Transport
& logistik
Horsens er en attraktiv
placering for logistikvirksomheder,
og andre virksomheder med
logistikbehov, der ønsker en central
placering i Danmark med nem
adgang til E45, lufthavn,
erhvervshavne og arbejdskraft.

Med 4.000
beskæftigede

Stærkt samarbejde
og central beliggenhed

...er Horsens Kommune blandt de 10 kommuner i
Danmark, som har flest arbejdspladser indenfor
transport og logistik.

...er nogle af årsagerne til at førende logistikvirksomheder og andre
virksomheder med store logistikbehov placerer sig i Horsens.

Uddannelser på transportog logistikområdet
I Horsens finder du en række målrettede
uddannelser til transport- og logistikvirksomheder.
På Learnmark Horsens uddannes bl.a. lageroperatører, vejgodschauffører, mekanikere og turistchauffører, så kommunens
logistik- og transportkrævende virksomheder både har nem adgang
til kvalificeret arbejdskraft og gode muligheder for opkvalificering.

GLS Denmark A/S
etablerede i 2019 et
nyt logistikdepot i
Horsens
Da vi skulle finde et sted at
placere vores nye depot
Østjylland mellem Kolding
og Aarhus fik vi hurtigt
etableret en god kontakt
og dialog med Horsens
Kommune. Vi oplevede
en kommune som ville
erhvervslivet, og som var
fleksibel i forhold til at
finde de rigtige løsninger
for os som virksomhed.

HENRIK FRIIS
NYEGAARD

Director Operations
GLS Denmark A/S

Reitan Distribution
investerer næsten
1 mia. kr. i udvidelse
af deres logistikcenter
i Horsens
Rema 1000 og Reitan
Distribution har mere
end 1000 medarbejdere i
Horsens, og vores investering
i udvidelse af vores
logistikcenter er et klart
signal om, at Horsens er
omdrejningspunktet for vores
forretningsudvikling både nu
og i fremtiden.

OLE THOMSEN
Logistikdirektør
Reitan Distribution

DSV investerer
2 mia. kr. i nyt
logistikcenter i
Horsens, der bliver
det største i Europa
med kun én lejer
Horsens er et strategisk
knudepunkt i vores
distribution mellem
Norden og Europa, og
vi har allerede mange
dygtige medarbejdere
her. Horsens var derfor
et naturligt valg for
etablering af vores
nye logistikcenter, da
vi som en del af vores
vækststrategi besluttede
at samle alle vores
aktiviteter inden for Air &
Sea, Road og Solutions på
én lokation.

SIMON H.
GALSGAARD

Adm. direktør
DSV Road Denmark

Horsens Kommune er hjemsted
for flere markante
logistikvirksomheder og
virksomheder med stort
logistikbehov bl.a.:

Hver 8.
beskæftigede i Horsens
Kommune er ansat inden
for transport og logistik.

36%
Det er 36 % højere end
transportområdets andel af
den private beskæftigelse
på landsplan.

DSV Panalpina A/S.
Danish Crown

DKI Logistics A/S

LGT Logistics A/S

GLS Denmark A/S

Skive køletransport

Normal Warehouse
Reitan Distrubition

4.000
+ 3.000
= 7.000

Transport og logistik
Øvrige virksomheder
med stort logistikbehov
Ansatte i alt i logistikog transportintensive
virksomheder

vækst i private arbejdspladser
på transport- og logistikområdet
i Horsens Kommune
de seneste år.
Væksten på landsplan har
i samme periode været på
8,4 %, hvilket betyder at vores
styrkeposition indenfor
transport og logistik er øget.

Horsens i tal
91.000+

Antal indbyggere
i Horsens Kommune

Central
beliggenhed
1 time i bil

1,1 mio. potentielle
medarbejdere
mellem 16-65 år

Infrastruktur
Horsens Kommune investerer
næsten 1 mia. kr. i bedre
infrastruktur frem mod 2030 til
gavn for både virksomheder
og borgere. Det investeringsniveau matches kun af meget
få kommuner i Danmark

1.000

Årlig befolkningstilvækst
i Horsens Kommune

Horsens

0%

Vækst

I private arbejdspladser
i transport- og
logistikbranchen
på 13,6 %
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Dækningsafgift
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30 min. i bil

7000+

Beskæftigede i transport- og
logistikbranchen samt andre
virksomheder med stort
logistikbehov

191.000 potentielle
medarbejdere
mellem 16-65 år
E45/E20
Erhvervshavne
Lufthavne

Leder din virksomhed også
efter en attraktiv placering?
Brian Ingvard Christiansen
Projektchef, salg af erhvervsjord

Jeppe Keller
Leder af erhvervsudvikling

T: 23 37 31 92
M: bin@horsens.dk

T: 51 49 02 42
M: jkej@horsens.dk

erhvervsgrunde.horsens.dk
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