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Side 1 

Cykeltopmøde 2022 i forbindelse med Tour de France 

Danmarks værtskab for Tour de France Grand Départ i juli 2022 er en unik 

mulighed for at fremme cykling som en grøn, sund og socialt inkluderende  

hverdagstransport. Derfor afholdes Cykeltopmøde 2022 den 30. juni 

2022 som et officielt sideevent for Grand Départ Copenhagen Denmark 

2022.  

Ambitionen er at benytte Tour de France som løftestang til at skabe 

politisk opmærksomhed og styrke fremtidige cykelindsatser  

både i byerne og i landdistrikterne – og på tværs af disse.  

Københavns Kommune er vært for Cykeltopmøde 2022, i samarbejde 

med Region Sjælland og de fire øvrige værtskommuner for Tour de 

France (Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg). Derudover organiseres 

mødet i samarbejde med 29 strategiske partnere, der repræsenterer stat, 

regioner, kommuner samt private aktører med relevans for 

cykelområdet. Arrangementet er målrettet politiske beslutningstagere, 

og udvalgte organisationer. Der forventes cirka 150 deltagere. 

Cykeltopmødet gennemføres i to spor: Cykling i Danmark og Cykling i 

Europa. Til det danske spor har Cykeltopmøde 2022 modtaget en 

bevilling fra den statslige cykelpulje under Vejdirektoratet til at 

gennemføre fem strategiske analyser af hverdagscykling. Region 

Sjælland vil indgå i arbejdsgruppen ”Pendling og Kombinationsrejser”.  
Analysen skal blandt andet kortlægge den nationale cykelinfrastruktur 

og mulighederne for bedre vilkår for brug af cyklen på tværs af regioner 

og kommuner.  

Analyserne præsenteres på Cykeltopmøde 2022 som et oplæg til de 

politiske drøftelser og skal efter planen indgå i en deklaration for 

fremtidige cykelindsatser i Danmark. 

Region Sjællands bidrag og forventninger til projektet 

Region Sjælland ønsker at bidrage til, at Cykeltopmøde 2022 bliver en 

succes. Arrangementets ambitioner passer godt sammen med de 
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 Side 2 

politiske dagsordner og strategiske mål Region Sjælland ønsker at udvikle og styrke.  

 

Region Sjælland støtter med et tilskud på 150.000 kr. Tilskuddet skal bidrage til en række 

tværgående aktiviteter, der bidrager positivt til projektets samarbejde, succes og 

bæredygtighed: 

 

- Styrke kommunikationen om Cykeltopmøde 2022:  

Region Sjælland vil understøtte kommunikationen og promoveringen af Cykeltopmøde 

2022. Det kan eksempelvis ske gennem videoer, infografiker og lign, der sætter fokus på 

cykeltopmødets formål og synliggør kommunale og regionale indsatser og ambitioner på 

cykelområdet i både by og land – såvel før, under og efter topmødet. 

 

- Sikre formidlingen af analyseresultater: 

Region Sjælland vil understøtte formidlingen af de fem strategiske analyser om 

hverdagscyklismen i Danmark, som udarbejdet forud for Cykeltopmødet i 2022. Det kan 

eksempelvis være gennem presseindsatser og forskellige former for visuel kommunikation, 

der kan synliggøre og styrke cykeltopmødets output.   

 

- Understøtte et Cykeltopmøde 2.0: 

Region Sjælland vil understøtte arbejdet for at skabe et tilbagevendende nationalt fora for 

strategiske drøftelser omkring hverdagscykling i Danmark. Således at de positive effekter 

fra Cykeltopmøde 2022 forankres og videreudvikles. Region Sjællands tilskud kan anvendes 

til at understøtte arbejdet med at videreføre konkrete indsatser fra cykeltopmødet og gøre 

topmødet til et tilbagevendende event.  

 

Finansiering 

Region Sjælland støtter med tilskud på 150.000 kr. til ovenstående aktiviteter. Midlerne må 

ikke anvendes til kommercielt eller konkurrenceforvridende formål. Tilskuddet til aktiviteter 

skal bruges i perioden 2022 og 2023. Støtten gives med forbehold for, at 

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune primo 2022 godkender en indtægtsbevilling 

på det nævnte beløb.  

 

 

Venlig hilsen 
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Casper Harboe,    Thomas Aarup Larsen 
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