
Långsiktig kompetensförsörjning –

utbildning, forskning och

informationsspridning



Hur uppstod behovet
 Kontakter med verksamma arkitekter och beskrivande 

ingenjörer och konstiga frågor från desamma.

 Bekräftelse på att materialet inte hade något utrymme 
i undervisningen på universitet och högskolor.

 Framkom många felaktigheter i samband med 
besiktningar. 



En devis med stor sanningshalt
Om man inte har kunskap i ämnet så har det lätt för att bli fel.

Fel sten på fel plats, fel ytbearbetning, fel montering etc. 



Hur startade processen
 I Skåne genom Breanäsgruppen och deras kontakt 

med LTH och SLU.

 I Bohuslän genom Stenakademien och deras kontakt 
med Chalmers.

 Kontakter med olika intressegrupper särskilt från den 
offentliga sidan men även arkitekter för att sprida den 
kunskap som fanns tillgänglig.

 Kontakt med finansiärer.



MinBaS en möjlig väg?
 Samfällt JA!

 En klar möjlighet för branschen att samordna både 
utbildning och forskning.

 Ett bredare kontaktnät.

 Hjälp med finansiering av insatserna.

 En utmärkt chans att ta fram ett koncept handböcker 
lämpliga för såväl undervisning som uppslagsverk. 
STENHANDBOKEN.



En akademisk hemvist.
 Genom förhandling med några inblandade 

institutioner. LTH, Chalmers och SLU.

 Avsikten var och är att få en professur till stånd och att 
långsiktigt kunna bedriva undervisning i ämnet 
Natursten som bygg- och anläggningsmaterial.

 Adjungerad professur vid SLU i Alnarp tills vidare.



Hörsal på LTH 
i Lund

Intresserade 
och vetgiriga 

studenter



Vad hoppas vi då få ut av detta?
 Bättre kunskap om naturstensanvändning hos:

 Blivande landskapsarkitekter

 Blivande byggnadsarkitekter

 Blivande beskrivande ingenjörer

 Bättre kunskap hos byggarna och deras personal

 Ökade kunskaper hos montageföretagen

 Bättre kunskap hos brukarna



Hur gör vi då?
 Natursten i grundutbildningen

 Fördjupade studier 5 till 15 poäng

 Examensarbete

 Forskning, licentiats- och doktorsarbeten

 Teknikspridning anpassad till målgruppen

 Ta fram dammiga avhandlingar från gömmorna

 Utbilda handledare och annan personal

 Dokumentation och läromedel



Chalmerister på 
work-shop i 

Bohuslän

Intressant det här. Jag har ett 
par frågor ----

Unga människor är vetgiriga 
och intresserade även om vi 
gamlingar tror att hela deras 
värld kretsar kring facebook

och att blogga.



SLU-studenter från 
Ulltuna.

Work-shop hos 
Borghamns 

Stenförädling där man 
provar att forma och 

bearbeta kalksten och 
svensk marmor


