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Utkast till kompendium

NATURSTEN som bygg- och anläggningsmaterial (del 1)
Sept.29 2011 © Kurt Johansson

När natursten används för bygg- och anläggningsändamål, måste den betraktas och
bedömas som just ett bygg- eller anläggningsmaterial. Det är egenskaperna som är
viktiga, bildningssättet är av sekundär betydelse. Detta sammanfaller inte alltid med ett
renodlats geologiskt synsätt.

Natursten är inget entydigt begrepp. Det indelas i stentyper (synonymt med bergarter)
som har 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.

Denna skrift behandlar stensorter, som är lämpliga för användning i den skandinaviska
miljön. Beskrivningen här är principiell och förenklad. Den är avsedd ge en viss
uppfattning om naturstens fördelar och begränsningar, och att underlätta förståelsen för
användning och val av olika naturstenssorter.

1. DEFINITION AV NATURSTENSPRODUKT
Natursten definieras i detta sammanhang på följande sätt: En naturstensprodukt är
tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden.
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En naturstensprodukt är tillverkad av natursten tagen
som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden

Berggrunden

Helt
Block

Uppsågade
hela skivor

Naturstensprodukt

Definition av naturstenprodukt
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1.2 ANVÄNDNING AV NATURSTEN SOM BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSMATERIAL
Natursten har under århundradena använts på många olika sätt och idag är
användningen mer mångsidig än någonsin. På bilden nedan visas några exempel.

ANVÄNDNING AV NATURSTEN SOM BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSMATERIAL

71

Natursten som bygg- och anläggningsmaterial
Fasadplattor Portal

SkulpturTorgmiljö

Trappa

Begravningsplats

Inredning Golv Trappa Precisionsmaterial

Park

Stödmur

Exempel på användning av natursten

3. VAL AV NATURSTEN

3.1. Att beakta vid val av material för bygg- och anläggningsobjekt.

Utbudet av natursten på världsmarknaden är i dag enormt stort och säljkanalerna är
många skiftande förutsättningar. Möjligheterna till ett gott stenval har aldrig varit större,
men också svårare vilket kräver ökade kunskaper eftersom de olika stensorternas
egenskapar och pris varierar inom vida gränser. Risken för fel val är stor.

Valet av natursten till ett viss bygg- eller anläggningsprojekt bör ske enligt samma
grunder som den romerske arkitekten och ingenjören Vitruvius för 2000 år sedan
utryckte kravet på en god byggnation:

Firmitas (hållbarhet),
Utilitas (ändamålsenlighet/funktion)
Venustas (skönhet/estetik).

Till detta kan eventuellt läggas
- Kulturella – kulturbärande skäl
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Övergripande är värde-kostnadsaspekten. Värdet av konstruktionen ställs mot kostnaden
uttryckt som livscykelkostand per år. Kostnaden kan uppdelas i:

- Investeringskostnad (med beaktande av livslängd)
- Underhållskostnad

Och kostnaden kan uttryckas som
- Pengar
- Miljöbelastning

Rätt vald natursten har lång livslängd, låg underhållskostnad och låg miljöbelastning.

För att en konstruktion skall vara meningsfull bör givetvis dess värde överstiga dess
livscykelkostnad. Detta kan åskådliggöras med nedanstående figur:

Konstruktionens värde <-> livscykelkostnad

Konstruktionens
värde

Venustas
Estetik

Hållbarhet
Firmitas

Funktion
Utilitas

Livscykelkostnad

- Pengar €
- Miljöbelastning

- Investring/produktion
- Underhåll

>

Kultur-
bärare

Konstruktionens värde bör vara större än dess livscykelkostnad.

Det är viktigt balansen mellan de olika delarna beaktas och värderas. Estetiken måste
ställas i relation till funktion och hållbarhet. Natursten har goda förutsättningar att nå
höga värden för samtliga dessa dimensioner.
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Balans i konstruktionen?

Stenvalet måste göras så att alla dimensioner beaktas och värderas

Problemet är att finna användbara värderingsmått på de ingående delarna.

För flertalet objekt finner föreskivaren den rätta balansen och kommunicerar
framgångsrikt ut detta till inköpande led och entreprenören.
Dock kan förekomma att stensorter med undermåliga tekniska egenskaper kommer till
användning. Detta kan bero på att en olämplig oprövad stensort förskrivits utifrån rent
estetiska eller prismässiga grunder, utan kontroll av de funktionella och tekniska
förutsättningarna. Eller har beskrivningen varit så otydlig att det i upphandlingsskedet
funnits möjlighet byta till lägsta-pris-variant.
Kravet på tydiga beskrivningar har stigit i takt med ett ökat antal devis okända
stensorter och ett stort antal nya aktörer inom såväl försäljning som entreprenad.

Monteringen ”minst hälften” av det totala resultatet
”Innan du skyller på stenen kolla monteringen!”

Det måste också betonas att även inbyggnadsteknik, inbyggnadsmaterial och utrörande
har stor betydelse för hur estetisk, funktionell och hållbar konstruktionen blir.
Inbyggnadsmaterial och inbyggnadssystem måste vara anpassade till applikationen och
stensorten.
Dvs. monteringen och val av inbyggnadsmaterial är lika viktiga som stenvalet.
Denna skrift kommer endast marginellt att ta dessa aspekter. Dessa beskrivs mycket väl
i Sveriges Stenindustriförbunds Stenhandbokshäften Inomhus, Utemiljö, Fasader,
Restaurering, m.fl.
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För de offentliga upphandlingarna gör Lagen om offentlig upphandling, LOU, det ännu
viktigare att föreskrifterna är entydiga och att inkomna offerter är likvärdiga.

