
Copenhagen Historic Grand Prix 
 

 

Herved ansøges om løbende 3-årig rammetilladelse til afvikling af motorløb for historiske- og elektriske 

racerbiler på en afspærret bane rundt om Bellahøj Park (jf. vedlagte områdekort). Arrangementerne skal finde 

sted den første weekend i august i 2022, 2023 og 2024. 

 

Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP)  

CHGP blev første gang afviklet i 1996 i forbindelse med Kulturby ’96, og er siden – med nogle få undtagelser – 

afviklet hvert år. Den sportslige afvikling forestås af Automobil Sports Klubben Hedeland (under DIF), der i sin 

tid var ansvarlig for afvikling af løb på Roskilde Ring, mens CHGP, som non-profitselskab, står for den 

kommercielle del af afviklingen. 

 

CHGP har først og fremmest til formål, med flot racerløb, og udstilling af historiske biler, at koble vores fælles 

kulturhistorie med bilismen til nutiden – og til den fremtid der ligger lige om hjørnet. Det gør CHGP bedst ved 

at fremvise de flotte historiske biler, der vækker nostalgiske minder – og ved samtidig at skabe øget fokus på 

fremtidens bilisme.  

 

I direkte forlængelse heraf har CHGP en vision om at afvikle det første CO2-neutrale motorløb i Danmark. 

Første skridt bliver i 2021, hvor de historiske bilklasser suppleres med en helt ny racerklasse ”Pure ETCR”. Pure 

ETCR er en serie for 100% elektriske standardvogne (gadebiler), og blev præsenteret for verden ved et 

livetransmitteret event foran Københavns Rådhus den 9. oktober 2020.  

 

Som det første danske CO2-neutrale racerløb ønsker CHGP at sætte retningen, og inspirere til miljøvenlige 

initiativer. Derfor etableres som noget nyt i 2021 et Green City-område på Bellahøj Park, hvor temaet er alle 

former for miljøvenlig mobilitet. 

 

Arrangementet planlægges til den første weekend i august, og ligger således indenfor skolernes sommerferie, 

for at skabe færrest mulige gener i hverdagstrafikken. I lighed med tidligere etableres omkørselsmuligheder til 

erstatning for Frederikssundsvejstunnelen. CHGP søger i samme forbindelse om godkendelse til opsætning og 

nedtagning af banen 11 dage før løbets start og 5 dage efter løbet.  

 

Hensyn til naboer 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2016 – 2019 foretaget støj- og forureningsmålinger, hvilket ikke har givet 

anledning til bemærkninger. De målte niveauer har vist sig, mindre forurenende i løbsweekenden end på en 

almindelig weekend. I 2018 og 2019 implementerede vi, efter dialog med TMF, støjmåtter ved Hvidkildevej, 

der gav en målbar positiv effekt. Støjmåtterne opsættes derfor også fremover. De deltagende biler er i øvrigt 

støjmæssigt begrænset ifølge regler under Dansk Automobil Sports Union. Rapporten fra 2019 er vedlagt i 

ansøgningen (2020 blev aflyst som følge af Covid-19). Både støj- og CO2-udledning forventes, som følge af de 

nye tiltag, mærkbart reduceret allerede i 2021. 

 

Inden arrangementet sender CHGP informationsbreve til naboerne i området, hvor der orienteres om bl.a. 

omkørselsmuligheder. Vi ønsker i høj grad at involvere alle beboerne bedst muligt, hvorfor de omkringliggende 

naboer bliver tilbudt gratis billetter til arrangementet, hvilket godt 900 husstande takkede ja til i 2019. 

 

De Skæve Boliger 

Indenfor det afspærrede område er der i 2020 etableret ”Skæve Boliger” ved Borups Allé. Via 

Hjemløseenheden har CHGP etableret kontakt til viceværten for at inkludere (nogle) af beboerne i et 

Frivilligprojekt, der handler om at begrænse madspild. Projektet vil være til direkte gavn for beboerne på selve 

området, men sandsynligvis også for beboere i ”Skæve Boliger” andre steder i kommunen. 

 



 

 

Involvering af Tekniske skoler 

CHGP tilbyder tekniske skoler i kommunen at benytte vores område til f.eks. at udfærdige deres svendeprøver 

eller at afholde projekt/temauge. Det er tanken, i samarbejde med skolerne, at eleverne vil kunne inddrage 

deres undervisning, og være kreative med udvikling, og opbygning af f.eks. stande, barer og projekter, som kan 

relateres til deres senere erhvervsliv.  

 

”RACE FOR RIGET” 

Race for Riget er et ufravigeligt element i Copenhagen Historic Grand Prix, og en enestående mulighed for 

publikum til at komme helt tæt på de dygtige racerkørere. Der afsættes en time lørdag og søndag, hvor 

tilskuere kan købe sig til en eftertragtet køretur. Alle indkørte midler doneres ubeskåret til 

BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet. Race for Riget har eksisteret siden 2010, og indsamlede i 2019 hele 

670.000 kr.  

 

De frivillige 

Uden de cirka 450 glade frivillige, der hvert år stiller op for at hjælpe med at afvikle arrangementet ville CHGP 

ikke være muligt. De frivillige får med deres positive indstilling hele arrangementet til at glide glat, uden at 

kræve noget retur. 

 

2022-2024 

Med en ny 3-årig tilladelse får CHGP mulighed for i 2022 og årene frem, at afvikle én af bare 5 World Cup-

afdelinger for Pure ETCR. Løbet i København bliver det eneste byløb på kalenderen, idet de øvrige løb afvikles 

på traditionelle racerbaner i 2021 i hhv. Spanien, Italien, Belgien og Sydkorea. Det er en enestående mulighed 

for CHGP og København, og Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark har således også tilbudt at bakke 

op om arrangementet. 

 

Med venlig hilsen  

Signe Karoline Liljekvist 


