Horsens
vokser

Horsens Kommune i tal

Antal
virksomheder
4.250
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Medarbejdere
inden for en time
Ca. 1 mio. i den
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Arbejdspladser
inden for en time
Ca. 500.000

Indeks

2013

Antal
arbejdspladser
44.250

Udvikling i arbejdsstyrken
(20-69-årige)
Stigning på 8,1 % siden
2009. På landsplan er
stigningen 3,1 %

Befolkningstilvækst

2011

Forventet
befolkningstilvækst
Horsens vil også fremadrettet være en af Danmarks hurtigst voksende
kommuner og runde
106.000 indbyggere i 2039

Jobvækst
5,9 % vækst i private
arbejdspladser fra 20162018

2010

Antal
indbyggere
91.000 i januar 2020

Foto: Lars Reese
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Vi står klar til at hjælpe dig
I Horsens Kommune er din virksomheds behov og
ambitioner omdrejningspunktet for vores arbejde.
Det skal være nemt at drive virksomhed i I Horsens
Kommune, og vi står altid klar til at hjælpe dig videre.
Tag fat i os, hvis du fx:

>	overvejer at flytte din virksomhed til

Horsens Kommune
> har planer om at udvide din virksomhed
> ønsker at købe erhvervsjord
>	har en kompleks erhvervssag, der kræver
involvering af flere afdelinger i Horsens Kommune
> er i tvivl om, hvor du skal henvende dig.
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Lige meget hvad din henvendelse drejer sig om, gør vi
selvfølgelig vores bedste for at sikre dig en hurtig og
professionel behandling.
Kontakt
Jeppe Keller, leder af Erhvervsudvikling
51 49 02 42
jkej@horsens.dk

6 gode grunde til at vælge Horsens
Tæt på det der betyder noget
Horsens har en strategisk god placering ved
E45 med nem adgang til både lufthavn og
erhvervshavn.

Én indgang til Horsens Kommune
Vi gør det let for dig og tilbyder én indgang
til Horsens Kommune. Din virksomheds
behov og ambitioner er altid omdrejningspunktet for vores arbejde.

Masser af arbejdskraft
Horsens er en af Danmarks hurtigst voksende kommuner og en stærk uddannelsesby.
Det giver din virksomhed i Horsens nem
adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Et innovativt iværksættermiljø
Horsens er en iværksætterkommune med
mange nye virksomheder. Det giver en god
erhvervsmæssig dynamik, hvor der aldrig er
langt fra idé til handling.

Et stærkt og mangfoldigt erhvervsliv
Horsens er en stærk erhvervskommune med
særlige styrker inden for produktion, byggeri, fødevare samt handel, transport og
logistik.

Stærke erhvervsnetværk
I Horsens løfter vi i flok, og du kan hurtigt
blive en del af kommunens stærke netværk
inde for erhverv, iværksætteri, sport og
kultur.
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Attraktive muligheder
for din virksomhed
I Horsens Kommune kan vi tilbyde en række attraktive erhvervsgrunde,
hvoraf mange ligger direkte ud til eller helt tæt på motorvej E45.
De seneste år har vi budt velkommen til en række nye virksomheder,
ligesom mange lokale virksomheder har udvidet og bygget nyt.
Men med omkring 1 mio. m2 erhvervsjord til salg i vores erhvervsparker er
der stadig rigtig gode muligheder for at finde den helt rigtige placering til
din virksomhed.
Kontakt projektchef Brian Ingvard Christiansen for en uforpligtende snak
eller for hjælp til at finde en god placering til din virksomhed.
Brian Ingvard Christiansen, projektchef
23 37 31 92
bin@horsens.dk
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Når du køber
erhvervsjord af os,
får du altid:

>	Én fast kontakt

person hos Horsens
Kommune
>	En 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

Leder du efter
byggegrunde til boliger?
I Horsens Kommune finder du flere attraktive udstykninger med bygge
grunde til salg. De ligger alle i skønne og rekreative områder med let
adgang til naturen.
Vores bosætningskonsulent, Mette Munk Lauritsen, står klar til at hjælpe,
når du som investor eller privatperson er på udkig efter byggegrunde og
storparceller i Horsens Kommune.
Du er altid velkommen til at kontakte Mette til en uforpligtende snak.
Mette Munk Lauritsen, bosætningskonsulent
30 10 91 67
mm@horsens.dk