För att optimalt utnyttja stenmaterialets fördelar måste rätt underhållsmetod användas
och onödiga eller felaktiga rengörings- eller skyddsmedel undvikas.

3.2 Rätt vald natursten ger ett ekologiskt mervärde.
Rätt vald natursten ger ett bygg- och anläggningsmaterial med ekologiskt mervärde.

ANLÄGGNINGSMATERIAL
• Funktionellt rätt vald natursten har stort ekologiskt

mervärde då den

• - inte kräver uppvärmningsenergi vid tillverkning

• - har försumbar mängd kemiska tillsatser

• - inte avger emissioner

• - inte möglar

• - har mycket lång livslängd vilket ger låg årlig
miljöbelastning

• - kan underhållas (rengöras) med miljövänliga medel

• - har vacker åldrings- och sligepatina.

Naturstenens ekologiskt mervärde

Exemplen på funktionellt valda naturstenskonstruktioner med god uthållighet genom
historien är många. Det är ju de som har överlevt, i många fall flera tusen år.

3.3 Grunderna för rätt val av funktionell och uthållig naturstenskonstruktion.
Grundprincipen för funktionellt vald natursten är att stenmaterialet ska kunna fungera i
sin applikation utan att ytan ska behöva behandlas. (Dock vissa undantag: t.ex.
klotterskydd för karbonatstenar)

Till skillnad från andra byggnadsmaterial t.ex. betong kan man inte på förhand
bestämma egenskaperna hos ett stenmaterial, som skapades för en miljard år sedan. Det
gäller därför att skaffa sig metoder att bedöma stenmaterialet som det är.

Ett stenmaterial är uppbyggt av mineral. Dessa kan uppdelas i två slag; Huvudmineral
och accessoriska mineral (mineral i liten mängd). Huvudmineralen ger
huvudkaraktären, stentypen, t.ex. granit, och är viktigast. De accessoriska mineral kan i
vissa fall ställa till problem (t.ex. pyrit som rostar) trots att de bara förekommer i små
mängder. Stensorten egenskaper bestäms också av hur mineralkornen är hopfogade.
Detta gör att stensorterna även inom varje stentyp kan ha olika egenskaper.
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FÄLTSPAT KVARTS GLIMMER

GRANIT

Huvudmineralen i den granit som vanligen används i naturstensindustrin

Avgörande för en stens egenskaper är mineralinnehåll och mineralstruktur, inte primärt
den kemiska sammansättningen.
Indelningen av stentyper kan göras på olika sätt. Geologer vill gärna indela utifrån
bildningssätt; magmatiska, sedimentära/lagrade och metamorfa/omvandlade. För sten
som bygg- eller anläggningsmaterial spelar det dock bildningssättet en underordnad
roll, det är ju stenens materialegenskaper som är intressanta. Däremot kan
bildningssättet indirekt ha betydelse för stenens egenskaper.
För stenens estetiska egenskaper kan dock bildningssättet ha stor betydelse. Så t.ex. har
granit och gnejs i stort sett samma tekniska egenskaper, men utseendet helt annorlunda.

Det är faktiskt är ytterst få stensorter som lämpar sig som bygg- och
anläggningsmaterial. Givetvis är det ännu färre som lämpar sig för alla
användningar/applikationer och miljöer. Men å andra sidan är tillgången på stenmaterial
som sådant enormt stort. Det finns tillräcklig tillgång på ”funktionell” natursten i många
kulörer och mönster för att täcka behovet för överskådlig tid framöver.
I Sverige, som internationellt är känt för sin goda naturstenskvalitet, är de flesta
stensorter oanvändbara. Men vi bryter nu bara de c:a 70 stensorter som vi vet uthålligt
fungerar och som är konkurrenskraftiga på världsmarknaden.
De importerade stensorterna har accelererande i antal. Flera av dessa stensorter är
beprövade i vår miljö och fungerar bra. För många är dock dess uthålliga
funktionsförmåga i den aktuella miljön/applikationen okänd. Missfärgningar, vittring,
etc. kan förekomma redan efter kort tid. För en okänd sten bör de värdena från de
vanliga tekniska standardtesterna enl EN-standard i första hand studeras. De kan många
gånger vara otillräckliga för att på ett säkert sätt förutsäga stensortens lämplighet i olika
applikationer. Här pågår ett viktigt arbete för att ta fram ytterligare analysmetoder för att
förutsäga stenmaterialets lämplighet bl.a. genom analys av kristallstruktur,
mikrosprickor, identifikation av skadliga mineral etc.

Det säkraste sättet att undvika överrakningar är att studera referensobjekt där den
aktuella stenen fungerat en längre tid i motsvarande miljö.

I ett och samma stenbrott produceras kan flera olika stensorter, men bara en stentyp.

För ett bygg- eller anläggningsobjekts totala värde gäller även givetvis också rätt
dimensionering. Här erbjuder naturstenen stor flexibilitet både vad avser tjocklek och
ytmått. Möjligheterna till kundanpassning är mycket stor. Men det förutsätter samtidigt
ett mycket god samverkan mellan föreskivare/projektör och tillverkare.
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4. EGENSKAPER
Stensortens lämplighet som bygg- och anläggningsmaterial bestäms av dess estetiska
och dess tekniska egenskaper.

4.1 Estetiska egenskaper
Naturstens estetiska (visuella) egenskaper sammansätts av kulör, struktur, textur,

Kulör = allmänna färgintrycket
Struktur = sätt på vilket stenen är uppbyggd, även kornstorlek
Textur = mönster, eller ljusspel i stenytan.

