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Holdkørsel: 60 minutters intensiv 
videndeling. Målstregen er kl. 

14.45
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Velkommen 
v. Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
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Velkommen 
v. Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark



Fremme af cykling i landdistrikter 
gennem virksomhedssamarbejde

Adfærdsundersøgelse af muligheder og 
barrierer for at øge cyklisme blandt 
medarbejdere i Sønderborg

v. Britta Quitzau, Sønderborg Kommune



● Indblik i muligheder og barrierer som
medarbejdere fra virksomheder i Sønderborg
Kommune forbinder med at cykle til og fra arbejde. 

● Det er ikke lysten til at cykle, der mangler.

● Barrierer kan være:
○ Afstand
○ Tid
○ Travle morgenrutiner
○ At møde svedig op på arbejde
○ Mangel på firmabiler og -cykler

Analyseresultater



Anbefalinger

#1 #2Kontekst er 
nøglen

Hav øje for lokale 
barrierer og 
motivationer

#3 Feedback 
motiverer

Sørg for at 
videreformidle 
effekten af cykeltiltag

#5

Timing er 
afgørende

Planlæg tiltag efter fx. 
ferier, flytning, 
jobskifte

#4 Intention er 
ikke nok

Gør det så nemt 
som muligt at skifte 
transportvaner

Vi gør som de 
andre 

Fremhæv 
fællesskaber og gode 
cykelhistorier



Disposition for mødet
• Hvad er Cykelvæksthuset? 
• Jeres grunde til at styrke cyklens rolle i xxx?
• Cyklingens effekter, arbejdspladsens rolle og vaneskift
• Skræddersyet rådgivningstilbud – hvilke konkrete ydelser 

tilbyder vi?
• Samarbejde og succeskriterier
• Next steps

Hvad kan virksomheder og kommuner 
gøre for at fremme cykling – og hvor ligger 
barriererne? 

Oplæg ved Cykeltopmødet 30.6.



• Målrettet rådgivning af 15 virksomheder årligt 
– både offentlige og private

• Formidling af viden, cases og inspiration til, 
hvad der fremmer cykling til og fra arbejde og 
som opgaveløsning 
(www.cykelvæksthuset.dk)

• Aftale om udmøntning af reserve til initiativer 
inden for kollektiv trafik, april 2020 
(regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet)

• 2 mio. årligt 2020-2023

• Stor efterspørgsel på rådgivning 

Hvad er 
Cykelvæksthuset?



Et udpluk af de virksomheder vi rådgiver:



Offentlige og private virksomheder
• Cykelvenlig infrastruktur på 

arbejdspladsen (omklædning, bad, 
cykelparkering, cykelservice) 

• Cykler til mødekørsel og opgaveløsning 

• Kampagner, events og kommunikation

Private virksomheder
• Medarbejdercykler via leasing eller 

bruttoløn

• Økonomiske incitamenter til cyklende 
medarbejdere

Hvordan kan arbejdspladser støtte op om mere 
cykling? 



Barrierer i 
skattelovgivningen



Case: 
Aarhus Kommune: 
Beskatning af firmacykler 
• Aarhus Kommune har 7500 ‘kørende jobs’ – de fleste i dag foretaget i 

egen bil

• Op til 50% af de kørende medarbejdere ønsker at cykle, hvis 
arbejdspladsen stillede elcykler til rådighed

• Stilles cyklen på hjemadressen, anses det som et medarbejdergode og 
medarbejderen beskattes 

• Aarhus Kommune oplever skattelovgivningen som en kæmpe barriere ift. 
at forløse potentialerne for mere cykling i kommunen og nå målene for 
den grønne omstilling 

• De estimerer at mellem 1,9 og 3,8 mio. kørte km kan flyttes fra bil til 
cykel, hvis medarbejderne har nem adgang til en arbejdscykel fra 
hjemmet



Case: 
Gubra: 
Tabt befordringsfradrag ved 
medarbejdercykler
• Biotech-virksomheden GUBRA leaser elcykler som et tilbud til 

medarbejdere, der bor for langt væk til at cykle på en almindelig cykel

• Gubra betaler leasingudgiften og medarbejderne svarer skat af godet 

• Ca. 25 medarbejdere ud af 200 benytter sig af denne ordning 

• Medarbejdere, der modtager en cykel, fraskriver sig retten til 
befordringsfradrag – også selvom de måske kun cykler én dag om ugen

