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MT Højgaard skal bygge drift- og vedligeholdelsescenter til 
Cityringen 
 
Centeret til DKK 268 mio. skal bruges til at styre og vedligeholde metrotogene. Byg-
ningen ventes klar til ibrugtagelse i 2018.  
 
MT Højgaard, en af Nordeuropas førende bygge- og anlægsvirksomheder, skal bygge et drift- 
og vedligeholdelsescenter til Københavns nye metrostrækning, Cityringen. Fra bygningens 
kontrolcenter overvåges de førerløse tog, og bygningen rummer faciliteter til den løbende ved-
ligeholdelse af togene, der skal sikre, at Metroen kan operere i døgndrift.  
 
- Vi er glade for at være med i dette meget spændende projekt. Opgavens sammensætning og 
kompleksitet understreger endnu en gang MT Højgaards stærke kompetencer og konkurrence-
evne, siger Kristian May, administrerende koncerndirektør i MT Højgaard. 
 
Opgaven giver beskæftigelse til et bredt udsnit af MT Højgaards medarbejdere med kompeten-
cer inden for blandt andet design, entreprise- og processtyring samt egenproduktion i form af 
diverse håndværksfag. 
 
Det store center på 12.000 m2 bygges for den italienske virksomhed Ansaldo STS, som skal 
udvikle og udføre transportsystemet på Cityringen for Metroselskabet. 
 
Centeret opføres ved Vasbygade i København SV, og byggeriet vil pågå frem til 2014. Terræn-
arbejdet omkring byggeriet vil pågå frem til 2015, og centeret ventes at åbne for trafik i 2018. 
 
Projektets værdi er på EUR 36 mio. (svarende til ca. DKK 268 mio.) ekskl. moms. Projektet 
opstartes allerede nu med en designfase, og mobilisering på byggepladsen går i gang allerede i 
efteråret 2011. Aftalen forventes ikke at påvirke MT Højgaards forventninger til 2011, men vil 
have en positiv betydning for indtjeningen i de følgende år, hvor projektet varer. 
 
 
Kontakt og information: 
Kristian May, adm. koncerndirektør, MT Højgaard, tlf. 7012 2400 
Sofie Lindberg, kommunikationschef, MT Højgaard, tlf. 2270 9214 
Bjarne Jørgensen, divisionsdirektør, Construction Øresund, MT Højgaard, tlf. 2522 5808 
Roberto Alatri, Vice President External Communication, Ansaldo STS, tlf. +39 347 4184430  
 
www.mth.dk 
www.ansaldo-sts.com 
 
 
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 over 8 mia. kr. i 2010 og har 5.000 medarbejdere. www.mth.dk. 
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