Natursten är en naturprodukt varför det är naturligt med variationer i detta avseende.
Dessa kan hos vissa stensorter vara stora.

En annan estetisk karaktär hos stenen är dess bearbetbarhet och det visuella uttrycket
stenytan genom olika ytbearbetning. Natursten har en estetisk styrka jämfört med andra
material genom att olika ytbearbetningar kan ge samma sten olika visuella uttryck.
Detta kan inte till fullo återges korrekt på en fotografisk bild, varför det är nödvändigt
att kommunicera med prover med den aktuella ytbearbetningen.

9

Stenen estetiska natur

Polerad Flammad Slipad Krysshamrad

Diabas

Alla ur detta block

Olika bearbetningar ger samma sten olika uttryck
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Stenens estetiska egenskaper

Stenen ger liv åt
miljön

Stenen har själ

Natursten har unika estetiska egenskaper

Att stenen har formats av naturen ger den också ett intryck av levande miljö.
Lite poetiskt kan man säga att samspelet och kontrasten mellan de olika bearbetningarna
är del av stenens själ.

Format

Själen i en stenmiljö,
är sammansatt av bl.a.:

Kombinationer

Kulör

Struktur

Textur/mönster

Ytbearbetning

Slitagepatina

Stenens estiska egenskaper skapar miljön.

Beständighet i ytutseende, hur den åldras, åldringspatinan, är en annan del av stenens
estetiska egenskap. Denna kan endast utvärderas genom studier av åldrad aktuell
stensort i aktuell applikation/miljö.
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Hallandsgnejs har stora variationer i kulör och textur

Kolmårdsmarmor varierar också i kulör och textur

4.2 Tekniska Egenskaper
För att avgöra hur viss naturstenssort kan användas i olika miljöer/applikationer är dess
tekniska egenskaper som material primärt avgörande. Följande tekniska parametrar
måste därför beaktas:

• - beständighet mot kemisk påverkan (motstånd mot luftföroreningar, salt,
rengöringsmedel, användning av kemikalier, etc.)

• - beständighet mot mekanisk påverkan (hårdhet, slitstyrka) (motstånd mot
nötning, repor, biomekanisk nedbrytning, mekaniska rengöring och övrig
mekanisk påverkan, etc.)

• - vattenabsorption/porositet/ (fysikalisk) (frost, smuts, biologisk nedbrytning
etc.)

• - hållfasthet (förmågan att ta upp laster, böjdraghållfasthet, sprödhet,
förekomst av svaghetszoner, etc)

• - kristallstruktur/strukturell uppbyggnad/mikrosprickor
• - innehåll av mineralkorn med oönskade egenskaper (som vittrar, rostar eller

orsakar annan missfärgning)
• - bearbetbarhet (polerbarhet, möjligheter till råkopp, etc.)
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De tekniska egenskaperna hos stensorten bestäms av de ingående mineralens
egenskaper och hur dessa är hopfogade.

23

Huvudmineralen ger stentypen
t.ex. granit: fältspat, kvarts och glimmer

←Accessoriska mineral Finns skadliga mineral?
t.ex. som rostar som pyrit

Huvudmineralens hopfogning =
mikrostrukturen har stor
betydelse.

Tunnslip

←Sammanfogning

Stenens tekniska egenskaper bestäms av mineralen och hur de är sammanfogade

Stenens hårdhet och slitstyrka beror bl.a. på de ingående mineralens hårdhet. För att
ange denna används här Kostovs hårdhetsskala, som är en absolut hårdhetsskala, till
skillnad från Mohs’ som är relativ. Kostovs följer i stort Vickers hårdhet och då blir
kvarts 100. En jämförelse framgår av nedanstående diagram.

84

"Absolut" hårdhet för några mineral

Efter Kostov "Mineralogy" 1968
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Minerals absoluta hårdhet enligt Kostov där kvarts har hårdhet 100.
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Man får klarare förståelse för olika stensorters hårdhet med hjälp av denna absoluta
skala. Eftersom diamant är den viktigaste komponenten i de bearbetningsverktyg som
revolutionerat stenindustrin har den också tagits med i jämförelsen. Kostovs skala är
den som är mest lämpad för bedömning av natursten som bygg- och anläggnings
material, medan Mohs relativa skala är ett enkelt verktyg för geologer som ska
identifiera mineral.

Naturstenskonstruktioner har aldrig varit så billiga som nu och aldrig kunnats utföras med så god teknisk kvalitet och exakthet. Men
det förutsätter funktionellt val. Aldrig tidigare har utbudet av olämpliga produkter på marknaden varit större.

Som tidigare påpekats har sammanfogningen mellan mineralkornen/kristallerna stor
betydelse för stensortens totala hållfasthet och slitstyrka. Dock kan en sten med mjuka
mineral aldrig bli hård (t.ex. kalksten), men en sten med hårda mineral behöver inte
nödvändigtvis ha hög slitstyrka eller uthållighet (t.ex. kalcitbunden sandsten, där
bindningen är den svaga länken).

4.2.1 Olika huvudgrupper av natursten.
Ur teknisk synpunkt kan natursten mycket förenklat indelas i fyra huvudgrupper:

Granitliknade stentyper = Silikatsten (hård)
är uppbyggda av silikatmineral med olika typer av kiselsyragitter (SiO2). Stentyperna i
denna grupp är hårda med god mekanisk och kemisk beständighet. Inom stenbranschen
kallas dessa ofta för enkelhets skull granit.

