KAMPAGNEGUIDE: CYKELUGE

SKAB EN STÆRKERE
CYKELKULTUR PÅ DIN
ARBEJDSPLADS
En guide til virksomheder som vil
gennemføre en cykelugekampagne
for medarbejderne

I samarbejde med
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Denne guide indeholder information til jer, som arbejder med
cykelkulturen på jeres arbejdsplads. Guiden viser jer, hvordan I kan
gennemføre en cykelugekampagne. Det vil sige en uge, hvor jeres
virksomhed sætter fokus på cykling - og det kan jeres virksomhed
gøre alene eller sammen med andre i et netværk.
Gør I det som enkelt virksomhed, har I selv styr på hele processen,
og der er mindre koordineringsarbejde.
Gør I det sammen med andre virksomheder, er fordelen, at I højst
sandsynligt kan forhandle jer til billigere priser hos eventuelle
aktører, som I engagerer i cykelugen. Herudover kan I uddelegere
opgaver mellem jer.
Guiden er udarbejdet af Smart Mobility netværket i Hvidovre,
Moving People og Gate 21 på baggrund af erfaringer med at lave
en cykelugekampagne i virksomhederne:
IF Skadeforsikring A/S
Chr. Hansen A/S
KLS Pureprint A/S
God fornøjelse!

Kontakt

Senior projektleder
Charlotte Hauerslev
Telefon: 5387 7003
Mail: charlotte.hauerslev@gate21.dk
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1. HVORFOR LAVE EN
CYKELUGE?

HVAD ER EN CYKELUGE?

Baggrund i trafikale udfordringer – og drømmen om at cykle
Der findes mange gode grunde til at arbejde med cykelkampagner. Cykling på arbejdspladserne bidrager til mindre
CO2-udledning, sundere medarbejdere, vægttab, trivsel og
sammenhold blandt kollegerne. I områder med meget trængsel kan det ovenikøbet være tidsbesparende.
En undersøgelse fra COWI viser, at hele 38 procent af bilister,
der dagligt pendler til arbejde, drømmer om at cykle mere.
Andre undersøgelser fra Moving People viser, at næsten
halvdelen af medarbejdere i hovedstadsregionen har mindre
end 10 kilometer til arbejde og vil derfor relativt nemt kunne
cykle til arbejde. Der er altså et stort potentiale for at
nspirere medarbejdere til at cykle mere.

En cykeluge er en uge, hvor en
eller flere virksomheder sætter
fokus på de muligheder, medarbejderne har for at cykle til og
fra arbejde og i arbejdstiden.
Cykelugen inspirerer gennem
flere forskellige aktiviteter
medarbejderne til at cykle mere.
I denne guide finder I vejledning
og inspiration til, hvordan I kan
lave en cykeluge i jeres virksomhed - eller sammen med andre
virksomheder.

Skab en cykeluge i egen virksomhed - eller sammen med andre virksomheder
Denne guide tager udgangspunkt i et eksempel, hvor tre virksomheder på Avedøre Holme er
gået sammen for at inspirere deres medarbejdere til at cykle mere. Det er sket over en uge
- kaldet cykelugen - hvor virksomhederne med forskellige aktiviteter har inspireret medarbejderne til at cykle mere.
Medarbejderne i IF Skadeforsikring A/S, Chr. Hansen A/S og KLS Pureprint A/S er blandt
de cirka 9.000 mennesker, der hver dag møder ind på arbejde på Avedøre Holme. Det giver
trafikale problemer - især i morgen- og eftermiddagstrafikken. Måske er det også sådan, der
hvor din virksomhed ligger? Måske drømmer dine medarbejdere om at cykle – og kan nudges
ud af bilen bare en gang imellem? Til gavn for sundheden, klimaet og måske for det kollegiale
fællesskab med virksomheder i nabolaget.
Denne guide viser, hvordan I kan gennemføre en cykelugekampagne, der giver jeres medarbejdere lyst til at skifte gaspedalen ud med reflekspedalerne. I kan – som i Avedøre Holme – vælge
at gå sammen med andre virksomheder. Eller I kan kaste jer ud i en cykeluge i egen virksomhed.
Tag udgangspunkt i virksomhedens strategiske afsæt
Når I planlægger en cykeluge, kan I med fordel koble den til virksomhedens strategiske målsætninger, eksempelvis i forhold til at være en attraktiv, sund eller grøn arbejdsplads. På den måde
kan en cykeluge bidrage som en løftestang til at indfri målene.

Medarrangør af cykelugen hos
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CYKELUGE

Folk var begejstrede for elcyklen. Der
er faktisk flere medarbejdere, der har
valgt at købe en elcykel og dermed
tage cyklen til arbejde fremadrettet i
stedet for bilen.”

2. INDHOLD I EN
CYKELUGE
Aktiviteter i en cykeluge
Virksomheden kan tilbyde medarbejderne forskellige
cykelaktiviteter i en cykeluge. På virksomhederne
i Avedøre Holme kunne medarbejderne i løbet af
cykelugen afprøve forskellige løsninger og være en
del af følgende aktiviteter:

Supercykelstierne kom med
god info og et godt indlæg.
Der er helt klart potentiale i
at få nogle flere ud af bilen
og op på cyklen - elcykel eller
almindelig cykel. Derfor er det
også vigtigt at sikre cyklistens
sikkerhed som den bløde i
trafikken.”
Arrangør af cykelugen hos
Chr. Hansen

■■ Ren

Cykel tilbød et mobilt cykelværksted,
så cyklen kunne blive ordnet, mens medarbejderen var på arbejde.

■■ EBIKECENTER

stillede ti elcykler til rådighed, som medarbejderne kunne teste i løbet af

cykelugen.
■■ Green

Mobility stod klar med en række elbiler, som kunne lejes som supplement til cyklen.

