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INTRODUKTION
BASISINFORMATION  

Sted: Dette projekt vil ligge ved Oceankaj i Nordhavn med nem adgang for besøgende, både med direkte 
adgang til offentlig transport ved en fremrykning af Metroen, og ved anden transport med fremrykningen af 
Nordhavnstunnellen.

Projekt: Projektet omfatter et grønt vartegn i København, der består af et op til 280 m højt multifunktionelt 
tårn på 98.575 m2, og en omkringliggende forlystelses -og oplevelsespark på ca. 30.000 m2, samt en offentlig 
park med gratis adgang på mellem 20.000-35.000 m2 samt parkeringsfaciliteter. 

Herudover etableres almene boliger til unge og studerende på ca. 6.250 m2.

Størrelse på bygning: Op til 280 m højt tårn, med et ”fodaftryk” på forventet 50 m X 50 m, og med 
65-75 etager.

Størrelse på grund: Grunden er diamantformet med en forventet størrelse på 100.000 m2, 85.000 m2 
til H.C. Andersen Adventure Tower & Park og 15.000 m2 til metroprojektet.



P. 3

H.C. Andersen Adventure Tower & Park

VISION FOR OCEANKAJ:

• Et unikt område med tydelig identitet, som en levende del af Nordhavn 

• En blandet beboersammensætning med både private og almene boliger 

• Et byliv og beboelse for studerende og socialt udsatte unge 

• Et veludviklet og forskelligartet bydistrikt med høj arkitektonisk kvalitet 

• En attraktiv bydel, hvor en blanding af funktioner og bymæssige oplevelser giver borgerne lyst til at bo, arbejde og/eller besøge området 

• Et intenst byliv rundt om metrostationen og de lokale nabolag 

• En variation af rekreative oplevelser, der er baseret på at være en bydel med vand på alle sider 

• Rekreative områder, der tilbyder aktivt friluftsliv, bred adspredelse, og rolig afslappelse 

• Et frodigt, grønt nabolag med træer, grønne facader, grønne tage og grønne områder 

• Et nabolag, hvor landskabets form hjælper med at definere en struktur og en karakter, der fokuserer på et godt mikroklima i byområder 

• Tilbyde optimale forhold for cyklister og fodgængere  

• DGNB-certifikat for byområder med minimum Guldcerficering
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HVAD GIVER PROJEKTET TILBAGE TIL DANMARK/KØBENHAVN: 

•  En international turistattraktion og offentlig grøn park med gratis adgang
•  Et H.C. Andersen-vartegn for Danmark og København
•  Grønt og bæredygtigt byggeri og efterfølgende drift efter de førende standarder indenfor bæredygtighed
•  Beskæftigelse på ca 8.000 personer i byggeperioden på 4-5 år, og permanent beskæftigelse til 1.500-1.800 personer  
•  Uddannelse af lærlinge i byggeperioden og job til socialt udsatte unge 
•  Opførelse af både private og almene boliger, hvor de almene boliger tilbydes studerende og socialt udsatte unge
•  Skatteindtægter og indtægter fra salg af areal med baggrund i en samlet investering på ca. 6,5 mia. kr.
•  Et internationalt unikt referenceprojekt for København og danske virksomheder med sammenkobling af arkitektur og design på et grønt, bæredygtigt og socialt  

     ansvarligt grundlag
•  Nordens højeste ejendom – op til 280 m med 65-75 etager 

HVAD GIVER PROJEKTET TILBAGE TIL LOKALOMRÅDET/NORDHAVNEN: 

•  Skaber et ”grønt hjerte” i Nordhavn med markant beplantning både i forlystelses- og oplevelsesparken samt i den offentlige park med gratis adgang
•  Fremrykker infrastrukturinvesteringerne i form af metrostation og Nordhavnstunnel 
•  Sikrer en blandet beboersammensætning med almene boliger til studerende og socialt udsatte unge
•  En katalysator for byudviklingen i den ydre del af Nordhavnen
•  Skaber byliv i Nordhavnen 24/7
•  En attraktion, som vil tiltrække turister, og skabe en af de største arbejdspladser i Nordhavnen

HVAD GIVER PROJEKTET TILBAGE TIL BYDELEN/OCEANKAJ: 

•  En offentlig grøn park på mellem 20.000-35.000 m2 med gratis adgang
•  Et naturligt samlingspunkt i denne del af Nordhavn
•  Aktiv kantzone med café- og byliv langs med cruise-terminalerne
•  Multifunktionel bygning der skaber et aktivt bymiljø 24/7 hele året rundt
•  Integration af Metroen i byen og parken
•  Parkområderne skaber naturlig klimatilpasning og økosystemtjenester, der gør bydelen/Oceankaj mere bæredygtig
•  Byder cruiseturisterne velkommen til et levende København med gåafstand på 100 m      
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Samarbejdspartnere 
BIG  

”København er tårnenes by. Indre by er vokset op med de historiske spir som vartegn: Børsen, Vor 
Frelser Kirke, Rådhuset og Christiansborg. Fra havet og havnen har vi kranerne, kraftværkerne og 
siloerne som pejlemærker. Med H.C. Andersen Tårnet ved indsejlingen til København får vi en unik 
mulighed for at sammentænke Nordhavns nye bykvarter, havnefront og skyline som en samlet 
arkitektonisk helhed” 

Bjarke Ingels, stifter og partner, kreativ direktør, BIG  

”Da Tivoli blev grundlagt, lå det uden for byen. Byen voksede op rundt om Tivoli. Derfor er Tivoli 
verdensberømt for at ligge midt i en europæisk hovedstad. Nu får vi muligheden igen. Det er 
ekstremt Københavnsk at bygge en ny bydel op rundt om en grøn oase af forlystelser”.  

David Zahle, partner, BIG Bjarke Ingels. 

SLA 

”Forlystelsesparken og den offentlige park er en grøn og generøs gestus til hele København. 
Forestil dig, hvordan trækronerne skaber ét samlet grønt tag for hele området. En oase hvor man 
både kan hvile sig i græsset, nyde forlystelser, spise på restauranterne, mærke naturen, opleve 
dyrelivet og nyde udsigten til tårnet, havnen og vandet.  

Beplantningen og højdeforskelle vil udviske grænsen mellem offentlig og kommerciel park med 
inviterende og sammenhængende oplevelse af natur. Byens fugle, insekter, biller og planter er jo 
ligeglade med, om de er på den "ene eller anden" side af hegnet.  

