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Attraktivt erhvervsområde i udkanten 
af Brædstrup med kun 15 minutters 
kørsel til E45 og Horsens V
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Virkefelt

Drømmer din virksomhed om at bygge nyt? Så er 
Erhvervspark Virkefelt måske noget for dig. Her får du en 
attraktiv placering i udkanten af Brædstrup, der er inde i 
en meget positiv udvikling. Samtidig er du kun 15 minutters 
kørsel fra motorvejstilkørsel 56 og Horsens V samt 20 
minutter fra Silkeborg. Erhvervspark Virkefelt er ideel til 
både pladskrævende og mindre industrivirksomheder samt 
håndværks- og værkstedsvirksomheder, som ønsker optimale 
adgangsforhold og gode muligheder for sine medarbejdere. 
Vi har solgt fl ere erhvervsgrunde i området til spændende 
virksomheder der er i gang med at udvide og bygge nyt.

BRIAN INGVARD CHRISTIANSEN
Projektchef, salg af erhvervsjord

Erhvervsgrunde i Horsens

erhvervsgrunde.horsens.dk/
virkefelt

Se mere

Industri, håndværk, 
værksted mv. 

Anvendelse

Tæt på hovedvej 52 og 15 min 
fra E45 og Horsens V 

I udkanten af Brædstrup - 
et område i positiv udvikling

Erhvervsgrundene udstykkes i 
størrelse efter jeres behov

Infrastruktur

Synlighed

Grundareal

BRÆDSTRUP

ERHVERSPARK 
VIRKEFELT

52

Vi arbejder for og med jer

Partner

Når du køber erhvervsjord 
af os, får du altid: 

Én fast kontaktperson hos Horsens   
 Kommune

Hurtig og smidig byggesagsbehandling

Tilbud om gratis indledende møde 
 med privat rådgiver

Tilbud om gratis hjælp til rekruttering 
 af  medarbejdere

Et års gratis medlemskab af 
 BusinessHorsens, så du hurtigt bliver 
 en del af et stærkt lokalt netværk

 En stærk kulturby lige om hjørnet, 
 med masser af events og skønne 
 oplevelser året rundt

 En stærk kulturby lige om hjørnet,  En stærk kulturby lige om hjørnet,  En stærk kulturby lige om hjørnet, 



30 min. i bil
191.000 personer 
mellem 16-65 år

1 time i bil 
1,1 mio. personer 
mellem 16-65 år

Antal indbyggere 
i Horsens Kommune

Årlig befolknings tilvækst 
i Horsens Kommune

Erhvervsrettede uddannelser 
og internationale studerende

Hurtig byggesagsbehandlingDækningsafgift

91.000+

1.000 Studieby

Fremdrift0%

Potentiel 
arbejdskraft 

Brian Ingvard Christiansen
Projektchef salg af erhvervsjord

T: 23 37 31 92

M: bin@horsens.dk

Jeppe Keller
Leder af erhvervsudvikling

T: 51 49 02 42

M: jkej@horsens.dk

www.horsens.dk

Vi er til for dig
Horsens er en attraktiv og dynamisk erhvervskommune, og vi glæder os til at 

blive din samarbejdspartner. Vi er altid klar til at hjælpe - hele vejen.

Fyld fritiden op med smuk natur, 
kantet kultur og nye fællesskaber

Fyraften


