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Få styr på dine rejseplaner når Tour de 
France ruller ud i Danmark 

 
Tour de France begynder i år i Danmark og kommer fra 1-3. juli igennem 13 kommuner. Foto: Pauline Ballet, A.S.O. 

 
Trafikken bliver påvirket i store dele af landet, når der til sommer køres tre etaper af Tour de 
France i Danmark. Især afspærringen af Storebæltsbroen i flere timer på en af årets største 

rejsedage kan få betydning for mange rejsende. Planlæg derfor allerede nu, hvordan du 
kommer godt af sted på ferie eller til og fra en af de mange begivenheder i det danske 
sommerland den første weekend af juli. 
 
Om mindre end fire måneder går startskuddet til verdens største cykelløb, Tour de France, og for 
første gang nogensinde sker det på dansk jord. Det bliver en unik mulighed for at opleve Tour de 
France på nærmeste hold, når cykelrytterne på de tre første etaper kører gennem smukke danske 
byer og landskaber. 
 
Direktør Ida Bigum Nielsen, Grand Départ Copenhagen Denmark I/S, siger: 
“Alle Tour de France-fans fra ind- og udland skal kunne komme let til og fra de tre danske etaper. 
Derfor vil vi sammen med de danske myndigheder, trafikoperatører og lokale aktører oplyse om 



adgangen til etaperne hele vejen frem til, under og efter Tour-starten. Indsatsen skal samtidig være 
med til at mindske trængslen på vejene for folk, som skal uden om løbet. Vi samler alle relevante 
informationer om tourens påvirkning af trafikken og nem adgang til ruterne på vores 
hjemmeside letourcph.dk.” 
 
Den første weekend i juli er traditionelt en af de største rejseweekender, hvor mange danskere 
pakker bilen eller campingvognen for at søge mod sommerlandet eller feriemål uden for landets 
grænser.  
 
Områdechef for trafikledelse og trafikdata Charlotte Vithen, Vejdirektoratet, siger: 
”Uanset hvilket ærinde man har på vejene den første weekend i juli, er det vigtigt, at man allerede 
nu er opmærksom på, at der er stor risiko for kødannelser og tæt trafik langs hele Tour de France-
ruten. Vejene omkring ruten bliver spærret, og det vil ikke være muligt at køre på eller krydse ruten 
i bil, når først der er spærret. Storebæltsbroen bliver desuden lukket i begge retninger i fem timer 
om eftermiddagen lørdag den 2. juli, så hvis man skal over Storebælt den weekend, så overvej 
kraftigt at tage af sted allerede torsdag eller fredag - eller vent til om søndagen. Når vi minder om 
det igen nu, så er det fordi, det er vores erfaring, at man godt kan påvirke trafikanternes 
rejseplanlægning, hvis man informerer i god tid. Og det er der behov for, hvis vi skal sikre, at 
færrest muligt krydser Storebælt lørdag den 2. juli.”  
 
De danske etaper af Tour de France falder samtidig med blandt andet Roskilde Festival og DGI 
Landsstævne i Svendborg, hvor titusindvis af glade festivalgæster og idrætsudøvere deltager. Alle 
trafikanter, der skal til og fra begivenheder i kommunerne langs ruten, bør derfor planlægge 
rejseaktiviteter og forberede sig på et øget pres på veje, skinner og færger i perioden fra den 1. til 
den 3. juli.  
 
Storebæltsbroen lukket i begge retninger 
Cykelfeltet passerer Storebæltsbroen på anden etape fra Roskilde til Nyborg lørdag den 2. juli, og 
broen bliver i den forbindelse lukket for al biltrafik i begge retninger i fem timer fra kl. 13.00 til 
18.00.  
 
Anbefalingen er, at man så vidt muligt undlader af køre over Storebæltsbroen lørdag og i stedet 
kører ud i sommerlandet eller på sommerferie i dagene forinden - eller venter til søndag den 3. juli. 
Derimod vil det være bedst at køre på de jyske veje fredag, lørdag eller mandag. 
 
Den nationale arbejdsgruppe bag trafikinformationsindsatsen i forbindelse med Tour de France 
2022 består af Rigspolitiet, Grand Départ Copenhagen Denmark, Sund og Bælt A/S, Vejdirektoratet 
og Trafikstyrelsen. 
 
Man kan læse meget mere om trafikindsatsen på den officielle hjemmeside for Tour de France-
etaperne i Danmark hos LeTourCPH.dk. Derudover kan man på trafikinfo.dk følge med i, hvordan 
trafikken bliver påvirket.  
 
Læs mere på Letourcph.dk 
 
Læs mere på  Vejdirektoratet.dk/tourdefrance 
 

FAKTA: Sådan forventes Tour de France at påvirke trafikken 
 
Vejspærringer 

https://letourcph.dk/
https://www.vejdirektoratet.dk/tourdefrance


Lokalt langs ruten kan man forvente spærringer af vejene i 4 til 12 timer på løbsdagene. I start- og 
målbyerne må man forvente lokale spærringer i længere tidsrum. På trafikinfo.dk vil der i løbet af 
april måned være opdateringer om spærringer langs og på ruten.  
 
Det anbefales, at man kører uden for de mest trafikerede tidsrum, og at man sætter ekstra god tid af 
til køreturen. Som tilskuer til cykelløbet skal man ankomme til ruten i god tid, før vejene omkring 
ruten bliver afspærret – og i øvrigt afsætte ekstra god rejsetid. Man bør i særdeleshed i forbindelse 
med 1. etape i København overveje at lade bilen blive hjemme og om muligt benytte kollektiv 
transport til og fra løbet.   
 