Parken vil skabe et bedre mikroklima i forhold til vind, vejr og varme og klimasikre de nærliggende 
boligområder. Det bliver en park, der giver en masse værdi tilbage til byen: Både naturmæssigt, 
biologisk, økonomisk, socialt, bæredygtigt og æstetisk”.   

Rasmus Astrup, partner i SLA.  

BIG

”København er tårnenes by. Indre by er vokset op med de historiske spir som vartegn: Børsen, Vor 
Frelser Kirke, Rådhuset og Christiansborg. Fra havet og havnen har vi kranerne, kraftværkerne og 
siloerne som pejlemærker. Med H.C. Andersen Tårnet ved indsejlingen til København får vi en unik 
mulighed for at sammentænke Nordhavns nye bykvarter, havnefront og skyline som en samlet 
arkitektonisk helhed”.

Bjarke Ingels, stifter og partner, kreativ direktør, BIG

”Da Tivoli blev grundlagt, lå det uden for byen. Byen voksede op rundt om Tivoli. Derfor er Tivoli 
verdensberømt for at ligge midt i en europæisk hovedstad. Nu får vi muligheden igen. Det er 
ekstremt Københavnsk at bygge en ny bydel op rundt om en grøn oase af forlystelser”. 

David Zahle, partner, BIG

SLA

”Med forlystelsesparken og den offentlige park giver projektet noget tilbage til Københavnerne. 
Forestil dig, hvordan trækronerne skaber ét samlet grønt tag for hele området. En oase hvor man 
både kan hvile sig i græsset, nyde forlystelser, spise på restauranterne, mærke naturen, opleve dyre-
livet og nyde udsigten til tårnet, havnen og vandet. 

Beplantningen og højdeforskelle vil udviske grænsen mellem offentlig og kommerciel park med 
inviterende og sammenhængende oplevelse af natur. Byens fugle, insekter, biller og planter er jo 
ligeglade med, om de er på den “ene eller anden” side af hegnet. 

Parken vil skabe et bedre mikroklima i forhold til vind, vejr og varme og klimasikre de nærliggende 
boligområder. Det bliver en park, der giver en masse værdi tilbage til byen: Både naturmæssigt, 
biologisk, økonomisk, socialt, bæredygtigt og æstetisk”.  

Rasmus Astrup, partner i SLA

Samarbejdspartnere 
BIG  

”København er tårnenes by. Indre by er vokset op med de historiske spir som vartegn: Børsen, Vor 
Frelser Kirke, Rådhuset og Christiansborg. Fra havet og havnen har vi kranerne, kraftværkerne og 
siloerne som pejlemærker. Med H.C. Andersen Tårnet ved indsejlingen til København får vi en unik 
mulighed for at sammentænke Nordhavns nye bykvarter, havnefront og skyline som en samlet 
arkitektonisk helhed” 

Bjarke Ingels, stifter og partner, kreativ direktør, BIG  

”Da Tivoli blev grundlagt, lå det uden for byen. Byen voksede op rundt om Tivoli. Derfor er Tivoli 
verdensberømt for at ligge midt i en europæisk hovedstad. Nu får vi muligheden igen. Det er 
ekstremt Københavnsk at bygge en ny bydel op rundt om en grøn oase af forlystelser”.  

David Zahle, partner, BIG Bjarke Ingels. 

SLA 

”Forlystelsesparken og den offentlige park er en grøn og generøs gestus til hele København. 
Forestil dig, hvordan trækronerne skaber ét samlet grønt tag for hele området. En oase hvor man 
både kan hvile sig i græsset, nyde forlystelser, spise på restauranterne, mærke naturen, opleve 
dyrelivet og nyde udsigten til tårnet, havnen og vandet.  

Beplantningen og højdeforskelle vil udviske grænsen mellem offentlig og kommerciel park med 
inviterende og sammenhængende oplevelse af natur. Byens fugle, insekter, biller og planter er jo 
ligeglade med, om de er på den "ene eller anden" side af hegnet.  

Parken vil skabe et bedre mikroklima i forhold til vind, vejr og varme og klimasikre de nærliggende 
boligområder. Det bliver en park, der giver en masse værdi tilbage til byen: Både naturmæssigt, 
biologisk, økonomisk, socialt, bæredygtigt og æstetisk”.   

Rasmus Astrup, partner i SLA.  

SAMARBEJDSPARTNERE
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ZÜBLIN A/S 

”I ZÜBLIN A/S ser vi frem til samarbejdet, og vi glæder os over endnu engang at være med fra start 
på et af de store byggerier i København. Som koncern har vi stor international erfaring med 
højhusbyggeri. I komplekse projekter som dette oplever vi gang på gang, hvordan det er en fordel 
for alle parter, at de relevante kompetencer bringes i spil allerede i den indledende 
planlægningsfase. På den måde kan vi som entreprenør involvere alle koncernens 
kernekompetencer og dermed bidrage til, at der tidligt i processen skabes forudsigelighed og 
merværdi. H. C. Andersen Adventure Tower er et usædvanligt ambitiøst projekt i en størrelse som 
ikke før er set i Danmark, og i ZÜBLIN ser vi frem imod at løse denne udfordring i fællesskab med 
vores partnere, bygherre samt investorer - TEAMS WORK”.   

Bestyrelsesformand Jens-Henrik Nicolaisen, ZÜBLIN A/S. 

Samarbejdspartnere 

Rambøll 

”Det er et skelsættende projekt ikke kun for projektholdet og Rambøll, men også for udviklingen i 
Nordhavnen og København. Det glæder os, at vi nu virkelig kan få mulighed for at bringe vores 
stærke internationale High-Rise Gruppe i spil også i Danmark. Samtidig ligger projektet helt i tråd 
med den byudvikling, som vi igennem vores arbejde med masterplanen for Nordhavnen samt en 
række infrastruktur- og byggeprojekter har været en meget stor del af. Det spiller fornemt 
sammen med den grønne og bæredygtige profil, som vi gerne vil løfte i bydelen. Projektet vil uden 
tvivl blive en afgørende accelerator for udbygningen af Nordhavnen og infrastrukturen i området 
og ikke mindst bringe en ikonisk attraktion på Danmarkskortet”.  

Bjarke Curtz Jansen, seniordirektør, Byggeri Øst i Rambøll. 

