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Cycling policy and promotion
Do you need help creating cycling policies or promoting cycling?
I have 16 years of experience helping cities in and outside Denmark doing just that.

CYCLING POLICY
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I work with a three-step,
classic but very
effective process:
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1: MAP
KNOW YOUR NUMBERS!

2: STRATEGY
SET GOALS AND TARGETS!

3: ACTION PLAN
HOW TO REACH YOUR COALS!

To set goals and targets and plan the
journey to reach them you need to know
your starting point. A great way to get
an overview and use that as grounds for
decision making is creating a so called
“Cycling Account”, where you collect
key data on cycling – both hard data on
infrastructure and usage as well as soft
data on citizen satisfaction and behavior.
I help cities all the way from deciding
which data to include, to carry out citizen surveys, analyze data and work with
graphical designers to present the data
in simple and informative way to both
decision makers and the different stakeholders.

When you know your starting point,
you decide where you want to go and
in which timeframe. That means setting
up a vision and measurable goals and
targets. In this process, it’s important to
identify and involve the different stakeholders in ways suited to the different
groups be it surveys, workshops, group
interviews etc. I help cities with stakeholder analysis and design and conduct
workshops, interviews etc. with different
stakeholders.

When you have set your goals and targets you need to create a roadmap on
how to get there. You need to choose
which focus areas to work with, which
measures to implement in each focus
area and select your indicators to be able
to monitor your progress. I help cities
through the process from designing the
process, workshops etc. to ghost writing
the actual strategy and action plan.

weinreichmobility.dk
maw@weinreichmobility.dk
+45 2126 9086

CYCLING PROMOTION

SPEAKER OR MODERATOR

When it comes to actual promotion my
ﬁeld of expertise is cycling information,
communication, branding and behavior
change campaigns designed to speciﬁc
target groups. I’ve developed and project managed campaign for kindergartens, schools and workplaces and for
engaging the public in general.

I’m an experienced speaker and moderator of cycling and mobility conferences all over the World.
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63 % af cyklisterne er tilfredse med omfanget af stinettet. Det er en stigning siden 2011, hvor 50 % var tilfredse.
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38 % af cyklisterne er tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og -baner.
Det er en lille stigning siden 2011, hvor 32 % var tilfredse.
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56 % af cyklisterne er tilfredse med fremkommeligheden. Det er et stort fald siden 2011, hvor 70 % var tilfredse.
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HVAD ER SnAbELRæS?
Sn
Snabelræs er løbecykelsjov for de mindste. Alle børneinstitutioner
i Århus Kommune får tilbuddet om at få besøg af Århus Cykelbys
maskot, Cykelfanten, og hans hjælpere, pædagogstuderende fra
Jysk Pædagogseminarium, der er ”uddannet” cykelinstruktører.

FORDEL NR 474 :
LEg Og LæRing

Cykelfanten har puttet seje løbecykler,
hjelme, en rigtig sjov cykelbane og en
hel masse andre overraskelser ind i
sin trailer og er klar til at køre rundt i
kommunen og lære alle børn at cykle.
Cykling styrker børns motorik, balance,
sanser og skærper deres koncentrakoncentra
tions- og indlæringsevne.
tilmelding og yderligere information på

www.århuscykelby.dk (under Børn 2-5 år)
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CYCLING EMBASSY OF DENMARK
I’m co-founder, member and chairman of the Cycling Embassy of
Denmark, an independent organization that unites Danish cycling
cities, private companies and NGOs in a mission to brand and
promote Danish cycling know-how internationally.
www.cycling-embassy.org
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