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Avinor velger Peva®45 i Tromsø. 
Avinor holder på i disse dager å bygge nytt parkeringshus ved Tromsø Lufthavn, Langnes. Og har i 
samarbeid med entreprenøren Entreprenørcompaniet AS valgt produktet Peva®45 fra Alsvåg Plater 
AS som forskaling, armering og himling i dekkene.  

 
Alsvåg Plater AS, fra Sortland skal levere ca 5000 kvadratmeter plater av typen Peva®45 til det nye 
parkeringshuset som Avinor holder på å bygge ved Tromsø Lufthavn, Langnes. Dette er ett skikkelig 
flott prosjekt å få for oss, sier Daglig Leder Martin Solheim. Det er ikke første gangen vi leverer 
dette produktet til parkeringshus. Vi leverte i år 2000 ca 40 000 kvadratmeter med samme plate til 
parkeringshuset ved Telenor sitt hovedkontor på Fornebu.  
I tillegg er det levert samme plate til andre små og store anlegg rundt om i Norge, sier Solheim.  

Platen Peva®45 er en plate som samvirker med betong i ett plaststøp dekke. Platen fungerer som 
forskaling og himling i det aktuelle dekket. I tillegg tar platen opp en stor del av armerings behovet i 
dekket. Dette gjør at entreprenøren og utbygger sparer store kostnader i forskaling og armering. I 
tillegg blir dekket etterspent med spennkabler fra KB Spennteknikk. Etterspenning av dekkene med 
spennkabler gjør at man kan ha lengre spenn og får tynnere dekker med Peva®45. Samarbeidet med 
KB Spennteknikk fra Kongsvinger har gjort at vi kommer i betraktning ved flere typer prosjekter, 
sier Martin Solheim.  

Vi merker en økt etterspørsel av denne platen. Peva®45 er utvilsomt i vinden, ikke bare til 
parkeringshus, platen kan benyttes i stort sett alle typer bygg. Vi har i år levert til eneboliger, 
borettslag, næringsbygg, institusjonsbygg og selvfølgelig til parkeringshus.  
Leveransen til Tromsø Lufthavn er akkurat i gang, og vi gleder oss til å se det ferdige resultatet. 
Dette prosjektet er uten tvil ett flott referanse prosjekt for oss, i en by som har en enorm utvikling og 
utbygging for tiden. 
Og det ligger nok i kortene at pilen for utbygging og renovering i Tromsø ikke stopper med det 
første, spesielt hvis det blir OL i 2018, sier markedssjef Håvard Hamansen- Wallstad. 

For utdypende kommentarer eller spørsmål, ta gjerne kontakt med:   
Markedssjef: Håvard Hamansen-Wallstad havard@alsvag.no Mob: 90207012 Kont.dir: 76 11 00 33 
Daglig Leder: Martin Solheim martin@alsvag.no Mob: 90159629 Kontor dir: 76 11 00 34   
Se også www.alsvag.no  
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Markedssjef 
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