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Væksten ligger i vores natur



Hans Christensen, Haarup Maskinfabrik 
Hårup ligger rigtig godt ved en motorvejsafkørsel. 

Det er en fordel både for virksomheden og medar-
bejderne, der nemt kan komme til og fra arbejde.  

Der er kun få minutters kørsel til Silkeborg centrum, 
og de små 20 minutter til Aarhus er også med til at 

gøre Hårup attraktivt.

Erhvervspark 

Hårup

Hvis du tager motorvejen til Silkeborg 
fra Aarhus møder du Erhvervspark Hårup 
efter kun 20 minutters kørsel 

“

Interessen for Erhvervspark Hårup har været  
stigende, og det er velbegrundet. Området har 
en god synlighed til motorvejen (der kører 30.000 
biler forbi Hårup i døgnet) - og rummer mange 
spændende virksomheder. 

Orienteringen mod Aarhus er særlig attraktiv  
for virksomheder indenfor handel- og logistik. 
Med egen til- og frakørsel til Hårup kører man 
direkte til motorvejen fra erhvervsområdet.  
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Kontakt
Erhvervstaskforce  
2434 1231 
erhverv@silkeborg.dk

mailto:erhverv%40silkeborg.dk?subject=Silkeborg%20Vokser%20Erhvervspark%20H%C3%A5rup


Erhvervspark Hårup 
Vejen til vækst

Kort mangler

Vi har flere ledige erhvervsgrunde i Hårup. 
Priserne er mellem 156 - 200 kroner per m2 + 

moms. Se grundene her. 
 

Læs mere om lokalplanerne her: 
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.

niras.dk/plan/1#/lokalplanid/9400984 
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.

niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1039112

Silkeborg Kommune har attraktive, 
byggemodnede erhvervsgrunde  

til salg i Erhvervspark Hårup

Kontakt
Erhvervstaskforce  
2434 1231 
erhverv@silkeborg.dk
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Der sker meget i 
Silkeborg Kommune

• Silkeborg Kommune investerer massivt i infra- 
 strukturen. Blandt andet i en ny Nordskovvej  
 der forbedrer trafikken til og fra øst 

• Etableringen af Silkeborgmotorvejen har givet  
 Silkeborg Kommune et gevaldigt løft, og den  
 kobler kommunen tæt sammen med dynamikken 
 i Business Region Aarhus 

• De seneste år er virksomheder som Danfoss  
 – Redan, Sports Group Denmark og Envision  
 kommet til med nye domiciler langs Silkeborg- 
 motorvejen 

• Silkeborg Kommune oplever et regulært bygge- 
 boom. For tiden bygges der cirka 700 nye boliger 
 om året 

• Nyt torv, nye gågader og masterplanen for  
 Søfronten og havnen skal booste midtbyen og  
 bringe naturen mere i spil 

• Med byggeriet af Papirtårnet og de mange  
 boliger på Søtorvet, fortættes Silkeborg midtby 
 de kommende år 
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Erhvervstaskforce
Vil du vide mere om Silkeborg Kommune som erhvervs- og vækstkommune, eller 
er du allerede på udkig efter en byggegrund eller et lokale? Uanset hvad du har af 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Silkeborg Kommunes erhvervstaskforce. 

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig videre – hurtigt og professionelt! 

Erhvervstaskforce  
2434 1231 
erhverv@silkeborg.dk
silkeborgvokser.dk

mailto:erhverv%40silkeborg.dk?subject=Silkeborg%20Vokser%20Erhverspark%20H%C3%A5rup
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