
 
nÄRInGSLIV

– Att vi valde Kil beror på det förträffliga läget, att vi 

fick bättre pris på lokaler jämfört med Karlstad och 

att elva av våra 21 anställda bor här, säger Anders 

Junghage som är VD på Stenteknik

VÄRLdEnS fÖRSTA mASkIn
Företaget omsätter idag 35 miljoner kronor. De är 

ensamma i Sverige om sina specialmaskiner som gör 

läggningen snabb och kostnadseffektiv, men inköpet 

av de första maskinerna var en chansning, fram-

förallt investeringen i världens första grusutlägg-

ningsmaskin. 

– Vi fick ta bilen till Tyskland eftersom askmolnet 

gjorde det omöjligt att flyga. Trots att vi inte visste 

hur den fungerade så köpte vi den. Vi fick lägga 

mycket tid på att lära oss men med facit i hand var 

det en chansning som gick hem, säger Anders.

STÖRST I SVERIGE
Idag är Stenteknik Sveriges största stenläggnings-

företag.  De utför arbeten med skiffer och granit 

och deras specialitet är arbeten i betongsten, allt 

från garageuppfarter till torg och stora industriytor. 

Anders och hans medarbetare har bland annat lagt 

godsbangården i Umeå, logistikcentret i Katrine-

holm och en containerhanteringsplats i Åstorp – ytor 

på tillsammans 160 000 kvadratmeter.

– Vi slog världsrekord i markstensbeläggning i 

Åstorp (2160 kvm på 11 timmar) och rekord i platt-

läggning i Hallandsåsens tunnel (753 kvm plattor på 

11 timmar). Det har varit bra marknadsföring och 

gett oss fler jobb, berättar Anders. 

fRAmTIdEn
Företaget har mycket på gång bland annat ombygg-

nationen av Sundsvalls centrum, planer för att börja 

konkurrera med asfaltläggning och ett utvecklings-

arbete som det enligt Anders Junghage är för tidigt 

att avslöja. 

– Det känns bra att vi startat en avdelning för privat-

personer eftersom marknaden saknar professionella 

stenarbetare, säger Anders.

STEnTEknIk  
– SnABBAST I VÄRLdEn

Anders Junghage, från Kil, startade 2006 företaget Stenteknik i Karlstad AB 
tillsammans med fyra kollegor. Idag har de 21 anställda och innehar världsrekordet i 
markstensbeläggning. Företaget har sedan två år tillbaka sin bas på Stenåsen i Kil.
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