
 
   

 
Orientering: Status på København Kommunes vært-
skab ved Tour de France Grand Départ (aflæggerbord) 

 

Resumé 

Københavns Kommunes værtskab ved Tour de France Grand Départ er 

udskudt fra 2021 til 2022. Økonomiudvalget orienteres om indholdet 

og planlægningen af byens værtskabsprogram. Sagen forelægges til 

orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Med udskydelsen af Grand Départ i København til 2022 har projektse-

kretariatet i ØKF og TMF tilpasset både projektplanlægningen og vært-

skabets indhold. Dette notat præsenterer værtskabsprogrammet for 

2022.  

Notatet gives således ikke status for den logistiske/tekniske planlæg-

ning. 

 

Baggrund 

ØU blev den 3. august 2020 orienteret om udskydelsen af Tour de 

France Grand Départ i Danmark og København fra 2021 til 2022. Vært-

skabet blev udskudt, da etaperne faldt sammen med OL-programmet 

og EURO 2020.  

Ud over den sportslige oplevelse er værtskabet en unik anledning til at 

styrke hverdagscyklisme og sætte fokus på København som cykelby. 

Værtskabet giver ligeledes en god mulighed for at involvere institutio-

ner, organisationer og virksomheder i afviklingen af events og aktivite-

ter.  

Værtskabet planlægges med fokus på værdier som sundhed og motion, 

kulturudveksling, engagerende gul folkefest og København som mang-

foldig, grøn og bæredygtig storby. Der sigtes efter en bred folkelig ind-

dragelse af københavnere, besøgende, turister og fans.  

 

Løsning  

Afsnittet præsenterer rammerne for Grand Départ værtskabsprogram-

met opdelt i hhv. optaktsprogrammet og tour-ugen. 
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1. Optaktsprogrammet 

Optakten til værtskabet bliver fejret af to omgange: Først med one year 

to go-events i sommeren 2021 og igen fra marts 2022, hvor det offici-

elle 100-dages program lanceres. 

 
1.1 Optaktsprogrammet inkluderer mulige events som: 

- Folkeligt cykelløb igennem København i april 2021 

- Ride 4 Rehab veterancykelløb med mål i København i juli 2021 

- Cykelevent ifm. Copenhagen 2021 (WorldPride og EuroGames) 

- Lancering af 100-dages programmet den 23. marts 2022 

- Fejring af FN’s verdenscykeldag den 3. juni 2022. 

På nuværende tidspunkt i planlægningen eksisterer der ikke et endeligt 

optaktsprogram, men ØKF har dialog med flere eksterne parter om 

events. Den samlede eventkalender vil blive vist på Grand Départ-hjem-

mesiden (www.letourcph.dk). 

Der tages grundet Covid-19 forbehold for, hvilke og hvordan events kan 

gennemføres. 

 

1.2 Fagforvaltningernes indsatser i optaktsprogrammet: 

ØKF har inviteret de øvrige forvaltninger til at byde ind med indsatser 

og projekter i værtskabet.  

I skoleåret 2021/2022 vil københavnske skoler, fritidsinstitutioner og 

dagtilbud blive inviteret til at deltage i et nationalt Tour de France-skole-

projekt, Skoletour, som drives af I/S’et. BUF vil bl.a. distribuere under-

visningsmateriale fra det nationale skoleprojekt samt finde klasser/klub-

ber til at deltage i konkurrencer. BUF vil også tilbyde skoleklasser at 

komme på ”Tour de Amager”, hvor elever cykler etaper og lærer om na-

tur og klima. BUF overvejer desuden at arrangere ”Mini Tour” med cy-
kelløb på løbecykler for dagtilbud og familier (evt. i samarbejde med 

Dansk Cyklistforbund). 

For at få Tour de France-værtskabet bredt ud i hele byen arbejdes der 

sammen med KFF’s bydelsenheder på at afholde borgerrettede aktivite-

ter i f.eks. kulturhuse, biblioteker og idrætsforeninger. 

Der er foreløbige planer om at inddrage eksisterende indsatser i SOF, 

som fx diverse aktivitets- og samværstilbud og fagfolk på cykel. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil have fokus på aktive-

ring at forskellige målgrupper af ledige københavnere gennem f.eks. 

ansættelser, fritidsjobs og virksomhedsforløb i tilknytning til afviklingen 

af Grand Départ i København. Herudover vil forvaltningen have fokus på 

at inddrage relevante virksomheder, herunder bl.a. turismeerhverv og 

cykeludlejere. 
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1.3 Kommunikation - host city dressing og gul folkefest: 

Fra lanceringen af 100-dages programmet udsmykkes byrummet og ru-

ten gradvist både i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og 

på KK’s egne flader. Udsmykningen af ruten og byrummet består bl.a. af 

gul cykelsti og blomsterbede, udsmykning af Rådhuset og en stor gul 

førertrøje på Rådhuspladsen. KK vil løbende lave engagerende kommu-

nikation via kampagner, events og SoMe. Desuden udvikles eget KK-

merchandise til præmier og salg i Rådhusshoppen. 

