
Aktiviteter og storskærm i Byparken

Roskilde er 
startby for 

Tour de France 
Fredag den 1. juli 2022

Find alt du bør vide på
alletiderstour.roskilde.dk

Du befinder dig på 

Tour de France-ruten

Lørdag den 2. juli 2022

Søndag den 3. juli 2022

Aktiviteter og storskærm i Byparken

Aktiviteter og storskærm i Byparken
Kom og se første etape fra Kbh.

Kl. 14-19

Uddeling af merchandise
på Stændertorvet og hos udvalgte butikker i Algade. 
Se hvor og hvornår på alletiderstour.roskilde.dk

Kom ned i Byens HusKl. 18-21

Kl. 9.00 

Kl. 9-20

Kl. 9.50

Kl. 11-20

Kl. 11-12

Kl. 10.50 

Kl. 12.15

Kl. 12.20

Kl. 12.35

Ca. kl. 14

Kl. 9.00 

Specialbyggede biler, musik, dans og officiel merchandise

Kom og se tredje etape fra Vejle til Sønderborg.

75 meter vest for Astersvej på Sdr. Ringvej. 
Christian Prudhomme vifter cykelløbet i gang.

Vejafspærringer ophæves i Roskilde.

Foto ASO /Thomas. Maheux

Foto: Roskilde Kommune

Reel start – 0 km Foto ASO /Pauline Ballet

Foto ASO /Pauline Ballet

Placeret mellem Roskilde Domkirke 
og Vikingeskibsmuseet.

Placeret mellem Roskilde 
Domkirke og Vikingeskibsmuseet.

Ved Vikingeskibsmuseet

Placeret mellem Roskilde Domkirke 
og Vikingeskibsmuseet.

Officiel start på Stændertorvet
Den officielle startceremoni. Feltet cykler i parade 
med Tourens løbsdirektør Christian Prudhomme forrest.

Fiktiv start Rundkørslen ved Skt. Clarasvej. 
Rytterne samles og kører sammen mod Stændertorvet

Musicon åbner med storskærm og aktiviteter

Rytterpræsentation i ’Le Village’

Reklamekaravanen kører på ruten

Le Village åbner (ASO’s VIP-område) 
Foran Vikingeskibsmuseet vil ASO og deres sponsorer 
udstille gimmicks, præsentere rytterne og du kan deltage 
i diverse konkurrencer.

Continental Cadets Junior
10 unge udvalgte cykeltalenter fra Region Sjælland cykler de første 
30 km. af anden etape. (5 ud af 10 er talenter skabt i Roskilde)



Roskilde er 
startby for 

Tour de France 

Trafik-info

Bestem dig for, hvad du vil opleve

Hop på cyklen, tag det offentlige eller gå

Kom afsted i god tid og husk tålmodighed

På med smil, gult, grønt, hvidt eller prikket

Skal du opleve Tour de France, 
den 2. juli, så følg disse råd:

Del dine oplevelser med #alletiderstour

Du befinder dig på 

Tour de France-ruten

Find et interaktivt rutekort over Roskilde. 
Zoom ind og planlæg din egen rute på dagen 
- og se info om afspærring, toiletforhold, parkering, 
oplevelseszoner, ruten - og meget mere.

Find rundt i Roskilde den 2. juli

roskilde.letourcph.dk

Du kan altid komme ud af Roskilde 
den 2. juli med bil

trafikinfo.dk

-men det er sværere, at komme ind. Hold dig 
opdateret om trafikken på 



10 om Touren
1. En af de tunge drenge
Sammen med De Olympiske Lege og VM i fodbold hører Tour de France til blandt de største 

idrætsbegivenheder i verden. Over tre uger i juni og juli måned danner de franske landeveje 

ramme om store sejre, drømme og nederlag. Tour de France 2022 bliver den 109. udgave af 

cykelløbet. 

2. Tre etaper på dansk jord
1. juli - 13 km. rundt i København  

2. juli - 202 km. fra Roskilde til Nyborg  

3. juli - 182 km. fra Vejle til Sønderborg 

4. juli er der hviledag og dagen, hvor rytterne flyver til Dunkerque i Nordfrankrig

3. Tour de Femmes
Kvinderes Tour de France er fordelt over otte etaper, hvor mændenes er fordelt over 21 etaper. 

Kvinderne kører knap 1.000 km fra Eiffeltårnet i Paris den 24. juli, mens der er mål på 

stigningen La Super Planche des Belles Filles den 31. juli. Tour de Femmes transmitteres i 170 

lande.  Cecilie Uttrup Ludwig og Emma Norsgaard deltager fra Danmark.

4. En fransk verdenssensation 
Tour de France bliver transmitteret i 190 lande og har mellem 15-25 mio. seere på verdensplan 

- afhængigt af etapen. Der forventes at være mere end 900.000 tilskuere i Danmark. Det er 24. 

gang, siden 1954, at Tour de France starter uden for Frankrig, og Danmark bliver den tiende 

nation, der har værtsskabet.

