
 
KLAGE 
 
Jeg protesterer hermed imod afholdelsen af Copenhagen Historic Grand Prix racerløb, der afholdes 
årligt i august på Bellahøj i København. 
 
Copenhagen Historic Grand Prix er en enorm belastning for os beboere i kvartererne omkring 
løbsbanen – herunder mig personligt inkl. min familie – hvad angår: 
 
Under selve løbet: 
 

• øredøvende larm fra veteran racerbiler under racene (op til 93 dB(A)), kun afbrudt af højt 
reklame-speak i pauserne. Dette står på non-stop 2 dage i træk 

• partikel-forurening fra biler uden katalysator samt forurening fra bremsebelægning & 
dækgummi, der brændes af non-stop 2 dage i træk 

• overskridelse af den annoncerede tidsramme. I 2016 blev løbene afsluttet mellem 1 – 1,5 time 
senere end annonceret 

 
Før, under og efter løbet – omkring 10 dage og nætter i træk: 
 

• nattelarm fra lastbiler, der dumper betonklodser til opsætning af racerbane 
• begrænsede adgangsforhold, der i tilfælde af brand og/eller akut sygdom hindrer 

redningskøretøjer i at nå hurtigt frem 
• trafikomlægning og kødannelse. Det tager op til 20-30 min. i forsinkelse at komme ind og ud af 

byen i myldretiden 
• begrænsede parkeringsmuligheder og adgangsforhold for fodgængere, bl.a. inddragelse af 

fortove 
• rystelser, der bl.a. skader historiske og fredede bygninger kun 5 meter fra løbsbanen  

 
Jeg opfordrer de ansvarlige politikere og embedsmænd til at finde en anden placering for racerløbet 
Copenhagen Historic Grand Prix, som Bellahøj nu har måttet døje med i 5 år. Løbet har ingen historisk 
forankring i kvarteret. Arrangørerne opfører sig ikke som gæster, men som ubehøvlede besættere. 
 
Jeg opfordrer de ansvarlige politikere og embedsmænd til at arbejde for et grønt fremtidens 
København og IKKE et sort, stinkende og larmende København, der hører fortiden til. 
 
Ja til Grøn By!    Ja til cykelløb på Bellahøj!    Ja til sunde arrangementer på Bellahøj! 
 
Nej til sorte politikere, der ikke tænker på byens borgere!    Nej til Formel 1 på Bellahøj! 
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