
Workshop C - Rätt användning av natursten idag och framöver:  
Ordf: Agne Nilsson 
 
- Konkreta resultat av MinBaS-projekten – Kurt Johansson  
- Stenprodukter med lämpliga tekniska egenskaper, Björn Schouenborg  
 

Kurt: Översikt över alla delprojekten och deras status. Mkt fokus på att föra ut budskapet bland 

användare och kravställare, t ex arkitekter. Samt att bygga upp kännedom och kompetens om 

natursten mer långsiktigt genom att föra in natursten som naturligt element i undervisning av olika 

arkitekter. Kurt har ju numera sin bas hos SLU, Alnarp, (funktion och estetik). 

Forskningsproblematiken belystes bland annat med konflikten i industrins behov av snabba resultat 

och universitetens behov av akademisk meritering för sin fortsatta existens. Examensarbete är dock 

ett lysande undantag som utnyttjas flitigt 

Björn: Mer fokus på beständighet och dimensionering för slutliga funktionen/konstruktionen. Hur 

Vilka tekniska egenskaper är viktiga att verifiera hos natursten för olika användningsområden och 

klimat.  

Forskningsproblematiken: Här finns större möjligheter att gå på djupet och kombinera kraven från 

både industri och universitet. 

Gemensamma berörningspunkter mellan MinBaS-industrierna: Allt börjar med berget och dess 

egenskaper i stor och liten skala. Förståelsen för att berget har stor betydelse är avgörande när man 

skall optimera olika processer utifrån bergets förutsättningar för att kunna göra det på det mest 

energieffektiva sätt. 

Beskriva bergets egenskaper på ett sådant sätt att det blir användbart och förståeligt för alla. Många 

inneboende egenskaper kan dessutom beskrivas på likartade/samma sätt, t ex beständighet, 

hållfasthet. Den petrografiska analysen är lika avgörande för både ballast och natursten. 

Utbildningsbehovet hos beställar- och beskrivarsidan är betydligt större för natursten än för ballast, 

eller iaf olika. Det är inte lika reglerat för naturstenssidan och där det är reglerat är reglerna långt 

ifrån kända hos beställarsidan. 

Framöver, samverkan: Det offentliga rummet, sten, ballast, betong mm i stadsmiljö. Detta ligger 

även väl till för den nya satsningen som kallas GEOINFRA.  

Många användningsområden är samma för t ex betong och natursten. Stora konkurrenter men även 

stora möjligheter för samverkan, lära av varandra 

 Samverkan mellan sten och grundläggning.  

 Hur skapa ytor med olika material som fungerar ihop.  

 Hur skapa ytor där sten, ballast, betong och asfalt fungerar ihop med växtlighet  

Hyllie torg är ett sådant exempel där man jobbar mkt med att få bokträda att överleva i en miljö med 

mkt stenhällar. Man har jobbat mkt med val av sten under för att samla och magasinera vatten mm. 



Kan även gälla konstruktioner. Dimensionering av bärande element.  Det kan även gälla byggnader 

och hur man mäter isoleringseffekt mm 

SGU har tacksamt öppnat upp för närmare samarbete och bjöd in oss att hålla seminarium på SGU 

och bjuda in finansiärer. Samverkan om examensarbete. 