SAMARBEJDSPARTNERE
RAMBØLL

”Det er et skelsættende projekt ikke kun for projektholdet og Rambøll, men også for udviklingen i 
Nordhavnen og København. Det glæder os, at vi nu virkelig kan få mulighed for at bringe vores stærke 
internationale High-Rise Gruppe i spil også i Danmark. Samtidig ligger projektet helt i tråd med den 
byudvikling, som vi igennem vores arbejde med masterplanen for Nordhavnen samt en række infra-
struktur- og byggeprojekter har været en meget stor del af. Det spiller fornemt sammen med den 
grønne og bæredygtige profil, som vi gerne vil løfte i bydelen. Projektet vil uden tvivl blive en afgøren-
de accelerator for udbygningen af Nordhavnen og infrastrukturen i området og ikke mindst bringe en 
ikonisk attraktion på Danmarkskortet”. 

Bjarke Curtz Jansen, seniordirektør, Byggeri Øst i Rambøll

ZÜBLIN A/S

” I ZÜBLIN A/S ser vi frem til samarbejdet, og vi glæder os over endnu engang at være med fra start på 
et af de store byggerier i København. Som koncern har vi stor international erfaring med højhusbyg-
geri. I komplekse projekter som dette oplever vi gang på gang, hvordan det er en fordel for alle parter, 
at de relevante kompetencer bringes i spil allerede i den indledende planlægningsfase. På den måde 
kan vi som entreprenør involvere alle koncernens kernekompetencer og dermed bidrage til, at der tid-
ligt i processen skabes forudsigelighed og merværdi. H. C. Andersen Adventure Tower er et usædvan-
ligt ambitiøst projekt i en størrelse som ikke før er set i Danmark, og i ZÜBLIN ser vi frem imod at løse 
denne udfordring i fællesskab med vores partnere, bygherre samt investorer - TEAMS WORK”.  

Bestyrelsesformand Jens-Henrik Nicolaisen, ZÜBLIN A/S

ZÜBLIN A/S 

”I ZÜBLIN A/S ser vi frem til samarbejdet, og vi glæder os over endnu engang at være med fra start 
på et af de store byggerier i København. Som koncern har vi stor international erfaring med 
højhusbyggeri. I komplekse projekter som dette oplever vi gang på gang, hvordan det er en fordel 
for alle parter, at de relevante kompetencer bringes i spil allerede i den indledende 
planlægningsfase. På den måde kan vi som entreprenør involvere alle koncernens 
kernekompetencer og dermed bidrage til, at der tidligt i processen skabes forudsigelighed og 
merværdi. H. C. Andersen Adventure Tower er et usædvanligt ambitiøst projekt i en størrelse som 
ikke før er set i Danmark, og i ZÜBLIN ser vi frem imod at løse denne udfordring i fællesskab med 
vores partnere, bygherre samt investorer - TEAMS WORK”.   

Bestyrelsesformand Jens-Henrik Nicolaisen, ZÜBLIN A/S. 

Samarbejdspartnere 

Rambøll 

”Det er et skelsættende projekt ikke kun for projektholdet og Rambøll, men også for udviklingen i 
Nordhavnen og København. Det glæder os, at vi nu virkelig kan få mulighed for at bringe vores 
stærke internationale High-Rise Gruppe i spil også i Danmark. Samtidig ligger projektet helt i tråd 
med den byudvikling, som vi igennem vores arbejde med masterplanen for Nordhavnen samt en 
række infrastruktur- og byggeprojekter har været en meget stor del af. Det spiller fornemt 
sammen med den grønne og bæredygtige profil, som vi gerne vil løfte i bydelen. Projektet vil uden 
tvivl blive en afgørende accelerator for udbygningen af Nordhavnen og infrastrukturen i området 
og ikke mindst bringe en ikonisk attraktion på Danmarkskortet”.  

Bjarke Curtz Jansen, seniordirektør, Byggeri Øst i Rambøll. 
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Samarbejdspartnere 

FORREC Ltd. 

“The H.C. Andersen Adventure Tower intrigued FORREC from the start. It’s a real challenge to take 
something so in the public psyche as the Hans Christian Andersen stories and bring them to life in 
an authentic way. We admire John Christensen and Kurt Immanuel Pedersen for understanding 
and respecting the affection people have for this much-loved brand. They clearly had a vision and 
are pursuing it with real passion. It’s been an adventure for FORREC to be on the project team and 
to participate in what will be an internationally recognized attraction and Copenhagen landmark”. 
Gordon Dorrett, President and CEO, FORREC Ltd. 

ECA 

“ECA has been following the preliminary plans for the H.C. Andersen Adventure Tower project 
with great interest. Building upon the global appeal and awareness of H.C. Andersen’s famous 
stories, the proposed mixed-use leisure, cultural and tourism project has the potential to become 
a major destination draw and landmark for greater Copenhagen and Danish tourism industry.  The 
indoor and outdoor nature of the proposed H.C. Andersen attraction and observation tower would 
create opportunity for year-round operations, activating the Nordhavn new town area and 
expected to appeal to both Danish residents and visiting tourists as well as cruise passengers 
nearby. We are looking forward being part of the international advisory team and to assist with 
the independent attraction strategy, business planning and feasibility advisory building upon ECA’s 
worldwide attraction industry experience and key clients/projects in Denmark such as new LEGO 
House in Billund (LEGO Co.), ARC Amager Bakke, LEGOLAND Parks (Merlin Entertainments), Tivoli, 
Lalandia, Danfoss Universe, and New Danish Natural History Museum in Copenhagen, among 
others”  

Christian Aaen, Principal/Co-Founder, Entertainment + Culture Advisors (ECA) – Beverly Hills, 
California, U.S.A 

 

SAMARBEJDSPARTNERE
FORREC Ltd.

“The H.C. Andersen Adventure Tower intrigued FORREC from the start. It’s a real challenge to take 
something so in the public psyche as the Hans Christian Andersen stories and bring them to life in an 
authentic way. We admire John Christensen and Kurt Immanuel Pedersen for understanding and re-
specting the affection people have for this much-loved brand. They clearly had a vision and are pur-
suing it with real passion. It’s been an adventure for FORREC to be on the project team and to partici-
pate in what will be an internationally recognized attraction and Copenhagen landmark”. 

Gordon Dorrett, President and CEO, FORREC Ltd

Samarbejdspartnere 

FORREC Ltd. 