Kalksten/marmor = Karbonatsten
är uppbyggda av karbonatmineral med en CO3-del. Stentyperna i denna grupp är mjuka
och påverkas av syror, även svaga. Många stensorter i denna grupp påverkas också av
tösalt NaCl).

Skiffrar= Silikatsten (med varierade hårdhet)
Skiffergruppens stentyper består av silikatmineral vanligen med god kemisk
beständighet, Skiffer har tydliga klyvplan, s.k. klov men är för övrigt inget entydigt
begrepp. Skiffer är inget entydigt begrepp. Olika skiffertyper skiljer sig genom olika
hårdhet, vilket beror hur omvandlad den är (metamorfosgrad).
Den kraftigt omvandlade kvartsitskiffern är i många avseende granitliknande.
Lerskiffern däremot har lägre omvandlingsgrad och mjukare. Vissa lerskiffrar har
begränsad beständighet i utemiljö.

Sandstenar
Sandstenar är mycket porösa med hög vattenabsorption och smutsas därför lätt varför
dess användning i utemiljö är begränsad. De består huvudsakligen av kvartskorn.
Avgörande för stentypens egenskap är typ av bindning mellan kvartskornen.
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Natursten för bygg- och anläggning han indelas i tre huvudgrupper

Hårdheten hos mineralen påverkar också i hög grad bearbetningskostnaderna. Hård
silikatsten är betydligt dyrare att bearbeta än karbonatsten, Detta påverkar priset.

Alla stentyper fläckas mer eller mindre av fett och olja, men tål organiska
lösningsmedel varför dessa kan användas för fläckborttagning och rengöring. ,

4.2.2 Hård silikatsten. Granitliknade stentyper.
Silikatsten består av silikatmaterial. Dessa är i allmänhet ”passivt” sura och därför
motståndskraftiga mot syror och annan kemisk påverkan. Sålunda påverkas dessa
inte av sura medel (såvida de inte innehåller påverkbara mineral, vilket funktionellt vald
natursten inte ska göra).

Innebörden av sur står då för en hög kiselsyrehalt (SiO2-halten > 65 %). Detta begrepp får således ej användas synonymt med eller
förväxlas med den surhet som anges som pH < 7. I

Till gruppen hård silikatsten räknar vi polerbara stentyper bestående av hårda
silikatmineral. Om dessa mäts med Kostovs hårdhetsskala, får de följande
hårdhetsangivelse: Kvarts (hårdhet 100), fältspat (60), pyroxen (50) (förekommer i
vissa stensorter) och glimmer (hårdhet 10) (ingår oftast med mindre än 10%,). Dvs.
stentyper i denna grupp är hårda, då glimmer endast utgör en liten del. Bilder på dessa
mineral se sid xx

Bl. a. följande stentyper ingår i denna grupp, som ofta kallas ”granitlika stentyper”
(bildningssättet har angetts inom parentes):

- granit (magmatisk)
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- gnejs (metamorf)
- diabas (magmatisk)
- syenit (magmatisk)
- kvartsit (metamorf)

58

GRANIT magmatisk

*Hårdhetsskala efter Kostov 1968

GNEJS omvandlad

Kvarts -SiO2 Hårdhet* 100

Fältspat -SiO2 Hårdhet 50
(inkl. plagioklas)

(<7%) Glimmer -SiO2 Hårdhet 10

HÅRD SILIKATSTEN Huvudmineral

DIABAS magmatisk

Fältspat -SiO2 Hårdhet 50

Pyroxen -SiO2 Hårdhet 50

(<10%) Glimmer -SiO2 Hårdhet 10

Dessa mineral huvudmineral↑är ofta stabila

MEN KONTROLLERA NOGGRANT

VILKA ANDRA (accessoriska) MINERAL SOM FINNS!

GlimmerKvartsFältspat

Huvudmineralen hos hård silikatsten

Ofta har de låg vattenabsorption, (svenska stensorter < 0,3 vikt%)

OBSERVERA, att inom gruppen silikatsten kan förekomma stensorter som rostar,
vittrar eller grusvittrar. Dessa stensorter bryts dock inte i Norden, utan problemet finns
endast hos importerade stensorter. Vissa av dessa är stabila i neutral miljö, men börjar
rosta i sur miljö. I utemiljön kan surheten bl.a. orsakas av luftföroreningar eller av surt
rengöringsmedel.

Användning: Hård silikatsten med lågvattenabsorption och bra kristallstruktur kan
användas i stort sett i alla miljöer såväl ute som inne. Tål hårt slitage och tål de flesta
rengöringsmedel/metoder. Golv inne och fasad kan vara polerad.

4.2.3 Skiffer
Skiffer är inget entydigt begrepp. De olika skiffertyperna har mycket olika mekaniska
egenskaper. Där finns bl.a. kvartsitskiffer (hård) och lerskiffer (mjuk). På engelska finns
det tre ord för skiffer som motsvarar de olika skiffertyperna. Se fig. nedan.
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SKIFFER (Kvartsit-, Glimmer-) Fältspat -SiO2 Hårdhet 50

Kvarts -SiO2 Hårdhet 100

Glimmer -SiO2 Hårdhet 10

SKIFFER (Ler-) Div. silikat -SiO2 Hårdhet 5 -10

SKIFFER

Ett silikatmaterial som tål syra men

skiffer är inget entydigt begrepp !!!

