Petri & Haugsted
Samarbejde med forsyningsselskaberne

I Petri & Haugsted AS er vi gode til tætte og langvarige samarbejdsrelationer. Vi overholder aftaler, forstår vigtigheden af at blive
færdig til tiden og leverer entreprenørarbejde af høj kvalitet. Vi har
fokus på slutkunderne og mestrer koordineringen med tredjepart
– det skaber værdi for vores kunder og ikke mindst tryghed hos
slutkunden.
Meget mere end bare kabelarbejde
Siden 1945 har vi arbejdet for det nuværende TDC og stort set alle
andre aktører på det danske fiber- og telemarked. Vi tør derfor godt
kalde os eksperter i nedgravning af kabler og etablering af fibernet.
Men Petri & Haugsted er meget andet end kabelarbejde. Vores
Anlægsafdeling udfører også alt fra små driftsopgaver til store
forsyningsentrepriser inden for:
•
•
•
•

Kloak og afvanding, herunder LAR-løsninger og kloakseparering
Vandforsyning
Tryksatte systemer som fx gas
El-kabler

Fokus på de sjællandske forsyningsselskaber
Som en professionel samarbejdspartner vil Petri & Haugsted gerne
være med til at styrke og forbedre de projekter, vi deltager i fx for
de sjællandske forsyningsselskaber. Vi har succes med projektgranskning og bidrager til projektoptimering i forhold til både tid,
pris og kvalitet.

Vi er vant til at begå os i storbyerne og kender derfor byernes
infrastruktur, ledningsejerne og vejmyndighederne. Vi bor centralt
på Sjælland, og nødberedskab samt vagtordning er allerede en
naturlig del af vores arbejde.
Egenproduktion og specialentreprenørkompetencer
Det er vigtigt for os, at kvaliteten af vores arbejde er høj. Derfor
udfører vi stort set alle arbejder i egenproduktion. Vi har autoriserede kloakmestre, uddannede brolæggere og medarbejdere og
ledelse med stor erfaring inden for komplicerede anlægsarbejder.
Vi udfører også selv styret underboring og anlægsarbejder relateret
til fx byrum og kvarterløft, hvor blandt vores brolægningskompetencer kommer i spil.
Derudover er vi en del af Aarsleff-koncernen og har altid mulighed
for at trække på yderligere specialkompetencer.
UDPLUK AF REFERENCER
•
•
•
•

Etablering af permanent forsyning til mobile saunaer
50 kV kabellægning for Dong
Renovering af 2 kilometer vandledning for Birkerød Forsyning
Etablering af 400 meter vandledning på Skovriddergårdsvej for
Lyngby Vandforsyning.

Petri & Haugsted AS er en sjællandsk anlægsentreprenør. Vi udfører traditionelle anlægsarbejder og har særlige kompetencer inden for kabelarbejde og
brolægning. Vi er gode til tætte og langvarige samarbejdsrelationer. Vi holder aftaler, leverer til tiden og i høj kvalitet. Vi beskæftiger 280 medarbejdere og
omsætter årligt for 260 millioner kroner.
Læs mere på www.petri-haugsted.dk
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