“The H.C. Andersen Adventure Tower intrigued FORREC from the start. It’s a real challenge to take 
something so in the public psyche as the Hans Christian Andersen stories and bring them to life in 
an authentic way. We admire John Christensen and Kurt Immanuel Pedersen for understanding 
and respecting the affection people have for this much-loved brand. They clearly had a vision and 
are pursuing it with real passion. It’s been an adventure for FORREC to be on the project team and 
to participate in what will be an internationally recognized attraction and Copenhagen landmark”. 
Gordon Dorrett, President and CEO, FORREC Ltd. 

ECA 

“ECA has been following the preliminary plans for the H.C. Andersen Adventure Tower project 
with great interest. Building upon the global appeal and awareness of H.C. Andersen’s famous 
stories, the proposed mixed-use leisure, cultural and tourism project has the potential to become 
a major destination draw and landmark for greater Copenhagen and Danish tourism industry.  The 
indoor and outdoor nature of the proposed H.C. Andersen attraction and observation tower would 
create opportunity for year-round operations, activating the Nordhavn new town area and 
expected to appeal to both Danish residents and visiting tourists as well as cruise passengers 
nearby. We are looking forward being part of the international advisory team and to assist with 
the independent attraction strategy, business planning and feasibility advisory building upon ECA’s 
worldwide attraction industry experience and key clients/projects in Denmark such as new LEGO 
House in Billund (LEGO Co.), ARC Amager Bakke, LEGOLAND Parks (Merlin Entertainments), Tivoli, 
Lalandia, Danfoss Universe, and New Danish Natural History Museum in Copenhagen, among 
others”  

Christian Aaen, Principal/Co-Founder, Entertainment + Culture Advisors (ECA) – Beverly Hills, 
California, U.S.A 

 

ECA

“ECA has been following the preliminary plans for the H.C. Andersen Adventure Tower project with 
great interest. Building upon the global appeal and awareness of H.C. Andersen’s famous stories, the 
proposed mixed-use leisure, cultural and tourism project has the potential to become a major des-
tination draw and landmark for greater Copenhagen and Danish tourism industry.  The indoor and 
outdoor nature of the proposed H.C. Andersen attraction and observation tower would create oppor-
tunity for year-round operations, activating the Nordhavn new town area and expected to appeal to 
both Danish residents and visiting tourists as well as cruise passengers nearby. We are looking forward 
being part of the international advisory team and to assist with the independent attraction strategy, 
business planning and feasibility advisory building upon ECA’s worldwide attraction industry experi-
ence and key clients/projects in Denmark such as new LEGO House in Billund (LEGO Co.), ARC Amager 
Bakke, LEGOLAND Parks (Merlin Entertainments), Tivoli, Lalandia, Danfoss Universe, and New Danish 
Natural History Museum in Copenhagen, among others” 

Christian Aaen, Principal/Co-Founder, Entertainment + Culture Advisors (ECA) – Beverly Hills, Cali-
fornia, U.S.A
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SAMARBEJDSPARTNERE
KAB 

”I KAB’s optik er den gode by den blandede by med plads til alle. Vi er derfor meget glade for at 
være med til at udvikle en ny, social bæredygtig bydel. Her kan vi opføre omkring 200 små boliger, 
hvoraf ca. 20-25 øremærkes til udsatte unge. I et tæt samarbejde med projektets øvrige parter 
giver det os en unik mulighed for at give dem en ekstra hånd – ikke alene ved at tilbyde dem en 
bolig i et godt og givende fællesskab med unge studerende, men også mulighed for beskæftigelse i 
nærområdet.  

Netop de unge beboere tilføjer hele projektet værdi, fordi de bliver vigtige bidragsydere til et 
levende byliv, og understøtter dermed hele tankegangen bag det visionære H. C. Andersen 
Adventure Tower-projekt”.  

Jens Elmelund, adm. direktør i KAB 

Samarbejdspartnere 

Deloitte 

”H.C. Andersen Adventure Tower er et visionært og ambitiøst projekt, som bygger på en unik 
forretningsmodel. Projektet er overordentligt interessant fra et finansielt såvel som 
samfundsøkonomisk perspektiv. Det har en karakter og størrelse, som gør projektet interessant 
for danske såvel som internationale investorer, og når projektet realiseres, vil det væsentligt 
bidrage til den fortsatte vækst og udvikling i Øresundsregionen gennem fx tiltrækning af turister, 
skabelse af arbejdspladser, værdiforøgelse af øvrige byggerier i området og generel branding af 
København og hele Øresundsregionen. Vi er stolte over at være en del af holdet på et projekt, som 
giver så meget tilbage til byen!”  

Thomas Bertelsen, Director, Deloitte  

KAB

”I KAB’s optik er den gode by den blandede by med plads til alle. Vi er derfor meget glade for at være 
med til at udvikle en ny, social bæredygtig bydel. Her kan vi opføre omkring 200 små boliger, hvoraf 
ca. 20-25 øremærkes til udsatte unge. I et tæt samarbejde med projektets øvrige parter giver det os 
en unik mulighed for at give dem en ekstra hånd – ikke alene ved at tilbyde dem en bolig i et godt og 
givende fællesskab med unge studerende, men også mulighed for beskæftigelse i nærområdet. 
Netop de unge beboere tilføjer hele projektet værdi, fordi de bliver vigtige bidragsydere til et levende 
byliv, og understøtter dermed hele tankegangen bag det visionære H. C. Andersen Adventure 
Tower-projekt”. 

Jens Elmelund, adm. direktør i KAB

Deloitte 

”H.C. Andersen Adventure Tower er et visionært og ambitiøst projekt, som bygger på en unik for-
retningsmodel. Projektet er overordentligt interessant fra et finansielt såvel som samfundsøkon-
omisk perspektiv. Det har en karakter og størrelse, som gør projektet interessant for danske såvel 
som internationale investorer, og når projektet realiseres, vil det væsentligt bidrage til den fortsatte 
vækst og udvikling i Øresundsregionen gennem fx tiltrækning af turister, skabelse af arbejdspladser, 
værdiforøgelse af øvrige byggerier i området og generel branding af København og hele Øresundsre-
gionen. Vi er stolte over at være en del af holdet på et projekt, som giver så meget tilbage til byen!” 

