
Rapport – Copenhagen Historic Grand Prix 

Spørgsmål krydset med bydele 

 

 

I hvilken del af Vanløse bor du?  
 
 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 

 

 

Har du nogensinde besøgt Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj? 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvis ja, hvilke eller hvilket år har du besøgt motorløbet? 
Sæt gerne flere krydser 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 

 

 

Efter din mening, hvilken værdi giver afholdelsen af Copenhagen Historic 
Grand Prix på Bellahøj for Vanløse bydel? 
 
Sæt gerne flere krydser. 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 
 

Efter din mening, hvilken værdi giver afholdelsen af Copenhagen Historic 
Grand Prix på Bellahøj for København? 
 
Sæt gerne flere krydser. 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 



 

 

 

Oplever du gener ved afholdelsen af Copenhagen Historic Grand Prix? 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 

 

I hvilken grad oplever du gener vedrørende: - Støj 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 



I hvilken grad oplever du gener vedrørende: - Luftforurening 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 

 

 

I hvilken grad oplever du gener vedrørende: - Manglende 
parkeringsmuligheder 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 

 

 

I hvilken grad oplever du gener vedrørende: - Dårlig fremkommelighed (pga. 
afspærring) 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 



I hvilken grad oplever du gener vedrørende: - Omlægning af busruter 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 

 

 

I hvilken grad oplever du gener vedrørende: - Skrald 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 

 

 

 

Københavns Kommune har givet arrangøren påbud om at forbedre forholdene 
ved afholdelsen. Der stilles blandt andet vilkår for tidsrum for afvikling, krav 
om opstilling af støjskærm mod Bakkehusene mod Hvidkildevej, fastlæggelse 
af lydniveau fra deltagende køretøjer samt fastlæggelse af lydniveau fra 
højtalere. Arrangøren skal foretage støjmålinger kontinuerligt under 
arrangementet. 
 
Synes du, at støjgenerne er blevet mindre end tidligere? 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
 



 
 
 
 
 
 
 

Samlet status 
Krydset med: I hvilken del af Vanløse bor du?  
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