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Resume
Projektet:

Projektet, Gateway til Sjælland, er en formuleret og be-

grundet ide / koncept klar til at bringe videre til næste skridt

i samarbejde med bl.a. ingeniører, entreprenører og invest- 

orer. Ideen er frembragt af Sven Heiner, arkitekt og ingeniør

 m.IDA.

Tårnbygningen:

Den spektakulære tårnbygning er et arkitektonisk og 

visionært vartegn og en adtgangsportal til hovedstads- 

øen, Sjælland.

Tårnet er baseret på innovativ teknologi og IT, der gør det til 

et visuelt benchmark for den fremtidige udviklingsteknologi. 

Højden af tårnet er ca. 127 meter (præcis halvdel-

en af højden på pylonerne til Storebæltsbroen) og 

tårnbygningen vil indeholde næsten 107.000 kvm.

Tårnet er et kulturelt fyrtårn med mulighed for at huse 

en international anerkendt kulturel attraktion, en kon-

cert- og kongressal, et konferencehotel, caféer og restau-

ranter, diverse udstillinger, en spektakulær udsigts- 

platform, forretninger, erhvervslejemål, lejligheder m.v. 

(udvikles i samarbejde med investor).

Bæredygtighed og miljø er højt prioriteret og medfører 

således en minimal CO2-udledning, lavt energiforbrug 

(gennem indbyggede solceller), genanvendelig materialer 

mv.
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Resume fortsat
Beliggenheden:

Midt I Danmark, hvor flest mennesker vil få den korteste 

vægtede afstand til tårnet.

Ved en af hovedtrafikårene gennem Danmark til og fra 

Skandinavien, “nabo” til Storebæltsbroen, hvor 13-14 mio. 

køretøjer passerer årligt. 

Midtvejs mellem de to største lufthavne I Danmark 

(Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn).

Tæt ved togbanestation på hovedlinje I Danmark. Ca. 1 

time fra København.

Ved havet (Storebælt), med storslået havudsigt på 3 sider. 

Dejlige strande og natur i nærheden.

Økonomien:

Den samlede investeringssum forventes at andrage 

omkring DKK 2,0 mia. (excl. moms). Afkast af investeret 

kapital (ROIC) er 8,3% p.a. stigende til ia. 10% p.a. over årene. 

Der er upside-muligheder.
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Beliggenhed
MIdt i Danmark:

Geografisk placeret, hvor det største antal af befolkningen 

i Danmark vil få fordel af den korteste vægtede afstand til 

Gateway til Sjælland.

Trafikalt knudepunkt:

Ved afkørslen til en af de mest trafikerede motorveje i 

Skandinavien, som også tilfører let adgang for udenlandske 

turister, der er i eller passerer Danmark (ca. 13-14 mio. 

Køretøjer passerer årligt Storebæltsbroen), der inkluderer 

I gennemsnit 2 personer. 

3.165.000 2.717.000
Befolkningstal vest for Storebælt: Befolkningstal vest for Storebælt:
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Beliggenhed fortsat
Midt mellem lufthavne:

Ca. midtvejs mellem Danmarks to største lufthavne, 

København Lufthavn og Billund Lufthavn.

Togstation I nærheden. (ca. 1 time fra Købanhavn)

Udsigt til hav og natur:

Tre sidet havudsigt (Storebælt) fra tårnet og til Store-

bæltsbroen. Dejlige strande og natur I nærheden.



Ideen til tårnbygningen startede i 1997, da ingeniør og 

arkitekt Sven Heiner fik til opgave via. det tidligere 

Vestsjællands Erhvervscenter at udarbejde et oplæg til 

en centerbygning, som skulle være en del af projektet 

”Stop 39” kaldet ”Trafik & Transportcenter Sjælland” ved 

motorvejen syd om Slagelse. 

Natur, indgangsportal, innovation og vartegn var blandt 

de ord, som Sven brugte som inspiration til at forme og 

skabe en arkitektonisk unik tårnbygning med en organisk 

udformning, som skulle blive den nye centerbygning. 

