snitt har sågats på blockens insidor där 
metallsitsarnas kortsidor har förts in. Likadana block används även runt stolp-
belysningen i centrum. Kolding, Danmark
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Pollare och trafikhinder

Här visas först upprättstående, ofta cylinderformade trafikhinder. 
Dessa stolpar benämns ofta pollare, men den ursprungliga funk-
tionen som fäste för förtöjningstrossar har ersatts. Utöver att vara 
trafik hinder kan de fungera som utsmyckning, sittplats eller an-
vändas för sina rumsbildande egenskaper. I den senare delen av 
avsnittet redogörs för trafikhinder med formen av liggande block, 
men med samma funktion som de mer upprättstående hindren. 
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Promenadstråk utmed hamninlopp. Cylinderformad pollare i krysshamrad 
gnejs med välv ovansida och tydlig midja på den nedre delen. Vid basen har 
pollaren en fyrkantig form. Har en tydlig hamnkaraktär! Syskonhamnskajen, 
Halmstad

Centralt torg. Svagt konformade pollare i krysshamrad granit med konvex 
ovansida. Pollarna står i en yta med granithällar och smågatsten. Kungsports-
platsen, Göteborg
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Parkering i hamnområde. Pollare i granit med en sicksackmönstrad, kryssham-
rad bård och ovansida. Pollarna har flyttats och var placerade djupare där de 
stod tidigare, vilket syns på den ojämna basen som borde ha varit dold under 
mark. Nordhavnsgade, Århus, Danmark

Promenadstråk utmed hamninlopp. Äldre cylinderformad handhuggen hamn-
pollare i gnejs som smalnar av mot basen. Syskonhamnskajen, Halmstad
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Gårdsplan mellan byggnader och gågata. Cylindriska, flammade granitpollare 
med polerad ovansida. På samtliga pollare har mönstret av ett sigill blästrats  
in på ovansidan. Torvegade, Kolding, Danmark

Gatukorsning utmed lågtrafikerad boulevard och torgyta. Låg, krysshamrad 
granitcylinder med tydligt rundade kanter. Cylindrarna hindrar trafiken från att 
komma in på gångytorna när de svänger i korsningen och erbjuder samtidigt 
sittplatser. Östra Boulevarden, Kristianstad

Gång- och cykelstråk mellan park och torgyta. Krysshamrade granitpollare 
med välvd ovansida som börjar 3 – 4 cm in från kanten. Vid Stortinget, Oslo, 
Norge
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Stop and drop- zon som gränsar mot torgyta framför centralstation. Svagt 
konformade cylindrar i krysshamrad granit med välvd, polerad ovansida. Oslo 
Sentralstasjon, Oslo, Norge

Entré till central högskolebyggnad. Cylinderformade, låga, pollare i kryss-
hamrad granit med plan ovansida. Pollarnas ovansida har alla samma nivå, 
vilket ger olika stor visning av pollarna då markytan lutar. Campus Norrköping 
Norrköping

Stadsdelstorg. Stora cylindrar i granit med polerad ovansida och kryssham-
rade sidor. Finns i olika höjder och några är försedda med infälld belysning 
riktad ut mot torgyta. Kista torg, Stockholm



156 157

Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Torgyta intill havet. Cylinderformad pollare i granit med plan topp och rundade 
kanter. Både ovansida och sidor är flammade. Pollare vid infarter till torgytan 
är utrustade med stålögla, för upphängning av kedja. Henry Dunkers plats, 
Helsingborg

Portgång mellan gata och innergård. Cylinderformade pollare i krysshamrad 
granit med indragen, välvd topp. I toppen finns ett hål som troligen inneburit 
att någon kedja eller dylikt kunnat förankras. Idag hindrar pollaren bilar att 
passera genom porten. Nørregade, Odense, Danmark
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Centralt belägen gågata. Klotrunda, flammade granitblock med polerad 
topp och cirkelformad bas. Placerade i en yta med röda granithällar. Strøget, 
 Köpenhamn, Danmark

