TAULOV DRY PORT
- DANMARKS CENTRUM FOR TRANSPORT OG LOGISTIK

TAULOV DRY PORT
ADP A/S ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg
Havn og varetager driften af Middelfart Trafikhavn.
Med optimal beliggenhed i forhold til motorvejs- og
jernbanenettet er de tre havne vigtige knudepunkter
i dansk infrastruktur. Og netop den centrale beliggenhed med adgang til flere transportformer er drivkraften bag udviklingen af Taulov Dry Port.
Taulov Dry Port er et 900.000 m² stort multimodalt
transport- og logistikcenter med direkte placering op
ad jernbane og med nem adgang til motorvejsnettet
E20/E45, jernbanen, Billund Lufthavn og Fredericia
Havn.
Taulov Dry Port tilbyder virksomheder og transportog logistikoperatører udlejning af moderne lagerfaciliteter og mulighed for at koble eksport eller import af
varer via internationale markeder på enten skib eller
bane og efterfølgende omladning og videredistribution med lastbil fra moderne lagerterminaler.

Infrastrukturen forbinder Danmark med Europa
Set i europæisk sammenhæng er Taulov et centralt
transportknudepunkt, fordi infrastrukturen forbinder
Danmark med resten af Europa og Baltikum.
Transport- og logistiksektoren bliver i disse år mødt af
ny teknologi, nye løsninger og innovation, og behovet
for konkurrencedygtige og hurtige leveringsformer til
virksomheder og forbrugere har aldrig været større.
Placeringen af lager- og logistikaktiviteter i et centralt
knudepunkt giver et stærkt udgangspunkt for de
mange virksomheder, der har fokus på effektiv og
konkurrencedygtig distribution.
Området omkring Taulov Dry Port er på grund af nem
adgang til motorveje, jernbane, lufthavn og én af Danmarks største erhvervshavne hjemsted for en række
store transport- og logistikvirksomheder som f.eks.
DHL, Blue Water Shipping, PostNord, DB Schenker,
Danske Fragtmænd, DSV og Leman.
Taulov er ligeledes et attraktivt erhvervsområde for
store internationale virksomheder inden for produktion, industri og tech, hvor bl.a. Google, DLG, Carlsberg,
Shell og Arla har placeret hovedkontorer og datacenter
i området.

Taulov Dry Port
ADP udvikler i joint venture med pensionsselskabet PFA Taulov Dry Port.
Over de kommende år opfører de to
parter moderne og fleksible lager- og
logistikejendomme, og når Taulov
Dry Port er fuldt udviklet vil området
have en samlet lagerkapacitet på op
til 300.000 m². Lagerløsningerne kan
tilpasses den enkelte virksomheds
behov – enten som projekttilpassede
løsninger eller som generiske lejemål,
der udlejes på kommercielle vilkår.
Taulov Dry Port tilbyder virksomheder
en sammenhængende logistikkæde og
en totalløsning med moderne lager- og
logistikfaciliteter samt adgang til havn
og håndtering af gods og produkter i
samarbejde med private logistikvirksomheder og transportoperatører.

Fakta
• Lejemål fra 2.000 – 60.000 m²
• Indvendig frihøjde: Op til 10,5 meter
• Antal ramper: 3. pr. 2.000 m²
• Antal porte: 3. pr. 2.000 m²
• Indskudte mezzanin: Mulighed for
kontor- og administrationsfaciliteter
• Miljøklasse: Op til klasse 6 virksomheder

Afstand til
• Taulov Kombiterminal: 1 min.
• Motorvejsnettet: 5 min.
• Fredericia Havn: 7 min.
• Billund Lufthavn: 45 min.
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Et stærkt joint-venture bestående
af PFA og ADP og dermed en sikker
og solid udlejer for kunderne
Beliggenhed centralt i forhold
til europæiske og skandinaviske
markeder – og dermed gode transittider
En høj koncentration af den danske
transport- og logistiksektor i
Taulov
Nem adgang til motorveje, jernbane
og lufthavn
Nem adgang til kombiterminalen i
Taulov
Tilgængelig arbejdskraft i samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Om projektet
De 60.000 m² lager- og logistikejendomme står klar til indflytning primo 2021.

60.000 M² GENERISKE LAGER- OG LOGISTIKEJENDOMME
PFA og ADP, som er parterne bag Taulov Dry Port,
udvider kapaciteten af attraktive og fleksible
lagerløsninger med nyopførte lager- og logistikejendomme på i alt 60.000 m². Projektet hører
til blandt de største i Danmark inden for lager og
logistik og vil imødekomme efterspørgslen efter
ledig lagerkapacitet med central beliggenhed.
De 60.000 m² store lager- og logistikejendomme
får en unik beliggenhed centralt i ét af Danmarks
største transportknudepunkter med nem adgang
til motorvejsnettet (E20/E45), jernbanen, Billund
Lufthavn og Fredericia Havn. Placeringen i den
centrale europæiske transportkorridor – udpeget
af EU – giver virksomheder optimal adgang til
de europæiske og skandinaviske markeder med
hurtige transittider.
Inden for en times kørsel fra Taulov når virksomheder et opland på ca. 1,8 mio. mennesker, og inden
for kun to timers kørsel nås 3,7 mio. mennesker.

Taulov Dry Port tilbyder Danmarks mest moderne,
fleksible og skalerbare lagerløsninger. De moderne
lagerfaciliteter udlejes på fleksible vilkår til små
og store virksomheder, nationale og internationale. Vi tilbyder innovative og fremtidssikrede
lagerløsninger med en indvendig frihøjde på op til
10,5 meter og med stor fokus på fleksibilitet og
funktionalitet.
Lagerfaciliteterne udlejes i moduler fra 2.000 m²
og med mulighed for at etablere kontor- og administrationsfaciliteter i indskudte mezzanin.
Central beliggenhed for virksomheders lager- og
distributionsfaciliteter forbedrer virksomhedernes miljøaftryk. Mulighed for nem adgang til
import og eksport via havn eller jernbane er blot
nogle af de fordele, der understøtter fremtidens
grønne transportsektor og dermed også bidrager
til virksomheders bæredygtige profil.

ADP A/S og PFA A/S indgik i oktober 2017 et joint-venture samarbejde, og de to parter
udvikler i fællesskab Taulov Dry Port.
ADP A/S
Vendersgade 74
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 7921 5000
Email post@adp-as.com
www.taulov-dryport.dk
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Taulov Dry Port er et multimodalt transport- og logistikcenter ved Fredericia med en
central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Gennem kobling af Fredericia Havn
og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og
logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger. Taulov Dry Port råder over 900.000 m² byggemodnet erhvervsjord, som udvikles
med projektbyggerier og generiske lager- og logistikejendomme.

