UDBYDERKATALOG
CYKELFREMMENDE LØSNINGER
Active Consulting

Active Consulting arbejder med skabe synergi mellem arbejde, privatliv og træning ved hjælp af cykling. De præsenterer en løsning, hvor cyklen kobler de tre domæner og samtidigt skaber overskud og
balance.
Kontakt Nils Eigil Bradtberg info@cycling-development.dk

Bicycle Innovation Lab

Bicycle Innovation Lab tilbyder services til organisationer, som kan hjælpe med at udvikle transportog cyklekulturen på arbejdspladsen. Det indebærer hjælp til indkøb af højkvalitetscykler med rabat,
lån af cykler, reparation af medarbejderes cykler, sundhed og træning med cykler, vejledning i at
bruge cykler i virksomheden samt mange andre cykelløsninger skræddersyet til den enkelte organisations behov.
Kontakt Joe Collins mail@BicycleInnovationLab.dk

By- og Pendlercykel Fonden

By- og Pendlercykel Fonden står for Bycyklen, som du kommer nemt rundt i byen på uden at skulle bruge tid på at vente på taxaer, sidde i bilkøer, lede efter parkering eller udtænke komplicerede
rejseplaner for at komme fra aftale til aftale. Medarbejdere kan få adgang til Bycyklerne uden at
skulle oprette individuelle konti til hver bruger. Og så får I rørt benene i frisk luft, samtidig med at I
bidrager til reduktion af trængsel og CO2-udslip.
Kontakt Sofie Kyhn Jakobsen skj@bycyklen.dk

Cykelven

Cykelven har et mobilt cykelværksted, der kommer ud til arbejdspladser en gang om ugen og tager
sig af din cykel, mens du bliver siddende ved skrivebordet. Deres mekanikere klarer alle reparationer
- både små og store - og du klarer booking og betaling online.
Kontakt Simon Søndergaard simon@cykelven.dk

Cyklistforbundet

Cyklistforbundet arrangerer kampagnen VI CYKLER TIL ARBEJDE - en anledning for både virksomheder og medarbejdere til at sætte positivt fokus på at cykle til arbejde.
De står også for certificeringsordningen CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS, hvor arbejdspladser kan
gøre det let og attraktivt for medarbejderne at cykle til arbejde ved eksempelvis at tilbyde gode
cykelforhold og motiverende aktiviteter.
Kontakt Trine Stig Mikkelsen tsm@dcf.dk

Donkey Republic

Donkey Republic tilbyder et fleksibelt og prisvenligt dele-cykel system. De kan nemt sætte ”hubs”
(som egentlig er virtuelle docking stationer) ved trafikknudepunkter og arbejdspladser. Samtidig
tilbyder de specielle pendlerabonnementer til Donkey cyklerne, så ansatte altid har adgang til en
dele-cykel til last-mile – eller mødetransport.
Kontakt Glenn Kaiser glenn@copenhagenbikes.dk

EBIKECENTER

EBIKECENTER er specialister i elcykler og har et af de største udvalg af elcykler i Norden. De fortæller om deres elcykler til mange forskellige behov - som de traditionelle dame- og herre-elcykler,
elmountainbikes og elladcykler. Og de tilbyder komplette elcykelløsninger til erhverv og private, som
elcykelleasing, faste serviceaftaler og rådgivning ud fra jeres individuelle behov.
Kontakt Jesper Hedegaard kontaktos@ebikecenter.dk

Jensen Cykler

Jensen Cykler vil demonstrere deres kvalitets el-cykler og fortælle om deres cykelservicekoncepter for virksomheder og en GPS-løsning, som er velegnet til flådestyring.
Kontakt Dennis Jensen dej@jensenproduction.dk
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Ren Cykel

Ren Cykel har en cykelserviceordning – der besøger din arbejdsplads og selv medbringer alle materialer. Ren Cykels dygtige medarbejdere står fra morgenstunden og tager imod og
servicerer kundens cykel, så den er klar til at flyve afsted, så snart det ønskes.
Kontakt Nikolai Riis info@rencykel.dk

Supercykelstier

Supercykelstisekretariatet står for samarbejdet omkring Supercykelstierne - et sammenhængende
net af cykelpendlerruter af høj kvalitet i hovedstadsregionen, som sikrer, at det er nemt at cykle til
og fra arbejde.
Kontakt Signe Helledi og Anna Garrett Supercykelstier@tmf.kk.dk

Gate21 - Test en Elcykel

Gate 21 har sammen med otte danske kommuner og otte hospitaler i Region Hovedstaden undersøgt, om gratis udlån af elcykler over en længere periode kan skabe nye, sunde og grønne transportvaner blandt medarbejdere og borgere. Deltagerne har vist, at det sagtens kan lade sig gøre at
pendle på cykel på de lidt længere distancer, hvis der er hjælp at hente i en elmotor.
Kontakt Anna Thormann anna.thormann@gate21.dk
Charlotte Hauerslev charlotte.hauerslev@gate21.dk

ANDRE TRANSPORTMIDLER
Me-Mover

Me-Moveren er et alternativ til bil og cykel, som træner hele kroppen, men samtidig er skånsom
mod led og ryg. Den er ideel til en aktiv transport til arbejde.
Kontakt Jonas Eliasson info@me-mover.com

