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Innehåll
• Rapport om tekniska egenskaper och deras relevans 

för olika applikationer
• Fasader
• CE-märkning – ett lagkrav inom ett eller två år
• Standarder



Vad har vi gjort och vad behövs?

• Stenkartoteket – uppdateratStenkartoteket uppdaterat
• Tekniska egenskaper undersökta - nya rön men ej 

fullt ut implementerade i standarder mmp
• Fasader – Expertsystem, håller på att uppdateras
• CE-märkningskrav snart – utbildningsunderlag finnsCE märkningskrav snart utbildningsunderlag finns
• Upphandlingsregler – Utbildning av upphandlare
• Arkitekter och tekniska egenskaper hos stenArkitekter och tekniska egenskaper hos sten
• Landskapsingenjörer – Konstruktiv utformning av 

underlag, marksten och fogarg, g



Några insatsområden

Sprödhet Frostprovning med salt Fläcktest för t ex bänkskivorSp öd et ostp o g ed sa t äc test ö t e bä s o
o mikrosprickor ny Europastandard?



Missfärgning av graniter

Skadeutredning och Joachim Andersson GVC, examensarbete



Tekniska egenskaper
Dimensionering: Dimensionering av 

fasadstensplattor hällar kantstenar mmfasadstensplattor, hällar, kantstenar mm 
baseras oftast på resultaten från provning av 
böjhållfasthet De finns flera svagheter iböjhållfasthet. De finns flera svagheter i 
denna metod och flera av dem är beskrivna i 
rapporten:rapporten:

• Provkroppars olika storlekar
F ll t kt b l t i• Fyr- eller tre-punktsbelastning

• Torra eller våta provkroppar
• Statisk last eller dynamisk



Torra eller våta provkroppar
Stensort Antal  Medelvärde, stdavv Skillnad,  Vattenabsorption 
  provkroppar (MPa)   (%) (vikt %) 
Offerdal           
t 42 1 2 6 0 1torr 42,1 2,6 0,1
våt 1 6 31,8 2,8 24   
våt 2 4 32,4 2,4 23   
            
Flivik           
torr   16,4 0,9   0,1 
våt 9 11,6 2,3 29   
   
Bårarp           
torr 21,7 0,6   0,1
våt 2 18,8 1,6 13   
   
Ävja           
torr   16,6 0,7   0,2 
våt 3 16,1 0,7 3   
   
Skarstad    
torr   14 0,6   0,2 
våt 8 13,2 0,6 6   
          
Bjärlöv           
torr   18 0,8   0,2 
våt 5 17,6 0,7 2



Laboratorieskala eller fullskala
Metoderna för böjhållfasthet är egentligen 

frantagna för att kunna jämföra olikafrantagna för att kunna jämföra olika 
stensorter och inte för dimensionering!!

Men det finns möjlighet att prova objektsformMen det finns möjlighet att prova objektsform 
eller åtminstone komma väldigt nära 
slutproduktens egenskaper genom provningslutproduktens egenskaper genom provning 
av mindre provkroppar och matematisk 
modellering av resultaten ihop medmodellering av resultaten ihop med 
simulerade lastsituationer.
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Även om stenen är bra kan det gå fel
V fö då?Varför då?



Samverkan; sten - konstruktion



Marksten - Dimensionering och 
laster

A B

C D

Idag räknar man med 
att hällen tar all last



Framtida samverkan i MinBaS
Betong – Natursten - Ballast

Hur dimensionerar man såväl marksten som 
grunden utifrån de dynamiska lasterna som g y
finns och vilka begränsningar som 
konstruktionen har, kan vara bro (väldigt ( g
grund konstruktion), mkt rör och ledningar 
med krav på frekvent servicebehov osv.p

Hur skapar man fungerande grå och gröna ytor i 
stadsmiljö (bl a skelettjordar för träden)?stadsmiljö (bl a skelettjordar för träden)?



Fasader, infästningssystem och 
dimensionering



Expertsystemet
BKR har utgått och ersatts av Eurokoder, gäller 

även dimensionering av fasaderäven dimensionering av fasader.
http://expertsystem.sp.se/



Konkret användning



Vad återstår?
Dimensionering: Förbättra provningsmetodiken i lab. 

och säkrare kunna knyta lab provningar till fullskalaoch säkrare kunna knyta lab.provningar till fullskala
Användning: Expertsystem för dimensionering av 

markstensytormarkstensytor
Missfärgning: vilka biotiter är bra resp. dåliga? 

