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KLASSNING AV NATURSTEN. 
Den enskilda, specifika Naturstenssortens benämning är som regel uppbyggd av en kombination av 
identifierande uppgifter såsom brytningsort, brytningslandskap, naturstentyp, särskild utseendeegenskap, 
dominerande färg. 

För en närmare beskrivning av olika stensorters utseende i detalj redovisas i detta avsnitt ett antal estetiska 
egenskaper. Värderingarna ska betraktas som generella för olika stensorter och ska ses som enskilda värden i 
jämförelse med andra likartade stensorter. Det betyder att olika kalkstensorter kan relateras till eller 
jämföras med varandra medan kalkstenar inte direkt kan jämföras med granitstenar.  

Läsanvisning 
Färg/kulör. Skala 1-5.  

Avser den rena färgskalan utan avseende på struktur eller textur. 

• 1 = mycket enhetlig och beständig färg 
• 5 = stor variation med avseende på färg och kulör 

 

Struktur. Skala 1 – 5.  

Avser stensortens uppbyggnad dvs utseende egenskaper som relaterar till kristallin uppbyggnad eller 
struktur. 

• 1 = mycket enhetlig och beständig strukturell uppbyggnad 
• 5 = stor variation med avseende på strukturell uppbyggnad 

 

Textur. Skala 1 – 5.  

Avser stensortens utseende med avseende på ådring, flammighet, molnighet, blommighet, slirighet, prickar, 
”fläckar”, etc 

• 1 = mycket enhetlig och beständig textur 
• 5 = stor variation med avseende på textur 

 

Porer storlek. Skala små – medel – stora.  

Avser synliga porer i stenens yta när denna är polerad och inte bearbetad med stenlagningsmedel eller annat 
porfyllande medel. 

• Små = knappnålsstora eller mindre 
• Medel = 1-2 mm stora 
• Stora = större än 2 mm 

 

Porer antal. Skala få – medel – många.  

Avser synliga porers förekomst i mängd eller antal per ytenhet. Nedan angivna antal per dm2 är högst 
ovetenskaplig och kan absolut inte användas för någon sorts exakt räkning eller kravuppfyllande värdering. 

• Få = inga eller enstaka porer lite här och där < 10 st per dm2 
• Medel = vanligen förekommande porer ca 10 – 20 st per dm2 
• Många = ofta förekommande porer > 20 st per dm2. 

 

Ytliga korngränser. Skala få – medel – många.  

Avser synliga korngränser (längre än ca 3 mm) i stenens yta när denna är polerad och inte bearbetad med 
stenlagningsmedel eller annat porfyllande medel. 

• Få = inga eller enstaka korngränser lite här och där < 5 st per dm2 
• Medel = vanligen förekommande porer ca 5 – 10 st per dm2 
• Många = ofta förekommande porer > 10 st per dm2. 
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Kornstruktur. Skala fin – medel – grov. 

• Fin avser kornstorlek < 3mm 
• Medel avser kornstorlekar 3 mm < kornstorlek < 10 mm. 
• Grov avser kornstorlekar > 10 mm 

När det gäller kornstorlek bör man överväga om skalan skall göras annorlunda för marmor och kalksten. 
Ovanstående gradering stämmer med vad som anges i Stenhandboken för granit men avviker från 
uppgifterna för marmor och kalksten. I internationella sammanhang är även graderingen avvikande. 

Geokoordinater. 
För en del av redovisade stensorter har även redovisats Geokoordinater. Dessa koordinater anger exakt var 
på kartan det aktuella stenbrottet ligger. På sikt kommer dessa uppgifter att introduceras som en exakt 
bestämning av stensortens ursprung. Inte minst i sammanhang provning och certifiering enligt EN kommer 
uppgifterna om Geokoordinater att bli allt viktigare för att säkerställa sambanden mellan skriftlig 
dokumentation och stensortens verkliga ursprung. 

För fastställande av Geokoordinater krävs en geodetisk infrastruktur i form av referenssystem och geodetiska 
nät. I Sverige ansvarar Lantmäteriet för uppbyggnad och underhåll av de rikstäckande geodetiska näten och 
de nationella referenssystemen – bland andra SWEREF 99 (tredimensionellt), RT90 (i plan), RH 2000 (i 
höjd).  

Situationen idag för bestämmande av ett läge i ett geodetiskt referenssystem är synnerligen diversifierad. 
Lokala system ersätts/kompletteras succesivt av/med internationella satellitsignalbaserade system (GPS etc). 
Ett exempel på internationellt fungerande koordinatsystem är WGS 84 som anger position (i plan) i longitud 
och latitud. Position enligt WGS 84 anges:  

• som latitud grader (N=norr resp S=söder plus gradtal 0° – 90°) plus  
o antingen ”minuter” (60 minuter per grad) plus ”Decimal”- indelning av minuterna med en 

eller flera siffror. Exempel:  
o eller ”Decimal”- indelning av graderna med en eller flera siffror allt beroende av önskemål 

om noggrannhet. Exempel:  
• som longitud grader (E=east=öster resp W=west=väster plus gradtal 0° (nollmeridianen genom 

Greenich) - 180° (vid datumgränsen i Stilla havet) plus detaljering psss för latitud. 
• Exempel på de två redovisningssätten: N 56°13.8 / E 12°54.7 = (N) 56.23022 / (E) 12.91100. 

Exemplet anger en position med ca 184 m1 noggrannhet i nord-sydlig riktning och ca 100 m1 
noggrannhet i ost-västlig riktning för en position i Skåne. 

I tabellverket som ingår i detta Avsnitt IV har använts lite olika koordinatuppgifter för ca hälften av 
medtagna stensorter. Efterhand som korrekta uppgifter om koordinater blir tillgängliga kommer att ske en 
successiv uppdatering. Försiktigtvis anmäls även en reservation för riktigheten i lämnade uppgifter i vad 
avser koordinater. 

Tabellverk för Klassning. 
I Avsnitt IV – Del 2.2 redovisas ”Klassning” av olika stensorter.  

Sidan 1 och 2 innehåller tabell med Stentyp – Stensort – Brytande företag samt en 
kolumn med uppgift om sida och en position enligt illustrativ tabell till höger. 

A B 

C D 

E F 
 