Torgyta mellan bussterminal och gata. Flammade granitblock i formen av halva, 
upprättstående cylindrar. Blocken står glest placerade i en halvcirkel och om-
ges av smågatsten. I närheten finns murar och andra konstruktioner i samma 
stenmaterial och formspråk. Bangatan, Lund



161160

Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Torgyta utmed Motala Ström. Stolpe i granit med kvadratiskt tvärsnitt där 
basen är vriden 45° i förhållande till toppen. Sidorna är växelvis flammade 
och polerade. Den pyramidformade toppen är polerad. Kvarnholmsplan, 
Norrköping

Centralt, öppet torg. Åttakantig pollare i krysshamrad granit med bredare bas. 
Toppen är välvd med en indragen kant. Pollarna är glest placerade i en fyrkant 
runt hela torget. På två av torgets sidor utgör de gränsen mellan gårdsgata 
och torgyta. Gustaf Adolfs torg, Göteborg
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Starkt trafikerad gata. Raden av stolpar står innanför trottoaren på båda 
sidor om en infart som leder in på en innergård genom en pampig hög grind. 
Kvadratisk stolpe i krysshamrad granit med raka sidor vid basen som däröver 
svänger in mjukt. Strandvägen, Stockholm

Centralt belägen gågata. Polerad stolpe i röd granit. I basen har stolpen formen 
av en romb. Däröver sluttar sidorna inåt mot toppen som är en pyramid med 
en mindre romb som bas. Strøget, Köpenhamn, Danmark
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

 Trottoar utmed kraftigt trafikerad gata. Kvadratisk stolpe i flammad granit med 
svagt rundade kanter. Stolpen står på en yta med granithällar och smågatsten.  
 Apotekergata, Oslo, Norge

Centralt belägen lekplats intill ett brett gångstråk. Stolparna står placerade 
mellan gångstråket och en trafikerad gata. Rätblock i flammad granit place-
rade i diagonal linje. Blocken och markbeläggningen är tillverkade av samma 
stensort och med samma ytbearbetning. Volmers plads, Vejle, Danmark

Centralt belägen gårdsgata. Kvadratiska råkilade granitstolpar med tillsatta 
kanter. Markerar var gränsen mellan körbana och gångväg går. Stolparna 
står placerade på en s.k. gårdsgata där gångtrafikanter bestämmer villkoren. 
Borgmästaregatan, Varberg. 
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Liten torgyta mellan kaj och gator. Rad av tätt placerade fyrkantiga granitpol-
lare. Runt de råkilade sidorna löper en fint krysshamrad ram. Även ovansidan 
är krysshamrad. Kanterna är svagt rundade. Rosenlundsbron, Göteborg

Centralt belägen gårdsgata. Kvadratisk granitstolpe med alla sidor utom en 
råkilade med tillsatta kanter. En sida är sågad och flammad för att underlätta 
montering av vägskylt. Stolpen står som markering för parkeringsfickor. Borg-
mästaregatan, Varberg.
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Bostadsområde som gränsar till promenadstråk utmed kaj. Rektangulära 
granitstolpar med olika ytbearbetningar på olika sidor. Stolparna skapar en 
förlängning av den råkilade barriärmuren i samma stenmaterial och med 
samma höjd och bredd som stolparna. Maskinkajen, Göteborg

Öppen plats mellan gågata och trafikerad gata. Cylinderformade pollare i 
krysshamrad diabas med välvd ovansida. Pollarna står i en linje som om de 
vore avknoppade från muren intill och släpper igenom trafikanter till över-
gångsstället. Bredgade, Kolding, Danmark
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Infart till bostadsområde med flerfamiljshus. Flammade gnejsblock med välvd 
ovansida och avrundade kanter. Raden av block fungerar som körfältsav-
skiljare på infarten till parkeringen. Blocken är nedsänkta i en storgatstensyta.  
 Vejlegården, Ishøj, Danmark

