
Vis hjælpelinjer til placering af objekter
Højreklik uden for slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’
Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på 

skærmen
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter”

Vælg OK 

Vælg layout
Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 
“drop ned” menuen

Cykelvenlig Arbejdsplads, 
virksomhedsmedlemskab og 

Vi cykler til arbejde

Trine Stig Mikkelsen, udviklingskonsulent
tsm@cyklistforbundet.dk

Lasse Skou Hauschildt, kampagneleder
lsh@cyklistforbundet.dk , 

mailto:tsm@cyklistforbundet.dk
mailto:lsh@cyklistforbundet.dk


Certificering efter europæiske standarder

Mulighed for guld, sølv eller bronze



Certificeringen indeholder:  

• Rådgivningsmøde 
• Transportvaneundersøgelse (baseline og 

opfølgning)
• Certifikat og stickers med guld/sølv/bronze
• Logo-materiale 
• Jeres logo på Cyklistforbundet.dk/cykelvenlig-

arbejdsplads
• Rabat i Cyklistforbundets butik 
• Cyklistforbundets magasin CYKLISTER fire gange 

årligt



Kriterierne

1) INFORMATION, KOMMUNIKATION OG 
MOTIVATION

2) KOORDINERING OG ORGANISERING

3) SERVICE

4) INFRASTRUKTUR/CYKELPARKERING



1) INFORMATION, KOMMUNIKATION OG 
MOTIVATION

- Virksomhedsbetalt deltagelse i Vi cykler til 
arbejde eller andre kampagner

- Information om cykeltilbud for nuværende og nye 
medarbejdere

- Cykelaktiviteter og events



2) KOORDINERING OG ORGANISERING

- Koordinator/go-to-person

- Mobilitetsstrategi og mål for at cykelandelen

- Støtte til cykler/aktiviteter

- Brug af cykellogistik

- Koordinering med andre virksomheder  



3) SERVICE

- Cykelservice

- Testdage for cykler og udstyr

- Firma-lånecykler

- Prisreduktion i cykelforretninger

4) INFRASTRUKTUR/CYKELPARKERING

- Kapacitet, kvalitet og nærhed til relevante indgange

- Overdækket, oplyst, niveaufri

- Bad og omklædning



Bliv virksomhedsmedlem –
støt Cyklistforbundet

• Rabat på certificering

• Rabat i butik

• Magasin

• Seminar

Små virksomheder (<50): 3000 kr. årligt

Mellemstore (50-200): 6000 kr. årligt

Store (>200): 12.000 årligt



VI CYKLER TIL ARBEJDE

• Hvem bærer kulturen og traditionen omkring VI CYKLER TIL 
ARBEJDE på din arbedplads? Ledelsen, medarbejderne, 
personaleforeningen, holdkaptajner? 

• Hvordan rekrutterer I internt på arbejdspladsen til VI CYKLER 
TIL ARBEJDE ? Intranet, flyers, fællesmøder, tilmeldingsskema, 
HR afdeling?

• Hvilket type kommunikation vil gavne jeres arbejdsplads i 
rekrutteringen?  Tekst til intranet, billeder, film, grafik, andet?



VI CYKLER TIL ARBEJDE

• Hvordan administreres tilmelding og betaling til VI CYKLER TIL 
ARBEJDE på din arbedplads?

• Hvilke data og omregninger er mest værdifulde for jeres 
virksomhed ifbm. VCTA? Sygedage, CO2 sparet,  

• Afledte effekter af VI CYKLER TIL ARBEJDE? Stærkere 
sammenhold, nye cyklister, andet?



Vælg layout
Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 
“drop ned” menuen


