
 

Rammebetingelser Oprindeligt foreslåede 
betingelser 

Reviderede betingelser 

Antal løbehjul 

Der gives tilladelse til opstilling 
af i alt 300 el-løbehjul til 
udlejning på offentlige arealer 
på Frederiksberg. 

 

Der gives tilladelse til 500 el-løbehjul 
til udlejning på offentlige arealer på 
Frederiksberg 

Antal udbydere 

Tilladelse gives til to udbydere 
med 150 løbehjul til hver. 

 

Tilladelse gives til to udbyder med 250 
løbehjul hver. 

Antal løbehjulsbokse 

Det foreslås i den forbindelse, 
at der etableres 50 
løbehjulsbokse på 
Frederiksberg, dels ved 
trafikknudepunkter som S-tog, 
metro og større 
busstoppesteder, ved 
uddannelsesinstitutioner, 
sportsfaciliteter m.v. med plads 
til mellem 3-10 løbehjul i hver 
løbehjulsboks. Der kan stå 2 
løbehjul pr. m2.  

 

Der etableres 75 løbehjulsbokse på 
Frederiksberg, dels ved 
trafikknudepunkter som S-tog, metro 
og større busstoppesteder, ved 
uddannelsesinstitutioner, 
sportsfaciliteter m.v. med plads til 
mellem 3-10 løbehjul i hver 
løbehjulsboks.  

Betaling for administration og 
tilsyn 

 

Der betales for Frederiksberg 
Kommunes administration af 
ordningen samt tilsyn hermed. 

Betaling finder sted en gang årligt. 

Der betales første år xx kr. pr enhed 
svarende til en samlet pris pr xx pr. 
udbyder. Prisen reguleres en gang 
årligt i henhold til den almindelige pris- 
og lønfremskrivning. 

Aftalevilkår Oprindelig foreslået Reviderede vilkår 

Placering af løbehjul 

Der stilles krav om, at 
udlejningsløbehjul skal 
henstilles i dertil indrettede 
løbehjulsbokse med eventuelt 
supplerende skiltning, idet der 
samtidig stilles krav om, at 
udbyderne afholder udgifterne 
hertil. 

Udlejningsløbehjul skal henstilles i 
dertil indrettede løbehjulsbokse, der er 
forsynet med et gelænder i siderne, så 
løbehjulene ikke kan væltes samt med 
eventuelt supplerende skiltning, idet 
udbyderne afholder udgifterne hertil. 
 
 



 
At der stilles krav om, at 
løbehjulene indrettes således, 
at de ikke kan væltes, når de 
står i løbejulsboksen. De 
adspurgte løbehjulsudlejere 
ønsker ikke stativer til 
opsætning, da de forskellige 
løbehjul har forskellig højde, og 
de nemt står uden. 
 
Der stilles krav om, at 
løbehjulene skal 
placeres/afleveres i disse 
løbehjulsbokse, og hvis det 
ikke sker, at brugeren betaler et 
ekstra gebyr for ikke at gøre 
det. 

 

 
 
 
Løbehjulene skal indrettes således, at 
de ikke kan væltes, når de står i 
løbejulsboksen.  
 
 
 
 
 
 
 
Løbehjulene skal placeres/afleveres i 
disse løbehjulsbokse, idet brugeren 
betaler et ekstra gebyr, hvis løbehjulet 
ikke efter endt brug placeres i en 
løbehjulsboks. 
 

 

 

Løbehjul må ikke parkeres i parker, på 
stier og kirkegårde samt kommunens 
grønne arealer. 

 

Krav til batterier 

At de opstillede løbehjul skal 
være forsynet med udskiftelige 
batterier, så løbehjulene ikke 
skal indsamles hver aften.  
 
At udskiftning af batterier sker 
med brug af el-ladcykel eller 
elbiler. 
At batterilevetiden er så lang 
som mulig og minimum 20.000 
opladninger. 

 

De opstillede løbehjul skal være 
forsynet med udskiftelige batterier, så 
løbehjulene ikke skal indsamles hver 
aften. Udskiftning af batterier skal ske 
med brug af el-ladcykel eller elbiler. 