Tagfladen er derfor inspireret af en bladform med stilken 

nedad, hvor overflade regnvand kan løbe ud i omkring-

liggende vandbassiner. Af forskellige årsager blev projek- 

tet ikke til noget. 

I 2021 tog Sven projektet op igen og samlede en arbejds- 

gruppe, der havde udvist begejstring for projektet og 

som var villige til at forsøge få det unikke tårnprojektet 

realiseret.

Efter flere overvejelser omkring det indholdsmæssige, 

kom man frem til, at tårnet ville gøre sig bedst på en 

grund nær ved Betalingsanlægget, som Slagelse kom- 

mune ejer og som der er mulighed for at erhverve. 

Da det ikke alene ville være en national- men også en 

international central placering. 

Med en sådan placering ville det være naturligt at gøre 

tårnet højere for at udnytte de gode udsigtsmuligheder. 

Specielt udsigten til Danmarks største bygningsværk, 

Storebæltsbroen, samt udsigt ud over Storebælt bliver en 

storslået oplevelse. Det er derfor valgt at Heiner Tårnet, 

som et kuriosum, skal udgøre den halve højde af Store- 

bæltsbroens pyloner på 254 meter. Det vil sige, at Tårnet 

tilstræbes at kunne bygges i en højde af 127 meter.

Trafik & Transportcenter Slagelse - opstalt og plan (år 1997)

Gateway til Slagelse - opstalt og plan (år 2016)
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Historik
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Idé
Arbejdsgruppen var enige om de langt større muligheder 

for tårnbygningen ved at placere den i Korsør - ved vandet. 

Med tårnets arkitektoniske visionære og innovative design 

vil det skabe en større opmærksomhedsværdi for forbi-

passerende, der krydser Storebælt. Både internationale 

turister og danske borgere. Denne placering taler også ind 

i tårnets kommercielle del med blandt andet internationalt 

udstillingscenter, koncertsal, hotel og udsigtstårn, som 

gerne skal forvandle  forbipasserende til besøgende. Et af 

nordens største konsulentfirmaer inden for Hotel og Rest-

aurationsbranchen, har også givet udtryk for et større 

potentiale i at placere tårnbygningen ved vandet i Korsør.

Med placering nær Storebælt kan Heiner tårnet med sin 

højde og spektakulære udformning blive et fyrtårn og en 

indgangsportal til hele Sjælland – deraf den forløbelige 

arbejdstitel: Gateway til Sjælland.

Tårnprojektets koncept opfylder samtidig i fuldt omfang 

den vision som de 17 kommuner i Region  Sjælland lan-

cerede i 2020 om at Turismen skal øges til  en omsætning 

af 15 mia. i 2025. 

Citat fra Region Sjællands udviklingsvision:

Turismen er et centralt erhverv for Danmark, der skaber vækst og sikrer 
arbejdspladser samt byudvikling. Sjælland og øerne har dog ikke oplevet 
den samme vækst i turismen som resten af landet de seneste år. På trods 
af, at Sjælland og øerne rummer den største koncentration af sommer-
huse og har en attraktiv placering tæt på København, står regionen kun for 
10 procent af omsætningen inden for kyst- og naturturismen i Danmark. 

En ny udviklingsplan for Sjælland og øerne skal nu forløse det uindfriede 
potentiale til gavn for både borgere og besøgende og øge turisme-
omsætningen til samlet set 15 mia. kr. i 2025. Det er en stigning på i alt 
2 mia. kr. sammenlignet med i dag. 