■■ Sekretariat

for Supercykelstier var på besøg to gange. Først for at fortælle om hovedstadsområdets supercykelstier, og hvordan man kan arbejde med at få flere op på cyklen
på arbejdspladsen. Ved andet besøg besøgte de en kantine og talte med medarbejderne
om mulighederne.

Der er desuden udviklet et katalog med flere cykel- og mobilitetsløsninger, som I som virksomhed kan lade jer inspirere af i planlægningen af jeres cykeluge - se bilag 5.

CYKELUGE
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Formål og succeskriterier
I kan med fordel udvikle en række succeskriterier og
formål, som passer til jeres virksomhed eller hvis I er
flere virksomheder - for jeres netværk.
Formålet med cykelugen blandt virksomhederne på
Avedøre Holme var at skabe en ny kultur på Avedøre Holme, hvor dét at cykle er en naturlig måde at
transportere sig på. Herudover har virksomhederne
nævnt flere succeskriterier for cykelugen:
■■ At

medarbejderne fik testet de cykelløsninger af, som virksomheden tilbød i løbet af
cykelugen.

■■ At

der blev skabt et fokus på det at cykle
blandt medarbejderne, og at der blev talt mere
om cykling.

Vi fik gjort opmærksom
på cykelugen i hele huset!
Hvor mange ekstra
cyklende, dette har givet om nogen? - er vanskeligt
at sige.
Det er for mig at se heller
ikke det væsentligste på
kort sigt. Det vigtigste er
at skabe bevidsthed om,
at det er en reel mulighed,
og at vi som virksomhed
understøtter dette på
alle mulige måder. Dette
synes jeg faktisk lykkedes
fint.”
Arrangør af cykelugen hos
If Skadeforsikring

■■ At

man i erhvervsområdet fik sat fokus på
at skabe gode rammer for cyklisterne, så det
fremover bliver mere sikkert og trygt at cykle i
et område med megen tung trafik.

Kommunikationsmateriale
For at koordinere jeres kommunikation og planlægning kan I udvikle en koncept- og kommunikationsplan. I kan lade jer inspirere af den plan, de tre virksomheder på Avedøre Holme udviklede - se bilag 1. Herudover blev der i forbindelse med cykelugen produceret flere forskellige
kommunikationsmaterialer:

Eksternt:

■■ Fælles

pressemeddelelse - se bilag 2. Pressemeddelsen blev fulgt op af opringninger til de
medier, som har fået pressemeddelelsen.

■■ En

reportage fra cykelugen med tekst/billeder/video til lokal medier - invitér eventuelt en
lokal journalist i cykelugen.

Internt:

■■ Fælles

flyer - se bilag 4 - indhold kan også anvendes i plakat.

nyhedsbreve og tekster til intranet, baseret på koncept- og kommunikationsplanen
- se bilag 1.

■■ Informationsmøder

for medarbejderne.
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■■ Interne

3. PRAKTISK VEJLEDNING TIL AT
GENNEMFØRE EN CYKELUGE
I dette afsnit finder I en oversigt over en række aktiviteter, I som virksomhed kan gennemføre
op til, under og efter en cykeluge. Antallet af uger til planlægning, gennemførsel og opfølgning
skal ses som et minimum og forudsætter, at virksomheden - alene eller sammen med andre
- allerede har besluttet at gå ind i en cykeluge, har sikret accept og forankring i virksomheden
samt har planlagt, hvornår ugen skal ligge. I kan med fordel afholde en cykeluge i april måned
som optakt til kampagnen Vi Cykler til Arbejde, der løber i maj måned.

Indledende fase 10-12 uger før kampagnestart
Fælles møde

Afhold et fælles møde - internt i egen virksomhed eller sammen med andre virksomheder -,
hvor I udvikler jeres katalog over cykel- og mobilitetsløsninger. Tag eventuelt udgangspunkt i
eksemplet i bilag 5. Vurdér om, I vil have andre cykelløsninger. Herudover skal I:
■■ Beslutte

hvem, der laver aftaler med
leverandører af cykelløsninger og
oplægsholdere.

■■ Aftale

hvilke kommunikationsmaterialer,
I vil lave og uddelegere opgaverne.

■■ Udpege

en eller flere ansvarlige for
kommunikation og koordinering.

Den anden elcykel var jeg så
heldig at låne i fire dage på den 13
kilometer lange strækning, jeg har
til og fra arbejde. Det var skønt
og helt klart et godt alternativ for
mig, fordi jeg allerhelst vil cykle
hver dag. Så jeg investerer nok
snart i en elcykel.”

■■ Sæt

egne succeskriterier og mål med
jeres cykelugekampagne i hver enkelt
virksomhed - og i fællesskab, hvis I er
flere virksomheder.

Arrangør og testkører på elcykel hos
KLS - Pureprint

Efter mødet

Den eller de ansvarlige for kommunikation og koordinering skal:
■■ Udarbejde

en koncept- og kommunikationsplan for cykelugen - se bilag 1.

■■ Koordinere

events - eventuelt på tværs af virksomheder, hvis I er flere - for at forenkle
kontakten med udbyderne.

■■ Lave

en aktivitetsplan for hvor og hvornår, aktiviteterne foregår - se bilag 3.

CYKELUGE

■■ Indsamle

statements fra alle virksomheder, hvis I er flere, hvor virksomheden udtrykker
opbakning til cykelugen og profilerer virksomhedens formål med deltagelsen.
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■■ Udarbejde

en pressemeddelelse - se bilag 2 og beslutte hvilke medier, den skal sendes til.

■■ Udarbejde

fælles flyer - se bilag 4 - og få den trykt i et aftalt antal.

■■ Eventuelt

udarbejde en fælles plakat og få trykt i et aftalt antal.

