
Faktaark - cykelbibliotek 

 

Hvad er et cykelbibliotek? Hvad kræver det og oprette og drive det, og ikke mindst hvad er interessen, og 

potentialet for at rykke folk mod et mere bæredygtig transportvalg? Følgende er en kort introduktion baseret 

på erfaringerne fra Miljøpunkt Amagers cykelbibliotek og Helsingørs cykeltek. 

 

Cykelbiblioteket 
Da Miljøpunkt Amager i 2011 i projektet 

Bicycle Innovation Lab etablerede deres 

cykelbibliotek var det det første af sin art i 

verden. Cykelbiblioteket giver folk 

mulighed for at afprøve alternative former 

for cykler, og på den måde prøve på egen 

krop hvilken type cykel der egner sig 

bedst i forhold til den transport man har. 

Siden hen har Helsingør etableret 

Cykelteket efter tilsvarende model, og 

mange andre byer har ligeledes oprettet 

deres egne cykelbiblioteker. 

Hvorfor tilbyde et cykelbibliotek? 
Cykelbiblioteket er med til at nedbryde 

barrierer når man overvejer om man skal 

investere i fx en ladcykel eller en elcykel. I 

forhold til en almindelig cykel er der tale om relativt store investeringer, og prisen kan derfor blive en barriere 

i forhold til en vaneændring. Muligheden for at låne og teste den ønskede cykel i en periode og se hvordan 

det fungerer i hverdagen er med til at lette skiftet, da usikkerheden omkring investeringen fjernes.  

 

Effekter  
I både Miljøpunkt Amager og i Cykelteket i Helsingør har man undersøgt effekten af at teste nye cykeltyper1. 

Lånerne er bl.a. blevet spurgt om oplevelsen med den lånte cykel, om cyklen har ændret deres opfattelse af 

mulighederne for at cykle – eller ligefrem har fået dem til at ændre transportvaner. 

Svarene viser, at knap hver fjerde (73 %) har cyklet ture længere end 10 kilometer på den lånte cykel. Det 

viser et stort potentiale for overflytning fra andre transportformer til cykel, da langt de fleste normalt fravælger 

cyklen på distancer over 10 km (figur 1).  

Cykelbiblioteket udlåner forskellige former for lad- og transportcykler. 20 % af lånerne anfører, at cyklen løste 

et behov, som de ellers ville have løst med bil eller fragtmand. 7 % vurderer i samme forbindelse, at en 

ladcykel kan reducere deres behov for at køre i bil.  

  

                                                      
1 Konklusionerne stammer fra besvarelser på baggrund af 568 udlån i Bicycle Innovation Lab i perioden 2011-2015. 
Slutrapport for projekt CP11I/11-107. Data fra Cykelteket i Helsingør stammer fra brugerundersøgelse med 399 
besvarelser. I det følgende er datakilden angivet som en af de to.  



Figur 1: Længste tur på lånecyklen2 

 
 

Blot 20 % angiver at cykellånet ikke vil få dem til at ændre på deres nuværende transportmønster. Næsten 

hver anden (44 %) angiver efter at have testet en cykel, at de ville cykle mere hvis de havde en tilsvarende 

cykel selv (figur 2). 

 

Figur 2: Hvis du havde en lignende cykeltype, hvordan ville det påvirke dine transportvaner? 3 

 
 

  

                                                      
2 Data fra Miljøpunkt Amager 
3 Data fra Cykelteket i Helsingør  
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Figur 3: Efter at have prøvet denne cykel, overvejer du så at købe denne eller en lignende 

cykeltype?4  

 

 

Hver anden overvejer at anskaffe sig en tilsvarende cykel efter låneperiodens udløb (figur 3).5 Specifikt for 

el- og ladcykler er det hele 60 - 70 % der overvejer at anskaffe sig en efter endt lån.6  

Samlet set angiver 60 % at de ville cykle mere hvis de havde en tilsvarende cykel. 10 % ville erstatte deres 

daglige pendlingstur i bil enten med en cykeltur hele vejen, eller cyklen i kombination med kollektiv transport.  

Hvem er den typiske låner? 
52 % af Cykeltekets lånere cykler dagligt, enten hele vejen, eller i kombination med andre transportmidler, 

og for dem handler det således mest om hvilken cykel der er den rigtige i forhold til et konkret 

transportbehov. Men hele 39 %7 er primært bilister i det daglige, og altså personer, der er overvejer at lægge 

deres transportvaner om. 

Cykelbiblioteket i Helsingør har i de første to år haft omkring 1.800 udlån fordelt på 900 lånere.  

 

Finansiering af cykelbibliotek 
Der er flere muligheder for at skaffe medfinansiering. Nedenstående er et udpluk af idéer. 

 Brugerbetaling. I Miljøpunkt Amager koster det 300 kroner om året, at få mulighed for at låne cykler, 

selve lånet er gratis, men der opkræves et gebyr for for sen aflevering. 

 Sponsorater. For at reducere udgifterne kan man overveje eksempelvis sponsorater hvor virksomheder 

køber sig til reklameplads på cyklerne. Alternativt så brug pladsen til at reklamere for cykelbiblioteket.  

 Leasing. I stedet for køb af cykler overvej om en leasingordning – administreret af den cykelhandler, der 

også har serviceaftalen – kan være en billigere løsning.  

 Samarbejde. Tal eventuelt med nabokommunerne om at lave et fælles cykelbibliotek – en løsning der 

kan være til gavn for alle. Og bidrage til at holde administrationsomkostningerne nede. 

Overslag over omkostninger til etablering og drift 
Eksemplerne nedenfor på omkostninger for etablering og drift er baseret på Cykeltekets regnskaber for 

opstart i 2014 og drift i 2015 og 2016. Opstarten kostede knap halvanden million kroner, og de årlige 

driftsudgifter ligger på en halv million kroner. Nedenstående beskriver hvordan midlerne er anvendt. 

 

                                                      
4 Data fra Cykelteket – Helsingør 
5 Data fra Miljøpunkt Amager 
6 Data fra Miljøpunkt Amager 
7 Data fra Cykelteket – Helsingør 
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Oprettelse af cykelbibliotek8   

Indretning, cykler og indretning   

    Container og indretning            160.000  

    Cykelindkøb            630.000  

Kommunikation  

    Website, bookingsystem, åbningsevent m.v.            210.000  

    Evaluering, spørgeskema               25.000  

    Tryksager, fotograf og lign.               50.000  

Ekstern konsulentbistand   

    Konsulentbistand             350.000  

I alt kr.         1.425.000  

 
 

Årlige omkostninger til drift og vedligehold9  

Eftersyn og reparation  25.000  

Nyanskaffelser (cykler) 100.000 

Lønudgifter 250.000  

Kommunikation og markedsføring 40.000  

    Events 70.000  

    Hjemmeside 10.000  

I alt kr. 495.000  

 

Serviceaftale 
Få oprettet en serviceaftale med en lokal cykelhandler om vedligehold af cyklerne, så der garanteres at 

cyklerne er i kontinuert god stand.  

 

Vil du vide mere? 
Kontakt Mobilitet i Movia, vi hjælper dig videre. 

Mobilitet, Enhed for Trafik og Plan 

Søren Fischer Jepsen 

e-mail: sje@moviatrafik.dk 

Telefon: 36 13 16 14  

                                                      
8 Data fra Cykelteket – Helsingør 
9 Data fra Cykelteket – Helsingør  
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