Övriga egenskaper kan vara väsensskilda

Låg omvandling (metamorfosgrad): mjuk lerskiffer, alun- shale

Medelhög omvandling (metamorfosgrad): lerskiffer slate

Hög omvandling (metamorfosgrad): kvartsitskiffer schist

Skiffer är inget etydigt begrepp

Hård skiffer (kvartsitskiffer
Den hård hårt omvandlade kvartsitskiffern, som även benämns glimmer skiffer har
sådan egenskaper att den också skulle kunna räknas till den ”granitliknande” gruppen.
Användning: Samma som hård silikatsten (se ovan)

Lerskiffer
Denna stentyp är uppbyggd av mjuka (hårdhet 5 - 10) lermineral. De flesta stensorter av
denna typ tål syra, men kan blekas i utemiljö.
Användning:
Lerskiffer används mest inomhus och som takskiffer Den är känslig för mekaniska
rengöringsmetoder.

4.2.4 Karbonatsten
Karbonatstenens huvudbeståndsdelar är mineral med en CO3-del, som är basiska och
därför reagerar med syror, t.ex. kolsyrehaltigt vatten. Sur miljö påverkar stenen och
bryter på lång sikt ner den.. (För att testa om ett material tillhör denna grupp, kan man
hälla en droppe utspädd saltsyra på den. Den börjar då fräsa och bubbla). Många
stensorter i denna grupp påverkas av andra kemiska ämnen t.ex. salt (NaCl)

Bl.a. följande stentyper ingår i denna grupp:
- marmor (metamorf)
- kalksten (sedimentär)
- travertin (sedimentär)

Marmor som innehåller dolomit är hårdare och mindre känslig för syra än stensorter
som innehåller endast kvartsit.
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KARBONATSTEN

KALKSTEN sedimentär Kalkspat CaCO3 Hårdhet 9

MARMOR omvandlad
Kalkspat CaCO3 Hårdhet 9

Dolomit CaMg(CO3)2 Hårdhet 20

DolomitKalkspat

Serpentinit Hårdhet 40
Amfibol Hårdhet 40

i vissa marmorsorter

Huvudmineralen i karbonatsten är kalcit och/eller dolomit

Ingående mineral är kalkspat (hårdhet 9), ibland dolomit (hårdhet 20) I vissa stensorter
ingår även serpentin eller amfibol t.ex. tremolit i Ekebergsmarmorn. Stentyperna i
denna grupp är relativt mjuka. Det gör att motståndsförmågan mot avnötning är sämre
än hos silikatstenarna.

Den svenska kalkstenen innehåller ofta fossil av förhistoriska djur

Karbonatsten har en teknisk begränsning av ytbearbetningen polerad av följande skäl:
Golv av karbonatsten i offentliga utrymmen ska ej vara polerade då dessa snabbt skulle
slitas ned till en yta motsvarande slipad, gångstråk uppstår. En polerad fasad skulle av
det sura nedfallet efter en kort tid etsas till en yta motsvarande slipad. I dessa
användningar ska slipning eller grövre ytbearbetning användas. Då har man erhållit en
”balanspunkt”
I internationella naturstenssammanhang skiljer man ofta inte mellan kalksten och
marmor. Kalksten som är polerbar kallas ofta marmor. Skillnaden ligger i
kristallstruktur och uppbyggnad. Vattenabsorption är låg hos de svenska sorterna
(marmor <0,2 vikt%, kalksten <1 vikt%)
Vissa marmorsorter t.ex. Ekeberg och Kolmården är resistenta mot salt (NaCl).
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Marmor, som är en omkristalliserad kalksten, saknar oftast klov (sprickor, skiktningar).
Kalkstenen däremot har mer eller mindre utvecklade klov, ibland är innehåller dessa
klov andra mineral än stenen i övrigt. Speciellt försvagande är lerklov.

Travertin har mycket hög porositet, med en typisk öppen struktur, men har ändå god
hållfasthet. Vissa kalkstenar kan innehålla mineral som rostar eller har andra
missfärgningar.

Användning: Vanligaste användningen är inomhus: Försiktighet bör iakttagas i
våtutrymmen då vissa stensorter påverkas av fästmassan. Rätt val av ytbearbetning är
viktigt. Polerade ytor är inte uthålliga. Vissa stensorter kan fungera bra även utomhus,
men måste kontrolleras mot referenser. Karbonatsten tål ej sura rengöringsmedel,
försiktighet krävs vid mekaniska rengöringsmetoder.

4.2.5 Sandsten
Med sandsten menas i detta sammanhang sedimentär sandsten som inte låter sig poleras.

Sandsten har olika egenskaper beroende på silikat- eller karbonatbindning

Sandsten är, jämfört med de andra stengrupperna, en porös sten med hög
vattenabsorption. (5 vikt%) varför den snabbt smutsas ned och är svår att göra ren Den
har av denna anledning en begränsad användning för bygg- och
anläggningsverksamheten.
Huvudbeståndsdelen i sandsten är oftast korn av kvarts eller fältspat, men bindemedlet
varierar. På grund av det höga kvarts och fältspatsinnehållet (hårdhet 100 - 50) är
sandsten alltid hård med avseende på mineralinnehåll. Bindemedlen kan vara
kvartsitiskt (silikat), kalk (karbonat, kalcit), lerhaltigt eller järnhaltigt bindemedel. De
två senare saknar betydelse som bygg- och anläggningsmaterial.
Gruppen sandsten kan med hänsyn till bindemedlet delas in i två undergrupper, med
mycket olika egenskaper:
Sandsten är en sedimentär stentyp och kan därför vara skiktad och innehålla klov, även
lerklov.
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Den metamorfa Älvdalskvartsiten räknas i detta sammanhang inte som sandsten som tar utmärkt polering,
har mycket låg vattenabsorption och hög böjdraghållfasthet, dvs typiska ”granitegenskaper”. Den räknas
därför i detta samanhang som silikatsten.

