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Hva er Sykkelvennlig arbeidsplass?

• For å oppmuntre arbeidsplasser til å gjøre det lett å velge sykkelen til jobb, 

lanserte Miljøpakken utmerkelsen «Sykkelvennlig arbeidsplass». 

• Alle arbeidsplasser i Trondheim kan delta.

• Gratis å delta.

• Kåring av Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass.

Mål 

• Få flere til å sykle til jobb

• Bygge sykkelkompetanse på arbeidsplassene



Hvorfor legge bedre til rette for sykling? 

• Økonomiske insentiver

– Aktive ansatte har bedre 

helse – gir lavere sykefravær.

– Redusert behov for 

parkeringsplasser for bil. Én 

parkeringsplass for bil legger 

beslag på det samme arealet 

som ti parkeringsplasser for 

sykler.



Hvorfor legge bedre til rette for sykling?

• Mer attraktiv arbeidsplass

– Studier tyder på at arbeidsplasser som inspirerer og legger til rette for fysisk aktivitet, får 

ansatte med bedre form og helse. 

– I tillegg rapporterer virksomhetene om økt produktivitet, færre skader, bedre arbeidsmiljø og 

større tilfredshet med arbeidsplassen → Ansatte som trives er mindre tilbøyelig til å skifte 

jobb.

– Bedre omdømme gjennom synlig miljøengasjement.

– Bedriften tar samfunnsansvar.



Hvordan

• Vi laget kriterier på tre nivåer, fra én til tre stjerner, der arbeidsplassene får 

stjerner etter hvilke kriterier de fyller – altså hvor sykkelvennlige de er. Alle 

arbeidsplasser som fylte kriteriene da høsten kom, fikk kalle seg 

«sykkelvennlig arbeidsplass», samt at de fikk en flott statuett og retten til å 

bruke et digitalt merke de kan anvende i markedsføring.

• Påmelding, kriterier og opplegget for øvrig: 

http://sykkelbyentrondheim.no/sykkelvennlig/

http://sykkelbyentrondheim.no/sykkelvennlig/


Hva etterspør jobbsyklistene?

1. Trygg sykkelparkering

– Ansatte etterspør et 

tyverisikkert sted å sette fra 

seg syklene, gjerne tørt, 

innendørs og med 

adgangskontroll.



Hva etterspør jobbsyklistene?

2.   Mulighet for å dusje og skifte

– Garderober med dusjer, gjerne 

med egne, låsbare skap står høyt 

i kurs. Flere etterspør også 

tørkeskap eller andre måter å 

tørke fuktige klær på.

• Annet

– gratis sykkelservice på 

arbeidsplassen

– mulighet for spyling og vasking 

av sykkelen

– olje, pumpe og annet utstyr til 

sykkelvedlikehold er tilgjengelig



Premiering



Premiering







Resultater

• 56 arbeidsplasser meldte seg på

• 32 arbeidsplasser premiert

– 4 på nivå 3

– 11 på nivå 2

– 17 på nivå 1

• Lagd og delt rapport om de fire beste arbeidsplassene: 

http://sykkelbyentrondheim.no/wp-content/uploads/2014/11/Vurdering-

Sykkelvennlig-arbeidsplass-samlet.pdf

• I hvilken grad har deltakelse i Sykkelvennlig arbeidsplass bidratt til at dere 

har lagt forholdene bedre til rette på arbeidsplassen for dem som sykler til 

jobb? Til en viss grad

• I hvilken grad har deltakelse i Sykkelvennlig arbeidsplass ført til at flere 

ansatte sykler til jobb? Til en viss grad

http://sykkelbyentrondheim.no/wp-content/uploads/2014/11/Vurdering-Sykkelvennlig-arbeidsplass-samlet.pdf