Öppen plats mellan gågata och trafikerad gata. Svängda krysshamrade diabas-
block med rundade kanter placerade längs en båge. De är nedsänkta i en yta 
av röda granithällar. Blocken används som sittplats och utgör gräns mellan den 
öppna platsen och en cykelparkering. Bredgade, Kolding, Danmark

Entré till sjukhus. Rektangulära block av polerad granit och med fasade kanter, 
ligger på varsin sida om entrén. Blocken har undertill en låg, indragen sockel. 
De får funktionen som sittplats och förhindrar samtidigt att man åker av den 
svagt lutande rampen i sidled. Rikshospitalet, Oslo, Norge
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Öppen yta framför T-banestation som gränsar mot vändzon för bussar och 
bilar. Låga, flammade diabasblock med lätt fasade kanter markerar tydligt var 
gränsen går för fordonstrafik, samtidigt som de erbjuder naturliga sittplatser. 
Kista T-banestation, Stockholm

Stadsdelstorg. Stora, kvadratiska block av ljus granit, med krysshamrade sidor 
förhindrar trafik in på torgytan. Genom sin storlek förstärker de rumskänslan på 
torget. Blocken är placerade utmed gränsen mellan asfalts- och smågatstens-
ytan. Kista torg, Stockholm

Utemiljö kring universitet. Diabasblock med slipade sidor och lätt fasade kanter. 
Regnet har gjort att blockens ovansidor ser polerade ut. Blocken står placerade 
längs kanterna av en öppen plats framför en entré. De förhindrar biltrafik och 
får cyklister att sakta ner. Universitetsområdet, Odense, Danmark

Infart till Universitetsbibliotek. Låga, kvadratiska block i granit, försänkta i yta 
med smågatsten och rader av granithällar. Blockens alla synliga sidor är rå-
kilade med tillsatta kanter. Universitetsområdet, Oslo, Norge
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

Utemiljö kring flygplats. Flammade granitblock med en sluttande sida används 
som stoppklossar. Blocken är av samma stensort och har samma bredd och 
ytbearbetning, flammade, som hällarna i markbeläggningen. Detta gör att det 
ser ut som att hällarna skjutit upp ur marken. Kastrup flygplats, Danmark

 Yta framför huvudentré. Låga kvadratiska råkilade granitblock med slipad 
ovansida. Blocken står på en yta av skiffer- och granithällar. Vissa block vilar 
på skifferytan, vilket medger flytt om transporter kräver bred infart, övriga 
block är försänkta. Univeristetområdet, Oslo, Norge

Utemiljö kring flygplats. Flammade granitblock med en sluttande sida har 
placerats ovanpå markbeläggningen. De hindrar bilar från att köra upp på 
gångytan. Kastrup flygplats, Danmark
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Pollare, trafikhinder Pollare, trafikhinder

 Vändzon i slutet av gata. Råkilade kvadratiska granitblock mellan låga räcken 
av bågrör. Norra Hammarbyhamnen, Stockholm

Bredare cykel- och gångstråk i bostadsområde. Liggande rektangulära granit-
block med flammad ovansida och råkilade sidor. Blocken både ramar in och 
skyddar planteringen från genande trafik, samtidigt som det erbjuder sittplatser. 
Västra hamnen, Malmö

Bostadsområde. Kvadratiska, råkilade granitstolpar med infälld belysning. 
Stolparna har tillsatta kanter mot muren intill. Kan både fungera som stolpe i 
mur och staket eller placeras enskilt som en pollare. Norra Hammarbyhamnen, 
Stockholm

Bred gågata. Intill träden har granitblock i olika former placerats ut, på en eller 
två sidor om stammen. Samtliga är krysshamrade och har mjukt formade kanter 
och hörn, samt ett cylindriskt uttag närmast stammen. Blocken både skyddar 
trädstammarna och erbjuder sittplatser. Karl Johans gate, Oslo, Norge
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Pollare, trafikhinder

