
    

Krydsning af Limfjorden med 150 kV kabler 

NCC Construction Danmark A/S 1 

LMR Sum: 

Kunde: N1 A/S 

Start: Marts 2012 

Slut: Maj 2012 

03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

Krydsning af Limfjorden med 150 kV kabler 

NCC Construction Danmark A/S 2 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

Byggepladsen 

NCC Construction Danmark A/S 3 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

Byggepladsen 

NCC Construction Danmark A/S 4 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

Svejser Marsø 

NCC Construction Danmark A/S 5 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

Kontrol og trykprøvning på land 

NCC Construction Danmark A/S 6 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

As built tegning 

NCC Construction Danmark A/S 7 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

Trækning af rør 

NCC Construction Danmark A/S 8 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 



    

Rensning og trykprøvning 

NCC Construction Danmark A/S 9 03. juli 2012 

Presenter
Presentation Notes
En lille sag i Ballerup, som har været under vejs i ca. 2 år og hvor vi selv skal flytte ind i 2012 hvis ikke NNIT udnytter den option de har for at tage de sidste 8.000 m2At vi selv skal bo der gør at jeg forventer at mangel listen bliver ultra kort, vi i Råhus skal gøre alt for at der ikke kommer vand i kælderen, for hvem gider at høre for det de efterfølgende 10 årBallerupTotalentrepriseByggestart 1. maj 2010Aflevering 1. februar 2012Byggeret: 35.695m²Omsætning: Kr. 400mio.For råhus vedkommende er der monteret 180 m2 om dagen pr kran svarende til 540 m2 om dagen når produktionen var på det højeste. Der har været 1200 elementleverancer fra Løsning svarende til 600.000 kørte km (ud og hjem) – eller – 14 gange rundt om jorden. 
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