
Beslutningssag: Medfinansiering af Tour de France-start i Danmark 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Danmark har fået mulighed for at tiltrække de første etaper af Tour de France i 2019 eller 2020 med start i 
Hovedstaden. Et værtskab for Tour de France vil medføre en markant turismeøkonomisk omsætning og branding af 
Hovedstadsregionen, samt resten af Danmark. Dertil vil det give borgerne en unik mulighed for at opleve verdens 
største cykelløb i deres eget område. 
  
Regionens økonomiske bidrag til værtsskabet kan finansieres af puljen til store, internationale kultur- og 
sportsevents på i alt 50 mio. kr. i perioden 2015-2019 (10 mio. kr. årligt). Det er en målsætning i den regionale 
vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), at midlerne i puljen skal benyttes til at tiltrække events, som skaber øget 
omsætning og mere beskæftigelse i hele servicesektoren. 
  
Det er første gang i 2016, at administrationen behandler ansøgninger til puljen. Første ansøgningsrunde til puljen var 
planlagt til mødet i erhvervs- og vækstudvalget i marts 2016, men som regionsrådet fik oplyst i forbindelse med 
regionsrådsmødet den 17. november 2015, så er der allerede behov for at finde afklaring på regionens eventuelle 
medfinansiering af et Tour De France-værtsskab på regionsrådsmødet den 2. februar 2016 af hensyn til buddet, der 
sendes i første halvdel af 2016. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
1. at Region Hovedstaden indgår i arbejdet med at tiltrække Tour De France-starten til Danmark i 2019 eller 
2020. 
  
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 
  
2. at 4 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 (8 mio. kr. i alt) af midlerne til store, internationale kultur- og 
sportsevents udmøntes til medfinansiering af en eventuel dansk Tour de France-start – Grand Départ – i 2019 
eller 2020. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at staten, Københavns Kommune og øvrige 
relevante kommuner og regioner bidrager med den øvrige finansiering.  

POLITISK BEHANDLING 

Formanden satte indstillingens punkt 1 under afstemning: 
 
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8 
Imod stemte: Ø (1), i alt 1 
Udlod at stemme: 0 
I alt 9 
Indstillingens punkt 1 blev herefter anbefalet. 

SAGSFREMSTILLING 

Ansøgning om projekt: Tour de France-start i Danmark 2019 eller 2020 
Ansøger: Konsortium for Tour de France-starten i Danmark (konsortiet har endnu ikke et officielt navn) 
Samlet Budget: udgiftsbudget ca. 80 mio. kr, finansieringsbudget ca. 90 mio. kr. 
Ansøgt medfinansiering: 8 mio. kr. i alt. 
Tidsperiode: op til otte dage i juni/juli 2019 eller 2020 (tre løbs-dage og ca. fem dages ophold af cykelhold, presse 
mv. i hovedstadsregionen inden første løbsdag) 
  



Tour de France er verdens største cykelløb og verdens største årligt tilbagevendende begivenhed. VM i Fodbold og 
OL er større begivenheder, men afholdes blot hvert 4. år. 
  
Starten på Tour de France – den såkaldte Grand Départ – afvikles ofte uden for Frankrig. Eksempelvis var London 
vært for starten i 2007; Rotterdam i 2010; England (Leeds, York, London) i 2014 og Utrecht i 2015. 
  
Ruten for Grand Départ i Danmark kommer med stor sandsynlighed til at se således ud: København (prolog), 
Roskilde-Odense (1. etape) og Vejle-Sønderborg (2. etape). Dermed bevæger ruten sig rundt i 
Hovedstadsregionen, Sjælland og Syddanmark. 
  
Budvinderen af Grand Départ 2019 bliver annonceret i sidste kvartal af 2017 (senere, hvis Danmark bliver valgt til 
2020). 
  
Erhvervsministeriet oplyser, at et dansk værtsskab vil løbe op i minimum 80 mio. kr., men der arbejdes for at 
indsamle tilsagn på 90 mio. kr. mhp. at opnå fleksibilitet i bud- og planlægningsfasen, samt størst mulig effekt af et 
dansk værtsskab for Grand Départ. Den samlede danske regionale medfinansiering til Tour de France-værtsskabet 
forventes at udgøre 15 mio. kr. ud af det samlede beløb. Region Syddanmark har besluttet at bidrage med 5 mio. kr. 
Region Sjælland forventes at medfinansiere med ca. 2 mio. kr., mens Region Hovedstaden forventes at bidrage 
med op til 8 mio. kr. 
  