Silikatbunden sandsten
Stensorter inom denna grupp påverkas ej av sura medel och är i övrigt
motståndskraftiga mot kemisk påverkan. Den består av hårda mineralkorn hårt
sammanfogade.
Exempel på stensorter inom denna grupp är Orsasandsten.

Orsasandstenen är silikatbunden

Karbonatbunden sandsten
(Denna får inte förväxlas med fabrikstillverkad ”mixikalksandsten”)
Stensorterna inom denna grupp påverkas av syror, vilket har negativa effekter då den
utsätts för surt nedfall. Den består av hårda mineralkorna löst sammanfogade.
Exempel på stensort i denna grupp är Gotlandsandsten.
Vissa sandstenar kan också ha större eller mindre inslag av lerbindning.

Användning: För restaurering av äldre sandstensbyggnader. Bör normalt undvikas som
bygg- och anläggningsmaterial. Silikatbunden sandsten är dock beständigare och kräver
mindre underhåll.

4.2.6 Övriga stentyper
Alla stentyper faller inte inom ramen för den förenklade grupperingen ovan. Det finns
stentyper med andra egenskaper som används inom bygg- och anläggning. Det är som
är viktigt att kontrollera hos dessa är då: dess motståndskraft mot kemisk och mekanisk
påverkan, vattenabsoption, böjhållfasthet och färgstabilitet. Det finns t.ex. svarta
stensorter som ser ut att tillhöra gruppen granitliknade men som får fläckar av Coca-
Cola p.g.a. att dess pH är under 7.

4.2.7 Sammanfattande förenklad översikt
Tabellen nedan visar en förenklad sammanfattning av de vanligaste stentypernas
mineralinnehåll, struktur och bildningssätt.
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Några stentypers mineralinnehåll, struktur och bildningssätt

4.2.7 Tekniska värden för natursten

Svenska stensorter provade enl EN-standard

Granit Diabas Kvartsit Kvartsit- Kalksten Marmor Sandsten

Gnejs t skiffer kvartsbund.

Petrografisk Huvud- Fältspat/plagioklas Fältspat Kvarts Fältspat Kalcit Kalcit Kvarts

sammansättning mineral kvarts pyroxen kvarts dolomit

glimmer glimmer glimmer

"Kemisk karaktär" kiselsyrerik kiselsyrerik kiselsyrerik basisk basisk kiselsyrerik

Hårdhet mineral enl Kostov 100 - 10 ….50 - 10 100 100 - 10 9 ..9 - 20 100

Böjhållfasthet (Mpa) 13 - 20 21 - 34 25 42 …10 - 20 13 - 20 6

Tryckhållfasthet (Mpa) 170 - 240 230 - 265 190 300 100 - 200 140 - 180 120

Nötningsmotstånd (cm
3
/50cm

2
) …5 - 6 6 5 12 16 - 27 13 - 21 22

Vattenabsorption (vikt%) 0,1 - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 - 1,4 0,1 4,5

Densitet (kg/m3) 2630-2680 2970-3010 2650 2730 2620-2690 2640-2850 2250

Utspjälkningshållf. (N) 2340-4350 3550-4700 4350 1750-2500 2050-3600

Slaghållfasthet (J) ..3 - 7 ..3 - 5 7 ..2 - 4 ..2 - 3

* där det förekommer flera stensorter har den de med högsta och lägsta värdet tagits bort. Siffrorna har
avrundats.

I tabellen ovan har de viktigaste egenskaperna markerat med rött. Där framgår att
förutom sandsten har fler stentyper har likvärdiga egenskaper. Således är böjhållfasthet,
tryckhållfast, vattenabsorption och densitet. Det som skiljer silikatstenar från
karbonatstenar är kemisk motståndsförmåga (mineralinnehåll) och mekanisk
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motståndskraft (hårdhet och nötningsmotstånd). Sandsten avviker på flera områden
böjhållfasthet, vattenabsorption och densitet.

4.2.8 Tekniska parametrars betydelse för olika applikationer/miljöer
Det är applikationen, eller snarare den miljö där produkten blir applicerad, som är
avgörande för vilka av stenen tekniska egenskaper som ska beaktas vid valet av sten.
Här finns många ”myter” och brist på faktakunskap.
Densitet och tryckhållfasthet saknar i allmänhet saknar intresse, såvida de inte avviker
mycket från normalvärden.
Däremot är motståndsförmågan mot kemisk påverkan viktig i de flesta sammanhang,
trots att den ofta inte mäts, utan kan uttolkas från analysen av ingående mineral-.
Även hårdheten, dvs. beständighet mot avnötning, är viktig framför allt horisontella ytor
med fordons- eller gångtrafik.

Eftersom stenmaterialets svaghet är böjdraghållfasthet är det viktigt att ta reda på detta
värde.
I många applikationer är vattenabsorptionen (smutsbenägenhet, frostbeständighet) viktig
och måste fastställas.
Som ovan påpekats måste också kristallstruktur/strukturell uppbyggnad och
mineralinnehåll fastställas och tolkas på ett kvalificerat sätt.

Generellt kan dock sägas att alla stentyper fläckas mer eller mindre av vissa metaller
(rost, ärgning, etc.) samt av fett och olja, men så gott som alla typer av natursten tål
organiska lösningsmedel.

Sammanfattande kommentarer för tabellvärdenas betydelse för sten som bygg- och
anläggningsmaterial.