Accelererad oxidationsprovningp g
Sprödhet: Bättre underlag för att kunna sätta kravgräns 

för LA-tal eller antal mikrosprickor och deras karaktär
Frostbeständighet i Norden: Färdig frost-salt metod



-märkning en utmaning för-märkning, en utmaning för 
stenindustrin

Byggproduktdirektivet => 
Byggproduktförordning => CE-märkning blirByggproduktförordning  CE märkning blir 
ett lagkrav

Vad händer då och hur förbereder vi svenskaVad händer då och hur förbereder vi svenska 
stenindustrin?

1 Vad är ITT1. Vad är ITT
2. Vad är FPC
3. Hur märker man produkterna?
4. Hur länge gäller provningar?g g p g
5. Måste man prova varje dag?



Vem CE-märker?
Det gör producenten själv, eller importören osv, den som har 

ansvaret för stenprodukternas kvalitet skall säkerställa att p
produkten är CE-märkt och att kvalitetskontrollen är ok. 
Om inte importören kan garantera detta så måste han/hon 
låt llt id j i ttillfälllåta prova allt vid varje importtillfälle.

En speciell sak med sten – De flesta egenskaper är samma i 
berget som i produkten! Det gör att mkt av det vi provar påberget som i produkten! Det gör att mkt av det vi provar på 
berget även gäller produkten. Gäller inte: Dimensioner, 
brottlast hos produkten, halkmotstånd hos slutprodukt,brottlast hos produkten, halkmotstånd hos slutprodukt, 

OBS! Alla processer som förändrar egenskapen hos 
slutprodukten skall provas och dokumenteras. Det är p p
slutprodukten som CE-märks!                                             
Inte stensorten!

T ex ytbearbetning



ITT – Typprovning av t ex hällar
Require-
ments 

sub clause
Characteristics (properties) Test method in 

accordance with
Acceptance 
criteriasub-clause

4.2.1 Dimensions EN 13373 Declared values 

4.2.2.1 Tolerances – Plan dimensions EN 13373:2003, 5.2 Tables 1 and 2 

4 2 2 2 T l Thi k EN 13373 2003 5 2 T bl 34.2.2.2 Tolerances – Thickness EN 13373:2003, 5.2 Table 3

4.2.2.3 Tolerances – Face irregularities EN 13373:2003, 5.3 4.2.2.3 

4.2.2.4.1 Tolerances – Flatness and straightness – 
Arrises

EN 13373:2003, 5.4 Table 4 
Arrises

4.2.2.4.2 Tolerances – Flatness and straightness – 
Faces 

EN 13373:2003, 5.4 Table 5 

4.2.2.5 Tolerances – Arrises See 4.2.2.5 4.2.2.5 

4.2.2.6 Tolerances – Angles and special shapes See 4.2.2.6 Table 1 

4.3 Freeze/thaw resistance EN 12371:2008 2 declared values 

4.4 Flexural strength EN 12372 Declared value4.4 Flexural strength EN 12372 Declared value 

4.5 Abrasion resistance EN 14157 Declared value 

4.6 Slip resistance EN 14231 Declared value 

4 8 Water absorption EN 13755 Declared value4.8 Water absorption EN 13755 Declared value 

4.9 Apparent density and open porosity EN 1936 Declared values 

4.10 Petrographic description EN 12407 Declared 
description 



ar
, Require-

ments  
sub-clause

Characteristics 
(properties) 

