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MT Højgaard skal bygge Novo Nordisks nye domicil 
 

 

De næste to år skal MT Højgaard opføre nyt domicil til Novo Nordisk i Bag-

sværd. Byggeriet til 700 mio. kr. er tegnet af Henning Larsen Architects og 

lægger vægt på energioptimering 
 
 
Novo Nordisk ønsker at samle omkring 1.100 medarbejdere i nye bygninger i Bagsværd. De 
skal huse en række af koncernens administrative og fælles funktioner, som i dag er spredt over 
Storkøbenhavn. Byggeriet omfatter et samlet etageareal på godt 50.000 m2, placeret i et grønt 
område i tilslutning til koncernens andre bygninger på stedet. 
 

Novo Nordisk ønsker tidssvarende og effektive rammer for de voksende aktiviteter og har lagt 
vægt på energioptimerende løsninger vedrørende lys, luft og energiforbrug. Byggeriet er tegnet 
af Henning Larsen Architects. 
 
- Vi er stolte over at være valgt til denne opgave, som vil involvere en bred vifte af vores kom-

petencer. Det understreger MT Højgaards konkurrenceevne og position som solid samarbejds-
partner, der matcher Novo Nordisks høje krav til energioptimering, kvalitet og arbejdsmiljø, si-

ger koncerndirektør Jens Nyhus. 
 
MT Højgaard har opført flere store domicilbyggerier for kunder med fokus på kvalitet og frem-
tidssikring med hensyn til både indretning og miljø. Det gælder for eksempel det nye hoved-
kontor for revisionsfirmaet KPMG ved Flintholm på Frederiksberg, DONG Energy’s kontor i Gen-
tofte samt tidligere byggerier for Novo Nordisk på andre adresser. 

 
Første spadestik bliver taget i oktober 2011, og det nye domicil skal stå klar i slutningen af 
2013, altså om godt to år. Ordren har en værdi for MT Højgaard på 700 mio. kr. fordelt over 
byggeperioden. Den giver ikke anledning til ændringer i de tidligere offentliggjorte forventnin-
ger for 2011. 
 

 

 
 
Kontakt:     
 
Jens Nyhus     Kristian May    Sofie Lindberg 
Koncerndirektør    Adm. koncerndirektør  Kommunikationschef 
Tlf.: +45 4097 3718  Tlf.: + 45 7012 2400  Tlf.: +45 2270 9214 

 
 
MT Højgaard er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder. Opgaverne omfatter 
projektering, opførelse og renovering af anlæg, broer, boliger og erhvervsbygninger. Virksom-
heden har hovedkontor i Danmark, dækker hele landet og har fokuserede internationale aktivi-
teter. MT Højgaard omsatte for mere end 8 mia. kr. i 2010 og har 5.000 medarbejdere. 

www.mth.dk 
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