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METRO CITY-RINGEN

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



Ved opførslen af City-ringen, der blev indviet september 2019, 

skulle der installeres reklameskærme på stationerne, samtidig 

skulle der også skiftes nogle gamle skærme på de øvrige baner. 

Det blev AVC der vandt udbuddet, og påtog sig derved den store 

opgave at forsyne City-ringen med digitale skærme og PC’er til 

afspilning af reklamer. M3 City-ringen er 15,5 kilometer lang og 

har 17 underjordiske stationer, og på to af stationerne, Frederiks-

berg og Kongens Nytorv, kan du skifte til de øvrige metrolinjer. 

Skærme i koncession & på perron
I koncession-området er der installeret 75” LG-skærme bag glas-

paneler hele vejen rundt, det er ens for alle stationer på City-ringen. 

På perronerne er der blevet installeret 75” skærme i en række 

standere, de er dobbeltsidet, så der er monteret en skærm på hver 

side af standeren. De skærme der befinder sig udendørs har 

ekstra lysstyrke på 3000 nits, så de døgnet rundt står skarpe og 

tydelige. 

Københavns Metro er prisbelønnet for sin arkitektur og indretning. 

Der blev derfor i samarbejde med Metroselskabet brugt en del tid 

på at finde de mest optimale placeringer til skærmene, så de 

indgik som et naturligt element i stationsindretningen og samtidig 

ikke var forstyrrende for de rejsendes færden.

Fatih Durmaz Contract Specialist ved Metro Service A/S udtaler:  

”Det har ikke været nemt for AVC og Frederik Rødbro at pro-

jektstyre, det er meget komplekst at åbne en ny Metro og der er 

mange godkendelsesprocesser og andre mulige forsinkelser, 

men på trods af det, er der blevet holdt et køligt overblik.” 

98” på Kgs. Nytorv og Frederiksberg
På Kongens Nytorv mødes du af en 98” vægmonteret skærm på 

vej ned til perronen. Det var en af de mere komplekse installatio-

ner, hvor der skulle bruges stillads til at hejse den op, da den 

hænger i 4 meters højde. Det krævede også at der blev lavet et 

specieldesignet beslag, så skærmen med 100% garanti ikke ville 

falde ned. Der er også monteret fire 98” skærme på Frederiksberg 

metrostation i gangarealet der forbinder City-ringen med den 

gamle metrobane.

Fatih Durmaz fortæller: ”Installationen af alle skærmene er gene-

relt udført til perfektion, men jeg var særligt imponeret af mon-

teringen af 98” skærmen på Kongens Nytorv, hvor jeg selv var 

til stede da den skulle monteres. Jeg var ret imponeret af AVCs 

teknikere og den professionalitet de udviste i monteringen af 

den store skærm, specielt fordi den sad så højt oppe. Metrosel-

skabet havde på forhånd defineret præcist hvor skærmen 

skulle hænge og hvor mange fliser der skulle være synlige i 

toppen, bunden og siderne. Det blev løst fuldstændigt som vi 

ønskede det.”

InterSign leverede kabinetter 
Alle standere, både inde og ude, har en stort tæthed overfor både 

vand og støv (helt tillukkede) bl.a. fordi metroen afgiver bremsestøv, 

som ikke skal i direkte kontakt med skærmene. Alle kabinetter er 

ventilerede med filtre og dem der er placerede udendørs, er også 

klimastyreret, i forhold til temperaturen, så de fungerer optimalt 

hele året. Inde i kabinetterne sidder der en hvid ramme, som der 

var høje æstetiske krav til fra Metro Service side. Det skulle være 

en helt bestemt nuance af hvid, som er blevet udviklet specielt til 

de her Metroen.

Materialevalget var en høj prioritet hos Metro Service, stålet 

skulle være en bestemt slags, glasset skulle være lamineret sik-

kerhedsglas så der ved hærværk ikke vil være glasskår over hele 

perronen og limen til fastsættelse af standerne må ikke danne røg 

ved en eventuel brand. Samarbejdet mellem InterSign og AVC har 

sikret, at de høje krav til materialer, sikkerhed og æstetik kunne 

efterkommes med dette meget fine resultat.

Project Manager ved AVC Frederik Berg Røbro udtaler: ”InterSign 

var en stærk samarbejdspartner og deres indgående kendskab 

til produkterne, vedholdenhed og fleksibilitet var et stor bidrag 

til at vi kom i mål inden for den afsatte tidsgrænse.” 

Fatih Durmaz fra Metro Service afslutter: ”Under hele forløbet har 

AVC været meget behjælpelige og udvist stor fleksibilitet både 

med levering og installation. Jeg er også svært tilfreds med at 

have haft en fast kontakt og rådgiver hos AVC i form af Frederik 

Rødbro, det giver en god tryghed i sparringen.”

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk

DIGITALE REKLAMER
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