Bag planen står Dansk Kyst- og Naturturisme, turismeorganisationerne 
på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem 
kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, samt 
den filantropiske forening Realdania. Visionen er, at turismen i endnu 
højere grad bliver en løftestang for byudvikling med fokus på den 
naturvenlige turisme, højere kvalitet og øget omsætning.
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Vision
Projektets primære vision er at skabe en innovativ og 

bæredygtig tårnbygning, der skal skabe rammerne for 

et velkomstcenter til hele Sjælland. I velkomstcenteret 

kan sjællandske kulturelle og lokale seværdigheder 

blive præsenteret som appetitvækkere for nærmere besøg 

af de egentlige seværdigheder i hele Regionen. 

Bygningen skal, både indvendigt og udvendigt, baseres 

på at anvende nytænkende teknologi og IT, så det fremstår 

som et visuelt pejlemærke for fremtidig udstillingsteknik 

og innovativt byggeri. Visionen er derfor også, at udstil-

lingen af Sjællandske seværdigheder skal opleves med 

brug af den nyeste teknik i den for lys, lyd, virtuelt 

reality og hologramteknik.

 

Forhåbningen er, at den unikke organisk skulpturelt formet 

tårnbygning vil blive opmærksomhedsskabende for en 

stor bred befolkning. Ikke alene i et geografisk nærområde, 

men også kunne markere sig nationalt og internationalt. 
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Arbejdsgruppe
Som arbejdsgruppe er etableret en personkreds, som har 

dannet en forening med navnet:

 Foreningen for etablering af ejerskabs-

 konsortie til opførelse af ”Gateway til Sjælland”

 CVR: 42680524

 Bankkonto: Spar Nord: 9383-2050261606

Foreningens formål er at arbejde hen mod at skabe 

økonomiske rammer for, at der kan opføres et visionært 

markant byggeri, der kan rumme ideerne bag ”Gateway til 

Sjælland”. Arbejdsgruppen består af følgende personkreds:

Sven Heiner (arkitekt og ingeniør, idé-/ophavsmand)

Christian Ninn-Hansen (direktør, FJERRING A/S)

Jacob A.G. Stryhn (direktør, Agreement Consulting ApS)

Nicolai Gudkov (direktør, Skælskør Arkitekterne A/S)

Dan Therkildsen (advokat, advokatfirkaet Lundgrens)

Bjarne Stubager (erhvervskonsulent/investeringsekspert)

Mogens Stendrup (direktør, Stendrup Partners)

Det tilstræbes i første omgang at søge fondsmidler til di-

verse økonomiske forundersøgelser for projektets rent-

abilitet og udarbejdelse af forprojekt, herunder forunder-

søgelse af tekniske udfordringer, der skal indgå i projektet. 

Samtidig udføres forundersøgelser for forhåndstilsagn fra 

mulige investorer via advokatfirmaet Lundgrens.

Administration af indkomne midler til anvendelse for bl.a.  

forundersøgelser og -projekt er pålagt Flemming Hansen 

(tidl. direktør og formand for Slagelse erhvervsforening)

Støttegruppe:

Poul Buur (tidl. filialdirektør for Nordea Bank Slagelse)

Jens Grønkjær (tidl. direktør i grossistbranchen)

Flemming Hansen (tidl. fm, Slagelse Erhvervscenter)

Jørgen Klode (tidl. ejendomsmægler, Nybolig Korsør)

Jan Milwertz (ejendomsmægler, Nybolig Korsør)

Henrik Nicolaisen (ejendomsmægler, Nordicals)

Sven Heiner
Christian Ninn-Hansen, Jacob A.G. Stryhn, Nicolai Gudkov

Dan Therkildsen, Bjarne Stubager, Mogens Stendrup

Arbejdsgruppens personkreds:
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Projektgruppen
Det er lykkedes Sven Heiner at få etableret et arkitekt- og 

ingeniørteam, bestående af firmaer der alle er forankret i 

Slagelse kommune og som alle hver især besidder store 

kompetencer inden for forskellige områder, der er nød-

vendige for at kunne håndtere et så omfattende projekt.

Som ophavsmand til den arkitektoniske udformning og 

indholdsmæssige idé, fremstår Sven Heiner som anker-

manden til at fastholde den arkitektoniske ide under hele 

processen.