Cirkulationsplats i nybyggt bostadsområde. Blockstensmur i flammad svart 
gabbro, kantstenar av krysshamrad grå Bohus Näsinge. Överlappande Otta-
skifferplattor i orgelbunden form. Hammarby Sjöstad, Stockholm
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Pollare, trafikhinder

Centralt beläget bostadsområde. Bred kantsten av krysshamrad grå Bohus 
Näsinge med GF-fas, skiljevägg av flammad svart gabbro som blockstensmur. 
Skivor av kalksten samt gatstenar av grå Bohusgranit och svart utländsk sten. 
Kvarnbergsplan, Huddinge
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Natursten som bygg- och anläggningsmaterial

En konstruktions värde i förhållande till kostnad

Liten ordlista
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Skiffrar
Skiffergruppens stentyper består av silikatmineral vanligen med 
god kemisk beständighet, men med varierande hårdhet. Skiffrarna 
har tydliga klyvplan, s.k. klov, och skiljer sig därigenom från övrig 
silikat sten. Kvartsitskiffern är i många avseende granitliknande. Ler-
skiffrar har ofta begränsad beständighet i utemiljö.

Sandstenar
Sandstenar är mycket porösa med hög vattenabsorption och smut-
sas därför lätt varför dess användning i utemiljö är begränsad 
och exempel saknas i denna bok. Den är sedimentär och består 
huvudsakligen av kvarts.

Natursten som bygg- och anläggningsmaterial

Här följer en mycket kortfattad och schematisk teknisk beskrivning. 

När natursten används för bygg- och anläggningsändamål, måste 
den betraktas och bedömas som just ett bygg- eller anläggnings-
material. Det är materialets egenskaper som är viktiga, medan den 
geologiska bildningsprocessen är av sekundär betydelse. Natursten 
är inget entydigt begrepp. Det indelas i stentyper med vitt skilda 
egenskaper som bestäms av ingående huvudmineral. Inom varje 
stentyp finns olika stensorter, som ofta benämns efter brytningsorten, 
och bestäms av karaktären hos samtliga ingående mineral samt hur 
dessa är sammanfogade. Granit är en stentyp medan Bjärlövsgranit 
är en stensort. Valet av stensort baseras på stenens estetiska och 
tekniska egenskaper, men givetvis också pris. 

Tekniskt sett måste stenmaterialet bedömas utifrån: 
Beständighet mot kemisk påverkan
Beständighet mot mekanisk påverkan
Fysikaliska egenskaper såsom vattenabsorption och hållfasthet 
Bearbetningsbarhet

Förenklat leder detta ur teknisk synpunkt till följande huvudgrupper

Granitliknade stentyper = Silikatsten 
är uppbyggda av silikatmineral med en SiO2-del. Dessa är hårda 
med god mekanisk och kemisk beständighet. Inom stenbranschen 
kallas dessa för enkelhets skull granit.

Kalksten/marmor = Karbonatsten
Dessa är uppbyggda av karbonatmineral med en CO3-del. Sten-
typerna i denna grupp är mjuka och påverkas av sura medel. 
Många stensorter i denna grupp påverkas också av tösalt.

GRANITLIKNANDE STENTYPER = SILIKATSTENAR

Består av silikatmineral (SiO2-del) hårda med god mekanisk och kemisk beständighet.