• Det gør det til en underskudsforretning for medarbejderen, hvis man 
har langt til arbejde



Case:

VM Tarm: Beskatning af cykelbonus

• Tankvognsproducenten VM Tarm giver cykelbonus på 2000 kr. til 
medarbejdere, der cykler 100 gange eller 300 km på et år

• 67 ud af 280 medarbejdere deltager i ordningen

• Det økonomiske element er vigtigt for at få medarbejderne flyttet fra 
bil til cykel – derfor bør cykelbonussen kunne gives skattefrit



Case:

KMD: Beskatning af firmacykler

• KMD ønsker at stille firmacykler til rådighed, som medarbejderne kan 
benytte til arbejdsrelateret kørsel

• Cyklerne skal kunne stilles på hjemadressen efter endt arbejdsdag

• Oplagt at medarbejderne kan teste elcyklerne i en periode på fx 14 
dage, før de beslutter om de selv vil investere i en elcykel

• Beskatningen gør tilbuddet uattraktivt for medarbejderne



Åbent brev til skatteminister Jeppe 
Bruus



Europæiske incitamenter for cykling

Kilde: European Cyclists’ Federation



I Cyklistforbundet arbejder vi for …

• At cyklens potentialer som løftestang for en sundere og grønnere 
verden for alvor anerkendes politisk

• At skattelovgivningen bliver mere grøn og i højere grad afspejler, hvad 
det er for et samfund, vi ønsker os

• At både private og offentlige virksomheder får større frihed til at 
benytte cyklen som redskab til at nå mål om fx bedre sundhed, klima 
og miljø - uden at det anses som et medarbejdergode



Tak for jeres opmærksomhed!

Trine Stig Mikkelsen
tsm@cyklistforbundet.dk
4070 8358



Sønderborg viser verden vejen til nullet

Cykling i landdistrikter og offentlig-privat samarbejde

Brian Seeberg, CEO ProjectZero



Sønderborg viser verden vejen til nullet

• Sønderborgs vision og kosteffektive vej til CO2 neutralitet i 2029

• Danmarks stærke grønne offentlig-privat samarbejde siden 2007

• Forankret i ProjectZero sekretariatet

Hvad er ProjectZero



Sønderborg viser verden vejen til nullet

ProjectZero er Sønderborgs projekt og stolthed

• Lokal ambition

• Lokale partnerskaber og samarbejde på tværs

• Lokale løsninger

Sønderborg har reduceret CO2 med 50% siden 2007

Sønderborg har en konkret plan for den omkostningseffektive vej til nullet i 2029

ProjectZero er LOKAL



Sønderborg viser verden vejen til nullet

ProjectZero understøtter Sønderborgs strategiske energiplan for grøn transport

Det drejer sig om, at vi transporterer os mere grønt

• Cyklisme og elcykler

• Samkørsel og delebiler

• Kollektiv transport

• Elbiler

Grøn transportomstilling i Sønderborg



Sønderborg viser verden vejen til nullet

Lokale tiltag der fremmer cyklismeKonkrete eksempler på offentlig-privat samarbejde



Sønderborg viser verden vejen til nullet

Sønderborg Kommune har et ProjectZero
Et stærkt fællesskab

Sammen opnår vi mere

Sønderborgs læring



Sønderborg viser verden vejen til nullet

Konkrete eksempler



Sommerhilsen
fra Als

Kære borgmester

Kære virksomhedsleder

Jeg har tænkt på dig efter Cykeltopmøde
2022. Vi skal have danskerne til at cykle
mere. Du spiller en nøglerolle!

Derfor har jeg tre forslag til dig, vi kan
drøfte efter ferien: 

1.

2.

3.

Jeg har selv tænkt mig, at…

….

SEND TIL: cykel@sonderborg.dk
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Hvordan kan vi konkret fremme cyklismen i landdistrikterne efter sommerferien?
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MOJN & TAK
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