
Dekker i belegningsstein til
prosjekt- og industrimarkedet 

Et anerkjent alternativ til 
asfalt og betongplater.

Lintho Steinmiljø AS  er landets ledende
spesialbedrift innen komplett leveranse og 

utførelse av belegningssteinsdekker til 
prosjekt- og industrimarkedet.

Toppdekker i 
belegningsstein

Internasjonalt har toppdekker i 
be legningsstein lenge vært et førstevalg 
ved nyetablering og rehabilitering av 
indu stri arealer. 

fra tidlig på 1990-tallet innførtes denne 
trenden også i norge, og de siste 
20 årene har belegningssteinsdekker 
etablert seg som et meget anerkjent 
toppdekke ved anlegg som skal tåle stor 
belastning over tid. 

Det fi nnes et tungt internasjonalt 
fagmiljø for belegningsstein, en rekke 
studier er blitt gjennomført og temaet 
engasjerer forskere verden over. 
erfaringsgrunnlaget og kompetansen 
internasjonalt strekker seg over mange 
tiår og er meget solid. 

I norge har vi et voksende fagmiljø der 
både akademiske retninger, produsenter 
og entreprenører bidrar.  Det er utstrakt 
samarbeid mellom produsenter og 
konsulenter på den ene siden, og produ-
senter og entreprenører på den andre.

EKSTREM STYRKE, 
MILJØPROFIL, 
EFFEKTIV LEGGETEKNIKK 
OG UOVERTRUFFEN 
TOTALØKONOMI
 
– dette er stikkord i 
beskrivelsen av topp dekker 
i belegningsstein.

Lintho Steinmiljø AS
Postboks 35, 1851 Mysen

Telefon 905 11 080 - post @lintho-steinmiljo.no
www.lintho-steinmiljo.no



Den økende bruken av toppdekker i belegnings stein 
har sin årsak i de tekniske egenskapene et beleg-
ningssteinsdekke besitter :

* Det tåler tunge kjøretøy og svært store aksellaster

* Det tåler høye statiske laster, slik som stablede  
containere, uten risiko for gjennomtrengning

* Det tåler høye horisontale påkjenninger fra  
svingende trucker og lastebiler  

* Det er meget velegnet på dekker med høy  
mekanisk slitasje

* Det har uforandret bæreevne selv ved høye  
temperaturer

* Det har god motstand mot oljelekkasjer, drivstoff  
og andre kjemiske væsker

* Belegningssteinsdekket har lavt vedlikeholdsbehov  
og lang livslenge

* Solid miljøfaktor ved:
 –  gjenvinning , rent produkt

 –  å bidra til karbonatisering

 –  lyse flater krever mindre energi for å oppnå  
     tilfredsstillende belysning 

Lager og logistikk;  
Anlegg for omlastning til transport på vei, vann  
og bane 

Lintho Steinmiljø AS vil i tiden som kommer rette  
spesielt fokus på belegningsstein for logistikkterminaler, 
da toppdekker i belegningsstein er meget velegnet for 
nettopp denne typen anlegg.  

Belegningssteinsdekker har unike egenskaper som  
toppdekke, der hver enkeltstein, via fugesanden, fordeler 
de påførte kreftene ut til nabostein og til grunnen under.

Ved effektiv maskinlegging oppnås et kostnadsnivåde 
fleste finner overraskende lavt. 

RefeRAnSeR :
Helgeland Logistikksenter, ca. 30 000 m2 
forsvarets forsyningslager Bjerkvik,  53 000 m2

Ganddal Godsterminal , 100 000 m2

Askolager, øst- og vestland 15 000 m2

GH Butikkinnredninger, 11 000 m2

Itella Logsitics, 13 000 m2

Risavika Havn, terminalanlegg, 70 000 m2

Larvik Havn, Color Line og container, 46 000 m2

Sjursøya Containerterminal, 39 000 m2

freja Logistics, 4 200 m2

nille Vestby, 2 100 m2

eek Transport, 3 200 m2

Posten Berger, 3 600 m2

Sharif’s,  9 000 m2

for komplett referanseliste over våre anlegg,
se www.lintho-steinmiljo.no


