
Bemærkninger fra Resenbro Lokalråd til Silkeborg Kommunes forslag til 
kommuneplan 2017 – 2028. 

  

Kommuneplansforslaget indeholder en udlægning af et areal på Øster Hårupvej i Hårup til 
opførelse af en ny motorsportsbane til brug for speedway. Omtalen i Midtjyllands Avis den 25. 
januar 2017 fortæller om anlæggelse af et nationalt speedwaycenter med hjemmebane og 
træningsfaciliteter for det danske speedwaylandshold.  

Når en placering i Hårup overhovedet finder vej til et kommuneplansforslag skyldes det, at de 
nuværende speedway-aktiviteter på Ellingbanen skal ophøre blandt andet på grund af klager over 
støjgener og dermed manglende muligheder for at forøge aktiviteterne. En aktivitetsudvidelse, der 
blev givet afslag til i 2015. 

Placeringen af en speedwaybane på det pågældende sted i Hårup er ikke blot uheldig, men 
direkte umulig, når man medtænker de støjproblemer, den vil afstedkomme for rigtig mange 
beboere i Hårup, Linå, Resenbro, Sejs-Svejbæk og måske Voel og Gødvad. Støjproblemet 
forstærkes af placeringen på et højdedrag 77 meter over havet. En højtbeliggende placering af en 
støjende aktivitet er således ikke vejen frem. 

Resenbro Lokalråd forstår Silkeborg Kommunes ønske om at etablere et speedwaycenter i 
kommunen, men foreslår kommunen at slette placeringen på det udpegede sted i Hårup og 
undersøge andre muligheder for placering i kommunen. Lokaliteter der ikke er højtbeliggende og 
som ikke har et støjgene problem i den udstrækning, som lokalrådet finder er tilstede på den 
udpegede lokalitet i Hårup.  

Lokalrådet er vidende om, at dette synspunkt deles af rigtig mange i vores lokalområde, der er 
bekymrede ved udsigten til at få et nyt støjproblem. Lokalrådet er også vidende om, at der pt. er 
en underskriftindsamling i gang med overskriften ”NEJ TAK – TIL SPEEDWAYBANE I HÅRUP”. 
Underskriftindsamlingens begrundelser er ganske lignende de begrundelser, der ligger til grund 
for Resenbro Lokalråds indstilling om at tage placeringen af en motorbane i Hårup på det 
udpegede sted af bordet og finde bedre egnede mulige placeringer i kommunen. 

  

Med venlig hilsen 

Resenbro Lokalråd 

Marcus Sommerbirk 

Formand 

 