Thomas Bertelsen, Director, Deloitte 

KAB 

”I KAB’s optik er den gode by den blandede by med plads til alle. Vi er derfor meget glade for at 
være med til at udvikle en ny, social bæredygtig bydel. Her kan vi opføre omkring 200 små boliger, 
hvoraf ca. 20-25 øremærkes til udsatte unge. I et tæt samarbejde med projektets øvrige parter 
giver det os en unik mulighed for at give dem en ekstra hånd – ikke alene ved at tilbyde dem en 
bolig i et godt og givende fællesskab med unge studerende, men også mulighed for beskæftigelse i 
nærområdet.  

Netop de unge beboere tilføjer hele projektet værdi, fordi de bliver vigtige bidragsydere til et 
levende byliv, og understøtter dermed hele tankegangen bag det visionære H. C. Andersen 
Adventure Tower-projekt”.  

Jens Elmelund, adm. direktør i KAB 

Samarbejdspartnere 

Deloitte 

”H.C. Andersen Adventure Tower er et visionært og ambitiøst projekt, som bygger på en unik 
forretningsmodel. Projektet er overordentligt interessant fra et finansielt såvel som 
samfundsøkonomisk perspektiv. Det har en karakter og størrelse, som gør projektet interessant 
for danske såvel som internationale investorer, og når projektet realiseres, vil det væsentligt 
bidrage til den fortsatte vækst og udvikling i Øresundsregionen gennem fx tiltrækning af turister, 
skabelse af arbejdspladser, værdiforøgelse af øvrige byggerier i området og generel branding af 
København og hele Øresundsregionen. Vi er stolte over at være en del af holdet på et projekt, som 
giver så meget tilbage til byen!”  

Thomas Bertelsen, Director, Deloitte  
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SAMARBEJDSPARTNERE
Samarbejdspartnere 

3F København 

”3F Københavns værdier er at hjælpe og give de ”små” i samfundet en mulighed.  
Dette genkender vi i høj grad i H.C. Andersens eventyr, hvor han ofte tager udgangspunkt i de 
fattige, udstødte og ”skæve eksistenser”. Ofte ender det godt, men også når det går 
skævt/katastrofalt for dem, så er der en klar mening med det. 
Mange af vore medlemmers skæbner er ikke langt fra H.C. Andersens eventyr, og som i eventyret, 
mener 3F København, at alle skal have en chance for at leve et meningsfyldt liv. 
I H.C. Andersen Adventure Tower-projektet ser vi alle muligheder for, at vi også i nutiden vil kunne 
give alle en stor mulighed for beskæftigelse uanset deres ”skævhed/handikap”. 
 
Bjarne Høpner, formand, 3F København 

HORESTA  

Nyt H.C. Andersen-projekt er en stor gevinst for turismen. HORESTA jubler over projektet og 
kalder det et kæmpe trækplaster, som kommer til at trække tusindvis af nye turister til Danmark. 

”Vi har brug for fyrtårne, når vi skal tiltrække turister til Danmark. Attraktioner og oplevelser, som 
sætter Danmark på verdenskortet, og som gør det attraktivt at rejse hertil som turist. Med de 
ambitioner, som det det netop offentliggjorte projekt H.C. Andersen Adventure Tower lægger for 
dagen, får vores hovedstad tilføjet et nyt unikt trækplaster i en helt ny liga, som utvivlsomt vil 
trække tusindvis af nye turister til Danmark og dermed komme hele landet til gode”. 

”Turisterhvervet oplever i disse år en kolossal vækst både internationalt og i Danmark, og alle 
prognoser peger på, at dette vil fortsætte. Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersen Adventure 
Tower vil bidrage til yderligere vækst og skabe tusindvis af nye arbejdspladser på såvel kort som 
længere sigt. Nordhavnen er et attraktivt område, hvor der sker rigtig meget i disse år. Hotellet, 
restauranterne, temaparken og hele projektet vil løfte bydelen markant, og ikke mindst bidrage til, 
at den nødvendige udbygning af infrastrukturen bliver en realitet. Dette styrker også 
tilgængeligheden for de mange tusind krydstogtsturister, som hvert år lægger til kaj i vores 
hovedstad”. 

”H.C. Andersens eventyr er noget af det, som Danmark er mest kendt for i verden. Ikke mindst i 
Kina, hvor den kinesiske regering netop har blåstemplet Danmark som turistland, som det første 
land uden for Asien. Kina er verdens største rejsemarked, hvilket regeringen også har sat stor 
politisk fokus på med aftalen om et dansk-kinesisk turistår, og et projekt som H.C. Andersen 
Adventure Tower vil selvfølgelig være med til at gøre Danmark endnu mere attraktivt overfor de 
kinesiske turister i fremtiden”. 

Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA 

3F København

”3F Københavns værdier er at hjælpe og give de ”små” i samfundet en mulighed. 
Dette genkender vi i høj grad i H.C. Andersens eventyr, hvor han ofte tager udgangspunkt i de fattige, udstød-
te og ”skæve eksistenser”. Ofte ender det godt, men også når det går skævt/katastrofalt for dem, så er der 
en klar mening med det.

Mange af vore medlemmers skæbner er ikke langt fra H.C. Andersens eventyr, og som i eventyret, mener 3F 
København, at alle skal have en chance for at leve et meningsfyldt liv.
I H.C. Andersen Adventure Tower-projektet ser vi alle muligheder for, at vi også i nutiden vil kunne give alle 
en stor mulighed for beskæftigelse uanset deres ”skævhed/handikap”.

Bjarne Høpner, formand, 3F København

Samarbejdspartnere 
3F København 

”3F Københavns værdier er at hjælpe og give de ”små” i samfundet en mulighed.  
Dette genkender vi i høj grad i H.C. Andersens eventyr, hvor han ofte tager udgangspunkt i de 
fattige, udstødte og ”skæve eksistenser”. Ofte ender det godt, men også når det går 
skævt/katastrofalt for dem, så er der en klar mening med det. 
Mange af vore medlemmers skæbner er ikke langt fra H.C. Andersens eventyr, og som i eventyret, 
mener 3F København, at alle skal have en chance for at leve et meningsfyldt liv. 
I H.C. Andersen Adventure Tower-projektet ser vi alle muligheder for, at vi også i nutiden vil kunne 
give alle en stor mulighed for beskæftigelse uanset deres ”skævhed/handikap”. 
 
Bjarne Høpner, formand, 3F København 

HORESTA  

Nyt H.C. Andersen-projekt er en stor gevinst for turismen. HORESTA jubler over projektet og 
kalder det et kæmpe trækplaster, som kommer til at trække tusindvis af nye turister til Danmark. 

