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Fakta for entreprisen 
 

• Længde: Vest 288 m – Øst 80 m. 

• Beton: 12.000 m3 

• Armering: 2.200 tons 

• Pæle: 16 km.  betonpæle 
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Tak for jeres opmærksomhed 
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