TRIPL

TRIPL Urban Cargo Drive er en danskproduceret EU scooter 45 på el med stationcar cargorum. Den
kan bruges til transport til og fra møde, i byerne samt til varetransport. Den kører CO2-frit, optimerer tiden i trafikken med op til 40%, parkerer gratis og ubesværet.
Kontakt Morten Irming moir@ewii.com

GRØNNE BILLØSNINGER
Blaffernationen

Blaffernationen arbejder med at fylde bilerne mere op og eksperimentere med en mere intelligent
brug af ressourcerne i Vejkantsdanmark. Blaffernationen forsøger at udbrede det positive ved at
køre sammen samt at bygge alternative blafferstoppesteder rundt omkring i landet. De vil ikke lave
organiseret samkørsel, da det påvirker spontaniteten og det eventyrlystne.
Kontakt Carsten Thede carsten@blaffernationen.dk

Copenhagen Electric – Region Hovedstaden

Copenhagen Electric – Region Hovedstaden vil præsentere deres tilskudsordninger til elbiler og ladestandere.
Kontakt Mette Hoé Mette.hoe@regionh.dk

Fleetwise

Fleetwise er et konsulenthus, der rådgiver kommuner om administration og styring af bilflåden,
herunder muligheder og fordele ved at outsource de mange opgaver forbundet med drift og administration af en bilflåde. Fleetwise arbejder udelukkende med den offentlige sektor og tilbyder Fleet
Management løsninger skræddersyet til kommunale flådeejere.
Kontakt Claus Seitzberg cs@fleetwise.dk
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Green Mobility

Green Mobility har 400 dele-Bybiler i Københavnsområdet og tilbyder enkel, fleksibel og bæredygtig
transport. Bybilerne lokaliseres, bookes og låses op med Din Bybil app’en. Man betaler kun for den
tid, man bruger bilen og efterlader den ved ens destination inden for Zonen, hvor den næste bruger
kan leje den. Kom hen til standen, læg dit visitkort og deltag i konkurrencen, hvor du kan vinde gratis
kørsel til 10 af dine medarbejdere.
Kontakt Ajaja Kofoed aj@greenmobility.com

Hertz Delebilen

Hertz Delebilen byder velkommen til en dialog om mobilitetsløsninger med el-, hybrid- og øvrige
biler/varevogne. Løsningerne indeholder Car Sharing, time-, døgn- og månedsleje, puljebiler og telemetri i biler. Alle løsninger skræddersys til firmaets egne behov.
Kontakt Kasper Renström Østervig kasper.ostervig@hertzdk.dk

LetsGo

LetsGo Delebiler er en nem billøsning, som skåner miljøet og din økonomi. Slip for alt bøvl ved at eje
en bil. LetsGo giver dig nem adgang til en bil, der hvor du bor. Når du har behov for en bil, reserverer
du den og henter bilen på dens faste plads. Adgang til bil gennem LetsGo er billigere end at have sin
egen bil. Du betaler kun for de kilometer og timer, du har bilen.
Kontakt Alexander Kure ak@letsgo.dk

KOLLEKTIV TRAFIK OG ANDET
DSB

DSB Erhverv tilbyder erhvervskort og rådgivning til danske virksomheder og deres medarbejdere.
Erhvervskortet - offentlig transport som skattefrit personalegode - giver på korte og mellemlange
afstande en solid økonomisk gevinst til de fleste medarbejdere – også ved lejlighedsvis brug af bil
på turen til og fra arbejde. Fra næste år lancerer DSB Erhverv på pilotbasis mulighed for at købe
dør-til-dør rejser med offentlig transport og taxi.
Kontakt Tonny Lacomble toln@dsb.dk

IS IT A BIRD

IS IT A BIRD - et strategisk innovationsbureau - vil fortælle om, hvad der får folk til at ændre transportvaner og præsentere nogle konkrete løsninger blandt andet inden for adfærdsdesign og nudging.
Kontakt Louise Vang Jensen louise@isitabird.dk

Movia

Trafikselskabet Movia demonstrerer værktøjerne: Pendlertjek, Pendlerplatform og Pendler-analyse.
De to første giver den enkelte medarbejder viden om tid, økonomi, sundhed og
miljø. Analysen giver virksomheden et samlet overblik.
Kontakt Anja Puggaard APU@moviatrafik.dk

Moving People

I Moving People sætter mere end 70 virksomheder i Region Hovedstaden mobilitet på dagsordenen i
egen virksomhed og i netværk, der går på tværs af brancher og kommuner. Sammen arbejder de på,
at skabe størst mulig mobilitet for borgerne for mindst mulig CO2 gennem kommunal planlægning
af mobilitet og samarbejde i virksomhederne. I netværkene afprøver virksomhederne kendte og nye
transportløsninger til gavn for medarbejdere, virksomhedsvækst og bæredygtighed.
Kontakt Anna Thormann anna.thormann@gate21.dk
Charlotte Hauerslev charlotte.hauerslev@gate21.dk

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet og Københavns Kommune samarbejder om at øge fremkommeligheden i Hovedstaden ved at lave og udstille god aktuel trafikinformation. De sidder til dagligt sammen i Trafiktårnet
ved Dybbølsbro, hvorfra de arbejder med trafikinformationstjenesterne, Trafikken Hovedstaden,
Trafikinfo og Vintertrafik.
Kontakt Christian Huth crvh@vd.dk
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Kontakt
Anna Thormann Boesen anna.thormann@gate21.dk
Charlotte Hauerslev charlotte.hauerslev@gate21.dk
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