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Multiloc hos 
Multiblokk 

Belegningsstein av betong er et høy-
verdig produkt som vil vare. – Vi ser at 
det er viktig å ta på alvor utfordringene 
som er knyttet til legging ved frost. Men 
det må en enten en legger belegnings-
stein eller asfalt, forteller daglig leder  
hos Multiblokk, Egil Lillebø.

– Vi er godt fornøyd med jobben til 
Lintho. De er fleksible og det er enkelt 
å ha en god dialog med dem, forteller 
daglig leder Egil Lillebø. Her er Jan  
Mroz fra Lintho Steinmiljø AS. 

I vinter la Lintho Steinmiljø AS industri-
steinen Multiloc hos Multiblokk. Her 
utfører Sebastian Jurkiew håndarbeidet 
langs kanten.

Multiblokk velger selvfølgelig industri-
stein fra egen produksjon når de investerer 
i belegg på området sitt. Eiendommen på 
Ganddal er totalt 80 mål, av det er 55 mål 
i bruk. Deler av tomten ble belagt med 
industristein da den nye fabrikken ble 
bygget for få år siden. I vinter la Lintho 
Steinmiljø AS ytterligere 5 500 kvadrat-
meter 8 cm Multiloc hos Multiblokk.

 MED LEGGEFORBEHOLD
På Sør-Vestlandet kan en stort sett arbeide 
ute året rundt. T. Stangeland Maskin AS 

fikk oppdraget med grunnarbeidene, og 
begynte hos Multiblokk i februar. De var 
godt i gang med å rette av massen og kom-
primere denne for å legge ut settelaget, da 
det ble frost og tele.
– Da fikk vi se hvilke utfordringer leg-
gerne har om vinteren. På de områdene 
hvor det var lagt ut settesand før frosten 
kom, kunne de legge ut belegningssteinen. 
På det området hvor settesanden ikke var 
lagt ut før det frøs, måtte vi vente, forteller 
daglig leder i Multiblokk, Egil Lillebø.
– Samtidig så vi at resultatet ble bra selv 

om vi la belegningssteinen rett på tele, 
fordi vi tok de riktige forbeholdene. 
Lintho Steinmiljø har lang erfaring med 
legging av belegningsstein året rundt. De 
vet hvor mye bry det er hvis de må ta opp 
igjen steinen fordi den er lagt på masser 
som endrer seg når frosten forsvinner. 

SUVERENT BEST
– Det er tydelig at de har stor respekt for 
dette med tele, og det gjorde oss trygge. 
Hvis du har å gjøre med uerfarne firma, 
kan en som kunde klare å presse dem til å 

ta sjanser. Vi opplevde det som godt å ha 
deres erfaring i ryggen da vi gjorde dette, 
forteller Lillebø. Også TS-en får ros. De 
var godt i gang med opparbeidingen av 
området da det ble umulig å fortsette på 
grunn av frosten.
– T. Stangeland Maskin viste en veldig 
fleksibilitet. De stilte kjapt med utstyr når 
det var mulig å jobbe, og dro igjen når 
været stanset oss. Det var enestående å se 
hvordan ingen ble stresset av dette. Når 
været stanser oss, må vi bare ta hensyn til 
det, og det visste TS-en. 

– Er dere fornøyd med resultatet?
– Avgjort, og Multiloc er det suverent 
beste belegget. Vi har faktisk lagt noe 
asfalt også, men det er på et midlertidig 
område som skal renoveres om en stund. 
Vi legger ikke stein og tar den opp igjen. 
Men asfalt kan vi trygt legge når vi vet at 
den skal bli fjernet om noen år og erstattet 
av fullverdig betongstein.

I vinter har Lintho Steinmiljø AS lagt 5 500 kvadratmeter av industristeinen 
Multiloc hos Multiblokk AS. Da lærte Multiblokk noe nytt.
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