Som projektansvarlig og opgavestyrer står ingeniørfirmaet 

Fjerring A/S - Slagelse. 

Ingeniørfirmaet Agreement Consulting ApS - Korsør, bi-

drager med kompetencer indenfor deres kerneområder.

Skælskør Arkitekterne A/S - Skælskør, forestår de arkitek-

toniske tegninger i samarbejde – og efter Sven Heiners 

anvisninger. 

Skælskør Arkitekterne
Tlf: 58 19 02 89 • email: info@skark.dk
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Målsætning
At skabe rammerne for et kulturelt fyrtårn, som vil danne 

grobund for et velfungerende velkomstcenter – Hotel, 

kongres, samt erhvervsliv med mange arbejdspladser 

og mulighed for et stort besøgstal på op mod 2 millioner 

årligt. Med henvisning til at tilsvarende tårnbygninger med 

udsigtsmuligheder har vist sig at have en stor attraktions-

værdi, må den påtænkte tårnbygning ligeledes forventes 

at få et stort besøgstal. Eksempelvis kan Skovtårnet ved 

Rønnede præstere et besøgstal i år 2021 på henved knap 

400.000. 

Med Tårnbygningen Gateway til Sjællands attraktive be-

liggenhed ved hovedfærdselsåren mellem landsdelene 

ved betalingsanlægget til Storebæltsforbindelsen, vil det 

ikke være urealistisk at forvente 0,5 million besøgende 

om året. 

Det skal bemærkes, at Storebæltsbroen benyttes af ca. 

13 - 14. millioner køretøjer hvert år. Selv med indvielse af 

Femern forbindelsen om ca. 10 år, må det med den stadig 

voksende trafikstrøm, forventes samme antal køretøjer 

om året. Når det medtages at ca. 10 millioner køretøjer er 

personbiler med et gennemsnit på 2 personer i hver bil, bør 

det ikke være urealistisk at forvente et besøgstal, der 

i de første år  kan nå op over de budgetterede 500.000.

Tårnets kapacitet med elevatorer og parkeringsanlæg 

påtænkes derfor dimensioneret for et stor besøgstal, 

der kan håndtere store kongresser og koncerter, samt 

spidsbelastninger i højsæsonen af besøgende til tårn-

udsigten. Der må også forventes besøgende, både lokale 

og  internationale turister, som ikke skal over Store-

bæltsbroen.
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Indhold
Grundplan/basis disponeres for:

• Kongres/teater/koncertsal for op mod 7.000 sid-

dende gæster, og op mod 10.000 ved både stående 

og siddende gæster ved koncerter.

• Lys- og lydoplevelser skal være i højsædet.

• Kunstmuseum- evt. med en kendt kunstner som hove-

dattraktion og ellers løbende udstillinger af forskellige 

kunstnere.

• En lille rundbuet oplevelsesbiograf med forevisning 

af 3D naturfilm. Herunder en kortfilm med ”en drone 

rejse” til tårnets top samt udsigten fra tårnets top – op-

taget ved de 4 årstider.

• Cafeteria for turister og bygningens øvrige besøgende.

• Udstillingsarealer for præsentation/appetitvækker for 

diverse seværdigheder i lokal-området/Region Sjæl-

land. Et altomfavnende kalejdoskop af Sjællandske 

seværdigheder, den besøgende kan tune sig ind på 

og få en forsmag på hvad der kan opleves på selve 

hoveddestinationen. Eksempelvis: Storebæltsbyg-

geriet, Fæstningen Korsør, Trelleborg vikingeborg, 

Antvorskov slotsruin og meget, meget mere. (Det er 

intentionen, at samtlige kommuner i regionen opfor-

dres til at fremkomme med seværdigheder for deres 

lokalområder, som de ønsker at blive præsenteret i 

velkomstcenteret).

• Butiksområder – herunder en dagligvarebutik.

