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Natursten på uppfarten – om svensken får välja
 
Sex av tio svenskar tycker att naturstenshällar eller gatsten är den finaste 
markbeläggningen på en garageuppfart. Det visar en färsk Novus-undersök-
ning som genomförts på uppdrag av Sveriges Stenindustriförbund.  

Natursten är det klart mest populära alternativet när svenskarna får välja vilken 
markbeläggning som de tycker är finast på en garageuppfart. De svarande i under-
sökningen har bara fått välja ett alternativ av följande: plattor i natursten, gatsten, 
grus, asfalt, betongplattor, gjuten betong och annat. Klart mest populärt är plattor/häl-
lar i natursten med 39 procent. Därefter kommer gatsten med 18 procent.  

– Det är förstås glädjande att en så överväldigande majoritet anser att två av bran-
schens största produkter också är finast på garageuppfarten, säger Kai Marklin, ord-
förande i Sveriges Stenindustriförbund.  
– Estetiskt är det förstås svårt att övertrumfa naturens unika produkt. Samtidigt talar 
andra egenskaper, som livscykel, klimatavtryck och återanvändning mycket starkt för 
valet av natursten. 

Studier visar även att 98 procent av all gatsten går att återanvända och 75 procent av 
alla hällar.  
– Inget annat material ligger i närheten, vilket också gör natursten till ett mycket kost-
nadseffektivt och miljömässigt bra val för framtida generationer. Det bidrar även till att 
skapa värde till boendet.  

För tio år sedan gjorde Sveriges Stenindustriförbund en liknade undersökning med 
samma frågeställning.  
– I praktiken är utfallet likadant den här gången. Naturstenen befäster sin status, trots 
att konkurrensen från andra material ökat under tiden, säger Kai Marklin.  

Mer info och frågor:  
Kai Marklin, Sveriges Stenindustriförbund tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 
Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig 
och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 
200 personer. Se www.sten.se  

mailto:kai@sten.se
http://www.sten.se


FRÅGA: Vad anser du är den finaste markbeläggningen på en garageuppfart? 
Ett svar möjligt. 

 

Fotnot undersökningen: Antal intervjuer: 1042 genomfördes perioden 14 – 20 oktober 
2021. Svarsfrekvensen var 60 procent.
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