
For dig som erhvervsdrivende, 
kommune, lokalråd eller forening, 
kan det være en fordel at oprette 
en Bike Station fordi:
• Du synliggør din forretning overfor cyklister

• Det synliggør dit område/din by og dit sted  
 som cykelvenligt 

• Det kan blive et naturligt stop på cykelruten  
 fx til madpakkespisning

• Det kan give mulighed for salg af mad &  
 drikke

• Det kan gve mulighed for mersalg i form af  
 cykelkort, cykelslanger og andre småting

BIKE STATIONS
en form for miniværksted, hvor cyklisten på tur 
kan finde det allermest nødvendige udstyr til 
reparation af cyklen.  
 
Herunder  værktøj til skift af cykeldæk, unbra-
ko- og skruenøgler i forskellige størrelser, luft-
kompressor eller pumpe samt vand. 

Det er en stor hjælp for især motionister, turi-
ster eller familien på cykeltur, der pludselig har 
brug for hjælp. 

En Bike Station er 

https://www.visitfyn.dk/fyn/bike-island


BIKE STATIONS

Derudover kan den  
udbygges med:  

 Mulighed for opladning af el-cykler

 Henvise til nærmeste toiletfaciliteter

 Henvisninger til Bike Friends i nærheden

 Formidling over området & evt.  
 sightseeing tips

 Bænke / siddeplads evt. m. bord  – hvilket  
 gør din Bike Station til en attraktiv  
 pauseplads

Der kan være mulighed for  
at få støtte til etablering af  
Bike Stations hos:
• Private fonde – fx banker, Energi Fyn,    
 SEAF – visse af disse kræver, at I søger  
 som forening

• Offentlige fonde – fx LAG, hvor også    
 private virksomheder kan søge  
 mulighed for salg af mad & drikke

En Bike Station skal  
som minimum bestå af:
 Det mest gængse værktøj 

 Pumpe

 Lappegrej

 Vand

 Ophæng til cyklen 

Skiltning:

• Der kan med fordel skiltes til Bike  
 Station  - især hvis det er en  
 pauseplads med borde-bænke.

• Der skal altid tjekkes for regler og  
 krav ang. tilladelse til at sætte   
 skilt op - spørg først i din  
 lokale kommune.

• Se eksempel på skilt.  
 Andre typer skilte  
 kan findes på   
 www.naturstyrelsen.dk

https://www.visitfyn.dk/fyn/bike-island
http://www.naturstyrelsen.dk