Petrografisk sammansättning:
Avgörande för stenens kemiska och mekaniska motståndskraft

Böjhållfasthet:
Kritisk egenskap för sten. Mycket viktig egenskap för plattor, skivor, trappor, kantsten.
Stora variationer mellan olika stensorter förekommer. Avgörande betydelse för
dimensionering av lastupptagande konstruktioner.

Tryckhållfasthet:
Saknar betydelse. Extremt låg tryckhållfasthet tyder olämplig sten.

Nötningsmotstånd:
Viktig egenskap om stenytan är utsatt för slitage. Ju lägre värden ju bättre sten.

Vattenabsorption: Viktig för utomhusanvändning. Lågt värde positivt ur frostsynpunkt
och nedsmutsningssynpunkt och ger låg biologisk påväxt.

Densitet: Saknar betydelse såvida den inte har extremt låga värden.

Utspjälkningshållfasthet och slaghållfasthet: Ju högre värden desto starkare sten.

4.2.9. Kristallstruktur/strukturell uppbyggnad
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I många fall har det visat sig att olika stensorter med samma värden på de vanligaste
tekniska parametrarna, mätta enligt vedertagen standard, uppvisar helt olika total
hållfasthet och livslängd. Detta gäller då framför allt nya, oprövade stenarsorter.

Förklaringen till detta står då oftast att finna i de olika stensorternas kristallstruktur eller
andra strukturella olikheter som inte framgår av de vanligaste provningsförfarandena.
Även olika stensorters egenskaper vid olika ytbearbetningar kan ha inverkan.
Frekvens av mikrosprickor har i dessa fall visat sig ha stor betydelse. Detta kan
uttryckas som antal mikrosprickor per mm. För detta finns (i skrivande stund) inte några
standardiserande analysmetoder, men arbetet med detta pågår.

Tunnslip av stentypen granit består oftast av mineralen kvarts, fältspat och glimmer

För en okänd stensort krävs en noggrann petrografisk analys för att fastsälla vilka
mineral som ingår, framför allt med avseende på problemmineral, som även i små
mängder kan ställa till problem, t.ex. rosta.
Alltså kan det ofta vara viktigt att göra en djupare analys av stenens petrografiska
sammansättning, kristallstruktur och övrig strukturell uppbyggnad. Viktigast är då
givetvis med en korrekt tolkning av analysen.

Bäst är givetvis alltid att studera stenen i referensobjekt i samma applikation och
motsvarande miljö dvs. användningssituation och klimat.

4.2.11 Några allmänna kvalitetskrav på naturstensprodukter
Natursten är ett material där materialets tillkomst inte kan styras. Därför måste vissa
allmänna grundläggande kvalitetsregler ställas.

Allmänt
Skönhetsfel: kulör och textur får ej avvika från förevisade prover. Får ej innehålla
mineral som vittrar, ger missfärgningar etc.

Granitliknade stentyper:
Fri från kvartsränder och sprickanvisningar. Läkta stick får förekomma.
Kalksten:
Tät och fri från sprickanvisningar och klov som kan äventyra hållbarheten. Läkta klov
får förekomma. Synliga fossil får ej vara lösa och får ej avslutas i kanten på en platta.
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Marmor:
Fri från sprickanvisningar. Läkta stick får förekomma.

Skiffer
Skall vara av föreskriven typ avseende omvandlingsgrad (metamorfosgrad). Fri från
öppna klov eller andra försvagande fel.

Allmänna krav på natursten

• Sprickor: Inga ÖPPNA sprickor som ger nedsatt hållfasthet. (Jfr förevisat prov,

testresultat)

• Stick: Kan accepteras om de ej nedsätter hållfastheten. ”Läkta” stick OK. (Jfr

förevisat prov, testresultat)

• Klov: Får ej gå upp i ytan. ”Läkta” klov OK. (Jfr förevisat prov, testresultat)

• Fossil: Inga lösa fossil får förekomma

• EJ Mineral som vittrar, färgar etc

4.2.12 Variationer inom varje stentyp kan vara stor.
Variationen inom en stentyp kan vara större än mellan de olika stentyperna. Sålunda är
den t.ex. den kalksten från Malta, och som används för byggnadsändamål där, en helt
annan sten än den som bryts och används i Sverige, t.ex. Jämtlandskalksten.
Vattenadsorptionen hos en viss granit kan vara flerfaldigt högra än hos en viss kalksten.
Vidare finns det graniter som grusvittrar och beter sig som karbonatbunden sandsten
och har sämre mekanisk och kemisk resistens än t.ex. Ekebergsmarmorn.

4.2.13 Två viktiga tekniska aspekter för användning av natursten.

Alltid fogar mellan två släta stenytor.
Där två stenytor möts måste alltid finnas fogar. Dessa kan vara fyllda eller säkrade med
någon annan form av distans. Om fogen är för smal eller saknas spjälkas plattkanterna
ut. Detta gäller i först hand där släta stenytor möts. Detta är den vanligaste orsaken till
skador på sten. Detta gäller plattor, trappor, murar och liknade stenprodukter.
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Alltid fogar !!!!!!!!

Två stenytor får inte stöta emot varandra, alltid fogar

Där fog saknas spjälkas plattkanterna ut.

Tjockleken och förhållandet längd - bredd
En enkel, fundamental och välkänd regel, formel, för plattor och balkar inom
hållfasthetsläran är ju att den lastupptagande förmågan ökar med kvadraten på
tjockleken och att den minska proportionellt med längd breddförhållandet. Se fig nedan.
Detta glöms alltför ofta bort vi dimensionering av stenkonstruktioner.