De respektive regionale bidrag er vurderet ud fra, hvilke effekter regionerne kan forvente af Tour de France-
værtsskabet. Tour de France-organisationen, cykelhold, presse, turister mv. vil opholde sig længst tid i 
Hovedstadsregionen, da de typisk ankommer 5 dage før prologen (i København). Effekterne af Tour-værtsskabet er 
således klart størst i Region Hovedstaden, hvilket er i god tråd med den anbefalede medfinansiering på 8 mio. kr. 
  
Regionens medfinansiering vil blive tilsagnsbudgetteret til det konsortium, der skal have ansvaret for Tour de 
France-starten i Danmark, så snart konsortiet er oprettet. Konsortiet forventes oprettet medio 2016. Midlerne 
tilbagegår til puljen for store, internationale kultur- og sportsevetns såfremt, at Danmark ikke vinder buddet på Tour 
de France-starten i 2019 eller 2020. 
  
Ud over de 80 mio. kr. vil de berørte kommuner få afledte udgifter til fx ekstra renhold, trafikomlægning og 
borgerrettet information om samme. Disse omkostninger dækkes ikke af nævnte finansiering af det danske 
værtsskab. 
  
Udarbejdelse af buddet forventes at koste ca. 1. mio. kr. Beløbet er indeholdt i det samlede udgiftsbudget på ca. 80 
mio. kr. Udgiftsbudgettet fremgår af bilag 2, og det skal bemærkes, at bilaget er fortroligt af hensyn til det offentliges 
forhandlingsposition over for kontraktparter. 
  
Administrationens vurdering 
Den administrative behandling af sagen har været anderledes end normalt ved ansøgninger til eventpuljen. 
Regionens involvering skyldes ikke en ansøgning fra fx en eventoperatør, men en henvendelse fra 
erhvervsministeren om engagement i et muligt dansk Tour de France-værtsskab. Denne proces betyder, at der ikke 
eksisterer data med forventninger om fx turismeøkonomiske effekter. Dermed kan det af regionsrådet godkendte 
eventvurderingsværktøj ikke benyttes til vurdering af eventen. 
  
Administrationens vurdering baserer sig således på erfaringer og effekter fra flere af de byer og regioner, hvor 
Grand Départ har været afholdt uden for Frankrig. 
  
Effekter 
Tour de France-starten har været en økonomisk gevinst for de byer og regioner uden for Frankrig, hvor den har 
været afholdt. Tal fra erhvervsministeriet viser, at Grand Départ i Rotterdam 2010 gav en turismeøkonomisk 
omsætning på 158 mio. kr. Rotterdam registrerede 46.160 kommercielle overnatninger i de dage, hvor Tour de 
France var i byen. 24.000 af disse blev beregnet som relateret til touren. Antallet af overnatninger betød, at al 



hotelkapacitet i en radius af 100 km fra Rotterdam var booket. Den turismeøkonomiske omsætning for Rotterdam 
var resultat af en ”kort” Grand Départ med kun en prolog og en etape, der endda havde mål i Bruxelles (Belgien). 
Omsætningen var 1 mia. kr. i de berørte engelske byer og regioner i 2014. Det engelske budget var på 270 mio. kr. 
mod 112 mio. kr. i Rotterdam. 
  
Da Grand Départ i Danmark vil indeholde en prolog og to etaper, vurderer administrationen, at den 
turismeøkonomiske omsætning vil være større end i Rotterdam. Endvidere vurderes det, at langt de fleste 
udenlandske Tour de France turister kommer forbi Hovedstadsregionen. Dette skyldes, at København er det mest 
populære turistmål i Danmark, og ikke mindst, at ryttere, officials, presse mv. ankommer til byen op til fem dage før 
prologen afholdes. I dagene op til prologen vil der være fremvisning af cykelholdene, sponsoraktiviteter mv. Alene 
Tour de France-organisationen reserverer dagligt 1550 hotelsenge under Touren. ”Tour-karavanen” vil kun opholde 
sig én dag i hver af de øvrige danske start- og målbyer. 
  
Grand Départ vil uden tvivl sætte et positivt økonomisk aftryk på servicesektoren i hele hovedstadsregionen. 
  
Branding  
Tour de France eksponeres massivt i medier over hele verden. Således er der hvert år akkrediteret en lang række 
medier til Tour de France (ikke kun Grand Départ), herunder 2000 journalister og fotografer, 92 tv-netværk og 58 
radiostationer. Touren vises i tv i 190 lande og der sendes i alt 80 timers live-tv. 
  
