Petri & Haugsted
Kvarterløft, byrum og grønne områder

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 anlægsarbejde af høj kvalitet. Vi har
fokus på slutkunderne og mestrer koordineringen med tredjepart –
det skaber værdi for vores kunder og ikke mindst tryghed hos de
beboere og brugere, som er berørt af vores arbejde.

• Gårdsanering, skolegårde og grønne områder
Sanering af fx skolegårde og gårdrum i karréer. Etablering af nye
indbydende miljøer med ny belægning, grønne områder og inspiration til leg. Entreprenør- og anlægsgartnerarbejde med mindre
maskiner, vægt på hensyntagen og god kontakt til beboerne og
brugerne.

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. Det kan derfor
ikke undre, at vores ekspertise i nedgravning af kabler og etablering af fibernet er større end de flestes.

Egenproduktion og fokus på projektoptimering
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.

Men Petri & Haugsted er meget andet end kabelarbejde. Vores
Anlægsafdeling udfører også:

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

• Kvarterløft
Modernisering af nedslidte kvarterer og gader. Typisk opbrydning af eksisterende asfalt og fortove, omlægning af forsyningsledninger og etablering af nyt attraktivt miljø, hvor udformning,
materialer og belægninger spiller sammen. Fx ombygning af
trafikkryds, udførelse af flise- og chaussestensbelægning, plantebede, promenadefortove og cykelstier.
• Byrum
Udførelse af helt nye byrum, som binder bydele sammen eller
skaber plads omkring trafikknudepunkter, som fx metrostationerne i København. Ofte byrum med internationalt format udført
med krævende belægninger med fx dyser og spotlys.

Derudover er vi en del af Aarsleff-koncernen og har altid mulighed
for at trække på yderligere specialkompetencer.
UDPLUK AF REFERENCER
• Ny Nørreport Station – ombygning af station og forplads
• Fasanstien i Korsør – anlægsarbejder i forbindelse med
boligrenovering
• Kvarterløft ved Vester Voldgade – belægningsarbejder i
København
• Rådhuspladsen i København – renovering af belægning.

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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