
Bliv en del af fællesskabet
hos Sandshoppen.dk og HV-transport



Sammenholdet er nøglen til succes



Kendt fra TV og aviserne 



Sociale indsatser en del af vores DNA

• Vi har altid haft folk ansat på kanten af arbejdsmarkedet

• Vi vandt Herning Kommunes mangfoldighedspris i 2008 



HV-transport og 
Sandshoppen.dk 
vil gerne bidrage 

til  den grønne 
omstilling i dag 

• Hvorfor investere i grønne løsninger nu?
• Vi tror på udviklingen… eksempler….

• Købte 6 kilo telefon i 1986 (28.000 kr.)
• Byggede gyllelastbil i 1998
• Vindmøller 1979 vs. 2021

• Som branche ønsker vi ikke at blive hængt ud

• Vi er IKKE i mål – men er på vej…

• Investering i Danmarks første 50 tons tunge 
gas-lastbil (kører med og på gylle)



HV-transport vinder 
Den Grønne 

Transportpris 2021

• DTL og Jyske Finans kårede i 2021 
tre vindere af Den Grønne 
Transportpris 

• Arla Foods vandt 1. præmien

• HV-transport vandt 2. præmien



Grøn status hos HV-transport i 2021

• 90% af vognparken er udskiftet til EURO 6-norm 
lastbiler

• Investeret i 12 helt nye EURO 6-norm lastbiler i 
2021 (40% udskiftet på en gang)

• Købt 1 stk. ny CBG/biogas-lastbil – Scania G410 
trækker

• Option på køb af yderligere 2 stk. CBG/ biogas-
lastbiler



Vinder af 
Ejerlederpris 2021

• Vinder af ”Årets Ejerlederpris” i 
region Midt- og Vestjylland

• Kåret med baggrund i indsatsen 
med bæredygtighed og  vores 
sociale indsatser….



Fakta - HV-transport A/S 

1992 2006

2021 – i dag

Virksomheden etableres af Poul 
Jørgensen – vognparken bestod 
dengang af busser og lastbiler

HV-transport får nyt 
hovedkontor i Herning

Flere forretningsområder 

• Entreprenørkørsel
• Containerkørsel
• Gylletransport/biogaskørsel (1998)
• Salg af råstoffer(grus, sand & jord 

m.m.)
• Ejer egen grusgrav
• Ejer webshoppen 

Sandshoppen.dk – sælger 
materialer online

3 ejere i ejerkredsen

• Poul Jørgensen 
• Jan Overgaard Sinkjær (tidligere 

chauffør)
• Rasmus Jørgensen (søn)

Ca. 50 ansatte og 35 lastbiler

http://www.sandshoppen.dk/


Kontakt os nu

Send:

CV + ansøgning til Simon Haubjerg 

Jørgensen: salg@sandshoppen.dk

Ring til:

Simon Haubjerg Jørgensen 

på mobil: 20 77 11 98

Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger.

E-commerce manager

mailto:johan@hv-transport.dk