Virksomhedsrepræsentanten skal:
■■ Undersøge

de aftalte cykelløsninger og eventuelt andre lignende løsninger.

■■ Indgå

aftaler med leverandører af cykelløsninger om det praktiske set-up som udlån af
elcykler, besøg af cykelservice og delebilsordning.

■■ Indgå

aftaler med leverandører om, hvor og hvornår de enkelte aktiviteter finder sted.
Dette meldes ind til de ansvarlige for den fælles kommunikation og koordinering, som laver
den overordnede plan.

■■ Tage

kontakt til egne direktører og kommunikationsafdeling og indhente statements
som fortæller om, hvorfor den enkelte virksomhed deltager i cykelugen. Disse statements
sendes til den/de ansvarlige for kommunikation og koordinering til brug i koncept- og
kommunikationsplan, pressemeddelelse og flyer.

■■ Finde

ud af om der er tiltag, I har lyst til at lave internt på hver enkelt virksomhed.

Planlægningsfase 6-8 uger før start
Fælles møde eller praktisk koordinering over mail
■■ Alle

løsninger og cykelorganisationer præsenteres.

■■ Aftaler

kommer helt på plads i forhold til,
hvornår hver cykelløsning og hvert cykelarrangement skal være på den enkelte virksomhed. Eksempelvis: hvornår bliver elcykler
leveret og afhentet.
og kommunikationsplan for
cykelugen, pressemeddelelse, flyer og andet
materiale gennemgås.

■■ Andet

relevant drøftes.

Der var meget positiv
respons på besøget fra
Supercykelstierne. Det er
svært at sige, hvor mange
der talte med dem, men alt
materiale blev udleveret.”
Arrangør hos
If Skadeforsikring
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■■ Koncept-

Efterfølgende arbejde med intern
kommunikation
Virksomhedsrepræsentanten skal:
■■ Tage

kontakt med kommunikationsafdelingen
og aftale, hvornår og hvad der sendes ud.

■■ Udarbejde

intern information. Der kan hentes
inspiration fra den fælles kommunikation,
som er udarbejdet i virksomhederne i Avedøre
Holme - se bilag 1, 2, 3 og 4.

Det umulige var muligt,
modvind og op ad bakke
er ligeså nemt som ligeud
og ned af bakke. God
konstant fart, og jeg blev
ikke forpustet på noget
tidspunkt, dog har jeg svedt
og kan mærke mine ben…
Jeg overvejer kraftigt at
skaffe mig en.”
Medarbejder og testkører på elcykel
hos Chr. Hansen

■■ Udsende

information til medarbejdere om
cykelugen i samarbejde med den kommunikationsafdelingen. Brug eksempelvis personalemøder og interne medier til at informere
medarbejderne om den forestående kampagne og aktiviteter, de kan benytte.

■■ Udpeg

eventuelt en ansvarlig mere internt i
virksomheden, som kan hjælpe med at afvikle cykelugen.

Kommunikationsfase 4-6 uger før start
Den eksterne/fælles kommunikation
■■ Pressemeddelelse

udsendes til relevante medier.

■■ Der

tages kontakt til de medier (aviser, lokal-tv, lokalradio med videre), man ønsker at
invitere til sin cykeluge og det aftales, hvor og hvornår de eventuelt skal komme.

■■ Alternativt

kan man i selve ugen selv lave en reportage med tekst/billeder/video fra
virksomhederne og sende ud via egne kanaler og til pressen.

Intern kommunikation
■■ Kommunikationen
■■ Informer
■■ Del

via intranet og møder fortsættes i ugerne op til start.

om de muligheder, medarbejderne kan benyttes sig af i løbet af cykelugen.

flyer ud til medarbejderne - i kantinen, til møder og på skriveborde.

■■ Sæt

eventuelt plakat op - i kantine, mødelokaler, toiletter, gang og afdelinger.

CYKELUGE

■■ Indkøb

præmier, hvis I vil dele præmier ud til de cyklende. Vær opmærksom på, at eventuelle gaver under arrangementet er omfattet af de almindelige regler for beskatning.

■■ Aftale
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den praktiske afvikling på den enkelte virksomhed.

Kampagneuge
Mandag
■■ Elcykler

og andre cykler uddeles til de medarbejdere, der vil prøve cykler. I kan lave andre
aftaler med cykelleverandørerne, hvis I vil have cyklerne før.

Tirsdag - torsdag
■■ Delebiler,

cykelservice, cykelorganisationer og andre udbydere gæster virksomheden/-rne
og afholder aktiviteter.

■■ Der

afleveres eventuelt testcykler midtvejs i ugen, så nye medarbejdere kan få lov at teste
cykler.

■■ Der

er besøg af pressen i løbet af ugen på tidspunkter og steder, hvor det passer ind i
forhold til spændende aktiviteter.

■■ Husk

at tage billeder og send nogle til de ansvarlige for den fælles kommunikation, som
eventuelt kan lave en reportage fra de forskellige aktiviteter i løbet af ugen.

Fredag
■■ Eventuelle
■■ Elcykler

præmier deles ud.

og eventuelt andre cykler indsamles og afleveres til leverandøren.

Medarbejder og testkører på elcykel hos
Chr. Hansen
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I uge 15 har det virkelig blæst
kraftigt, og en dag hældte jeg i en
vinkel på 30 grader mod venstre,
men det var intet problem at cykle
frem uden at hoste lungerne ud.
Jeg var aldrig cyklet i denne uge,
hvis ikke jeg havde haft elcyklen
til låns. Jeg nåede frem på 20
minutter. Samme tid som det
tager mig i bil, og jeg behøvede ikke
at skifte tøj.”

