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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
I work with a three-step, 

classic but very 

effective process:

1: MAP 
KNOW YOUR NUMBERS!

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 citi-

zen surveys, analyze data and work with 

graphical designers to present the data 

in simple and informative way to both 

decision makers and the different stake-

holders.

2: STRATEGY 
SET GOALS AND TARGETS!

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 stake-

holders in ways suited to the different 

groups be it surveys, workshops, group 

interviews etc. I help cities with stake-

holder analysis and design and conduct 

workshops, interviews etc. with different 

stakeholders. 

3: ACTION PLAN 
HOW TO REACH YOUR COALS!

When you have set your goals and tar-

gets 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.
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CYCLING PROMOTION
When it comes to actual promotion my 

fi eld of expertise is cycling information, 

communication, branding and behavior 

change campaigns designed to specifi c 

target groups. I’ve developed and pro-

ject managed campaign for kindergar-

tens, schools and workplaces and for 

engaging the public in general. 

SPEAKER OR MODERATOR
I’m an experienced speaker and mode-

rator of cycling and mobility conferen-

ces all over the World. 

                  @mobimaw

Cycling Embassy 
of Denmark 

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

TILFREDSHED MED AARHUS CYKELBY 

Det er vigtigt for Aarhus Cykelby at få cyklisternes vurde-

ring af forholdene i kommunen og anvende disse input i 

forbindelse med prioritering af indsatser fremover. 

I april 2016 gennemførte Aarhus Cykelby en undersøgelse i sam-

arbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 

1.007 CAWI-interview med danskere i aldersgruppen 18-69 år, 

som er bosiddende i Aarhus Kommune, i april-maj 2016. De bor-

gere, der regelmæssigt kører på cykel i kommunen, blev bedt om 

at vurdere i hvor høj grad de er tilfredse med forskellige forhold 

for cyklisterne i Aarhus Kommune. Hver gang 5% af cyklisterne 

har svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” illustreres dette med et 

halvt cykelhjul. Max tilfredshed udløser altså 10 cykelhjul. Tallene 

er sammenlignet med tal fra lignende borgerundersøgelse i  

2009 og 2011.

10  aarhuscykelby.dk

TILFREDSHED MED AARHUS SOM CYKELBY 

      2016

  2011

   2009

70 % af cyklisterne er overordnet tilfredse med Aarhus som cykelby. Det er på niveau med 2011, hvor det var 68 %

TILFREDSHED MED OMFANGET AF STINETTET

  2016

  2011

   2009

63 % af cyklisterne er tilfredse med omfanget af stinettet. Det er en stigning siden 2011, hvor 50 % var tilfredse.

TILFREDSHED MED VEDLIGEHOLDELSE AF CYKELSTIER OG -BANER

      2016

   2011

   2009

38 % af cyklisterne er tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og -baner. 
Det er en lille stigning siden 2011, hvor 32 % var tilfredse.

TILFREDSHED MED VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE UDEN STIER

   2016

    2011

   2009

33 % af cyklisterne er tilfredse med vedligeholdelsen af veje uden stier. 
Det er en pæn stigning siden 2011, hvor kun 22 % var tilfredse. Det bringer niveauet tilbage til 2009-niveau.

TILFREDSHED MED FREMKOMMELIGHEDEN SOM CYKLIST

  2016
 

  2011

  2009

56 % af cyklisterne er tilfredse med fremkommeligheden. Det er et stort fald siden 2011, hvor 70 % var tilfredse.
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TæT på KuLTuREn

8000 fordele ved at cykle

Der er mange århusianere, der cykler

- og det er der tusindvis af gode grunde til. Du kender 

sikkert en masse af dem, og da vi er i fuld gang med 

at gøre byen endnu mere attraktiv for cyklisterne, vil 

vi gerne høre fra dig. På www.århuscykelby.dk kan du 

fortælle, hvad der får dig til at springe i sadlen - så vi 

sammen kan gøre Århus til en bedre cykelby.

HVAD ER SnAbELRæS? 
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.

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 koncentra-
tions- og indlæringsevne. 

tilmelding og yderligere information på 

www.århuscykelby.dk (under Børn 2-5 år)

LEg, LæRing Og LøbECYKLER

Det er efterhånden almen kendt, at børns læring går lettest 

gennem leg, og børn bliver hurtigt fortrolige med cyklen, hvis 

de starter med at lege med en løbecykel i 2-3 års alderen.

Løbecykler har den fordel frem for cykler med pedaler og 

støtte-hjul, at børnene træner balancen og får en god fornem-

melse for cyklens muligheder. 

