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Arbejdspladsers nålestiksaktioner for cykelfremme udarbejdet på workshoppen:  
Boost jeres cykelfremme – og lav en målrettet nålestiksaktion! 
 
Hvem er din 
målgruppe? 

Skitsér en eller flere 
aktioner til målgruppen: 

Arbejdspladsens 
handlingsplan: 

Internationale 
medarbejdere med 
mindre end 10 
kilometer til arbejde 

• Pulje af udlånscykler 
• En cyklementor der bor tæt på 

én 
• Cykelkursus 
• Socialt arrangement – 

cykeltur, cykelløb 
• Info til nye medarbejdere 
 

• Udkast til infomateriale til nye 
medarbejdere 

• Kommunikér nuværende 
tilbud målrettet 

• Etablér en mentorordning 
med en dansk kollega, der 
bliver cykelven 

• Involvér HR 
 

Medarbejdere med 5-
15 kilometer til arbejde 
og uden transport i 
arbejdstiden 

• Cykelambassadører – tips og 
tricks 

• Cykelkonkurrencer som ’Vi 
Cykler til Arbejde’ 

• Pendlercykler på stationen 
• Elcykel ladestandere 
• Elcykler i cykelbibliotek 
 

• Find cykelambassadører på 
virksomheden 

• Elcykler og ladestandere 
anskaffes  

• Involvér 
facility/servicecentrene 

 

Cyklister der skal 
motiveres til fortsat 
cykling og vil gøre 
noget for andre 
Via en konkurrence 

• Koble cykling til eksempelvis 
Danmarksindsamlingen. 

• Indsamling via cyklede 
kilometer eller en stafet. 

• Indstil til ledergruppe 
• Ansøg innovationspuljen i 

Moving People 
• Synliggør initiativet 
• Involvér ledelsen og 

kommunikationsafdelingen 
 

Medarbejdere under 7 
kilometer til arbejde, 
der ikke har brug for 
bilen i arbejdstiden 

• Minimér antallet af P-pladser 
til biler 

• Cykelreparation på 
arbejdspladsen 

• Etablere gode omklædnings- 
og badeforhold. 

• Skitsér forslag om P-
pladsreduktion og præsenter 
for ledelse/forvalter 

• Etablér cykel p-pladser 
• Kommunikér om ændringerne 

til ansatte 
• Involvér økonomidirektør, 

kommunikationsansvarlig og 
personaleansvarlig 
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Hvem er din 
målgruppe? 

Skitsér en eller flere 
aktioner til målgruppen: 

Arbejdspladsens 
handlingsplan: 

Medarbejdere med  
1) kort afstand og  
2) lang afstand til job. 

1) Bruge egne cykler 
2) Kampagne: Test af elcykler. Må 

man låne dem med hjem? 
 

• Indkøb af elcykler 
• Brug cykelbibliotek 
• Cykel-buddy-ordning  
• Lav en kommunikationsplan 

og skab gode fortællinger 
• Brug forskellige 

motivationsfaktorer 
• Rollemodeller 
• Involvér projektgruppen 
•  

Medarbejdere der 
kører i bil 5-15 
kilometer til arbejde. 
De har allerede bil og 
en vane med at bruge 
bilen. 

• Udlån af elcykler til pendling 
• Udpege testpersoner 
• Målrettet kampagne om at 

teste elcyklen – kun få pladser 
• Sundhedstest 
 

• Indkøb elcykler 
• Find testpersoner der skal 

teste en elcykel i stedet for at 
tage bilen 

• Følg op og formidl historier 

Bilister med kortere 
afstande til job, der kan 
være mere fleksible / 
mobilister. 
Det er en vane at tage 
bilen. 

• Lave en fælles målsætning – 
en grøn kultur 

• Forbedre faciliteter 
• Test en elcykel / racercykel? 
• Nye tjeneste elcykler 

• Undersøg prisaftaler på udstyr 
– rabatordninger 

• Forbedre faciliteter 
• Møde om vores målsætning 

og hvem er det konkret, vi 
taler om, der kan tage 
cyklen/kollektiv mere 

• Involvér cykelambassadører, 
som kan hjælpe med 
praktisk/rute mv. 

• Involvér facility 
 

Kolleger med en travl 
hverdag der gerne vil 
have tid til familien 

• Få en cykelserviceordning 
• Flere cykelparkeringspladser 
• Kørselsfradrag på cykel 
• Sikker cykelparkering 

• Ring til en cykelserviceordning 
• Lad dem servicere 

medarbejdernes cykler i 
arbejdstiden 

• Involvér HR og service 
 

Alle der har mindre end 
20-25 kilometer til 
arbejde 

• Puljecykler 
• Flere fordele for cyklister 
 

• Køb puljecykler 
• Gør det let at bruge / booke 
• Få service på cyklerne 
• Mål på sygefravær blandt 

lånerne 
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Hvem er din 
målgruppe? 

Skitsér en eller flere 
aktioner til målgruppen: 

Arbejdspladsens 
handlingsplan: 

Medarbejdere med 
mindre end 10 
kilometer til job 

• Skab lighed mellem service til 
bilister og cyklister 

• Bilparkering er 7 gange dyrere 
• Hold et konstant fokus og 

påmindelser om cykling 
eksempelvis med events 

• Belønning / straf 
• Info for at sætte en dagsorden 

• Lav en handlingsplan, der 
matcher virksomhedens 
selvforståelse omkring ansvar 
for miljø og sundhed 

• Sig det højt og forpligt hele 
virksomheden 

• Commit offentligt 
• Involvér hele vejen rundt, 

transport er relevant for alle. 
Ledelsen/Direktøren • Få ledelsen til at udlåne 

elcykler til medarbejderne i en 
prøveperiode 

• Indhent tilbud hos 
leverandører 

• Indstil til ledelsen 
• Dokumentér effekten af, at 

flere cykler (sundhed, CO2, 
økonomi) 

Involvér bestyrelsen og 
medarbejderne 

Ansatte ved store 
virksomheder i 
grundejerforeningens 
område med 5-15 
kilometer til arbejde. 
Bilpendlere. 

• Test en elcykel på tværs af 
virksomheder 

• Indhent fakta, der 
understøtter fordelen ved 
alternativer til bilen 

• Undersøg, hvilke 
forretningsmodeller der findes 

• Undersøg målgruppen 
• Lav en model, der giver 

mening for grundejerforening, 
virksomheder og brugere 

• Rejse økonomi til projektet 
• Involvér HR, bestyrelse, 

leverandører, rådgiver 
B2B  
5-10 kilometer til 
virksomhed, engageret 
i at skabe cykelnetværk 

• Test, tøj, hastighed og vægt. 
• Social event 
• Foredrag der afhjælper 

hverdagens udfordringer 
• Viden 

• Fokus på barrierer i 
virksomheden 

• Fokus på transportoplevelser 
• Øget fokus på hvorfor og 

hvordan i stedet for hvad 
• Involvér HR, ledelse, 

kulturorg. 
 
 