Test method in 
accordance with 

Minimum 
testing 

frequency

Acceptance 
criteria 

4.2.1 Dimensions EN 13373 Each lot Within the tolerance
hä

lla
4.2.1 Dimensions EN 13373 Each lot Within the tolerance 

range 
a)  4.2.2.1 Tolerances – Plan 

dimensions 
EN 13373:2003, 5.2

4.2.2.2 Tolerances – Thickness EN 13373:2003, 5.2

l a
v 

de
n 4.2.2.3 Tolerances – Face 

irregularities 
EN 13373:2003, 5.3

4.2.2.4.1 Tolerances – Flatness and 

straightness – Arrises
EN 13373:2003, 5.4

nt
ro

ll
r a

v 
d g

4.2.2.4.2 Tolerances – Flatness 

and straightness – Faces 
EN 13373:2003, 5.4

4.2.2.5 Tolerances – Arrises See 4.2.2.5 

tk
on

de
la

r 4.2.2.6 Tolerances – Angles and 

special shapes 
See 4.2.2.6 c) 

4.4 Flexural strength EN 12372 Every 2 
years 

b) 
>80% of the 
individual results 

du
kt d   >declared value 

4.8 Water absorption EN 13755 >80 % of the 
individual results 
<declared value 

Pr
o 4.9 Apparent density and 

open porosity 
EN 1936 No tolerance 

4.3 Freeze/thaw resistance EN 12371 Every 10 
years b)

Within the tolerance 
range a) for 2declaredyears

 
range for 2declared 

values 

4.5 Abrasion resistance EN 14157 >80% of the 
individual results 

<declared value 



CBIs kurs i CE-märkning
Inledande seminarium inom ramen för nya 

N di k NIC j kt t SME4 tNordiska NICe projektet SME4stone. 

Tillverkaren bör/får göra kontroller själv!
Tillverkaren skall dokumentera och utvärderaTillverkaren skall dokumentera och utvärdera 

sin egenkontroll.
Vi rekommenderar att man själv kontrollerar:Vi rekommenderar att man själv kontrollerar:

Ä=> VÄND



Egenkontroll av produkt

Dimensioner: Kalibrerade skjutmått räcker. Ngt 
för att mäta vinklar och planhet av ytor. Det 
senare ev med planskiva och bladmått

Vattenabsorption: Vattenbad, våg och ugn
Böjhållfasthet: Ett antal möjligheter finns.Böjhållfasthet: Ett antal möjligheter finns. 

VÄND =>VÄND =>



Böjhållfasthet – ställföreträdande j
metod

OBS! Viktigt att lasten ökas med maskin så att det kan göras 
långsamt och med samma hastighet varje gång

V kt b d k k ?Verktygsboden, kanske?



Utvärdering glöms ofta
Med stor variation 

krävs tätare 
kontroller

Provningsfrekvens mmProvningsfrekvens mm 
skall ställas i relation till 
vad ni lovar kunderna 
att er produkt har för 

egenskaper!

Re
su
lt
at

Övre gränsvärde, 
om relevant

Nedre gränsvärde

x x x
x

x

x

x x
x

x
x

Provningsdatum

Ok!
Gör ngt Nu!



MÅLET: Jämn och  MÅLET: Jämn och 
förutsägbar 
k lit t h

AnyCo Ltd. 

11 

EN 1341:2010kvalitet och 
konkurrenskraft

EN 1341:2010
Natural stone slabs  

for external pedestrian and/or  
vehicular circulation areas 

Ex på CE

 

RELEASE OF DANGEROUS 
SUBSTANCES 

 
NPD 

BREAKING STRENGTH as:Ex på CE-
märkning av hällar

BREAKING STRENGTH, as:  

- flexural strength, as: 
(lower expected value) 

 
12,2 MPa 

SLIPPERINESS, as:  g
- slip resistance wet:  
- slip resistance dry: 

45 
70 

SKID RESISTANCE, as:  

- polish slip resistance 
according to MS method xx  

35 

DURABILITY, as:  

freeze/thaw resistance as:- freeze/thaw resistance, as:
flexural strength before and 
after 56 freeze/thaw cycles 

(12,2/10,0) MPa 

- abrasion resistance, as:   
(highest  expected value)

 
24.2mm 



Utbildning av beställare m fl

Man ville ha BohusgranitMan ville ha Bohusgranit



Utbildning av arkitekter

ÄÄven tekniska egenskaper är viktiga.
Alla graniter är inte bra
Allt som kallas granit är inte granit
OOsv.



Hållbarhet, Funktion 
och Estetik!och Estetik!

Maktens boning har nu stått i 100 år och ser ut som ny! 
Tack för uppmärksamheten!


