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Gode faciliteter Cykelparkering

Cykelservice Cykelbibliotek

•  Skab gode rammer
•  Forkæl cyklisterne

Cykelparkering udendørs     
 - let tilgængeligt tæt på indgange 
 - placeret synligt  
 - tilstrækkelig kapacitet 
 - stabile cykelstativeer  
 - godt belyst i mørke 
 - eventuelt overdækket

Cykelparkering indendørs
 - let tilgængeligt 
 - gode adgangsveje  
 - godt skiltet 

Eget værksted
 - et værksted med det mest grund- 
læggende værktøj og en luftpumpe og 
lappegrej, så medarbejderne selv kan 
servicere deres cykler. 

Aftale med lokal cykel-
handler eller cykelservice
 - som kommer forbi bestemte dage 
og servicerer medarbejdernes cykler 
mod betaling. 

Bibliotek med forskellige 
cykler kan stilles op på jeres 
arbejdsplads.
Test hvilke cykeltyper, der 
passer bedst til jer.
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Stationscykler Medarbejdertilbud: 

Cykelvenlig  
arbejdsplads

Forkælelse /  
belønning af cyklister 

En last-mile løsning
• Skab bedre forbindelse til offentlig     
 transport i området

• Flere virksomheder kan dele cykler,     
 elektronisk lås og app 

• Forskellige operatører kan opstille     
 cykler (Donkey Republic eller By-      
 cyklen)

• Tilbyd pakke med pendlerkort og      
 ”abonnement”/ 
 adgang til cykel

• Investér i egne 
 stationscykler 
 med logo

Kvalitetscykler - med logo? - 
til god pris
• En god cykel gør det lettere og sjovere   
 at cykle til arbejde. 

• Virksomheden kunne lave en aftale     
 med en leverandør af cykler, der giver   
 medarbejderne mulighed for at købe   
 kvalitetscykler til en god pris. 

• Eksempelvis Medarbejdercyklen.dk
• Logo på cyklen?

Bliv certificeret som “Cykel-
venlig arbejdsplads” gennem 
Cyklistforbundet. 
• Det er god intern og ekstern branding 
Ordningen findes på tre niveauer  
– guld, sølv og bronze. 

Få tjek på:
• Cykelparkering
• Faciliteter
• Værksted og service
• Motivation

Belønning i form af eksempelvis gaver 
for at cykle kan være incitament for 
medarbejdere til at vælge cyklen og at 
fastholde eksisterende cyklister. 

Forkælelsen kan bestå i et sæt lækkert 
regntøj, smarte cykeltasker til computer 
eller indkøb på vejen hjem. Det kan også 
være rundstykker ”fordi, de fortjener 
det”. Formålet er at præmiere og synlig-
gøre de cyklende medarbejdere. 
Det skal være klart:
• hvad det kræver for at få belønningen
• dokumentation for at man cykler
• hvorfor nogle medarbejdere belønnes      
 frem for andre 

• om ordningen kræver beskatning m.m. 



Man kan som arbejdsplads koble sig på 
den eksisterende landsdækkende kam-
pagne ”Vi Cykler Til Arbejde” og eksem-
pelvis:

• betale deltagergebyret 
• sætte interne præmier på spil, 
• udvikle egne kampagner, som så gen- 
 nemføres løbende eksempelvis i sam- 
 arbejde med arbejdspladser i området. 
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Kampagner

Test en elcykel Vi cykler til arbejde

Hovedingredienserne i en effektfuld kampagne 
er fællesskab, venskabelig kappestrid med 
præmiering og synlighed. 

Test af nye rejservaner viser sig igen og igen at 
være en god måde at få folk til at ændre vaner.

Gør det selv, sammen med andre virksomheder 
eller tilmeld virksomheden eksterne kampagner.

Erfaringerne fra ”Test en el-cykel” viser, 
at udlån af elcykler er meget effektivt 
i forhold til at hjælpe bilister fra bilen 
over på cyklen. 

En virksomhed kan med stor fordel ind-
købe et antal elcykler, som herefter ud-
lånes til medarbejderne i en periode på 
eksempelvis 3 måneder mod at medar-
bejderen forpligter sig til at anvende  
elcyklen frem for bilen for eksempel  
3 dage om ugen. 