• Udstillingsområder hvor lokale erhvervsvirksomheder 

kan præsentere sig på en digital platform.

• Reception for Hoteldriften.

• Mindre bassin/vandland for Hotellets gæster.

• Div. nødvendige toilet og servicefunktioner.

• Evt. kan flere af ovenstående aktiviteter etableres på 2. 

sal, sammen med butikscenter med mærkevare.

1 - Foyer

2 - Udstilling

3 - Hotel / Spaområde

4 - Udstilling

5 - Foyer

6 - Kongres- / koncertsal
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Indhold fortsat
Øvrige etager disponeres for:

• 4-stjernet hotelvirksomhed med min. 100 værelser 

samt div. konference og møderum.

• Ejerlejligheder i varieret størrelser.

• Kontorlejemål for kommercielt liberalt erhverv, der har 

potentiale til, sammen med besøgstallet, at gøre byg-

geriet rentabelt for investorer.

• Evt. Time Share ferielejligheder.

• De øverste etager udføres med glasfacade hele vejen 

rundt for etablering af roterende gourmet restaurant 

samt roterende udsigtsplatform.

Kælderplan kan rumme:

• Kulisse depotrum for teater og koncert aktivitet.

• Diverse depoter i øvrigt.

• Storkøkken ved store spisearrangementer.

• Parkering i 2 plan for personale og VIPgæster, samt 

alm. gæsteparkering.
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Arkitektur
En arkitektonisk organisk skulptur formet som et højt tårn. 

Tårnbygningen vokser op af jorden med cirka 127 meter 

og vil som kuriosum være netop den halve højde af Store-

bæltsbroens 254 meter høje pyloner. Med tårnhøjden er 

der plads til 38-40 etager samt kælderetage(r). Den runde 

tårnbygning kommer til at have en diameter på cirka 147 

meter og et grundareal på cirka 15.500m². Arealet på de 

øvrige etager reduceres opefter hvor de øverste etager får 

et areal på cirka 580m² og tårnets samlede areal inkl. to 

kælderplan når op på cirka 105.900m². På toppen af tårnet 

etableres en udsigtsplatform med udsigt til Storebælts-

broen, Korsør by og en stor del af Vestsjælland. 

Oplevelsen af at tårnet vokser op af jorden bliver skabt 

ved at pigstensbelægning løber fra det omkringliggende 

naturlandskab op langs facaden rundt om hele bygningen. 

Naturen træder med indenfor i bygningens foyer med 

vægge beklædt med plantevegetation og natursten samt 

rindende bække under glasgulvet via digitale monitorer.

 

Tagformen er inspireret af og tegnet med form som et 

blad med en stilk, som udspringer fra regnvandsbassin i 

terrænet. Taget får en funktion som regnvandsopsamler og 

fra regnvandsbassinerne løber vandet ad smalle kanaler 

ud til små oaser med plantevariation og bassiner for 

guldfisk. Når regnvandet falder, vil bygningen fremstå som 

et levende skulpturelt vandkunstværk, når regnvandet 

løber fra tagfladens ”stilk” og ned i regnvandsbassiner 

omkring bygningen.
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Teknik
Den dobbeltkrumme tagflade monteres med en vinyl-

beklædning med indlagt solceller og LED lys. Solcellerne 

forventes at kunne levere strøm og varme til en stor del 

af bygningens behov.

Lyset kan computerstyres med forskellige lysvariationer, 

således at tagfladen kan skifte farve efter behov. Da tag-

fladen reelt er en stor ”monitor”, vil der kunne dannes for-

skellige kunstneriske lysshows af forskellig karakter, med 

korte beskeder som eksempelvis ”Welcome to Sjælland”, 

”Merry Christmas” eller ”Happy New Year”. 

Derudover er der planer om at skabe et samarbejde med 

”Sund og Bælt” om LED belysning af Storebæltsbroen, så 

der kan skabes et sammenhængende lysshow mellem 

broen og tårnbygningen.