STENTYP, exempel HUVUDMINERAL STRUKTUR BILDNINGSÄTT

Granit kvarts, fältspat, glimmer massformig, fin- medelkornig magmatisk

Gnejs kvarts, fältspat, glimmer ådrig, fin- medelkorning omvandlad granit

Diabas fältspat, pyroxen, glimmer massformig, finkornig magmatisk

Kvartsit kvarts bandformig, finkornig omvandlad sandsten

Kvartsitskiffer kvarts, fältspat, glimmer skiffrig med klov, finkornig, omvandlad lerskiffer

Labrador, Gabbro fältspat, pyroxen, glimmer massformig, grovkornig magmatisk

KALKSTEN/MARMOR = KARBONATSTENAR

Består av karbonatmineral (CO3-del) mjuka och påverkas av sura medel, vissa stensorter i denna 
grupp påverkas också av tösalt.

STENTYP, exempel HUVUDMINERAL STRUKTUR BILDNINGSÄTT

Kalksten kalkspat lagrad med klov, finkornig sedimentär

Marmor kalkspat, dolomit massformig, finkornig omvandlad kalksten
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Den totala investeringskostnaden för en naturstenskonstruktion 
består av följande delar:

Material: 
Brytningskostnad och transport. 

Bearbetning: 
Olika stensorter har olika förutsättningar för bearbetning, såsom 
hårdhet, bearbetnings- och klyvbarhet.

Formen: 
Sten låter sig bearbetas olika enkelt till tänkta former beroende på 
materialets egenskaper. Vissa former i en viss stensort kan bli förvå-
nansvärt billiga, t.ex. former som kan råkilas i lämplig sten, medan 
samma form i annan stensort som kräver annan bearbetning kan 
bli dyr. Ett samtal med en stenleverantör innan den slutliga formen 
fastställs rekommenderas.
 
Monteringskostnad: 
Monteringen är en ofta en betydande del av investeringskostna-
den. Den beror till stor del på konstruktionen av anläggningen. 
Konstruktionen, monteringsanvisningar och monteringens utförande 
påverkar i stor utsträckning det slutliga resultatet.

Underhållskostnad:
I den totala kostnaden ingår även underhållskostnaden. Denna 
kan bl.a. bero på stenmaterialets motståndskraft mot påverkan, 
ytbearbetning och form.

För närmare kostnadsuppskattning av en viss konstruktion kan 
Sveriges Stenindustriförbund eller något av dess medlemsföretag 
kontaktas. Se www.sten.se. 

En konstruktions värde i förhållande till kostnad

Vid bedömning av värdet och nyttan av olika delar i en byggnad 
eller anläggning är det viktigt att man beaktar kombinationen av 
konstruktionens funktion, hållbarhet och estetik/skönhet. För att 
en konstruktion ska vara motiverad måste dess totala nytta/värde 
överstiga kostnaden. Denna kostnad bör då ses som livscykelkost-
nad, dvs. kostnaden för material, produktion, transport, montering 
och underhåll. Den slås ut över konstruktionens hela livslängd och 
bör uttryckas dels som pengar, dels som miljöbelastning. Problemet 
är att finna ett gemensamt mått för de olika parametrarna. Hur 
mäter/värderar man t.ex. estetik?

Balans mellan hållbarhet, funktion och estetik/skönhet bör efter-
strävas. I vissa situationer kan någon egenskap väga tyngre, så 
t.ex. kan funktionen och livslängden/hållfastheten hos en kant-
sten vara överordnade estetiken till en viss gräns. I andra fall kan  
uttrycket hos en konstruktionsdetalj vara viktig för det estetiska 
värdet i ett större objekt, t.ex. en terrängtrappa med tydliga kopp-
lingar till omgivande byggnader. Dock gäller att med otillfredsstäl-
lande funktion och kort livslängd saknar konstruktionen helt värde. 

Natursten har stor potential avseende såväl estetik som funktion 
och hållbarhet. Med lämpligt val av material och utformning kan 
värdet/nyttan bli väsentligt större än livscykelkostnaden. 

