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Leonardo da Vinci rörlighetsprojekt 

Traditions of using natural stones in constructions and interiors  
Projekttid: 2010 – 2012 

I projektet deltog Utbildning Nords utbildare inom byggteknik och personal som arbetar med 
utveckling av nya utbildningar.  Övertorneå kommuns näringslivschef deltog i ett utbyte.  

Det finns gott om högkvalitativ sten i Norrbotten och i Tornedalen, men det saknas tradition i 
att använda naturstenar som byggmaterial. Sten är ett populärt material i byggnationer och 
stenanvändande verkar öka i utemiljöer, på och i husen. Byggarna har dock bristande 
kunskaper i att använda natursten, och därför har Utbildning Nord som avsikt att ta fram 
utbildningsmodul för stenarbete. Det finns ingen anledning till att Sverige ska ha mycket lägre 
användning av stenmaterial i hus och utemiljöer än länderna i mellan och södra Europa.  

De mottagande organisationer ligger i regioner och länder där finns starka traditioner i att 
använda natursten som byggmaterial och där finns mycket kunskaper och kunnande att hämta. 
Projektet gav mycket nyttig kunskap om användning av natursten samt medförde ett bra 
nätverk med företag inom stenbranschen.  

Utbytena som var på en vecka genomfördes i Bergamo, Italien, samt i Lissabon, Portugal. Det 
planerande besöket till Alta, Norge, kunde inte genomföras inom ramen av projekttiden p g a 
organisationsändringar på den mottagande organisationen i Norge.  

Deltagarna i projektet fick ökade kunskaper om naturstenbranschen, bl a om:  

- olika typer av naturstenar som finns i olika delar av världen samt till vilka ändamål de 
kan användas 

- brytning av natursten och bearbetning av det till färdig produkt, 
- olika bearbetningsmetoder, 
- yrkesgrupper som är involverade i naturstenbranschen,  
- hur vi som institut kan påverka användning av natursten 
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Bild: Stenbrytning i Portugal 

 

Bild: Sture Troli undersöker stenväggen i Portugal tillsammans med guiden. 
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