Foto: Lars Reese
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Byudviklingsprojekter
i Horsens
De seneste 10 år er Horsens Kommune vokset med næsten 1.000 borgere
årligt, og det har givet os muligheden for at realisere en lang række større
udviklingsprojekter.
I midtbyen skyder et nyt Campus op, hvor op mod 8.000 studerende,
undervisere, iværksættere m.m. vil få sin gang. På havnen er vi godt i
gang med at skabe en helt ny og spændende bydel. I Horsens midtby får
gågaden et ansigtsløft, der bliver bygget nye boliger, butikker og restauranter, mens åen igen skal fritlægges og være med til at bringe endnu
mere stemning og liv til bymidten.
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Campus
Havnen
Midtbyen
Nørrestrand

Campus - Visualisering: C.F. Møller

Søndergade - Visualisering:
Team Schul Landskabsarkitekter.

Havnen - Visualisering: RUM Arkitekter

Nørrestrand - Visualisering: POLYGON
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Campus

– nyt campus styrker
erhverv og uddannelse
Horsens Kommune skal være Danmarks stærkeste
uddannelsesby uden for universitetsbyerne. Derfor står
der inden længe et nyt campus klar, som vil få endnu
flere unge til at vælge Horsens som deres uddannelsesby. Det skaber mere liv i midtbyen, samtidig med
at området bliver et samlingspunkt for viden, vækst og
nye forretningsmuligheder.
I første omgang flytter ingeniør-, konstruktør-,
pædagog-, social- og sundhedsassistent- og sygeplejerskeuddannelsen ind på Campus. Flere andre
uddannelser forventes at følge efter, ligesom der bliver skabt et nyt innovationsmiljø for iværksættere og
mindre virksomheder.
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Campus
Visualisering: C.F. Møller

Det nye Campus vil være
med til at:

>	Fremtidssikre Horsens som en
stærk uddannelsesby

>	Forbedre adgangen til kvalificeret arbejdskraft

>	Styrke den erhvervsrettede
forskning og udvikling

>	Binde virksomheder og ud-

dannelsesinstitutioner endnu
tættere sammen

Foto: Lars Reese
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Havnen

– en helt ny bydel
På den gamle industrihavn i Horsens er opførelsen af
en helt ny bydel godt i gang. Her bygges boliger til
5.000 horsensianere, lokaler til nye virksomheder,
kanaler samt grønne og blå rekreative områder.
Derudover opføres legepladser, Danmarks største
havnebad, mulighed for søsportsaktiviteter og meget
mere, så alle aldersgrupper kan få glæde af det nye
havneområde.
Arbejdet er i fuld gang, og de første bygninger er allerede færdige og beboede. Havnebyen Horsens bliver
både et dejligt sted at bo og drive virksomhed samt et
oplagt sted for gåture, udflugter, sejlsport og motion.
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Visualisering: CASA Group

Foto: Lars Reese
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Horsens midtby
Vi udvikler Horsens midtby, så vi får mere plads, mere liv og en endnu
bedre by at bo i – og arbejdet er allerede i gang.
Gågaden er ved at gennemgå en fantastisk forvandling. Ny belægning,
bedre belysningen, mere grønt, nye legeelementer og meget mere kommer til at give gågaden et kæmpe løft. Vores nye gågade står færdig i
sensommeren 2020.
Området ved den tidligere Kvickly-grund, Lilli Gyldenkildes Torv, er også i
gang med en markant forandring og bliver et nyt kvarter i midtbyen med
boliger, butikker, restauranter og et nyt p-hus. Det kommer til at skabe en
helt masse liv i området.
Derudover skal åen fritlægges og bringes tilbage til byen, hvor den kommer til at skabe dejlige opholdssteder, lækre cafémiljøer, god stemning
og nye spændende steder at bo. Det kommer til at skabe en stærk kobling mellem byen og havnen, og samtidig vil en fritlægning af åen også
være med til at klimasikre Horsens mod oversvømmelser og stigende
vandmængder.
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Foto: Hanne Nielsen