Evaluering
Opfølgning internt i virksomheden
■■ Del

eventuelt de gode historier fra cykelugen på intranettet.

■■ Planlæg

gerne fremtidige cykelinitiativer på virksomheden.

Opfølgning i netværk
■■ De

ansvarlige for den fælles kommunikation sender evalueringsspørgsmål ud til de andre
virksomheder og får tilbagemeldinger og billeder. Se forslag til evalueringsspørgsmål
nederst på siden.

■■ Svarene

på evalueringsspørgsmålene samles i en præsentation sammen med billeder.

■■ Afhold

et evalueringsmøde i netværket, hvor evalueringen præsenteres, og I sammen
evaluerer på aktiviteter, opsamler erfaringer og finder ud af, om I vil gentage kampagnen.
Overvej om der er noget, I vil kommunikere videre til jeres virksomheder og eventuelt andre
interessenter?

Spørgsmål der kan sendes ud før mødet:
■■ Hvor

mange kom til fælles netværksarrangementer?

■■ Hvor

mange deltog i interne cykelarrangementer hos jer?

■■ Hvor

mange prøvede de forskellige cykelaktivtieter som eksempelvis
elcykler og andre aktivtiteter?

■■ Hvor

mange kom i det hele taget op på cyklen (tæl eventuelt cykler i
cykelstativer og cykelkældre før, under og efter cykelugen).

■■ Er

der flere, der cykler nu?

■■ Er

der gode historier og oplevelser, som medarbejderne beretter om?

■■ Hvordan

CYKELUGE

■■ Har

cykelugen givet anledning til aftaler med nogle leverandører?

■■ Hvordan
■■ Vil
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er det gået med praktisk afvikling af de forskellige aktiviteter?

følger vi op på cykelugen?

vi fortsætte med at have fokus på cykling?

Yderligere spørgsmål, som kan drøftes
i fællesskab på selve mødet:
■■ Hvad

gik godt i forhold til den
fælles koordinering imellem os som
virksomheder?

■■ Hvad

kan vi gøre anderledes en anden
gang?

■■ Hvordan

fungerede det i forhold til de
ansvarlige for den fælles kommunikation og koordinering?

■■ Timing

Tror vi ender med at købe en
elcykel som en form for bil
nummer to, så vind og vejr ikke
forhindrer en i at hoppe på cyklen
i stedet for offentlig transport.
Min kæreste har også det længere
på arbejde, så han kommer ikke til
at cykle uden at have en elcykel.
Det er noget, vi har overvejet
siden efteråret, men denne uge
har givet os det sidste skub til at
få den købt.”
Medarbejder og testkører på elcykel hos
Chr. Hansen

og tidsforbrug.

■■ Hvordan

fungerede cykelugen i det
fælles format?

■■ Giver

det mening at brede cykelugen
ud til endnu flere?

■■ Hvordan
■■ Hvad

skulle et set up være?

ville det kræve af koordinering?

CYKELUGE
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4. BILAG
For at gøre det så let som muligt at gennemføre en cykeluge, har vi samlet eksempler på
koncept- og kommunikationsplan, pressemeddelelse, aktivitetsplan og materialer, som er
udarbejdet i forbindelse med den cykeluge, som blev gennemført på Avedøre Holme. Det kan I
lade jer inspirere af.
I forbindelse med cykelugen på Avedøre Holme fik virksomhederne hjælp af Gate 21, hvilket
fremgår af materialet. Guiden her er imidlertid lavet for at hjælpe nye virksomheder og
virksomhedsnetværk, til selv at planlægge og afvikle en cykeluge. Derfor medfølger hjælp fra
Gate 21 som udgangspunkt ikke.

BILAG 1 Koncept- og kommunikationsplan						

13

BILAG 2 Pressemeddelelse									

16

BILAG 3 Aktivitetsplan 		

18

BILAG 4 Flyer											
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BILAG 5 Katalog med cykel- og mobilitetsløsninger					
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Koncept- og kommunikationsplan

Cykeluge for Smart Mobility-netværket på Avedøre Holme

Virksomheder på Avedøre Holme sætter cykling på dagsordenen i deres erhvervsområde, når
de i uge 15 (9. til den 13. april) gør det ekstra attraktivt at cykle til arbejde. I kampagneugen
kan medarbejdere prøve forskellige tiltag. Der vil være mulighed for at teste en el-cykel, få
repareret cyklen i arbejdstiden, og hvis man gerne vil køre på sin egen cykel er det naturligvis
helt oplagt. Herudover kommer Sekretariatet for Supercykelstier og fortæller om fordelene
ved at cykle. Nogen har behov for at bruge bil til møder, derfor er der mulighed for at benytte
en bybil, som lejes på timebasis til en særlig introduktionspris for nye brugere. Bybilen kan også
bruges privat, hvis vejret skulle gøre cyklingen til en lidt for stor udfordring.

Hvorfor gør vi det?

Ideen med cykelugen er at skabe en ny kultur på Avedøre Holme. En kultur, hvor det at cykle,
er en naturlig måde at transportere sig på. I dag tilbringer mange medarbejdere lang tid i kø i
morgen- og eftermiddagstrafikken – både på indfaldsvejen og på Avedøre Holme. Udviklingen
og væksten i Region Hovedstaden vil medvirke til at øge trafikken yderligere i de kommende
år, så er man træt af at sidde i kø, kan cyklen være en mere fleksibel transportform. Samtidigt
viser en måling, at mere end 60 procent af medarbejderne bor mindre end 15 kilometer fra
deres arbejdsplads, mens mere end 20 procent har under 5 kilometer til arbejde. Der er altså et
stort potentiale i at få medarbejderne til at skifte bilen ud med cyklen, og måske kan de endda
komme hurtigere frem.
I cykelugen går virksomhederne i Smart Mobility-netværket foran for at skabe erfaringer
med cykling, som andre virksomheder på Avedøre Holme kan få glæde af. Målet er at få flere
medarbejdere til at cykle til arbejde, bidrage til at mindske trængslen på Avedøre Holme og
gøre området til et godt sted at cykle til og fra. Generelt har virksomhederne også fokus
på cykelvenlige arbejdspladser i området. Kampagneugen ligger desuden som en optakt til
kampagnen ’Vi Cykler Til Arbejde’, som løber i maj måned, og som Cyklistforbundet står bag.
Derved er kampagnen en god lejlighed til, at medarbejderne får gjort deres cykler klar til maj
måneds cykelture.