Togtrafik og færger 
Togtrafikken over Storebælt bliver ikke berørt af den midlertidige lukning af vejbanerne over broen. 
DSB sætter længere tog ind og opfordrer kunderne til at rejse i god tid og købe retur- og 
pladsbilletter til rejsen.  
 
Færgerne byder på et alternativ til den lukkede bro. Det gælder Molslinjens hurtigfærger i nord og 
færgerne hos Langelandslinjen i syd. For begge ruter gælder det, at der forventes meget trafik i 
dagene omkring Tour de France – det er derfor en god idé, at få sin billet bestilt i god tid og sørge 
for på selve rejsedagen at komme hjemmefra i god tid.  
 

Første etape: 13 kilometer enkeltstart i København, fredag den 1. juli  

 

• Enkeltstarten i København kommer til at påvirke trafikken og parkeringsforholdene i 
København markant over flere dage fra mandag den 27. juni til og med lørdag den 2. juli. 

• Fra mandag den 27. juni vil start- og målområdet på og omkring H.C. Andersens 
Boulevard og Rådhuspladsen blive afspærret for bilkørsel og parkering.  

• Selve ruten afspærres for al kørsel og trafik fra natten til fredag den 1. juli frem til lørdag 
eftermiddag den 2. juli.  

• Hele ruten lukkes for parkering fra torsdag morgen den 30. juni. 

• Tilskuere såvel som lokale borgere bør benytte kollektive transportformer til og fra 
København, og hvis man skal rundt i byen. Det vil ikke være muligt at køre i bil ind til 
København. 

• Byen forventes at være tilbage til normal trafikal afvikling lørdag eftermiddag den 2. juli. 

 
Se kort over ruten på letourcph.dk 
 
 

 

Anden etape: 202 kilometer fra Roskilde til Nyborg, lørdag den 2. juli  

 

• Trafikken i og omkring kommunerne Roskilde, Lejre, Odsherred, Holbæk, Kalundborg, 
Korsør og Nyborg vil være påvirket hele dagen lørdag den 2. juli. Der må forventes særligt 
ekstra rejsetid og risiko for kødannelse i og omkring startbyen Roskilde og målbyen 
Nyborg. 

• Skal man ud at køre lørdag, skal man afsætte ekstra god tid og orientere sig om trafikken på 
forhånd.  

• Storebæltsbroen er lukket i begge retninger lørdag den 2. juli i tidsrummet fra kl. 13.00 til 
18.00. Vær opmærksom på, at motorvejene, der fører til Storebæltsbroen, kan blive spærret 

https://letourcph.dk/oplev-tre-etaper/1-etape/kort-detaljer


allerede fra kl. 12.30 af hensyn til trafiksikkerheden. De mere præcise tidspunkter for 
afspærringen af motorvejene vil blive meldt ud på et senere tidspunkt. Motorvejene spærres 
ved Nyborg V og ved Slagelse V.  

• Trafikanter anbefales så vidt muligt at undgå at passere Storebæltsbroen lørdag den 2. juli 
og i stedet planlægge at køre torsdag, fredag eller søndag.  

• Togtrafikken over Storebælt vil ikke være påvirket af nedlukningen af Storebæltsbroen.  

• Det forventes, at en del trafikanter benytter færger lørdag den 2. juli, så book færgebillet i 
god tid. 

 
- Se kort over ruten på letourcph.dk 

 
Tredje etape: 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg, søndag den 3. juli  

 

• Trafikken i og omkring kommunerne Vejle, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg 
vil være påvirket i lange perioder søndag den 3. juli. Der må forventes særligt ekstra rejsetid 
og risiko for kødannelse i og omkring startbyen Vejle og målbyen Sønderborg. 

• Overvej, om turen sydpå kan gennemføres fredag eller lørdag – eller udskydes til mandag, 
da der forventes meget trafik i sydgående retning på E45 søndag den 3. juli. 

• Skal man ud at køre bil søndag, skal man afsætte ekstra god tid og orientere sig om trafikken 
på forhånd.   

• Skal man til Billund Lufthavn søndag den 3. juli, skal man køre hjemmefra i ekstra god tid.  
 
Se kort over ruten på letourcph.dk 
 
Yderligere oplysninger: 
 
For generelle spørgsmål om Tour de France i Danmark:  

Presse- og kommunikationsmedarbejder Kristian Hedegaard, Grand Départ Copenhagen Denmark, 
uh54@kk.dk, tlf.: 21 44 95 06  
 
For betydning for trafikken på statsveje:  
Områdechef Charlotte Vithen Vejdirektoratet, cv@vd.dk, tlf.: 22 16 70 72/Vejdirektoratets 
pressetelefon: 61 93 05 99 
 
For spørgsmål om Storebæltsbroen: 
Chef for koncernkommunikation Lene Gebauer Thomsen, Sund & Bælt, lgt@sbf.dk, tlf.: 21 70 44 
50 
 
For spørgsmål i relation til koordinationen i transportsektoren, fx inden for tog- og 

færgetrafik: 
Presseansvarlig Frederik Roed, Trafikstyrelsen, presse@trafikstyrelsen.dk, tlf.: 61 92 97 19.  
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