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MT Højgaard skal fremstille og installere offshore
fundamenter for DONG Energy ved Anholt
MT Højgaard har vundet en stor opgave til en værdi af cirka DKK 1,3 mia. (i runde tal) for DONG
Energy.
- Opgaven passer rigtig godt til MT Højgaards kompetencer, og vi ser frem til at samarbejde med
DONG Energy. Det forstærker vores førende position inden for anlæg af fundamenter til
havvindmøller, siger Kristian May, adm. koncerndirektør i MT Højgaard.
MT Højgaard skal fremstille, transportere og installere offshore fundamenter til en ny vindmøllepark
beliggende mellem Djursland og Anholt i Kattegat. Vindmølleparken vil bestå af 111 møller. Anholt
Offshore Wind Farm er en 400 MW stor offshore vindmøllepark og bliver den største
havvindmøllepark i Danmark. Endnu er der ikke installeret så store havvindmølleparker noget sted i
verden. Parken skal starte levering af el til det danske el-net senest ved udgangen af 2012 og

være fuldt etableret i 2013.
Når den 400 MW store havvindmøllepark er færdig, vil den levere miljøvenlig elektricitet svarende
til det årlige elforbrug i 400.000 husstande. Dette svarer til cirka 4% af Danmarks samlede
strømforbrug.
Anlægsarbejderne vil starte omkring årsskiftet 2011/2012, og vil involvere en lang række
specialfartøjer og medarbejdere i og omkring området. DONG Energy har valgt at benytte Grenaa
Havn som base for projektet; både i etableringsfasen men også til den efterfølgende drift af parken.
- Projektet har en lang række udfordringer, herunder bundforholdene og en meget stram tidsplan,
så projektet passer godt til vores erfaring og gør det muligt for os fortsat at udvikle vores
ekspertise inden for offshore fundamenter, siger Bente Østerbye, sektionsdirektør i MT Højgaard.
Ved færdiggørelsen af Anholt-projektet vil MT Højgaard have installeret i alt 630 offshore
fundamenter – flere end nogen anden entreprenør i verden.
Offshore fundamenterne bliver fremstillet og installeret i løbet af 2011-2012. Aftalen forventes at
have en positiv betydning for MT Højgaards indtjening i de to år, projektet varer.
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MT Højgaard er en af Nordeuropas førende bygge- og anlægsvirksomheder. Opgaverne omfatter
projektering, opførelse og renovering af anlæg, broer, boliger og erhvervsbygninger. Virksomheden
har hovedkontor i Danmark, dækker hele landet og har fokuserede internationale aktiviteter. MT
Højgaard omsatte for 9 mia. kr. i 2009 og har 5.000 medarbejdere. www.mth.dk.
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