”Vi har brug for fyrtårne, når vi skal tiltrække turister til Danmark. Attraktioner og oplevelser, som 
sætter Danmark på verdenskortet, og som gør det attraktivt at rejse hertil som turist. Med de 
ambitioner, som det det netop offentliggjorte projekt H.C. Andersen Adventure Tower lægger for 
dagen, får vores hovedstad tilføjet et nyt unikt trækplaster i en helt ny liga, som utvivlsomt vil 
trække tusindvis af nye turister til Danmark og dermed komme hele landet til gode”. 

”Turisterhvervet oplever i disse år en kolossal vækst både internationalt og i Danmark, og alle 
prognoser peger på, at dette vil fortsætte. Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersen Adventure 
Tower vil bidrage til yderligere vækst og skabe tusindvis af nye arbejdspladser på såvel kort som 
længere sigt. Nordhavnen er et attraktivt område, hvor der sker rigtig meget i disse år. Hotellet, 
restauranterne, temaparken og hele projektet vil løfte bydelen markant, og ikke mindst bidrage til, 
at den nødvendige udbygning af infrastrukturen bliver en realitet. Dette styrker også 
tilgængeligheden for de mange tusind krydstogtsturister, som hvert år lægger til kaj i vores 
hovedstad”. 

”H.C. Andersens eventyr er noget af det, som Danmark er mest kendt for i verden. Ikke mindst i 
Kina, hvor den kinesiske regering netop har blåstemplet Danmark som turistland, som det første 
land uden for Asien. Kina er verdens største rejsemarked, hvilket regeringen også har sat stor 
politisk fokus på med aftalen om et dansk-kinesisk turistår, og et projekt som H.C. Andersen 
Adventure Tower vil selvfølgelig være med til at gøre Danmark endnu mere attraktivt overfor de 
kinesiske turister i fremtiden”. 

Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA 

HORESTA

“Nyt H.C. Andersen-projekt er en stor gevinst for turismen. HORESTA jubler over projektet og kalder det et 
kæmpe trækplaster, som kommer til at trække tusindvis af nye turister til Danmark.
”Vi har brug for fyrtårne, når vi skal tiltrække turister til Danmark. Attraktioner og oplevelser, som sætter 
Danmark på verdenskortet, og som gør det attraktivt at rejse hertil som turist. Med de ambitioner, som det 
det netop offentliggjorte projekt H.C. Andersen Adventure Tower lægger for dagen, får vores hovedstad tilfø-
jet et nyt unikt trækplaster i en helt ny liga, som utvivlsomt vil trække tusindvis af nye turister til Danmark og 
dermed komme hele landet til gode”.
”Turisterhvervet oplever i disse år en kolossal vækst både internationalt og i Danmark, og alle prognoser 
peger på, at dette vil fortsætte. Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersen Adventure Tower vil bidrage til yder-
ligere vækst og skabe tusindvis af nye arbejdspladser på såvel kort som længere sigt. Nordhavnen er et at-
traktivt område, hvor der sker rigtig meget i disse år. Hotellet, restauranterne, temaparken og hele projektet 
vil løfte bydelen markant, og ikke mindst bidrage til, at den nødvendige udbygning af infrastrukturen bliver 
en realitet. Dette styrker også tilgængeligheden for de mange tusind krydstogtsturister, som hvert år lægger 
til kaj i vores hovedstad”.
”H.C. Andersens eventyr er noget af det, som Danmark er mest kendt for i verden. Ikke mindst i Kina, hvor 
den kinesiske regering netop har blåstemplet Danmark som turistland, som det første land uden for Asien. 
Kina er verdens største rejsemarked, hvilket regeringen også har sat stor politisk fokus på med aftalen om et 
dansk-kinesisk turistår, og et projekt som H.C. Andersen Adventure Tower vil selvfølgelig være med til at gøre 
Danmark endnu mere attraktivt overfor de kinesiske turister i fremtiden”.

Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA
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GRUNDEN
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NORDHAVN I DAG
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SITET

PLACERING

ØSTERBRO

NORDVEST

NORDHAVN

NØRREBRO

HELLERUP

REFSHALEØEN

SUNDMOLEN

KRONLØBSØEN

REDMOLEN
ÅRHUSGADE
KVARTERET

TRÆLAS-
THOLMEN

FISKERIHAVNEN

OCEANKAJ

SVANEMØLLE
HAVNEN

KALKBRÆNDERI
HAVNEN

LEVANTKAJ
ØST

LEVANTKAJ
VEST

 
NORDHAVN ER NOK DET MEST OMFATTENDE OG AMBITIØSE BYUDVIKLINGSPROJEKT I 
SKANDINAVIEN I DE KOMMENDE ÅR. MED DETS PLACERING KUN FIRE KILOMETER UDENFOR 
INDRE BY I KØBENHAVN OG NEM ADGANG TIL BYENS INFRASTRUKTUR, BLIVER NORDHAVN 
ET UNIKT BYDISTRIKT I KØBENHAVN. DET NYE DISTRIKT VIL BLIVE UDVIKLET HEN OVER DE 
NÆSTE 40-50 ÅR. NÅR DET ER FULDT UDVIKLET, VIL OMRÅDET HAVE EKSTRAORDINÆRE 
BYGNINGER MED ET SAMMENLAGT GRUNDAREAL PÅ OP TIL 4 MILLIONER M2. 
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NORDVEST

NØRREBRO

HELLERUP

KØBENHAVN K

REFSHALEØEN

VI HAR FÅET TIL OPGAVE AT TEGNE ET 
EVENTYRSTÅRN (98.575 M2), DER OMKRANSES AF EN 
FORLYSTELSESPARK (30.000 M2) OG EN OFFENTLIG 
PARK PÅ EN GRUND, SOM ER CA 70.000 - 100.000 M2.

LEVANTKAJ 

NORDHAVNSTIPPEN
OCEANKAJ KRYDSTOGTTERMINAL 

UNICEF FORSYNINGS DIVISION 
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HISTORIE

DYREHAVSBAKKEN - 1583

Dyrehavsbakkens oprindelse kan spores tilbage til 1583, da 
Kirsten Piil opdagede en naturlig kilde - området nu kendt 
som Dyrehaven - et stort skovområde nord for København.
Københavns indbyggere blev tiltrukket af kilden grundet 
den dårlige vandkvalitet i det centrale København, der 
var på dette tidspunkt. Mange troede, at kilden havde 
helbredende egenskaber, som også var med til at trække 
store folkemængder - især i forårssæsonen. Disse store 
folkemængder tiltrak optrædende og gadesælgere, hvis 
fremmøde startede oprindelsen af forlystelsesparken, som 
man kender den i dag.

