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Kraftigt ökad efterfrågan på svensk natursten
Den starka efterfrågan på svensk natursten håller i sig. Naturstensleveranserna
ökade med 17 procent – från 164 till 194 kiloton – mellan åren 2016 och 2017,
visar SGU:s rapport Bergverksstatistik 2017.
– Det är en markant ökning som överträffar våra egna prognoser, säger Kai
Marklin, ordförande för Sverige Stenindustriförbund.
De två vanligaste byggnadsstenarna, granit och kalksten, står för de största procentuella ökningarna. Granitleveranserna ökade till exempel med närmare 30 procent.
– Den stora efterfrågan på just granit och kalksten speglar den boom som varit rådande i byggbranschen under flera år, säger Kai Marklin.
Även statistiken över de totala brytningsvolymerna visar att de granitbrytande företagen ökat sin produktion kraftigast. Under 2017 bröts nästan dubbelt så mycket granit
som året innan, 690 kiloton mot 321 kiloton under 2016. Det innebar att branschen
också säkrat en leveranskapacitet för att möta en fortsatt stor efterfrågan.
– Efterfrågan på svensk sten är väldigt stark för närvarande, säger Jörgen Lundgren,
vd för Hallindens Granit, Sveriges största granitproducent.
Han ser flera olika förklaringar till den svenska stenens popularitet.
– Kina och andra låglöneländer har tidigare varit stora exportörer av sten, men har av
miljö- och arbetsmiljöskäl tvingats dra ner på produktionen rejält och därmed också
exporten. Dessutom ställer dagens och morgondagens inköpare och arkitekter mycket högre krav på spårbarhet och klimatsmart produktion, vilket gynnar seriösa aktörer. Det bidrar också till att man väljer sten istället för exempelvis betong, som har en
högre miljöpåverkan.
Rapporten visar också att antalet naturstensbrott är oförändrade (56) medan antalet
stenbrytande företag i industrin minskat med två stycken, från 29 till 27.
– Många stenbrytande företag och medlemsföretag har under senare år moderniserat sina produktionsanläggningar. Det har skett en effektivisering som innebär att
samma antal företag klarar av att producera mer, säger Kai Marklin.
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