 
2. Tour-ugen  

Tour-ugen starter onsdag den 29. juni, og løber til søndag den 3. juli. 

Her kulminerer den gule folkefest med holdpræsentation om onsdagen, 

enkeltstart og åbning af byens cykelfest i Fælledparken om fredagen, 

folkeligt løb på ruten om lørdagen samt gul udsmykning (host city 

dressing) og events i byen og aktiviteter i publikumsområderne i hele 

ugen.  

 
2.1 Publikumsområder 

KK ønsker at skabe engagerende publikumsområder i byen med et 

mangfoldigt indhold og aktiviteter, samt lokalt engagement. Værtska-

bet har tre typer af publikumsområder: A.S.O.’s Fanpark på Kgs. Nytorv, 

byens cykelfest i Fælledparken og lokale fanspots i bydelene. 

Fanparken på Kgs. Nytorv består af A.S.O.’s aktiviteter, sponsorer og 

partnere. KK planlægger et public viewing-område med storskærm på 

pladsen. 

Cykelfesten i Fælledparken er byens eget publikumsområde med stor-

skærmsvisning af løbet samt aktiviteter og indhold med fokus på børn 

og unge, sundhed og bæredygtig mad med udgangspunkt i KK’s vær-
dier om mad og måltider mv. Eksterne partnere og forvaltningerne invi-

teres til at levere indhold og aktiviteter, mens KK står for de ydre ram-

mer, samt indretning og drift af området.  

De lokale fanspots afhænger af, at en kreds af lokale aktører (lokaludvalg, 

kulturhuse, virksomheder etc.) vil drive dem. KK stiller en storskærm til 

rådighed, mens de lokale partnere står for indhold og drift af fanspottet.   

 
2.2 KK’s signaturevents 

ØKF og TMF samarbejder om at planlægge KK’s signaturevents cykel-

topmøde og et folkeligt løb. 

Torsdag den 30. juni planlægger TMF, som sin forvaltningsindsats, at 

afholde et nationalt cykeltopmøde for at styrke cykelindsatsen nationalt i 

Danmark. Topmødet forventes at blive et heldags-event med fokus på 

hverdagscykling, sundhed, klima, trængsel, miljø og børn, samt 
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deltagelse af bl.a. borgmestre, regionsformænd, ministre og repræsen-

tanter for den private sektor. Topmødet arrangeres bl.a. i samarbejde 

med Transportministeriet, Danske Regioner, Cyklistforbundet og Su-

percykelstisamarbejdet. 

Lørdag den 2. juli (indtil ca. middag) arbejdes der med idéen om at 

give københavnere og gæster en unik mulighed for at cykle på den af-

spærrede enkeltstartsetape dagen efter Tour de France-rytterne har 

kørt den. Eventen kræver, at der kan findes relevante samarbejdspart-

nere. 

Dagen påtænkes inddelt, så der afvikles ’etaper’ målrettet specifikke 
målgrupper, hvor der både vil være mulighed for at køre ruten på tid 

med inddragelse af lokale cykelklubber, ligesom eventet henvender sig 

til københavnere i alle aldre, både børnefamilier og ældre. Løbet starter 

og slutter ved cykelfesten i Fælledparken, hvor deltagerne sammen 

med resten af publikum kan følge den anden danske Tour de France-

etape på storskærm. Arrangementet vil blive afviklet i tæt samarbejde 

med eksterne parter, der vil være ansvarlige for den sportslige og logi-

stiske afvikling. 

Som en del af det folkelige løb arrangerer og afvikler SUF en senior-

etape. Formålet er bl.a. at styrke ældre københavneres interesse og mu-

lighed for at fortsætte hverdagscyklisme hele livet. Målgrupperne er 

hhv. beboere på plejehjem, som bliver kørt i rickshaws, og yngre senio-

rer med egen cykel. 

 

Økonomi 

KK skal bidrage med 25 mio. kr. til interessentskabet. Hertil er der til den 

tekniske planlægning og afvikling af enkeltstarten afsat 14,8 mio. kr., der 

administreres af TMF samt 7 mio. kr. til værtskabsaktiviteter, der admini-

streres af ØKF. Af de 7 mio. kr. er der afsat 1 mio. til konkrete aktiviteter 

som led i fagforvaltningernes indsatser. Der er ifm. med udskydelsen til 

2022 afsat yderligere 0,7 mio. kr. fra megaeventpuljen til den tekniske 

planlægning og afvikling.  

 

Videre proces 

Der holdes stakeholdermøder i foråret 2021, hvor eksterne partnere kan 

byde ind med indhold og aktiviteter i værtsbyprogrammet for 2022.  