Indvendigt i bygningen vil der i flere sammenhænge blive 

anvendt både VR- og hologramteknologi. Midt i den stor 

centerhal, er der f.eks. intentioner om at skabe en stor jord-

klode med hologramteknik, som svæver over hovederne 

på de besøgende. Jordkloden skal vise alle verdens lande, 

samt vise hvor der aktuelt er nat og dag i døgnets timer.
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Miljø
Et grønt bæredygtigt tårn:

Alle konstruktions principper og materialevalg skal baseres 

på at kunne efterleve kommende bygningsreglements krav 

om bæredygtighed og minimal CO2 -udledning. Såkaldt 

LCA-byg, hvor alle byggevare og materialer opfylder 

gældende CE og EPD certificeringer/dokumentationer.

Gateway til Sjælland tilstræbes at kunne opnå prædikatet 

”Svanemærket byggeri” – Hvorved følgende egenskaber 

optimeres:

• Lavt energiforbrug.

• Godt indeklima.

• Opfylder krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

• Anvender bæredygtigt certificeret træ.

• Høj byggeteknisk kvalitet.

• Optimere muligheden for genbrug og genanvende-

lige bygningsdele.

Der lægges vægt på, at der ved opførelsen af bygningen 

anvendes en bæredygtig arkitektur og materialevalg,

der søger at minimere bygningers negative miljøpåvirkning 

ved effektivitet og moderering i brugen af materialer, 

energi, udviklingsrum og økosystemet generelt.

Bygningens arkitektur formes – og udføres så den fremstår 

som en smuk skulptur midt i naturen.
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Organisation
Bygningen opføres og drives som en selvejende institution 

ejet af et konsortie af investorer. Der tilstræbes at opnå 

fondsstøtte i et omfang, der kan gøre det muligt at opføre 

og udføre den innovative og visionære arkitektur, som må 

forventes at række ud over en almindelig gængs kvadrat-

meterpris. Således at bygningsdriften kan gøres rentabel.
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Drift og vedligehold
Tårnbygningens omfang og størrelse betinger ansættelse 

af nogle medarbejder der kan forestå den daglige drift og 

servicering af bygningens daglige brugere. Der afsættes 

derfor nødvendige lokaleforhold for disse medarbejdere.

Ved projektering af bygningens konstruktion og materiale-

valg, skal der tilstræbes at kunne opnås en minimal daglig 

vedligeholdelse. Ligeledes vil der under projekteringen 

blive taget højde for den daglige logistik, med hensyn til 

diverse brugeres behov for til- og frakørsel af varer. 

Bygningens knap 107.000 m²  giver mange muligheder 

for udnyttelse til forskellige forretningsmæssige og kul-

turelle formal, samt mulighed for at sammensætte tårn-

bygningens rummelighed til forskellige formål, som kan 

være indbyrdes komplementære. Derfor kan der opnås 

dynamikskabende synergier og rentabel drift.

En investor har mulighed for at drive tårnbygningen på 

forskellige måder, f.eks. fuld “in-house” drift af alle for-

retningsområder som den ene yderlighed eller som fuld 

udlejningsvirksomhed som den anden yderlighed. 

I denne præsentation er det lagt til grund, at langt største-

delen af bygningens areal drives gennem udlejning.

Som eksempel på allokering af arealet henvises til “Ind-

hold” på side 9-10.
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Investeringsestimat
Antagelser og kilder:

Molio V&S prisbog (Molio*), indekseret til 2021 niveau og 

tillagt 15% for spektakulært byggeri.

Kvadratmeterpriser varierer afhængig af specifik kon-

struktion og driftsformål. Priserne spænder f.eks. fra DKK 

7.000/10.000 for nedre/øvre kælder til DKK 30.000 for 

koncert-/kongressal. Priser er eksklusiv moms, idet det er 

antaget, at moms er fuld refunderbart. 