DimensioneringDimensionering

R Wt²
P= 1500L x 1,6

tf t= Tjocklek
W= Bredd
L = Längd

R tf = Böjdraghållf.

Lastupptagande förmågan hos en platta

Detta är en förenklad beskrivning av verkligheten men ändå en god vägledning.
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Om tjockleken på en platta fördubblas fyrdubblas den lastupptagande förmågan.
En platta som har länden 3 ggr bredden t.ex. 300 x 900 mm har en lastupptagande
förmåga som är en tredjedel av en kvadratisk platta t.ex. 300 x 300 mm. Den långa
plattan måste alltså vara √ 3 ggr tjockare dvs 1,75 ggr tjockare för att bära samma last. 
På samma sätt kan konstatera att böjhållfastheten hos materialet har stor inverkan. Om
vi jämför svensk kvartsitskiffer, som har böjhållfastheten 42 MPa med en importerad
granit som har 10 MPa, måste granitplattan vara √ 4 ggr tjockare. Dvs skifferplattan kan 
vara hälften så tjock.
Detta är i och för sig teoretiska beräkningar, men ger ändå en god jämförelse mellan
olika dimensioner och material om de yttre förutsättningarna är lika.
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5. SVENSK NATURSTEN

Naturstensmarknaden är mycket rörlig och
relativt låga transportkostnader gör att de flesta
stensorter, oavsett var de bryts, finns tillgängliga
i de flesta länder. Priset, kulören och kvalitén är
avgörande för olika stensorters användning.
Eftersom berggrundens beskaffenhet och
arbetskostnaden varierar mellan olika länder är
pris- och kvalitetsutbudet stort och konkurrensen
hård. Många av de stensorter som används i
Sverige är importerade samtidigt som c:a 80%
av våra granitliknade stensorter exporteras.
Den svenska berggrunden innehåller de flesta
stentyper; granit, gnejs, gabbro, syenit, diabas,
kvartsit, kalksten, marmor, sandsten, täljsten
m.fl. Den gammal och hård, vilket ger hög kvalitet,
men medför samtidigt att det är svår att få fram stora
block och ger höga brytningskostnader. Därför bryts
endast de stensorter som är best lämpade och har
högt värde som bygg- och anläggningsmaterial,
dvs endast de stensorter som har intressant färg,
hög teknisk kvalitet och är konkurrenskraftig på
världsmarknaden.
Tidigare bröts många stensorter på många
platser i Sverige. I dag är det c:a 70 stensorter
som fortfarande bryts. Dessa finns beskrivna i
Sveriges Stenindustriförbunds Stenkartotek, med
foto, olika ytbearbetningar och tekniska data. De
finns också på www.sten.se – Stenkartoteket.

På vidstående schema framgår de svenska
stensorternas ålder. Jorden bildades för 4600
miljoner år sedan. Vi ser att stensorten äldsta
stensorten, Ekebergsmarmor, är en halv jordålder.

Sveriges berggrund är mycket gammal
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Aktiva svenska naturstensbrott en SGU: s Bergverksstatistik.
I samma brott bryts i vissa fall flera stensorter.
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6. Ytbearbetning
Stenens ytbearbetning ger tillsammans med dess kulör och form stenproduktens
karaktär. Ytbearbetningen kan också vara avgörande för stenens funktion och ibland
även hållbarhet.
Nedan anges de vanligast förekommande ytbearbetningarna. Men det finns ytterligare
ytbearbetningsmöjligheter.

YTBEARBETNINGAR

GRANIT SKIFFER KALKSTEN MARMOR

Råkilad (vissa stensorter)

Råkopp (vissa stensorter)

Flammad

Krysshamrad

Slipad

Polerad

Klovyta

Slipad

Polerad

Slipad

Polerad

Slipad

Polerad

Klovyta

Topphyvlad/Hyvlad

Flammad

Krysshamrad Krysshamrad

LågerhuggenLågerhuggen

Tandhuggen Tandhuggen

Vanliga ytbearbetningar för natursten

Som tidigare nämnts ändras stenen karaktär av vilken ytbearbetning som väljs. Det ät
inte möjligt att helt återge stenens och dess ytbearbetnings karaktär med en tryckt eller
elektronisk bild. Därför är det viktigt att alltid kommunicera med prov av den aktuella
stensorten med den avsedda ytbearbetningen från det aktuella stenbrottet.

Råkilad Krysshamrad

Slipad Flammad

Polerad

Kommunicera alltid med
PROVER

En bild är ALDRIG sann

Man kan inte genom att se på ett visst prov med en viss ytbearbetning föreställa sig hur
stenytan kan se ut med annan bearbetning. Vidare är det viktigt att inför det slutliga
valet av sten och ytbearbetning styra upp detta med prover från just den aktuelle
leverantören/stenbrottet. Ett prov från en leverantör kan inte gälla som referens från en
annan. En stensort med samma namn kan brytas i olika stenbrott och därför se något
annorlunda ut och ha andra tekniska egenskaper.
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38

Ytbearbetning: Kvartsitskiffer Ytbearbetning: Kalksten

Klovyta

Slipad Normalhyvlad

Normalslipad Polerad

Olika ytbearbetningar ger olika karaktär av stenen.



28

Några vanliga ytbearbetningar
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Förutom det visuella uttrycket kan ytbearbetningen också vara mycket viktig ur
funktionssynpunkt. Olika miljöer och användningar kräver olika ytbearbetningar.

Ytbearbetningar för olika användning


