EXIT 57 - Horsens Syd

Oversigtsperspektiv

Idéen:
Idéen til denne business case opstår da Michael Mortensen, indehaver af HM Entreprenør A/S, selv var vognmand og drev
HM Logistik ApS. Michael Mortensen har et stort ønske om at skabe ordnede forhold for chauffører, når de holder hvil iht.
køre-/hviletidsbestemmelserne. Ligeledes er det et ønske at øge de sikkerhedsmæssige forhold omkring chauffører og gods.
Der er også behov for at tackle problemer som f.eks. godskriminalitet og utilsigtet transport af illegale indvandrere.
På det 270.000 m² store areal ”Annasminde” vest for motorvejsafkørsel 57, Horsens Syd, ejet af Michael Mortensen, ønskes
Europas første og største EU-sikrede rasteplads for lastbiler opført. Denne skal leve op til EU-Standarden ”Safe and Secure
Truck PARKING AREA (SSTPA)” i service- og sikkershedsniveau PLATIN, som er den højeste rangering. Sikkehedsgodkendelsen sker gennem organisationen ESPROG, som driver den officielle EU-Parkerings-standard.
Ydermere etableres tankanlæg, værksteds-, vaske- og plejeområder for både tung og normal personvogns trafik samt 24
timers overvågning af parkeringsarealerne med fast vagtpersonale på anlægget. Ligeledes vil der forefindes indkøbsmuligheder, cafe-/bespisningsarealer, toilet- og badefaciliteter og overnatningsfaciliteter iht. reglen om 45 timers hvil.
Plan- og idégrundlag udarbejdes i samarbejde med Hedensted Kommune.
Projektet understøtter regeringens intentioner om at skabe bedre arbejdsvilkår, et bedre arbejdsmiljø og sikre ordnede forhold samt lige konkurrencevilkår for transportbranchen.

Fakta:
•
•
•
•

Der er mangel på parkeringsområder til lastbiler i Danmark
Mange kommuner har store gener i forbindelse med farlige og ulovlige lastbilparkeringer
Central placering i TEN-T-kernenetværket der går nord-syd og øst-vest
EU regler kræver et ugentligt hvil med fri i 45 timer i træk uden for lastbilen
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•
•
•
•
•
•

270.000 m² projektområde
500 sikrede parkeringspladser til lastbiler
Sikrede og ordnede forhold for chauffører og gods
Største EU-certificerede parkeringsplads til lastbiler
Central placering
Forbedring af infrastruktur

Motorvej E45
Safe and Secure
Truck Parking

Ny samkørselsplads
Ny tilkørsel mod nord
Ny afkørsel fra nord
Vestvejen

N

Ny afkørsel fra syd

Situationsplan 1:8000
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•
•
•
•
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•
•

Europas største (270.000 m2) SSTPA parkeringsplads for lastbiler – højeste sikkerhedsgodkendelse af EU`s organisation
for sikkerhedscertificering ESPORG
Europas største SSTPA med 500 parkeringspladser
Europas største SSTPA med parkering for 25m MVT (modulvogntog)
Danmarks første PLATIN ESPORG certificeret parkeringsplads
Central placering ved E45. Der lever op til TEN-T-kernenetværkets krav om max 100 km mellem SSTPA
Parkeringsplads forberedt for hybridlastbiler
Synergier indenfor transport og logistik
Forbedring af infrastruktur omkring E45 Horsens Syd, Vestvejen, Hedensted, Århus, Billund og Herning
Afhjælpning af problematik omkring farlig og ulovlig parkering af lastbiler i kommunerne
Sikring af ordnede sociale- og sikkerhedsmæssige forhold for chauffører og gods
Mulighed for bæredygtig, grøn og selvforsynende parkeringsplads
Branding af Hedensted og Horsens Kommuner

Med placeringen er der taget højde for eventuel fremtidig udvidelse af E45.
I forbindelse med opførelsen vil HM Entreprenør etablere:
• Ny afkørsel fra Nord, direkte til SSTPA parkeringsområdet
• Ny afkørsel fra Syd mod Horsens
• Ny tilkørsel mod Nord
• Ny og større samkørselsplads ved Vestvejen

Ny afkørsel fra syd
Ny tilkørsel mod nord

Ny samkørselsplads
Ny afkørsel fra nord

Projektområde
270.000 m²

Uddrag til krav for service og sikkerhed - PLATIN
Service:

Sikkerhed:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toilet- og badefaciliteter
Restaurant 24/7
Kiosk og snackbar 24/7
Indkøbsmuligheder
Overnatningsmulighed
Tøjvask
Lægehjælp og apotek i nærheden
Politistation i nærheden
Reservedelsbutik på stedet eller i nærheden
Brændstoffer inkl. hybridopladning
Værstedsfaciliteter i nærheden
WIFI
Vaskeanlæg
Dækcenter

Hybrid lastbiler

Bemanding 24/7
Videoovervågning
Indhegnet plads
Nummerpladescanner
Belysning
Separat parkering med farligt gods
Foranstaltninger mod strømsvigt
Elinstallation for køleaggregater på lastbiler
Udstyr til fjernelse af sne og is fra bilen

Overvågning

Safe and Secure
Truck Parking

45 timer hvile
Hotel/overnatning
Truck
Vask/dæk

Fastfood

Ny samkørselsplads

N

Kiosk 24/7
Bad/WC/Cafeteria
Administration

Truck
Tank

Personbiler
Tank
Ladestation
Elbiler

Situationsplan 1:4000

Motorvej E45
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ESPORG er organisationen i Europa for alle parter, der er interesserede i
sikker lastbilparkering og navigation. ESPORG samler følgende
interessentgrupper:
•
•
•
•
•
•

Transportkunder
Logistikoperatører
Lastbiloperatører
Chaufførrepræsentanter
Hardware- og softwareleverandører til sikring af parkeringsområder
Parter, der er interesseret i sikker parkering

50km
100km
150km

Kilde: Vejdirektoratet
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Figur 2: Tællinger af lastbilers opholdstider på rastepladser på E45/ Trekant-området – hverdage
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Figur 3. Tællinger af lastbilers opholdstider på rastepladser på E45/ Trekant-området – weekend

Projektet er udviklet af HM Entreprenør A/S. Firmaet har 45 års erfaring med kerneområderne jordarbejde, kloak, beton og belægning. Indehaver Michael Mortensen har siden
2017 udviklet et 250.000 m2 stort erhvervsområde i Horsens Syd, hvor HM Entreprenørs
domicil også er opført. Købet af ”Annasminde” er en naturlig etape 2 i videreudviklingen
af Horsens Syd.
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