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FAKTA OM EJENDOMMEN

Ejendommen ligger ved Køge, ca. 40 km sydvest for
København i Skandinavisk Transport Center (STC),
der er et industriområde i stærk vækst. Beliggenheden
er *optimal lige, hvor motorvej E20 til København
og Malmø fletter sammen med E47 og E55. Kun ti
minutters kørsel derfra ligger Køge Havn, som er i
solid vækst, mens Københavns Havn og Københavns
Lufthavn er blot omkring 30 minutter væk.

OSLO
STOCKHOLM

STC ligger strategisk ideelt i den sydlige del af den
nordiske region, og størstedelen af de nordiske byer
samt byer i Nordeuropa kan hurtigt og problemfrit
nås inden for blot 24 timer. Derudover får du nem
adgang til over tre millioner mennesker inden for
en radius af bare 50 km. Og motorvejene omkring
området giver en praktisk og hurtig adgang til alle
logistik- og transportmidtpunkterne i Danmark.
Køge er i sig selv et område i stor vækst med et

GØTEBORG

blomstrende virksomhedsmiljø og en engageret,
velkvalificeret arbejdsstyrke, hvilket kun gør
området endnu mere attraktivt.

Logicenters Business Park
Køge, København
Danmark
DC
Egedesvej
168.000 m²
65.000 m²
13.000 m² (spekulativ)
Q1–Q2 2022
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OFFENTLIG TRANSPORT
Togstationen Køge Nord ligger kun fem minutters
gang væk. Her finder du S-togslinjen samt
yderligere gode forbindelser til København,
den omkringliggende region og resten af
Danmark via regionaltogene.

STC i Køge er et af Danmarks største forenede
virksomheds- og transportområder og hjemsted for
mere end 30 virksomheder med over 4.000 ansatte.
I de seneste år har området oplevet enorm vækst
og er blevet udvidet fra 180 hektarer til 250 hektarer.
Det ligger ved krydset mellem motorvejene E20,
E47 og E55 med kun 10-minutters kørsel fra Køge
Havn og ca. 30-minutters kørsel fra Københavns
Lufthavn. Blandt lejerne i STC finder du PostNord,
hvilket yderligere gør området til et førsteklasses
distributionsnetværk. Andre naboer er Nomeco One,
Lidl og Netto. Området er godkendt til større og
tungere lastbiler samt modulvogntog helt op til
25 meter lange.
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Navn på ejendom:
Beliggenhed:
Land:
Type:
Adresse:
Samlet grund:
Samlet område,
der kan udvikles:
Under udvikling
i øjeblikket:
Færdiggørelse:

E45
E47

FACILITETER I NÆRHEDEN
Der ligger et par gode restauranter og caféer i
området samt en tankstation og en bilvask, som
alle har gode åbningstider. Der kan komme flere til.

København
40 km, 30 min

UNDER UDVIKLING

7
PostNord

SAMLET BYGGEGRUND

HAMBORG
Lidl

BERLIN

AMSTERDAM

Nomeco

Lemvigh-Müller

30 VIRKSOMHEDER
PostNord

GlobusWine

E20

ROTTERDAM
Netto

250 HEKTAR
Total Produce Nordic

Loxam

4.000 MEDARBEJDERE

40 KM
Københavns
Lufthavn

1,5 KM
Køge Nord
Station

0,5 KM
E20

5,5 KM
Køge Havn

Den tyske grænse
270 km, 2h 30 min

Hamborg (med færge)
295 km, 4h 10 min

Malmø
70 km, 50 min
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EN BYGGEGRUND TIL
FREMTIDENS LOGISTIK
Vi råder over et område på i alt 168.000 m² i STC med mulighed for at udvikle logistikanlæg
på op til 65.000 m². Da vi allerede ejer grunden, slipper vi for en stor del af det bureaukrati,
der ellers kunne risikere at forsinke udviklingen. Det forbedrer muligheden for at reducere
byggetiden markant.
Der er sat planer i gang for udviklingen af et lille anlæg på en mindre del af grunden, men
den største del af grunden er stadig ikke udviklet, og du har derfor en unik mulighed for
fra starten at være med til at forme et logistikanlæg, som passer til alle dine behov.