Georg Carstensen var inspireret af parker og haver, som han 
havde besøgt i udlandet, da han fik tilladelse fra Kongen 
til at skabe Tivoli. Den 15. august 1843 åbnede dørene for 
første gang, og gæsterne blev imponeret over den elegante 
og eksotiske have. Blandt gæsterne var H.C. Andersen som 
blev inspireret til at skrive eventyret Nattergalen. 

Mellem 2. Verdenskrig og ca. 1880 var Coney Island det største 
forlystelsesområde i USA og tiltrak flere millioner besøgende 
om året. Ved dets peak havde Coney Island tre store 
forlystelsesparker; Luna Park, Dream Land og Steeplechase 
Park, samt mange selvstændige forlystelsesparker. Der var 
også et center, for teknologiske begivenheder, rutsjebaner 
og rugemaskiner, som er nogle af opfindelserne på Coney 
Island i 1900 tallet. Dette fortsatte op til slutningen af 2. 
Verdenskrig og inkluderede internationale messestrukturer 
som faldskærmsudspring og pariserhjul.

Walt Disney opfandt konceptet til Disneyland efter at 
have besøgt forskellige forlystelsesparker med sine døtre 
i 1930’erne og 1940’erne. Han havde oprindeligt planlagt 
at bygge en turistattraktion, i nærheden af hans studier 
i Burbank for at underholde fans, der ønskede at besøge 
studiet; Men han indså hurtigt, at det foreslåede område var 
for småt. Efter at have ansat en konsulent for at hjælpe ham 
med at finde et passende sted til sit projekt, købte Disney 
et område på 160 hektar (65 ha) nær Anaheim i Californien i 
1953. Byggeriet begyndte i 1954, og parken blev åbnet med 
en særlig tv-udsendelse på ABC TV den 17. juli 1955.

TIVOLI - 1843 CONEY ISLAND

FORLYSTELSESPARKER UDVIKLEDE SIG FRA 
EUROPÆISKE OMREJSENDE TIVOLIER, SOM VAR 
SKABT TIL UNDERHOLDNING. VERDENSKENDTE 
MESSER OG UDSTILLINGER HAVDE INDFLYDELSE PÅ 
FORLYSTELSESPARKENS UDVIKLING. 

DISNEYLAND
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HISTORIE

1928 1968 2016

HISTORISKE OG NUTIDIGE KORT VISER 
HVORDAN NORDHAVN ER VOKSET GENNEM 
ADSKILLIGE LANDVINDINGSPROJEKTER. 
HAVNENS HISTORIE ER OGSÅ KØBENHAVNS 
HISTORIE.

2040

NORDHAVN
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NORDHAVN

NORDHAVN

1950 1975 2000 20201915

HISTORISKE OG NUTIDIGE KORT VISER 
HVORDAN NORDHAVN ER VOKSET GENNEM 
ADSKILLIGE LANDVINDINGSPROJEKTER. 
HAVNENS HISTORIE ER OGSÅ KØBENHAVNS 
HISTORIE.
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BO01Christiania Carlsberg Refshaleøen NordhavnenGellerupHøje Tåstrup Ørestaden CPH Airport Venice ManhattanHistorical centre of 
Copenhagen

NORDHAVN STØRRELSESSAMMENLIGNING

NORDHAVN

SELV MED EN BETYDELIG STØRRELSE HAR NORDHAVN STADIG 
IKKE EN UNIK IDENTITET. VI SYNES, AT NORDHAVN SKAL 
KUNNE TILBYDE NOGET SÆRLIGT I EN LOKAL KONTEKST 
GENNEM BOLIGER, ARBEJDS- OG ADSPREDELSESOMRÅDER, 
SAMT MASSER AF GRØNNE PARKER.  
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SATELLIT 2016 SATELLIT 2040 ?

UDVIDELSE

NORDHAVN

SELV MED EN BETYDELIG STØRRELSE HAR NORDHAVN STADIG 
IKKE EN UNIK IDENTITET. VI SYNES, AT NORDHAVN SKAL 
KUNNE TILBYDE NOGET SÆRLIGT I EN LOKAL KONTEKST 
GENNEM BOLIGER, ARBEJDS- OG ADSPREDELSESOMRÅDER, 
SAMT MASSER AF GRØNNE PARKER.  
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MASTERPLAN 

I STEDET FOR AT OPDELE TO TÆTTE 
OMRÅDER HAR VI MULIGHED FOR 
AT FORBINDE DEM, OG SKABE EN NY 
ATTRAKTION.
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PORTLAND TÅRN REDMOLEN COPENHAGEN GATE

FREMTIDSPLANER FOR NORDHAVN

NORDHAVN
UDVIDELSE
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TURNING TORSO, MALMÖ EIFFELTÅRNET, PARIS TIVOLI, KØBENHAVN DISNEYLAND, PARIS

STØRRELSESSAMMENLIGNING
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CHRISTIANSBORG
PARLIAMENT (1928)

106 m

50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m

50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m

AMAGERFORBRÆNDING
WTE PLANT (2015)

100 m

CITY HALL
(1905)

105.5 m

ST. NIKOLAJ
CHURCH (1829)

90m

VOR FRELSER
CHURCH (1752)

89 m

HELLIGÅNDSKIRKEN
CHURCH (1409)

89 m

H.C.A. TOWER

280 m

CARLSBERG
HQ CPH  (1961)

88 m

RADISSON SAS 
SCANDINAVIA HOTEL (1973)

86 m

CPH CONTROL
TOWER (2004)

79 m

RIGSHOSPITALET
HOSPITAL (1970)

70 m

ROSENBORG 
CASTLE (1624)

50 m

RUNDETÅRN
OSERVATORY (1643)

42 m

PROJEKTET BESTÅR AF ET OP TIL 280 M HØJT 
MULTI-FUNKTIONELT TÅRN OG VIL VÆRE DEN 
HØJESTE BYGNING I SKANDINAVIEN.

HØJDESAMMENLIGNING

?

?

