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Fakta om M4 Sydhavn
Hver station får sin egen unikke kunst 
tænkt ind i selve arkitekturen

Corona har været en udfordring,  
men bl.a. med 6 egne testfaciliteter  
og mere end 20.000 PCR-test er det  
lykkedes at holde produktionen oppe.

Enghave Brygge
Med abstrakte beton- og stenud-
smykninger med indarbejdet lys, 
kobler Pernille With Madsens værk 
højteknologi, arkæologi og geologi.

Ny Ellebjerg
Henrik Plenge Jakobsen, bringer 
med værket Stella Nova him-
melrummet ned i metrostationen 
med bl.a. et stort astronomisk ur.

Mozarts Plads
Den lokale kunstner Christian 
Schmidt-Rasmussen, har med 
værket Ud af barndommen taget 
udgangspunkt i stemningen i 
Sydhavn. Værket består af to væg-
malerier på keramiske paneler.

Corona

Intern diameter:

Ø4,9 m

Tunnelerne bygges som  
betonringe, mens der bores. 

Hver ring består af 6 stk.  
30 cm tykke betonelementer

Og skaber 1,4 meter 
metrotunnel.

Tunnelboremaskinerne er metrobyggeriets største med en længde  
på mere end 140 meter og en kampvægt på knap 800 ton. 

Tunnelboremaskine

Sluseholmen
En kæmpe stålskulptur over rul-
letrapperne vil med sin blanke 
overflade sprede lyset i stationen. 
Desuden har René Schmidt ladet 
geologiske strukturer være ind-
støbt i betonbjælken, der ligger på 
tværs over perronen.

Havneholmen
Superflex vender op og ned på 
virkeligheden med deres installa-
tion, hvor kendte metroelementer 
optræder på overraskende måder.


