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Ideen bag Recharge City er født af en lokal projekt-
udvikler med rødder i transportbranchen, der har et 
ønske om at skabe flere og bedre parkerings faciliteter, 
forbedre arbejdsforhold samt øget velvære og trivsel 
for lastbilchauffører. Horsens har en fantastisk place-
ring midt i Danmark på den travleste rute i landet og  
er derfor en oplagt beliggenhed for et stort, sikret  
parkeringsområde i Nordeuropa.

Det er projektudviklings- og investeringsvirksomheden 
MORTENSEN, der står bag Recharge City med politisk 
opbakning fra de omkringliggende kommuner,  
Hedensted Kommune og Horsens Kommune. Projektet 
påbegyndes i 2. halvår 2022 og forventes at stå  
færdigt i 2024.

Hvem står bag Recharge City?

Europas første og største parkerings- og 
opladningscenter med EU-platincertificering  
– i hjertet af Danmark

Recharge City er et nyt opholdssted for mennesker på  
farten. Vi kalder det et parkerings- og opladningscenter, 
deraf navnet Recharge City. Her vil være mulighed for at 
lade sig selv og sit køretøj op –om det kræver el, benzin, 
diesel, en overnatning, god mad eller frisk luft.

Recharge City bliver Europas første og største parkerings-
område for lastbiler med EU-platincertificering – et område, 
der vil sætte nye standarder for transportbranchen med 
fokus på sikkerhed, velvære, forbedret arbejdsforhold  
for chauffører samt ikke mindst bæredygtig udvikling.  
Det er ikke bare en rasteplads men stedet, hvor hviletid  
bliver til kvalitetstid – for mennesker på farten eller folk  
fra nærområderne.

·  Et stort område på 270.000 kvm – placeret centralt i  
Danmark ved afkørsel 57, Horsens S på E45

·  Sikret parkeringsområde med 24-timers overvågning  
og plads til op mod 450 lastbiler, modulvogntog og  
specialvogntog

·  Stedet vil indeholde hotel, restauranter, service station, 
tankanlæg, ladestandere, værksteds- og vaskeområder 
for tung trafik, gode toilet- og badeforhold samt uden-
dørs opholdsområder

·  Et opladningssted for alle mennesker og køretøjer – for 
chauffører, den almene bilist på farten eller familier fra 
lokalområdet

For yderligere informationer om projektet, kontakt venligst:

Charlotte Ørnsvig, projektdirektør
Mail: ccm@rechargecity.dk / Telefon: +45 20 47 02 57

Læs mere på rechargecity.dk