Udover leg på cykel kan man også sagtens begynde at træne 

sit barns ”trafiksans” fra 3-års alderen. Når de mindre børn 

kan færdes sikkert på fortovet til fods, kan de langsomt 

begynde at cykle på fortovet på let befærdede veje sammen 

med en opmærksom voksen. Jo før, man tager fat, jo bedre. 

Ved at bruge cyklen jævnligt får  børn lært, at der er mange 

ting at være opmærksomme på i trafikken.

8000 fordele ved at cykle

Der er mange århusianere, der cykler

- og det er der tusindvis af gode grunde til. Du kender 

sikkert en masse af dem, og da vi er i fuld gang med 

at gøre byen endnu mere attraktiv for cyklisterne, vil 

vi gerne høre fra dig. På www.århuscykelby.dk kan du 

fortælle, hvad der får dig til at springe i sadlen - så vi 

sammen kan gøre Århus til en bedre cykelby.

CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS

Certificeringsordning for arbejdspladser 

og virksomheder i Skejby 

Adgangsforhold for cyklister til arbejdspladsen/virksomheden 

• Der er lettere adgang eller smutveje for cyklister til virksomhedens indgang i forhold til medarbejdere i bil

Cykelparkering

• Der er cykelparkering ved indgangen til arbejdspladsen

• Der er overdækket cykelparkering ved arbejdspladsen (udendørs)

• Der er mulighed for at stille sin cykel i aflåste faciliteter (udendørs)

• Der er mulighed for indendørs cykelparkering (let tilgængelig)

• Der er opstillet cykelstativer af en god kvalitet

Øvrige udendørs faciliteter

• Der er en cykelpumpe til rådighed

• Der er mulighed for cykelvask

• Der er basalt værktøj til rådighed

Indendørs faciliteter til cyklisterne

• Der er faciliteter til omklædning

• Der er badefaciliteter

• Der er tørrefaciliteter (snor, bøjler, skabe)

• Der er håndklædeservice

• Der er hårremedier til rådighed (føn, glattejern, hårprodukter)

• Der er min. 3 af følgende faciliteter til rådighed, så medarbejderne kan lave basal service på deres cykel (fx vask, værktøj,  

             reservedele, luft, klude, olie) 

Medarbejderordninger/goder til cyklister

• Der er lavet en cykelserviceordning med en mobil cykelsmed

• Det er muligt for at købe gode cykler til medarbejderpris gennem arbejdspladsen

• Der er etableret et cykelbibliotek, hvor medarbejderne kan låne og prøve forskellige cykler 

• Der er særlige medarbejdergode til cyklende medarbejdere – regntøj, cykeltasker ol.

• Der er mulighed for at indregne omklædning fra cykeltøj til alm. tøj i arbejdstiden

Kommunikation, retningslinjer og politikker

• Der gennemføres hvert/hvert andet år en undersøgelse af, hvordan medarbejderne kommer til arbejde

• Der er udarbejdet en mobilitetsplan/transportplan, der bl.a. har fokus på fremme af medarbejdernes brug af cykel til arbejde og/eller

             i arbejdstiden

• Der er information til nye medarbejdere om mulighederne for at cykle til arbejdspladsen

• Der er information om arbejdspladsens faciliteter ol. for cyklende medarbejdere på intranettet eller lign. 

• Der er udarbejdet politikker/retningslinjer for transport til møder i arbejdstiden - fx cykel skal anvendes ved møder under 5 km væk

• Der er firmacykler til rådighed i arbejdstiden til brug i forbindelse med møder ol.

• Der er udpeget en cykelansvarlig

• Der er chefer, der cykler til arbejde

Øvrige aktiviteter

• Der er firmaarrangementer med fokus på cyklen

• Arbejdspladsen med i Vi Cykler Til Arbejde (og betaler deltagergebyret) eller i andre tilsvarende cykelkampagner

• Virksomheden faciliterer, at medarbejderne cykler sammen til arbejde 

• Virksomheden har et cykelhold
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TJEKLISTE TIL CERTIFICERING     40 point: BRONZE, 80 point: SØLV, 120 point: GULD, 160 point: PLATIN

Virksomhed: 

Adresse:

Udfyldt d.                         (dd.mm.åå) af:

Navn (leder):      Navn (medarbejder)::

Stilling (leder)       Stilling (medarbejder):

Underskrift (leder)      Underskrift (medarbejder)

Sendes til info@businessparkskejby.dk 

E-mail: 
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HVAD ER 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.

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 koncentra
tions- og indlæringsevne. 

tilmelding og yderligere information på 

www.århuscykelby.dk

LEg, LæLæL

Det er efterhånden almen kendt, at børns læring går lettest 

gennem leg, og børn bliver hurtigt fortrolige med cyklen, hvis 

de starter med at lege med en løbecykel i 2-3 års alderen.
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