Parkeringskjellere
Parkeringsplasser med belegningsstein ble for
alvor et alternativ til asfalt, med Lidls etablering
i Norge.
At den tyske billigkjeden valgte steindekker,
gjorde at omverdenen fikk øynene opp for pris
bildet ved effektivt maskinlagte steindekker.
De senere årene har også vist at belegningsstein
dekket har tekniske egenskaper som gjør det
spesielt velegnet til parkeringskjellere.
Under utvidelsen / fornyelsen av Ikea Slependen i 2005,
ble Norges første parkeringskjeller med belegningsstein
etablert.
Ikea har ved de senere etableringene på Sørlandet og
Bergen, og ved renoveringen av Ikea Leangen, valgt
samme løsning til toppdekke.
Tilsvarende toppdekker er de senere årene benyttet ved
en rekke anlegg, og det er flere grunner til at belegnings
stein er ansett som særlig velegnet til parkeringskjellere;
• Det kan etableres i lukkede bygg.
• Det kan etableres under lave takhøyder.
• Det gir lyse dekker som reduserer kravet til belysning.
• Det gir lave vedlikeholdskostnader.
• Det kan etableres uten sluk der grunnforholdene gir
god naturlig drenasje .
• Man kan benytte stein i ulike farger for markering.
• Dekket har lang teknisk livslengde, tåler vridnings
krefter meget godt.
• Belegningsstein er motstandsdyktig mot oljer og
kjemikalier.
• Konkurransedyktige priser sammenliknet med alle
typer faste dekker i parkeringsgarasjer.
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Dimensjonering og oppbygging av
parkeringsarealer
Dimensjonering av parkeringsarealer gjøres normalt etter
Statens Vegvesens Håndbok 018, kapittel 514. Belegningsstein
velges ut fra belastning, ønske om oppmerking etc. Typisk vil
det ved sterkt trafikkerte parkeringsanlegg velges en låsestein
i tykkelse 70-80 mm.
Eksempel
Belegningsstein
Settelag 30 mm knust 0-8 mm masse
Bærelag, gjerne delt i nedre og øvre
Forsterkningslag
Eventuell geotekstil / fiberduk
Undergrunn

Prisbilde

Erfaringspriser fra oppdrag utført i 2011, tilsier at et toppdekke i belegningsstein
(settelag og belegningsstein) vil ligge i prissegmentet 175,- til 230,- pr m2 eks.
mva, avhengig av størrelse og beliggenhet.

Ethvert anlegg har sine
forutsetninger og rammer.
Vi er behjelpelige med råd og
veiledning, sammen kommer
vi frem til det beste resultatet!