HCAAT, KØBENHAVNEIFFELTÅRNET, PARIS

120 M 50 M APP. 50 M 40 M 39 M

THE SHARD, LONDON TURNING TORSO, MALMØ AGBAR TÅRN, BARCELONA

I ØJEBLIKKET ER HERLEV HOSPITAL  
KENDT FOR AT VÆRE DEN HØJESTE 
BYGNING I DANMARK,  120 M HØJ. H.C.A.A. 
TÅRNET VIL VÆRE 2.3 GANGE HØJERE. 



SITET ER DIAMANTFORMET OG ER 330 M X 360 M ( 100.000 
M2) MED DIREKTE ADGANG TIL OFFENTLIG TRANSPORT.  

360 M

330 M

VI HAR BYGGERETTIGHEDER TIL 1.5 X GRUNDAREAL. 
DEN FORVENTEDE GRUND BLIVER PÅ MELLEM 70.000 
M2 OG 100.000 M2. 
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SITE AREA
100,000 m2 

 BUILT TOWER AREA
85,000 m2 

BUILT PARK AREA
30,000 m2 

OTHER  BUILT AREA
35,000 m2 

400 m

300 m

+ +

PROJEKTET BESTÅR AF ET ADVENTURE TOWER OG PARK - OG HAR 
ET TOTAL BEBYGGELSESOMRÅDE PÅ 128.575 M2 OG KAN RANGERE 
MELLEM 105.000 M2 OG 150.000 M2. EVENTYRSTÅRNET OG -PARKEN ER 
OMRINGET AF EN OFFENTLIG PARK. 

H.C.A.A. TÅRN
98.575 M2

TOTALE OMRÅDE

H.C.A.A. PARK
30.000 M2

128.575 M2

PARKENS OMRÅDE ER FLEKSIBELT. EN MULIGHED 
ER ET STARTE MED ET BYGNINGSAFTRYK MED EN 
STØRRELSE PÅ MELLEM 10.000 - 20.000 M2 OG UDVIDE 
PARKEN MED TIDEN. FODAFTRYKKET PÅ DET SAMLEDE 
BYGGERI FORVENTES AT UDGØRE MELLEM 30 - 50 %. 



PROGRAMMETS OMRÅDEOPDELING

H.C.A. Indendørs Forlystelsespark Butikker Kontorer Hotel Boliger Restaurant og Skybar Observationsplatform

H.C.A.A TÅRN

H.C.A. Underholdning og forlystelser, Biografer, Teater, Museum, Butikker, Restaurant etc.

H.C.A.A PARK

ALMENE BOLIGER

6.250 m2 (25% af boliger)

PARKERING

36.000 m2 (P-kælder 9.000 m2 + P-huse 27.000 m2) 
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SITET

METRO STATION KRYDSTOGTTERMINALER

UNICEF Forsyningsbygning

LEVANTKAJ 
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METRO STATION KRYDSTOGTSTERMINALER
330 m

360 m

330 m

360 m

20,000 - 40,000 M2 OFFENTLIG PARK

5,000 -10,000 M2  H.C.A.A. TÅRN

40,000 - 60,000 SQM  H.C.A.A. PARK

330 m

360 m

330 m

360 m

LOCAL CITIZENS

M

KØBENHAVNERE

360 m

INTERNATIONALE TURISTER
EN PARK FOR ALLE

98,575 m2 H.C.A.A. TÅRN

330 m

360 m

30,000 m2 H.C.A.A. PARK

330 m

360 m

OFFENTLIG PARK

330 m

360 m

AMBITIONEN ER AT SKABE 
INTEGREREDE OMRÅDER.

20,000 - 40,000 M2 OFFENTLIG PARK

5,000 -10,000 M2  H.C.A.A. TÅRN

40,000 - 60,000 SQM  H.C.A.A. PARK
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MED H.C. ANDERSEN ADVENTURE TOWER & PARK VIL VI GIVE 
TILBAGE TIL BYEN - ET ÆGTE GRØNT ÅNDERUM TIL HELE 
KØBENHAVN OG NORDHAVNSDISTRIKTET.
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DECEMBER JUNIMARTS/OKTOBER

9 AM
9 AM

9 AM

11 AM
11 AM

11 AM

1 PM

1 PM

1 PM

3 PM
3 PM

3 PM

SKYGGESTUDIER
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NØRREPORT

OPERAEN

DEN LILLE HAVFRUE

BYGGEPLADS AMAGER 
BAKKE

FÆLLEDPARKEN

TUBORG HAVN

CHARLOTTENLUND 

SØERNE

AMALIENBORG SLOTSPLADS

GADER MED UDSIGT TIL TÅRNET



P. 32

H.C. Andersen Adventure Tower & Park

DEN LILLE HAVFRUE

OPERAEN
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NØRREPORT

AMALIENBORG SLOTSPLADS
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SØERNE
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DET, SOM EIFFELTÅRNET ER FOR PARIS, OG 
FRIHEDSGUDINDEN ER FOR NEW YORK, ER DET, SOM  
H. C. ANDERSEN ADVENTURE TOWER & PARK SKAL 
VÆRE  FOR KØBENHAVN.
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vi ønsker at undgå barrierer 
mellem den offentlige og 
kommercielle park 

VI VIL GERNE UNDGÅ AT 
SKABE BARRIERER MELLEM 
DE OFFENTLIGE OMRÅDER OG 
FORLYSTELSESPARKEN.

vi ønsker at skabe 
sammenhæng som skaber 
værdi på begge sider af hegnet

VI VIL GERNE SKABE 
SAMMENHÆNG OG VÆRDI PÅ 
BEGGE SIDER AF HEGNET.

Tower

Adventure Park

Public Park

CONVENTIONAL APPROACH OUR APPROACH

Tower

Adventure Park

Public Park

CONVENTIONAL APPROACH OUR APPROACH

Tower

Adventure Park

Public Park

CONVENTIONAL APPROACH OUR APPROACH

TRADITIONEL TILGANG VORES TILGANG
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BEPLANTNINGEN I DE GRØNNE PARKER OG OASER VIL DRAGE 
INSPIRATION FRA DET DANSKE SKOV- OG NATURLANDSKAB. ET 
UDVALG AF DE MEST EKSOTISKE OG UNIKKE PLANTER VIL VÆRE 
MED TIL AT SKABE ET EVENTYRLIGT UNIVERS, DER MINDER OM H.C. 
ANDERSENS OPLEVELSER OG HISTORIER.

PERSPEKTIV FRA METRO STATIONENMYSTICAL GARDEN

MYSTICAL GARDEN MYSTICAL GARDEN
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