15

Nørrestrand

– ny bæredygtig bydel
i den vilde natur
Med sine 6,8 km2 er Nørrestrand Danmarks største
byudviklingsområde og et banebrydende projekt med
den vilde natur som nærmeste nabo.
I det bynære naturområde – blandt vilde heste og
skotsk højlandskvæg – skabes plads til 7.000-9.000
horsensianere. Almene og private boliger, rækkehuse
og etagebyggeri kommer til at ligge side og side med
parcelhuse og bofællesskaber, som alt sammen skal
danne rammen om et godt hverdagsliv for rigtig
mange horsensianere.
De første store skridt i realiseringen af projektet er
taget, og de første boliger begynder snart at skyde op
i Nørrestrand.
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Visualisering: POLYGON

Foto: Hanne Nielsen
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Infrastruktur
i udvikling
I Horsens arbejder vi på at gøre det nemmere og
hurtigere at komme til og rundt i byen. Nu og
i de kommende år investerer vi i alt 900 mio. kr. i
at skabe bedre veje og cykelstier til gavn for både
borgere og virksomheder. Der arbejdes bl.a. på:

> Udvidelse af Schüttesvej
> Opgradering af Langmarksvej
> Forlængelse af Ringvej Syd
>	Udvidelse af motorvej E45 til 3 spor
samt ny afkørsel

En bedre infrastruktur skal skabe færre køer og mindske spildtiden på vejene, ligesom det er medvirkende
til at styrke virksomhedernes effektivitet og vækst
muligheder.
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Foto: Lars Reese

2020

2020 - 2021

2020 - 2024

2021 - 2024

2022 - 2023

Optimering af
lyskryds på Vejlevej

Udvidelse af
Schüttesvej

Opgradering
af Langmarksvej

Forlængelse
af Ringvej Syd

Optimering af
krydset Ove
Jensens Allé og
Høegh Guldbergs
Gade

Foto: Lars Reese
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Ambitiøs
erhvervsstrategi
Horsens er en stærk erhvervs
kommune og med vores erhvervsstrategi ”Fælles om fremtiden”
skruer vi yderligere op for ambi
tionerne.

Erhvervsstrategiens tre spor
Indsatsspor 2

Indsatsspor 3

Bl.a. ved fokus på:
> Bedre service til din virksomhed
> Bedre infrastruktur
> Lettere rekruttering
> Lavere omkostninger
Indsatsspor 2
Iværksætteri

Gennem en række målrettede
indsatser, skaber vi endnu bedre
vilkår for virksomheder i Horsens
Kommune.

Bl.a. ved fokus på:
> Styrket iværksætterindsats
Indsatsspor 3
Teknologisk laboratorium

Indsatsspor 1
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Indsatsspor 1
Bedre rammevilkår

Bl.a. ved fokus på:
>	Udvikling af af en teknologisk
styrkeposition
> Øget fokus på digital omstilling
>	Udvikling af test- og labfaciliteter

Kom og test
med os
Som én af de eneste kommuner i
Danmark er Horsens fuldt dækket af et
såkaldt LoRaWAN-netværk. Netværket
gør det muligt ved hjælp af sensorer
at opsamle og sende data over store
afstande. Det er fx muligt at måle støj,
temperatur, trafik, om skraldespandene er fyldte, eller blomsterkummen
mangler vand. Kun fantasien sætter
grænser.
Vi stiller vores netværk til rådighed, så du kan udvikle og
teste nye digitale og datadrevne teknologier, produkter
og løsninger. Så hvis du har et produkt eller en service,
hvor du kan bruge vores store datanetværk, er du meget
velkommen til at teste det sammen med os!
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Følg os,
og bliv klogere
på dit lokale
erhvervsliv
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På horsensvokser.dk kan du følge
med i kommunens store byggeog udviklingsprojekter og Trafikplan 2030.

På byggegrunde.horsens.dk
finder du information om udstykninger og byggegrunde til salg.

På Horsens Kommunes LinkedIn
deler vi jobopslag og historier fra
vores erhvervsliv og større
projekter.

På erhvervsgrunde.horsens.dk
finder du information om vores
attraktiv erhvervsområder og
udstykninger.

På erhverv.horsens.dk har vi
samlet information om alt fra
erhvervsgrunde og iværksætteri
til lokale erhvervshistorier og hjælp
til rekruttering.

Tilmeld dig på vores erhvervs
nyhedsbrev på erhverv.horsens.dk,
eller send en mail til
erhvervskontakt@horsens.dk.
Så får du aktuelle erhvervsnyheder,
events og tilbud direkte i din mailbakke 6 gange om året.
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk

