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PRESSEMEDDELELSE

HM Entreprenør køber 270.000 m2 jord i ”Annasminde” ved E45, 
Horsens Syd for opførelse af EU sikret parkering for lastbiler.
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I de senere år har Michael Mortensen, HM Entreprenør investeret i 250.000 
m2 erhvervsjord i Horsens Syd med henblik på udvikling af erhvervsområdet, 
hvor også HM’s domicil er beliggende. Købet af jorden i ”Annasminde” er en 
naturlig etape 2 i den videre udvikling af Horsens Syd.

Projektet med etablering af en EU-sikret rasteplads 
for lastbiler i Hedensted Kommune er selvfølgelig 
helt afhængig af tilvejebringelsen af de nødvendige 
tilladelser og det nødvendige plangrundlag.

Men Michael Mortensen tror på projektet.
- Idéen om at skabe ordnede og sikre forhold for 
lastbilchauffører opstod, mens jeg selv havde vogn-
mandsforretning. Det er en stor udfordring at finde 
sikre langtidsparkeringsmuligheder for chaufførerne, 
og det er til stor gene for kommunerne og virksom- 
hederne i industriområder og ved havnen med parke-
rede lastbiler.

- I 2018 var jeg i dialog med Horsens Kommune og 
Business Horsens omkring lastbilparkering i Horsens 
Syd, Horsens Vest og Horsens Nord, men dette kom 
desværre ikke videre.

- Da muligheden bød sig med køb af 270.000 m2 jord 
i ”Annasminde” ved E45 Horsens Syd, så jeg store 
muligheder i placeringen udenfor byen og lige ved 
afkørsel 57.

- Vi ønsker, at opføre Europas første og største EU 
sikrede rasteplads for lastbiler. Denne skal leve op 
til EU Standarden ”Safe and Secure Truck PARKING 
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AREA” (SSTPA) i service- og sikkerhedsniveau PLATIN, 
som er højeste rangering. Sikkerhedsgodkendelsen 
sker gennem organisationen ESPROG, som driver den 
officielle EU-Parkerings-Standard.

- Der etableres tankanlæg, ladestationer til person-
biler og hybridlastbiler, værksteds-, vaske- og pleje-
områder for både tung og normal personvogns trafik 
samt 24 timers overvågning af parkeringsarealerne. 
Ligeledes vil der forefindes indkøbsmuligheder, cafe-/ 
bespisningsarealer, toilet- og badefaciliteter og over-
natningsfaciliter iht. reglen om 45 timers hvil.

- Det er et meget spændende projekt og vi glæder os 
over det konstruktive og gode samarbejde med både 
Hedensted og Horsens Kommune, som også ser store  
muligheder i placeringen uden for byen.

- Regeringens lovændring i forhold til højere bøder til 
ulovlig afholdelse af regulært ugentlige hvil i køretøjer 
understreger behovet for at sikre langtidsparkerings- 
muligheder i branchen.

- At Trafikminister Benny Engelbrecht kommer i dag 
og viser interesse i etableringen tegner positivt for 
projektet.

Trafikminister Benny Engelbrecht (S) udtaler om 
projetet:
- Det er et utrolig spændende projekt, der er præsen- 
teret i dag, og vi vil formidler nu kontakten til Vej- 
direktoratet for den videre dialog.

Borgmester i Hedensted Kommune, Kasper Glyngø 
(S), ser også store perspektiver i projektet:
- Den nye EU-parkeringsplads slår mange fluer med 
ét smæk: Parkeringsudfordringer i vores industri- 

områder og chaufførernes arbejdsvilkår er naturlig-
vis helt centrale. Samtidig vil flere lastbiler i området 
formentlig give bedre transportpriser for vores lokale 
virksomheder. Sidst men ikke mindst tager projektet 
hul på en spændende udvikling af det trafikale knude-
punkt mellem Vestvejen og E45, ligesom det under-
streger behovet for igen at få set på, hvordan vi kan 
optimere afviklingen af trafikken ved Horsens Syd, 
fortæller han.

Erhvervsområdet i ”Annasminde”, hvor HM Entre- 
prenør ønsker at opføre Europas første og største 
EU sikrede rasteplads for lastbiler, ligger i Hedensted 
Kommune. Alligevel bakker også Peter Sørensen (S), 
borgmester i Horsens Kommune, op om projektet, og 
så roser han initiativet.

- Jeg synes, at det er et rigtig flot projekt, som kan 
komme til at bidrage positivt på flere områder. Og så  
synes jeg, at det er fantastisk, at HM Entreprenør  
tager ansvar og byder ind på denne måde, siger han.

Opførelsen af anlægget er nemlig en privat investe-
ring, og sker altså helt uden offentlige og kommunale 
midler.

I forbindelse med opførelsen vil HM Entreprenør 
ydermere 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
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HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev 
overtaget i 2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var 
der 40 medarbejdere – i dag er vi 110 medarbejdere. HM Koncernen 
omfatter bl.a. selskaberne HM Entreprenør, HM Grus og HM Genbrug 
samt flere investerings- og ejendomsselskaber. HM Entreprenørs 
kerneområder er jord, kloak, beton og belægning. Vores kunder er 
offentlige, kommunale, forsyningsselskaber, hovedentreprenører og 
private virksomheder. Vi arbejder i hele Danmark, og følger vores 
kunder til både Sverige og Tyskland.

HM Koncernen har egne grusgrave og genbrugsplads og det 
betyder, at vi kan tilbyde vores kunder en totalløsning indenfor 
entreprenørarbejde, råstoffer og genbrug af byggeaffald. En 
væsentlig faktor for vores vækst er, at vi tør udfordre, hvad der er 
muligt i branchen, vi leverer kvalitet, og er ordholden. Vi involverer 
vores dygtige og kompetente medarbejdere, og arbejdsglæde er altid 
på dagsordenen.

Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk

http://hm-as.dk

