
 
      

 

 

   

Efter 10 år med Copenhagen Historic Grand Prix i 
Brønshøj-Husum, Vanløse og Bispebjerg ønsker vi lø-
bet flyttet 

  

Til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Copenhagen Historic Grand Prix 

 

 

Baggrund 

Copenhagen Historic Grand Prix afholdes over en weekend i 

starten af august – den sidste weekend i skolernes sommerferie.  

 

Løbet har eksisteret siden 1998. Copenhagen Historic Grand Prix 

fejrer historiske racerbiler og berømte racerkørere. Efter tidligere 

placeringer ved Christiansborg og på Holmen har Copenhagen 

Historic Grand Prix i 10 år fundet sted i Fælledparken frem til 

2013. Herefter blev løbet flyttet til området omkring Bellahøj, da 

Nørre Allé - som var en del af banen i Fælledparken - skulle om-

bygges til en bedre busløsning.  

 

Principielt tilsagn til Copenhagen Historic Grand Prix 22-24 

Teknik- og Miljøudvalget gav d. 31. maj 2021 arrangøren af Co-

penhagen Historic Grand Prix principielt tilsagn om at kunne 

gennemføre arrangementet i årene 2022 – 2024, dog således, at 

forvaltningen hvert år skal give konkret arrangementstilladelse 

på baggrund af det enkelte års ansøgning sammenholdt med 

evalueringer af tidligere års afholdelser, herunder nærmere be-

skrevne grænser for støj og partikelforurening. Lokaludvalgene 

har ikke tidligere været inddraget i sådanne evalueringer. 

 

Dato: 29. september 2022  

Sagsnummer: 

2022-0247167 

 
 

 

 

Sekretariatet for Brønshøj-

Husum Lokaludvalg 

Kobbelvænget 65 

2700 Brønshøj  

 

EAN-nummer 

5798009800275 

 

www.2700lokaludvalg.dk 

 

https://www.2700lokaludvalg.dk/
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Borgerpanelundersøgelser i 2018 og 2019 

I hhv. 2018 og 2019 udsendte både Brønshøj-Husum og Vanløse 

Lokaludvalg undersøgelser i vores digitale borgerpaneler. 

 

Link til Vanløse Lokaludvalgs borgerpanelundersøgelse: 

borgerpanelundersoegelse_om_chgp_2019.pdf (kk.dk) 

 

Link til Brønshøj-Husum Lokaludvalgs borgerpanelundersøgelse 

samt lokaludvalgets henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget 

herom i 2018: KM_C558-20181009130600 (kk.dk) 

 

Af begge undersøgelser fremgår det, at et flertal af deltagerne i 

de to borgerpanelundersøgelser ikke syntes, at arrangementet 

tilfører værdi til bydelene. Andelen af borgere, der udtrykker, at 

løbet ikke giver værdi og finder løbet generende, er – ikke over-

raskende – stigende, jo tættere man bor på løbet. 

 

Støj, gener og klager 

Hvert år i forbindelse med afholdelse af Copenhagen Historic 

Grand Prix modtager vi som lokaludvalg henvendelser fra bor-

gere og beboerforeninger med klager over støj og gener, som 

beboerne oplever, at løbet medfører. Senest har vi i august 2022 

fået en fælles henvendelse med klager over luftforening og støj-

gener fra en andelsboligforening i Bispebjerg. 

 

Dertil bemærker vi også, at der lokalt – i lokalaviser og på sociale 

medier – er skriverier og beklagelser over løbet.  

 

Vi vil gøre opmærksom på, at det er ikke blot i selve weekenden, 

hvor løbet afholdes, at det er generende for beboere i området, 

men også ugen op til og efter, hvor der gøres klar og pakkes ned. 

Det indebærer aflukkede veje, afspærringer og kødannelser, der 

forhindrer eller vanskeliggør det for de umiddelbare naboer at 

køre frem og tilbage. Dertil hører vi om, at beboere i området 

https://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/sites/default/files/2021-10/borgerpanelundersoegelse_om_chgp_2019.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-09/9.%20oktober%202018%20-%20svar%20til%20Br%C3%B8nsh%C3%B8j-Husum%20Lokaludvalg%20-%20Copenhagen%20Historic%20Grand%20Prix.pdf
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planlægger at tage i sommerhus (dem der har mulighed for 

det) for at undgå støjen i løbsweekenden, mens de beboere, der 

ikke har mulighed for det, må håbe på, at vindretningen er ’god’, 

så larmen fra løbet ledes væk fra deres boligområde. 

 

 

Vi ønsker, at Copenhagen Historic Grand Prix flyttes 

Vi vil på baggrund af ovenstående anmode Teknik- og Miljøud-

valget om, at der findes en anden lokation til Copenhagen Histo-

ric Grand Prix uden for vores bydele hurtigst muligt eller senest 

efter 2024 – og vil tilråde en lokation, der ikke er så tæt befolket 

som i vores bydele. 

 

 

 

På vegne af  

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Christoffer Rosenkrands, formand 

 

Vanløse Lokaludvalg, Jan Lindboe, formand 

 

Bispebjerg Lokaludvalg, Alex Heick, formand 

 

 