Hvem er med?

I første omgang afholdes arrangementet for de virksomheder, som er med i Smart Mobility
netværket på Avedøre Holme. Hvis arrangementet bliver en succes, kan erfaringerne deles
med andre virksomheder og arrangementet kan eventuelt bredes ud til alle virksomheder på
Avedøre Holme næste år.
Deltagende virksomheder er:
■■ Chr. Hansen			
■■ IF

Skadeforsikring
PurePrint			

■■ Andre

virksomheder er også velkomne.

Virksomheder i netværket, som støtter op om cykelugen, men som ikke har særskilte tiltag:
■■ Lantmännen Unibake Danmark A/S
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■■ KLS

■■ TEC
■■ Dansk

Brand- og Sikringsteknisk Institut

Virksomheder, der leverer løsninger:
■■ EBIKECENTER leverer 10 el-cykler
■■ Ren

Cykel tilbyder vedligehold af cyklerne i arbejdstiden

■■ Green

Mobility tilbyder et introduktionstilbud til nye brugere

■■ Sekretariat

for Supercykelstier informerer om supercykelstierne

Tilmelding

Virksomhederne har allerede tilmeldt sig arrangementet. Medarbejderne vil blive præsenteret
for de tilbud den enkelte virksomhed stiller til rådighed via den interne kommunikation.

Om erhvervsnetværket Smart Mobility in LOOP CITY

Virksomhederne er med i netværket Smart Mobility in LOOP CITY, som arbejder for at øge
fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet – før, under og efter, at letbanen
etableres langs Ring 3 samt på Avedøre Holme. Smart Mobility in LOOP CITY består af et
erhvervsnetværk af cirka 50 virksomheder og kommuner i LOOP CITY. Læs mere om netværket: smartmobilityinloopcity.dk

Brugervejledning for dem, som skal informere og koordinere i
virksomhederne
Hvordan deltager virksomheden?

Virksomheden deltager ved at iværksætte og formidle en række cykeltilbud for deres medarbejdere og sætte fokus på cykling både op til og i selve cykelugen. Koordinering af fælles og
tværgående indsatser og kommunikation om cykelugen sker i Smart Mobility netværket.

Hvordan kommunikeres cykelugen i virksomhederne?

Virksomhederne, som deltager, står for den interne kommunikation til egne medarbejderne, for
eksempel med information på intranet, nyhedsbreve, gå-hjem-arrangement og lignende. Nærværende konceptnote kan anvendes som udgangspunkt for virksomhedens kommunikation.
KLS udarbejder i samarbejde med Gate 21 en fælles flyer om cykelugen, med info om cykelugen, praktiske cykelråd og citater fra virksomhederne, om hvorfor de deltager.

Teksteksempel til intern kommunikation - kan indgå i eksempelvis nyhedsbrev:

I år sætter vi i [indsæt navn på virksomhed] sammen andre virksomheder i Smart Mobility
netværket på Avedøre Holme cykling på dagsordenen. Vi er gået sammen om en cykeluge fra
den 9. til den 13. april 2018, hvor vi sætter fokus på cykling og alle fordelene herved, som optakt
til kampagnen Vi Cykler Til Arbejde.
Cykling kan være en hjælp til at afhjælpe trængsel til og fra arbejdspladsen. Jo mere du cykler,
jo mindre sidder du i kø. Derudover er cykling både sundt og giver godt humør og god energi til
resten af dagen.

CYKELUGE

I kampagneugen kan du som medarbejder prøve forskellige tiltag. Der vil være mulighed for at
teste en el-cykel, få repareret cyklen i arbejdstiden, og hvis du gerne vil køre på din egen cykel,
er det naturligvis helt oplagt. Herudover kommer Sekretariatet for Supercykelstier og fortæller
om alle fordelene ved at cykle [korrigeres i forhold til tilbuddet på virksomheden]. Hvis du
har behov for at bruge en bil til møder, er der mulighed for at benytte en Bybil, som lejes på
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timebasis til en særlig introduktionspris for nye brugere. Bybilen kan også bruges privat, hvis
vejret skulle gøre cyklingen til en lidt for stor udfordring.
Hvis du har lyst til at prøve et eller flere af cykelløsningerne af så kontakt [indsæt navn og mail
på kontaktperson].

Presse
Gate 21 udsender pressemeddelelse om initiativet til lokalavisen i Hvidovre, samt via egne
kommunikationskanaler, for at profilere cykelugen og dets formål.
Herudover samler Gate 21 op på ugen, skriver historier (evt. med en video) om de er faringer,
der er genereret. Her er det en forudsætning, at virksomhederne og deres medarbejdere
medvirker med erfaringer om netværket og initiativet.

Website
Der lægges information på det Smart Mobilty-netværkets website: smartmobilityinloopcity.dk

Det praktiske i setup’et:
■■ Gate

21 har udsendt et katalog med plug-an-play løsninger til virksomhederne, der skal
give til kende, hvilke cykelløsninger de ønsker, og om de ønsker at deltage i cykelugen.
Gate 21 samler op og sender en oversigt til virksomhederne.