EN EJENDOM TIL
MODERNE LOGISTIK
Vi udvikler i øjeblikket et førsteklasses logistikanlæg på 13.000 m² i Køge. Er du med fra starten,
får du udvidet mulighed for at blive involveret i designet og tilpasningen af interiøret, så det
passer til dine ønsker og behov. Med vores fleksible koncept kan du vælge farvetema, møbler
og profil for både kontorområder og medarbejderlokaler, som vil stå klar, når du flytter ind.
Det er muligt at leje hele det disponible område eller en mindre del (dog minimum 5.000 m²),
hvis du foretrækker det.
Ejendommen forventes færdig i 1. halvår af 2022 med moderne faciliteter, der lever op til alle de
kriterier, der kræves til moderne logistik. Det driftsklare lagerområde udgør 11.600 m² med 11,7
meter ren hyldehøjde og 1.400 m² dobbelte mezzaninetager over lastepladserne, hvilket er et
særdeles omkostningseffektivt design.
OM LOGICENTERS
Logicenters er den førende nordiske udvikler og langvarige ejer af moderne og centralt beliggende logistikejendomme, og vi har de sidste ti år været den mest aktive udvikler af moderne
logistikejendomme i Norden. Vi ejer, administrerer og udvikler i øjeblikket mere end 1,3 millioner
m2 logistikejendomme til udlejning. Vores mål er at skabe langsigtede relationer med alle vores
lejere samt udvide vores portefølje over anlæg.

CERTIFICERING OG
BÆREDYGTIGHED
Vi lægger afgørende vægt på energieffektivitet og på at sikre, at ejendommen er miljøvenlig i
henhold til energimærke A. Anlægget har et bevægelsesaktiveret LED-lyssystem, som hjælper
med at reducere ejendommens elforbrug, og der er mulighed for at montere solceller
på taget. Logicenters er via NREP tilknyttet RE100, der er en global sammenslutning, som
forpligter deltagerne til at levere 100 % bæredygtig elektricitet i alle ejendomme.
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LEJER 1
6.400 m2 +
mezzanin
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LEJER 2
4.800 m2 +
mezzanin
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ORIGINALFORMAT. A3
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MASTERPLAN
Den samlede plads kan bruges, som man vil.
Hvis den deles mellem flere lejere, føjes der
separate kontorområder til hver lagersektion.
Det mindste område, der kan lejes, er 5.000 m².

10

50

Skala 1:2000

100
METER

KØRBART OMRÅDE AF BETONSTEN
GRÆSPLÆNE

EKSTERIØR
Ejendommen byder på optimal logistikdrift

af for natten, samt forstærkede mure i henhold

med én port pr. 1.000 m² med lasteplatforme

til beskyttelsesklasse 2.

og yderligere porte til resten af grunden.
OMRÅDE MED HÆRDET BETON

Anlægget har betonsokler, der er 2,2 meter
høje for at minimere risikoen for påkørsler og
indbrud. Ejendommen er også udstyret med

5.000 – 13.000 m²

motordrevne låse i facaden, så der kan lukkes

Hele området er omgivet af motordrevne porte,
som styres via lejerens adgangssystem. Af
sikkerhedsmæssige årsager er vores ambition
at adskille indgange og udgange for medarbejdere og godstrafik.
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DRIFTSOMRÅDE
Der er en loftshøjde på hele 11,7 meter og et
solidt gulv med en bæreevne på 5.000 kg/m²
i lagerbygningen. Mezzaninetagerne har en
bæreevne på 800 kg/m². Driftsområdet har en
praktisk centerafstand med en søjlebredde på
16,5 x 22,5 meter.
Anlægget er udstyret med energieffektive,
bevægelsesaktiverede og dagslysregulerede
LED-lys samt ESFR-sprinklere af høj kvalitet.
Det er også muligt at bygge kontorer i selve
lagerbygningen.
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INTERIØR
Vi skaber moderne kontorlokaler af høj kvalitet, hvor
du har mulighed for at vælge design, der afspejler dine
præferencer, stil og profil. Kontorerne er fordelt over to
etager. Størrelsen og designet af kontorerne kan tilpasses
dine ønsker. Vi sikrer, at du får et kontor, hvor dine behov
er i fokus, og som passer til dine medarbejdere.
KONTOR

Under designet af kontorerne kan du vælge farvetema,
møbler og profil. Du kan f.eks. vælge, om det skal være et
åbent plan, om der skal være flere separate kontorer og
mødelokaler. Der er også mulighed for at skabe flere
kontorer på mezzaninetagerne. Kontorerne har højt til
loftet og store vinduer med masser af dagslys, hvilket
skaber et behageligt arbejdsmiljø.
KANTINE

Der er et fuldt udstyret køkken af bedste kvalitet og med
moderne hårde hvidevarer.
OMKLÆDNINGSRUM

I de friske og velventilerede omklædningsrum er der praktiske
og moderne aflåselige skabe samt flisebelagte brusere. Alle
materialer er nøje udvalgt og af højeste kvalitet.

KONTAKTER

Thomas Petersen, Commercial Manager
thpet@logicenters.com
+45 312 533 96
Mikael Sahlin Olesen, Asset Manager
mikael.olesen@logicenters.com
+45 411 022 07

Logicenters by NREP
Logicenters er den førende udbyder af
moderne logistiskejendomme i Norden
med tilstedeværelse i Sverige, Danmark,
Norge og Finland. Vi udvikler, genudvikler
og ejer moderne logistiske ejendomme.
www.logicenters.com

