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STENSÅG BRETON GENYA 600
En högpresterande maskin för bearbetning av natursten, 

komposit och keramik. Maskinen är i galvaniserad 
monoblockkonstruktion och är enkelmonterad. Fullt 

utrustad med b.la . 5-axlig sågteknik, tiltbart sågbord, 
kamera, sugkoppar för flytt av sågade bitar, probe för 

mätning av klinga och stentjocklek m.m.

KANTMASKIN COMANDULLI SPEEDY CNC BRETON NC300 VATTENRENING DEP

SUGVÄGG VÅT TURRINI MB UCS VERKTYG ADI STENBEHANDLING AKEMI

För tillverkning av öppna profiler och
kalibrering av tjocklek.

En komplett CNC för tillverkning av ett antal 
produkter i granit, marmor och komposit. 

Vattenrening vid granit- och 
marmorproduktion.

För rening av luft från slipdamm.
Enkel att sköta

Komplett serie av verktyg för 
bearbetning av keramiska material.

För användning inom stenbehandling, 
stenimpregnering, m.m.

KANTMASKIN COMMANDULI MUSA NEXT
Comandulli Musa Next kan snabbt & enkelt tillverka med 

hög kvalitet en rak kant med fas. Den är försedd med 
kalibreringsmotor, Conveyorband med variabel hastighet, 

utfällbar stödbom för bearbetning av långa arbetsstyck-
en, rullbanor innan och efter maskinen, stenskivan låses 
fast mot Conveyorbandet med pneumatiska rullar vilka 

aktiveras automatiskt. 
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MASKINER & VERKTYG FÖR
NATURSTENSPROFFS2020 starkt år för stenindustrin

Sveriges Stenindustriförbunds  med
lemmar klarade pandemiåret bra. 
En klar majoritet av de svarande i en 
medlemsenkät ökade omsättningen 
2020. Förväntningarna inför 2021 är 
inte lika höga, men merparten tror 
på oförändrad eller ökad om  sättning.  
Det speglar även rekryterings behoven.

FAKTA
Omsättning 2020 (jämfört med 2019)
Ökning: 78 procent 
Oförändrad: 13 procent 
Minskad: 9 procent 
Förväntad omsättning 2021 
Ökning: 39 procent 
Oförändrad: 52 procent 
Minskning: 9 procent
Förväntat personalbehov 2021
Ökat: 39 procent 
Oförändrat: 56 procent 
Minskat: 5 procent

totalt 23 företag har svarat på en 
konjunkturenkät som Sveriges Stenin
dustriförbund skickade ut under januari 
och februari till ett urval av medlems
företag som bryter och förädlar sten. 
Tillsammans motsvarar de närmare en 
fjärdedel av medlemsföretagen. I stora 
drag råder ingen större skillnad mellan 
stenentreprenörer och brytande företag 
som deltagit i enkäten. En klar majoritet 
ökade sina omsättningar under 2020 
jämfört med 2019. Endast 9 procent såg 
en nedgång, och inget brytande företag 
rapporterar en minskning. 

– Överlag är det förstås mycket 
positiva siffror med tanke på rådande 
omständigheter. Vi har ju också sett att 
svensk ekonomi klarat sig hyfsat bra i 
förhållande till omvärlden, säger Kai 
Marklin, ordförande i Sveriges Sten
industriförbund. 

– Spridningen är större bland 
entre  prenörsföretagen, vilket inte är så 
överraskande eftersom de är mer kon
junkturberoende än brytande företag, 
som ofta är knutna till stora projekt över 
lång tid, som till exempel Slussenbygget. 

förväntningarna inför 2021 är inte 
lika höga. 

– Det är mer defensiva förväntningar 
i förhållande till 2020, men det stora 
flertalet tror ändå på en oförändrad eller 
fortsatt ökad omsättning, vilket måste 
tolkas positivt, säger Kai Marklin, 

Även rekryteringsbehovet, länge en 
flaskhals i branschen, är inte lika uttalat 
starkt som tidigare. 

– De flesta räknar med att hålla sin 

per  sonalstyrka intakt under året, nio 
företag vill öka och endast två planerar 
minskningar. 

– Sammantaget verkar alltså med
lem  marna ha klarat pandemin bra. Och 
vänder utvecklingen nu snabbt med 
hjälp av vacciner är branschen redo att 
växla upp igen, säger Kai Marklin. n
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Sakkunniga säkrar stenkompetensen
tre besiktningsmän blir fyra sakkun
niga när Sveriges Stenindustri samlar 
och utökar sin kompetensstab av sten  
konsulter. Besiktningsmän är en brist
vara i de flesta branscher, stenindustrin 
är inget undantag. Sveriges Stenindustri
förbund har under lång tid försökt skapa 
kontinuitet i den viktiga uppgiften att se 
till att stenarbeten utförts korrekt och 
enligt vad som är avtalat. Men nyrekry
teringen har varit en svår nöt att knäcka. 

– Det finns många som har oerhört 
stor kompetens inom byggnadssten i 
Sverige, men de är ofta knutna till före 
 tag och organisationer eller har andra 
uppdrag som kolliderar med rollen som  
besiktningsman, säger förbundets ord
förande Kai Marklin. 

Resultatet har blivit att förbundets 
grupp av besiktningsmän blivit allt äldre, 
samtidigt som antalet uppdrag ökat. 

– Vi har ju haft en byggboom de se
naste tio åren och efterfrågan på duktiga 
stenkonsulter med bred kompetens har 

ökat. Många konsulter har också vidare
utbildat sig inom vissa områden, men 
tyvärr har bara ett fåtal gått hela vägen 
och certifierats som besiktningsman. 

– Vår organisation har heller  inte re
surser att upprätthålla en så om fattande 
utbildning som krävs för en certifiering.   

för att lösa behovet har förbundet nu  
satt samman en expertgrupp på till en 
början fem erkänt duktiga stenkonsulter 
som får det övergripande epitetet sak
kunnig. Ambitionen är att gruppen ska 
utökas successivt, säger Kai Marklin. 

– Våra nuvarande besiktningsmän 

arbetar vidare. Men som sakkunnig sten
konsult kan du även gå in som rådgivare 
vid till exempel upphand lingar, och vid 
juridiska tvister kan du bli inkallad som 
just sakkunnig av någon part, säger han. 

magnus fundell är sedan tidigare en 
av förbundets besiktningsmän, och har 
en besiktningsutbildning från Svenska 
ingenjörernas riksförbund (SRB). 

– För mig innebär det här i praktiken 
att jag får en bredare roll. Jag kan agera 
både som traditionell besiktningsman 
och ta uppdrag där jag som sakkunnig 
till exempel bistår en beställare som 
ska välja mellan olika stensorter, säger 
Magnus Fundell. 

Han ser en ökad efterfrågan på den 
senare expertisen, inte minst som  effekt 
av ökade miljökrav i upphandlingar. 

– Krav på närproducerat och korta 
transporter ökar just nu mycket snabbt 
i många branscher. Efterfrågan har ökat 
på svensk eller nordisk sten, säger han. n

SAKKUNNIGA UTSEDDA AV  
SVERIGES STENINDUSTRIFÖRBUND
Jan Anders Brundin (alla områden)
Magnus Fundell (byggnad inne och ute)
Anders Junghage (utemiljö)
Thomas Håkansson (utemiljö)

Fråga de 
 sakkunniga …
… på kai@sten.se.  

Utvalda frågor  
publiceras i  
tidningen.


