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MT Højgaard opfører nyt domicil for Nordea Bank 
 

MT Højgaard og Nordea Ejendomme har indgået aftale om opførelse af nyt 

domicil til Nordea Bank på cirka 46.000 kvadratmeter. Aftalen har en værdi af 
DKK 873 mio. 
 

MT Højgaard og Nordea Ejendomme har i dag underskrevet kontrakt om, at MT Højgaard skal 
opføre nyt domicil til Nordea Bank i Ørestaden i totalentreprise. Kontrakten har en værdi af 
DKK 873 mio. og omfatter to bygninger på tilsammen cirka 46.000 kvadratmeter plus cirka 
14.000 kvadratmeter kælder. Slutinvestor på domicilet bliver PensionDanmark, Lægernes Pen-
sionskasse og Nordea Liv & Pension. 
 
Der bliver tale om et bæredygtigt byggeri, som er screenet til at kunne opnå platin-certificering 

i mærkningsordningen LEED.  
 
Forud for kontraktindgåelsen har Nordea Ejendomme og MT Højgaard indgået en samarbejdsaf-
tale, og de to parter har i mere end et halvt år arbejdet sammen om at planlægge og optimere 
projektet. 

 
- Vi ser mange fordele for både os og vores kunder i at samarbejde på den måde. Når vi i fæl-

lesskab har god tid til at gennemgå designet, materialevalget, budgettet og tidsplanen, får 
kunden fuldt overblik over sammenhængen mellem pris og kvalitet. Sammen med Nordea 
Ejendomme og de øvrige parter i teamet er vi kommet frem til mange værdiskabende tiltag, 
der optimerer både byggeprocessen og det endelige domicil. Den her samarbejdsmodel sikrer 
Nordea Ejendomme et kvalitetsbyggeri med en god totaløkonomi, siger Lars Fuhr Pedersen, se-
nior projektdirektør i MT Højgaard. 

 
Byggestart er ultimo marts 2014, og byggeriet forventes færdigt i efteråret 2016. Aftalen for-
ventes at have positiv betydning for MT Højgaards omsætning og resultat i projektets løbetid, 
men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomi-
ske udvikling.  
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Søren Ulslev    Sofie Lindberg 
Koncerndirektør    Kommunikationschef 
Tlf.: +45 2020 2929  Tlf.: +45 2270 9214 
 

 

MT Højgaard-koncernen er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i 

Nordeuropa. Opgaverne omfatter projektering, opførelse og renovering af anlæg, broer, 

boliger, erhvervsbygninger og fundamenter til offshore-vindmøller. Koncernen udfører op-

gaver overalt i Danmark og har desuden fokuserede aktiviteter i andre lande. MT Højgaard 

omsætter for 7 mia. kr. om året og har 4.200 medarbejdere. www.mth.dk. 
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