*)Molio er det samlende data- og videnscenter for dansk 

byggeindustri og er industriens fælles og uafhængige  sted 

for udvikling af digitale værktøjer, standarder, fagkurser 

m.m. 
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Finansiel Base Case
Den finansielle base case er baseret på antagelser ud 

arbejdet af Nordicals og Agreement Consulting.

Upside potentiale

Generelt er kvadratmeterprisen for udlejning konservativt 

estimeret og indeholder mulighed for upside. Herudover er 

der upside mulighed i antal besøgende til den eksklusive 

udsigtsplatform.
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Udfordringer 1. Et tårnbyggeri af beskrevne dimensioner kan møde modstand hos visse personer - specielt i lokalområdet, samt af natur 
og dyrelivs tilhængere. 

Ad 1: Der bør afholdes et offentligt orienteringsmøde i en tidlig fase, hvor byggeriet præsenteres og hvor evt. 
indsigelser kan luftes og evt. imødegås. Samtidig vil dette blive undersøgt i forbindelse med revidering af eksisterende 
lokalplan fra 2001. 

2. Sund og Bælt har indsigelsesret overfor byggeri nær Storebæltsbroens landfæste.

Ad 2: Sund og Bælt involveres i byggeriet i en tidlig fase, så evt. bekymringer herfra kan imødegås. En foreløbig præsenta-
tion for Sund og Bælt har ikke medført nogen umiddelbare indvendinger.

3. Køb af Slagelse kommunes grund samt tilkøb af jordstykke ejet af godset ”Kruseminde”. 

Ad 3: Slagelse kommunes Økonomiudvalg har tilkendegivet en positiv holdning til projektet samt forkøbsret til de ønskede 
jordarealer.

Forkøbsret af Krusemindes jordstykke lægges i hænderne på ejendomsmægler Jørgen Klode, som har lokalkendskab. 

4. Bygningens form og geometri, samt ikke mindst tagflade, er nytænkende og ikke prøvet før. 

Ad 4: Involverede projektfirmaer (FJERRING A/S – og Agreement Consulting, samt Skælskør Arkitekterne) er parate til at 
tage udfordringerne op og har et stort netværk af specialister, der kan trækkes på indenfor mangfoldige områder.

5. Opnå anerkendelse og interesse hos diverse fonde og dermed tilstrækkelige fondsmidler, som kan sikre byggeriets 
gennemførelse i sin helhed, så det kan sikre at restinvesteringen kan blive rentabel for investorer.

Ad 5: Opgaven bliver lagt i hænderne på et større velrenommeret advokatfirma, som har erfaring på dette område. 
Nærværende præsentationsmappe, samt en allerede udarbejdet præsentationsvideo, danne grundlag for dette arbejde. 
Både præsentationsmappe og video udføres i en engelsksprogede version.

6. Opnå interesse hos investorer i tilstrækkeligt omfang, så et ejerskabs konsortie og driftsadministration kan etableres.

Ad 6: Opgaven bliver lagt i hænderne på et større velrenommeret advokatfirma, som har erfaring på dette område. 
Nærværende – og ovennævnte materiale danner baggrund for dette arbejde.

7. Mulighederne for Hoteldrift med kongresfaciliteter på lokaliteten. Samt kontrahering med en stor og velrenommeret aktør.

Ad 7: Opgaven for diverse undersøgelser, samt søgning af relevant aktør bliver lagt i hænderne på et af nordens største 
konsulentvirksomheder for området. Herunder arbejdes der på at opnå aftale med et nationalt, eller internationalt kunst- 
museum som kunne profilere sig med den unikke beliggenhed. Hvilke kan skabe større incitament for at en større Hotel- 
kædeoperatør vil etablere sig.

8. Opnå aftaler med diverse sjællandske kommuner om deltagelse med præsentation af diverse lokale seværdigheder.

Ad 8: Opgaven med at kontakte diverse kommuner bliver lagt i hænderne på ”Destination Sjælland”.
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