■■ Gate

21 arrangerer et koordineringsmøde, hvor virksomhederne har mulighed for en fælles
koordinering af tiltagene. Mødet foregår på en af virksomhederne på Avedøre Holme.

■■ Tovholderen

på den enkelte virksomhed indgår aftaler med leverandører om specifikke
cykel- og mobilitetsløsninger, de vil tilbyde medarbejderne i deres virksomhed. Det koordineres virksomhederne i mellem i forhold til, hvem der tager kontakt til hvilke virksomheder
(Ren Cykel, EBIKECENTER, Green Mobility, Super Cykelstisekretariatet med videre).

■■ KLS

udarbejder i samarbejde med Gate21 en fælles flyer om cykelugen, med info om
cykelugen, praktiske cykelråd og citater fra virksomhederne, om hvorfor de deltager.

■■ Tovholderen

på den enkelte virksomhed sørger for at formidle information om cykelugen
samt formidle og administrere cykelløsninger til medarbejderne i virksomheden.

■■ Tovholderen

sørger også for kontakt til relevante personer i egen virksomhed, som kan
understøtte initiativet (eksempelvis fra kommunikation, HR, facility og ledelse).

■■ Gate

21 udarbejder en pressemeddelelse (med udgangspunkt i nærværende koncept), som
sendes til lokalavisen og egne kommunikationskanaler.

■■ Gate

21 beskriver aktiviteten på Smart Mobility netværkets hjemmeside.

■■ Tovholderen

i den enkelte virksomhed er også velkommen til at udsende pressemeddelelsen
via eget nyhedsbrev, LinkedIn, hjemmeside med videre.

■■ Hvidovre

Kommune udarbejder et kort over cykelstierne på Avedøre Holme og Hvidovre
Kommune.
21 samler op på ugen ved at indsamle erfaringer, laver video om cykelaktiviteterne
og skriver de historier, der er genereret. Her er det oplagt, at virksomhederne og deres
medarbejdere medvirker til citat om netværket og initiativet.

■■ Gate21

arrangerer et evalueringsmøde efter cykelugen, hvor der samles op på erfaringer,
og drøftes eventuelt. Fortsættelse og udbredelse af cykelugen til hele Avedøre Holme til
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■■ Gate

2

næste år.

Pressemeddelelse

Flere cykler skal give mindre kø på Avedøre Holme

Virksomheder på Avedøre Holme sætter cykling på dagsordenen i deres erhvervsområde, når de i
uge 15 gør det ekstra attraktivt at cykle til arbejde. Målet er at skabe en ny cykelkultur, hvor det
at cykle er en naturlig måde at transportere sig på.
Hver dag møder cirka 9.000 mennesker ind på arbejde på Avedøre Holme, og det kan godt give
trafikale problemer - især i morgen- og eftermiddagstrafikken. For selv om mere end halvdelen
af pendlerne bor i cykelafstand fra deres arbejdsplads, så foregår transporten hovedsageligt i
bil. Derfor er der i uge 15 arrangeret en ”Cykeluge”, som skal vække lysten til at cykle på arbejde
blandt medarbejderne.
I ”Avedøre Holme Cykeluge” er virksomhederne blandt andet gået sammen om at tilbyde mobil
cykelservice, så medarbejderne kan få ordnet cyklen, mens de er på arbejde. Samtidig skal let
adgang til leje af elbiler og muligheden for at teste en elcykel gøre det let at transportere sig
bæredygtigt, hvis man for eksempel skal til møder ude i byen.
Forsikringsselskabet IF Skadesikring er en af virksomhederne bag cykelugen, og her er arrangementet helt i tråd med virksomhedens profil:

”I Avedøre Holme Cykeluge sætter vi fokus på, at cykling er en både sund, effektiv og samtidig
realistisk mulighed for mange af vores medarbejdere, når de skal på arbejde. Kampagnen
hænger også fint sammen med vores CSR politik, hvor vi arbejder med medarbejdernes
sundhed og med at minimere vores miljømæssige fodaftryk,” fortæller Bo Petersen, Miljø- og
Indkøbsansvarlig i If Skadeforsikring, som allerede har taget initiativ til at udbrede ”Cykelugen”
til virksomhedens andre skandinaviske afdelinger.
Og alle undersøgelser viser, at det gør en forskel at cykle. Foruden den mindre trængsel og det
bedre klima og miljø, giver cykling også gladere medarbejdere med i gennemsnit fem færre
sygedage årligt end folk der ikke cykler. Samtidig viser nye undersøgelser fra Københavns
Universitet, at syv kilometers cykling til og fra arbejde er lige så godt for sundhed og fedtforbrænding som 30 minutters højintensiv træning i et fitnesscenter fem gange om ugen. *
Cykelugen fungerer desuden som optakt til kampagnen ’Vi Cykler Til Arbejde’, der løber i maj
måned, og som Cyklistforbundet står bag. Dermed er ”Cykelugen” også en god lejlighed til at
inspirere medarbejderne (samt seere, læsere og lyttere) til at melde sig til årets ”Vi cykler til
arbejde” kampagne. Tilmelding frem til 20. april på VCTA.dk

Aktiviteter i cykelugen
■■ ”Ren

CYKELUGE

Cykel” stiller med et mobilt cykelværksted, så cyklen kan blive ordnet, mens man er på
arbejde.

■■ ”EBIKECENTER”

ugen.

■■ ”Green

stiller 10 elcykler til rådighed til, som medarbejderne kan teste i løbet af

Mobility” står klar med en række el-biler, som kan lejes som supplement til cyklen.