Administrationen vurderer, at København vil opleve en markant branding i forbindelse med afviklingen af prologen. 
Desuden vil der både før (i realiteten fra det tidspunkt, at Danmark officielt vinder buddet) og efter Touren være 
mulighed for at kæde Greater Copenhagen sammen med Tour de France i den internationale markedsføring af 
regionen. 
  
Organisering 
Organiseringen af det danske Tour de France-værtsskab er for nuværende ikke faldet på plads. Københavns 
Kommune har tilbudt at sidde for bordenden af den proces, der skal føre frem til oprettelsen af et konsortium, som vil 
få ansvaret for koordinering og gennemførelse af Grand Départ. Erhvervsministeriet har foreslået, at konsortiet ledes 
af en bestyrelse, der er ansvarlig for gennemførelsen af det danske værtskab. Bestyrelsen kan bestå af medlemmer 
fra de største bidragsydere. Bestyrelsen kan bestå af fem personer, der repræsenterer hhv.: 

l Københavns Kommune 

l Erhvervs- og Vækstministeriet/VisitDenmark 

l Sport Event Danmark 

l Roskilde kommune og Region Sjælland 

l Odense, Vejle og Sønderborg kommune samt Region Syddanmark 

I samarbejde med Erhvervsministeriet vil Københavns Kommune i starten af 2016 undersøge, hvordan konsortiet 
juridisk kan konstrueres. 
  
Region Hovedstaden vil ikke indgå i konsortiet eller på anden måde indgå i organiseringen af Tour de France-
starten. Som ved andre events, der modtager bidrag fra regionens midler til store, internationale kultur- og 
sportsevents, så vil Region Hovedstadens engagement i Grand Départ kun være i form af medfinansiering. 
  
Risikovurdering 
Konsortiet forventes at foreslå en model, hvor de danske kommunale aktører tager ansvar for et evt. 
budgetunderskud. 
  
Det vil blive meddelt konsortiet, at ansøgninger om supplerende tilskud ikke kan forventes imødekommet i tilfælde 
af, at budgetforudsætningerne viser sig ikke at holde. Dermed er Region Hovedstadens risiko begrænset til det 



ansøgte støttebeløb på op til 8 mio. kr. 
  
Det vil fremgå af bevillingsaftalen, at Region Hovedstaden ved bevilling af tilskud ikke har påtaget sig et økonomisk 
ansvar for afholdelse af eventen. 
  
Ovenstående økonomiske forudsætninger fremgår ligeledes af brev som regionsrådsformanden har sendt til 
erhvervs- og vækstministeren den 24. november 2015 (bilag 3). Regionsrådsformanden har modtaget svar på 
nævnte brev fra erhvervs- og vækstministeren den 9. december 2015 (bilag 4). Af svaret fremgår det bl.a., at 
ministeren deler formandens ønske om, at det danske værtskab sker inden for klare økonomiske rammer, samt at 
ministeren forventer at der opbygges en professionel projektorganisation med deltagelse af bl.a. Sport Event 
Denmark, der har viden og erfaring fra bl.a. Giro d'Italia i Herning og VM i landevejscykling i 2011 i 
Hovedstadsregionen. 
  
Wonderful Copenhagen deltager ikke i afviklingen af selve Grand Départ, men det forventes, at Wonderful 
Copenhagen kommer til at indgå i arbejdet med selve buddet (ikke finansieringen heraf) og etablering af en række 
sideevents (også før og efter Touren), der skal sikre, at det turismemæssige udbytte af Tourens besøg i regionen 
bliver optimalt. Finansiering hertil skal søges hos offentlige (fx København Kommune) og private aktører, herunder 
fonde. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Støtten på op til 8 mio. kr. afholdes af puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Puljen er på 10 mio. kr. 
årligt i perioden 2015-2019. Der er tale om midler fra bevillingsområdet øvrig regional udvikling. Midlerne 
tilsagnsbudgetteres, således at 4 mio. kr. finansieres i 2016 og 4 mio. kr. finansieres i 2017. Midlerne tilbageføres til 
øvrig regional udvikling, såfremt Danmark ikke vinder buddet. Hvis ansøgningen bevilges, er der 6 mio. kr. tilbage i 
puljen i henholdsvis 2016 og 2017. 

KOMMUNIKATION 

Der skal sammen med bl.a. Visit Denmark og Wonderful Copenhagen udarbejdes en kommunikationsstrategi, der 
skal medvirke til at skabe markant synliggørelse af Greater Copenhagen i forbindelse med det danske Tour de 
France-værtsskab. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 26. januar 2016 og regionsrådet den 2. februar 2016. 
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