För en och samma funktion kan kostnaden för en konstruktionsdetalj 
i natursten variera stort. I denna bok visas därför ett antal exempel 
på olika konstruktionslösningar utan att några kostnader för dem 
redovisas. Vissa har låg tillverkningskostnad andra har högre. För 
att kunna bedöma möjligheten att använda exemplen från boken 
i andra objekt är det troligt att kostnaderna måste beaktas. Vissa 
exempel är inte helt kostnadseffektiva.
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Stentyper

189

Liten ordlista

Här anges några av de vanligaste stentermerna. För ytterligare 
information se Stenhandboken.

Stentyper
Ytbearbetningar
Murar, mönster
Murar, funktioner och konstruktioner
Andra termer

Diabas
Granitliknade stentyp, silikatsten, hård med god mekanisk och kemisk bestän-
dighet huvudsakligen uppbyggd av silikatmineralen fältspat, pyroxen, glimmer. 
Magmatisk, massformig med finkornig struktur.

Granit
Silikatsten, hård med god mekanisk och kemisk beständighet huvudsakligen 
uppbyggd av silikatmineralen kvarts, fältspat och glimmer. Magmatisk, mass-
formig med fin- medelkornig, ibland grovkornig struktur.
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Kalksten
Karbonatstenuppbyggd av mineralet kalkspat. Begränsad mekanisk bestän-
dighet, påverkas av sura medel. Flertalet kalkstensorter är också känsliga för 
tösalt. Sedimentär, skiktad, tät och finkornig struktur ibland med vissa inslag 
av lerklov.

Kvartsitskiffer (Glimmerskiffer)
Granitliknande stentyp, silikatsten, hård med god mekanisk och kemisk be-
ständighet huvudsakligen uppbyggd av silikatmineralen kvarts, fältspat och 
glimmer. Omvandlad lerskiffer eller sandsten, finkornig skiffrig med nästa plana 
klovplan med småvågig eller knottrig yta.

Kvartsit
Granitliknande stentyp, silikatsten, hård med mycket god mekanisk och kemisk 
beständighet huvudsakligen uppbyggd av silikatmineralet kvarts. Omvandlad 
sandsten, bandformig, finkornig.

Gnejs
Granitliknade stentyp, silikatsten, hård med god mekanisk och kemisk bestän-
dighet huvudsakligen uppbyggd av silikatmineralen kvarts, fältspat och glimmer. 
Omvandlad granit, ådrig med fin- medelkornig struktur.
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Slipad yta 
utgår ifrån en sågad eller ibland fräst yta som bearbetas med slipsegment i 
steg med allt finare slipkorn, olika slipgrader. Ytan blir slät men inte spegelblank. 
Kemiska slipmedel har inte tillsatts. Alla stensorter kan slipas. 
Polerad yta är slipad yta som polerats till speglande med mycket finkorniga 
segment eller filt med löst polermedel.

Krysshamrad yta 
utförs på alla stentyper utom skiffer. Den karaktäristiska knottrigheten åstad-
koms av ett verktyg med hårdmetalltänder i en tryckluftsmaskin. Kan utföras 
med olika grader, 1 (grövst) – 5 (finast), som bestäms av avståndet mellan 
tänderna. För utemiljö är grad 2 – 3 vanligast.

Flammad yta 
kan utföras på de flesta stentyper utom skiffer och marmor. Genom att upphetta 
den sågade eller frästa stenytan med en gaslåga avspjälkas kristallerna längs 
korngränserna genom temperaturchock. Ytan får karaktären av en rå yta men 
med kontrollerad form. Ytans utseende beror på bl.a. på kristallernas storlek.

Råkilad yta 
kan utföras på granit, gnejs, diabas, kvartsit och liknande stentyper om de har 
tillräcklig goda klyvegenskaper. Beställaren bör ange tillåten storlek på pottor 
(fördjupningar) och knölar (upphöjningar). Om ytan tillsatts så att fogkanterna 
ligger i samma plan benämns den råkopp. Knölar får där sticka utanför kant-
planet, men pottor får inte förekomma.