■■ Sekretariat

for Supercykelstier kommer forbi og fortæller om hovedstadsområdets
supercykelstier.
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Citater:

“I Chr. Hansen arbejder vi passioneret for at forbedre fødevarer og sundhed. Det gælder
selvfølgelig også vores egen sundhed, og derfor er det en rigtig god ide med Avedøre Holme
Cykel uge, som skaber fokus på at cykle på arbejde”
Annemarie Meisling, CSR Director, Chr. Hansen.
”I KLS PurePrint vil vi gerne inspirere vores medarbejdere til at vælge cyklen som transportmiddel. Ud over at cyklen ikke belaster miljøet, så er det også utrolig sundt at få motion og
frisk luft. At cykle til arbejde er helt i tråd med vores bæredygtige værdigrundlag og vores
vision om at være verdens grønneste trykkeri.”
Kasper Larsen, CCO, KLS PurePrint A/S

For yderligere information samt tidsplan for de enkelte aktiviteter, kontakt da:
xxxxx xxxxx
Mobil: xxxxxxxx / Mail: xxxxxxx@xxxx.xx

Om trafikken på Avedøre Holme:

Alle der hører trafikradio i hovedstadsområdet kender Avedøre Holme som en af regionens
trafikknudepunkter. 9.000 medarbejdere møder hver dag på arbejde – hovedparten i bil. Mere
end 60 procent bor indenfor cykelafstand (defineret som 15 kilometer), og hver femte medarbejder bor i en radius af blot 5 kilometer. Så der er stort potentiale for at få flere pendlere op
på cyklen.

Samarbejdspartnere i cykelugen:

IF, KLS PurePrint, Chr. Hansen Holding, Ren Cykel, EBIKECENTER, Green Mobility og Sekretariat for Supercykelstier. Cykelugen er udviklet i samarbejde med Gate 21 og virksomhedsnetværket ’Smart Mobilty in LOOP CITY’ (smartmobilityinloopcity.dk)

CYKELUGE
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3
Aktivitetsplan uge 15
Aktivitetsplan er lavet til de ansvarlige for kommunikation og presse i forbindelse med cykelugen i uge 15, på det givne tidspunkt var der stadig aktivtieter, som skulle på plads.

Overordnet aktivtetsplan
Aktiviteter/
virksomhed

KLS PurePrint A/S

IF

Chr. Hansen

EBIKECENTER
El-cykler

To cykler

Fire cykler

Fire cykler

Ren Cykel

Onsdag klokken:

Torsdag, fredag
klokken:

Mandag, tirsdag
klokken:

Green Mobility
– bybiler

Onsdag klokken:

Torsdag, fredag
klokken:

Mandag, tirsdag
klokken:

Sekretariat for
Superykelstier

Fælles arrangement
for alle virksomheder
på Avedøre Holme.
Inviterede: Facility,
HR, ledelse m.fl.

Internt kantinearrangement for medarbejdere med fokus på
cykling.

?

Emne: Hvordan
man kan arbejde
med cykling på
arbejdspladsen.

Mandag klokken:
13.00.

Mandag klokken:.
10.30.
Hvornår er der mest
aktivitet hos den
enkelte virksomhed?

Særlig aktivitet
om onsdagen, hvor
Ren Cykel og Green
Mobility er inviteret.
Herudover mandag,
hvor Super Cykelsti
Sekretariatet
kommer.

Aktivitet hver morgen med uddeling af
gaver til cyklister.
Mandag er der besøg
af Sekretariat for
Supercykelstier.

Aktivitet mandag
og tirsdag, hvor
Ren Cykel og Green
Mobility er der.

Torsdag og fredag
er der aktivitet, da
Ren Cykel og Green
Mobility er på besøg.

Kontaktoplysninger og citater

CYKELUGE

KLS PurePrint A/S
Adresse:

IF Skadeforsikring
Adresse:

Chr. Hansen
Adresse:

Interviewperson:

Interviewperson:

Interviewperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:
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Flyers

CYKELUGE
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Katalog over cykel- og mobilitetsløsninger

Forslag til løsninger virksomhederne kunne benytte sig af i uge 15.
BEMÆRK: prisen kan have ændret sig siden kataloget blev udarbejdet, I skal selv
kontakte virksomhederne for nye tilbud.

EBIKECENTER
Løsning
De hurtige kan leje /låne op til 10 elcykler hos EBIKECENTER i uge 15 til 0 kroner.
Hvordan
Aftale laves med EBIKECENTER
Pris
Prisen på leje af elcykel i uge 15 er 0 kroner.
Ønsker man at benytte sig af tilbuddet før og efter, så koster det 250 kroner per model for en periode
fra mandag til fredag (minimum tre cykler). Det kan vi gøre i maksimalt tre uger, herefter så er det
andre aftaler.
Kontakt
kontaktos@ebikecenter.dk , 51 932 937
https://www.ebikecenter.dk/plug-and-play

Kontendo
Løsning
Cykeltøj med logo.
Hvordan
Bestilles hos www.kontendo.dk Leveringstid 14 dage.
Pris
Bike jersey teamline (cykelbluse, sort/hvid) 259 kronor, Bike pants (cykelbuks med seler, sort/hvid) 319
kroner, Bike Glove (handsker uden fingre, sort/hvid) 115 kr. Opstartspris 435 kroner.
Kontakt
info@kontendo.dk, 31 79 00 82
www.kontendo.dk

Green Mobilty
Løsning
Lej en dele-elbil, hvis du en dag ikke vil cykle, eller hvis du har cyklet til arbejdet og skal bruge en bil i
arbejdstiden.
Hvordan
Green Mobility har eksempelvis en startzone ved Copenhagen Businesspark, hvor du kan hente en elbil
og aflevere den i en zone, hvor din slutdestination er.