5. Roskilde skaber talenter
I Roskilde Kommune er der to aktive cykeltalenthold: Roskilde Cykle Ring og Team NPV Carl Ras 

Roskilde Junior. Tidligere verdensmester i landevejscykling Mads Pedersen er et af mange talenter 

fra Roskilde. På tour-ruten i 2022 kan du møde tre unge talenter fra Roskilde Cykle Ring: 

Anton Louw Larsen, Mads Andersen og Klara Schlüter og to fra Team NPV: Theodor Storm 

og Kristian Egholm, som kører de første 30 km. af anden etape i Roskilde. 

6. Behind the scenes
Tour de France består ikke ”bare” af 176 cykelryttere, løbet involverer mange tusinde mennesker, 

1.400 biler, 22 teambusser, lastbiler og motorcykler, samt syv helikoptere, der bl.a. filmer 

cykelløbet direkte fra luften. Karavanen består af specialbyggede biler, der leverer musik, 

dans og merchandise.

7. Gul, grøn, prikket og hvid
Skulle en rytter være så dygtig at have cyklet sig til flere trøjer samtidig, er hierarkiet for hvilken 

trøje, der skal køres i, således:

• Den gule førertrøje (fører hele løbet)

• Den grønne pointtrøje (Point deles ud ved målstregen og ved spurter undervejs.)

• Den prikkede bjergtrøje (Bedste cykelrytter med flest vundne bjergpoint.)

• Den hvide ungdomstrøje (Bedste rytter under 26 år i det generelle klassement.)

8. Tis de France 
Når man skal, så skal man! Rytterne tisser, mens de sidder på cyklen, du ser det bare ikke på TV. 

De fikser som regel afladningen i de første 5-10 minutter af løbet, hvor der er mindst fare for 

udbrud. De indtager rigeligt med væske fordi det er så varmt i juli, så de ikke rigtig har andre valg 

end at komme af med det undervejs. 

9. Raketvidenskab på to hjul
Der er mange og strenge krav til cyklerne: De må ikke være mere end 185 cm. i længden og 50 cm. 

i bredden. Der er også begrænsninger for størrelsen på hjulene, som må være mellem 70 og 55 

cm. i diameter. Tour-cyklerne må ikke veje under 6,8 kg. I den vægt er tilbehør som cykelcom-

putere og drikkedunke ikke medregnet. Det vil sige, at de skal fjernes, når en cykel skal vejes.

10. Gul og Orange på samme tid  
Når Tour de France bliver afholdt lørdag den 2. juli, er det samtidig sidste dag på årets Roskilde 

Festival. Vi kan altså se frem til en mangedobling af byens indbyggertal når den gule folkefest 

stråler om kap med den velkendte ”orange feeling”. 

Du befinder dig på 

Tour de France-ruten

Foto:  ASO / Thomas Maheux

Foto:  Roskilde Kommune

Foto: ASO / Hervé Tarrieu
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Roskilde 
Station

Roskilde 
Festival

Helikopter 
dropzone

Publikums-
rampe

Storskærm
Se 1.-3. etape i DK (TV2)

Cykelaktiviteter
Mad og drikke
Akustisk musik

Storskærm, 
hygge og musik

1.-3. juli

Cykelløbet vinkes i gang 
Start Réel

Musicon
Storskærm (TV2)

Aktørerne holder åbent

’Animation
Publique’ 

Vikingeskibsmuseet

Sdr. Ringvej

Ruten 

135.000 
gæster fejrer 
50. jubilæum

Afkørslen
er forbeholdt 
gæster til Roskilde Festival

Afkørsel afspærret 
i begge retninger

Danmarks 
længste allé

Med vores Tour de France sejl ønsker vi at fremhæve Roskilde og Danmarks stolte traditioner på søen, fra  
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Tour de France sejl på Roskilde Fjord

Fiktiv start
Rytterne tager en 

hyggetur til Stænder-
torvet, hvor den offi-
cielle startceremoni 

finder sted

Officiel 
startceremoni

Hvor skal du 
opleve Touren?

Ruten i Roskilde er 14,2 km.

Du befinder dig på 

Tour de France-ruten
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Roskilde Ø
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Ringstedvej
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Roskilde SØ

12
Roskilde S

Km. 0

Find et interaktivt rutekort over Roskilde 
-og alt andet du bør vide på
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14
Roskilde V

Du kommer bedst frem den 2. juli på cykel, 
med det offentlige eller ved at gå.

Se programmet for 1.-3. juli på den anden side.

Sdr. Ringvej 
/Astersvej

Byparken

’Animation 
Publique’
’Le Village’ 
(VIP-område)

Junior cykelløb 
Tour-karavanen starter

Teambusser kører ruten
’Le Village’

Rytterne præsenteres
TV2 studie

Det smukke spot
og bedste udsyn

Bilfri zone
Helikopter dropzone

Familievenligt /dagtur 
Handicapvenligt