Ytbearbetningar

194

Ytbearbetningar

195

Inblästring av figurer och text 
är ett enkelt och billigt sätt att skapa budskap i stenen. Först skärs text, eller figur 
ut i en speciell gummitejp varefter inblästring sker med speciell blästersand. 

Hyvlad yta 
utgår från en sågad yta, som, genom att ett hyveljärn skrapar stenen, får en 
skrapad karaktär med utspjälkningar. Utförs endast på kalksten. Det finns olika 
hyvlingsgrader.

Topphyvlad yta 
utförs endast på kalkstenshällar med ursprunglig klovyta där topparna hyvlats 
bort med ett hyveljärn så att ytan i stort sett blir plan, men med kvarvarande 
pottor. 

Klovyta 
är benämning på den obearbetade råa yta som erhålls när vissa stentyper 
med utpräglade klov, klyvplan, kilas längs dessa. Förekommer hos bl.a. skiffer 
och kalksten. Bilden ovan visar kvartsitskiffer.
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Kvadermur 
Kvadermuren består av rätvinkliga stenar och har genomgående, horisontella 
skift. De vertikala fogarna är inte genomgående. Skiften ska ha förband med 
minst 1/3 av stenens höjd. 

Kryssmur
Den består av oregelbundna månghörningar med trubbiga vinklar. Principen 
för mönstret är densamma som vid läggning av markbeläggningar av oregel-
bunden natursten. Mer än tre hörn får inte mötas i samma punkt. Kryssmuren 
har inga genomgående fogar, varken lodrätt eller horisontellt. Kryssmuren 
kallas även polygonmur. 

Rubbelmur
Rubbelmuren består av rektangulära stenar med varierande höjd. Fogarna får 
vara genomgående genom högst tre vertikala, respektive horisontella skift. Blockstensmur 

Blockstensmuren består av enskilda stora block i ett skift på rad efter varandra. 

Rubbelmur i form av staplade skivor. 
En specialform av rubbelmur är mur av staplade stenskivor, vanligen kalksten 
eller skiffer. 
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Tillsatta kanter
Den råkilade ytan har med kantjärn huggits så att kanterna ligger i samma plan, 
medan den/de synliga sidorna buktar ut, d.v.s. har knölar. Pottor (fördjupningar) 
får inte förekomma.

Dubbelstucken
En kalkstensskiva som har »stuckits« från två sidor, dvs huggits med klubba/
slägga och mejsel.

Blockstenstrappa
Blockstenstrappan består av hela stenblock. Varje blocksteg har en framsida 
(sättsteg) och en översida (plansteg). 

Beklädnadstrappa
Beklädnadstrappan utgörs av en betongkonstruktion beklädd med plansteg 
och vanligen sättsteg av natursten. Denna konstruktion bör undvikas i utemiljö 
då den är mindre hållbar och sättstegen fryser loss. Kräver mycket omsorgsfull 
montering för att den ska fungera. Används huvudsakligen i trappor där man 
valt en stentyp där det är svårt att få blocksteg såsom kalksten och skiffer.

Barriärmur
Barriärmuren är en kombination av stöd- och fristående mur. Den tar upp en 
nivåskillnad, men muren har även en visning mot det övre planet. På så sätt 
kan man vistas på den övre ytan utan att riskera att falla ner. 

Fristående mur
En fristående mur har lika mycket visning på båda sidor. Den kan t.ex. användas 
för att markera gränserna till en plats. 

Stödmur
En stödmur används ofta för att i en slänt skapa horisontella, mer funktionella 
ytor. Mot det nedre planet har muren en tydlig visning, och ovanför stödmuren 
ligger markytan i nivå med murens överkant. Ovanför muren kan det exempel-
vis vara en planteringsyta. 

Kallmur
Mur där stenarna fogas samman utan fogbruk.

Bruksmur
Mur där stenarna fogats samman med bruk.

Beklädnadsmur
Mur med beklädnad av stenplattor utanpå en bärande stomme som ofta är 
av betong.