Pris
Green Mobility giver 30 minutters gratis kørsel til hver medarbejder i uge 15, som indløses via af en
promotion kode, som indtastes ved oprettelsen.
Herudover koster det 3,5 kroner per minut, inklusiv strøm og parkering.
Kontakt
hej@greenmobility.com
https://greenmobility.com/dk/da/
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Som medarbejder kan du hente Green Mobility appen og oprette en profil med arbejdsmailen.

Ren Cykel
Løsning
Cykelservice - Ren Cykel kommer ud i servicelastbil med to til fire medarbejdere alt efter behov.
Hvordan?
Ren cykel kommer ud til virksomheden klokken 07.30 klar til at tage imod medarbejderen. I takt med
at medarbejderne afleverer deres cykel noteres det, hvornår cyklen igen skal bruges. Ren Cykel koordinerer deres dag, så alle cykler er klar til korrekt tidspunkt.
Otte til ni dage inden besøget vil virksomheden modtage et allerede forberedt intranetskriv, de kan
sende ud internt. Skrivet forklarer om besøget og linker direkte til Ren Cykels bookingsystem. Igennem
bookingsystemet kan folk nemt og hurtigt reservere en plads til deres cykel.
Pris
Gratis for virksomheden! Medarbejderen vælger selv om han/hun vil benytte sig at muligheden hos Ren
Cykel. Vi har et menukort, som medarbejderen altid kan forholde sig til.
Er det en service som virksomheden vælger at betale for, kan virksomheden vælge en af pakkerne
fra vores menukort og betale enten for et forudbestemt antal cykler, eller for det antal cykler vi har
igennem. Vi kan tage 14 cykler igennem per dag.
Kontakt
info@rencykel.dk
http://rencykel.dk/

Cykelvenlig Arbejdsplads
Løsning
En Cykelvenlig Arbejdsplads gør det let og attraktivt for medarbejderne at cykle til arbejde ved fx at
tilbyde gode cykelforhold og motiverende aktiviteter.
Certificeringsordningen findes på tre niveauer – guld, sølv og bronze – og tildeles efter faste kriterier.
Der er mange fordele og rigtig god økonomi i at forbedre forholdene for cyklende medarbejdere - og
opfordre endnu flere til at vælge cyklen. Det giver bl.a. friske og veloplagte medarbejdere, med høj
koncentrationsevne og effektivitet i løbet af dagen, samt i gennemsnit 5 sygedage færre om året, end
fysisk inaktive.
Hvordan
En Cykelvenlig Arbejdsplads har fokus på alle aspekter af cykelpendlerens hverdag. Fra medarbejderen
møder ind på arbejde, til han eller hun forlader arbejdspladsen igen. Dvs. ankomst og adgangsforhold,
cykelparkering og dens afstand til indgangen, omklædnings- og badeforhold, cyklens pleje og vedligeholdelse, firmacykler/tjenestecykler og eventuelt reservecykler til medarbejderne samt regntøj og
lygter.
Virksomheden og ledelsen skal løbende opmuntre medarbejderne til at cykle, via bl.a. etablering af
faciliteter, events og cykelkampagner. Men også som rollemodeller ved at gå foran og cykle selv.
Certificeringen inkluderer blandt andet undersøgelse af medarbejdernes transportvaner to gange
årligt, fysisk og digitalt ikon, certifikat og PR-materiale.
Certificeringen gælder ubegrænset, men fordelene skal fornys efter to år. Gratis gencertificering inden
for to år.
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Pris
Arbejdspladser med færre end 50 medarbejdere: 10.000 kroner.
Arbejdspladser med flere end 50 medarbejdere: 20.000 kroner.
Kontakt
cykelvenlig@cyklistforbundet.dk
https://www.cyklistforbundet.dk/Cykelvenlig-arbejdsplads/Hvad-er-en- Cykelvenlig-arbejdsplads
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Sekretariatet for Supercykelstier
Løsning
Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 23 kommuner og Region Hovedstaden
om at skabe en ny stikategori af højklassede cykelstier for at fremme cykelpendlingen på tværs af
kommuner og på længere distancer. At flere cykler til og fra arbejde, også på afstande over 5 km, er til
fordel for både den enkelte pendler, pendlernes arbejdspladser og samfundet som helhed. Derfor skal
vi have flere til at vælge cyklen.
Hvordan
For mange cykelpendlere er forholdene på arbejdspladsen afgørende for, hvor langt de cykler til
arbejde. Gode cykelforhold som omklædnings- og badefaciliteter, skabsplads samt cykelparkering
er med til at gøre skiftet fra bil til cykel lettere. Og det er en god CSR-investering, når man ser på de
mange fordele, der er ved at flere tager cyklen til arbejde. Derfor vil vi fra Supercykelstierne gerne
besøge interesserede virksomheder og fortælle om cykelpendling, de mange fordele, der er ved at jeres
medarbejdere tager cyklen til arbejde, og hvad I som arbejdsplads kan gøre og få ud af at flere cykler
til arbejde.
Vores fortælling tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige fordele ved at cykle til arbejde med
konkrete eksempler fra en virksomhedskampagne, vi gennemførte i 2017.
Ni medarbejdere skiftede bil og tog ud med en elcykel i en måned og blev til sammen 19 år yngre,
forbedrede deres kondital med op til 41,9 procent og sænkede deres fedtprocent med op til 5,7 procent.
Brug vores besøg som information og inspiration til medarbejderne, som optakt til Vi Cykler Til Arbejde-kampagnen i maj eller som startskuddet på et CSR- initiativ, der skal få flere til at cykle til arbejde.
Du kan finde information og kort over alle Region Hovedstadens Supercykelstier her:
http://supercykelstier.dk/
Pris
Det er gratis at få et besøg af Sekretariat for Supercykelstier.
Kontakt
Supercykelstier@tmf.kk.dk
http://supercykelstier.dk/
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Moving People og Smart Mobility in LOOP CITY er støttet af