Batterilevetiden skal være så god som 
mulig og med minimum 1.000 
opladninger, jf. 
udvælgelseskriterierne. 

Krav til støj 

 Løbehjulene må ikke udsende støj, 
der kan genere naboer m.v., jf. 
udvælgelseskriterierne. 

 

Krav til levetid 

At levetiden på løbehjulene 
skal være så lang som mulig – 
f.eks. minimum to år (to af de 
adspurgte løbehjulsudlejere har 
løbehjul med en levetid på to 
år, mens den sidste har på fem 
år). 

 

Levetiden på løbehjulene skal være så 
god som mulig og have minimum tre 
års levetid, jf. udvælgelseskriterierne. 

 

Mærkning af løbehjul 

 

Hvert løbehjul skal være unik 
identificerbar via f.eks. QR kode, GPS 
Tracking og være forsynet med 



kontaktoplysninger, herunder e-mail, 
telefonnummer. 

Krav til udbyder om fjernelse 
af løbehjul 

At responstiden fra 
løbehjulsudbyderne på at fjerne 
løbehjul, der står eller ligger til 
gene for trafikken, fastsættes til 
maksimalt 1 time. 

 

Aftalehaveren skal for egen regning 
afsætte ressourcer til løbede at flytte 
løbehjul til løbehjulsbokse, hvis de 
ikke er placeret heri.  

Aftalehaver forpligter sig til at foretage 
rundering med tilstrækkelig frekvens 
med henblik på at sikre lovlig opstilling 
af løbehjul opstillet med henblik på 
udlejning. 

Responstiden fra løbehjulsudbyderne 
på at fjerne løbehjul, der står eller 
ligger til gene for trafikken, fastsættes 
til maksimalt 1 time i tidsrummet 07:00 
til 24:00, hvis aftalehaveren modtager 
henvendelser herom enten fra 
kommunen eller fra borgere. 

Aftalehaver skal på et varsel på 1 uge 
flytte løbehjul, hvis et areal skal 
bruges til andre formål såsom 
arrangementer, udendørsservering, 
vejarbejde, og lignende. Aftalehavers 
eventuelle omkostninger eller tab af 
omsætning i denne forbindelse er 
kommunen uvedkommende. 

Kommunens opgave i forhold 
til løbehjul 

At kommunen kan fjerne 
løbehjul, der står til gene for 
trafikken, således at de står 
trafiksikkert mod betaling på 
100 kr. pr. gang fra 
tilladelsesindehaveren, idet der 
tages billeddokumentation, før 
det flyttes. 

 

Kommunen kan flytte løbehjul, der står 
til gene for trafikken, inden for en 
meget kort radius herfra således, at de 
står trafiksikkert. Aftalehaveren 
forudsættes efterfølgende at flytte 
disse løbehjul til en boks.  

 

Deling af forbrugsdata 

At de, der opnår tilladelse, er 
forpligtet til at dele deres 
forbrugsdata en gang i 
kvartalet.  

 

Aftalehaveren er forpligtet til at dele 
deres forbrugsdata en gang i kvartalet 
fordelt pr. måned, herunder 

 Overblik over omfanget af 
udlejningen, herunder på 
bestemte steder i kommunen, 
om aftalehavers løbehjul er i 
brug eller ej, hvor langt de 
kører, og hvor fra og til de 
kører  

 Overblik over hvor mange 
køretøjer, der ikke placeres i 
bokse. 

 Dokumentation for responstid i 
forhold til fjernelse af løbehjul 



 Overblik over personskader, 
som aftalehaver har kendskab 
til.  

 Aftalehaver skal sikre, at der 
ikke indgår personoplysninger 
som defineret i 
databeskyttelsesforordningens 
artikel 4, nr. 1 i de data, som 
der leveres til eller gøres 
tilgængelige for kommunen. 

Kvartalvise møder og 
evaluering 

At der afholdes kvartalsvise 
møder med forvaltningen i 
forhold til vilkårsopfyldelse m.v. 
og med evaluering af ordningen 
et halv år efter tilladelsens 
udstedelse. 

 

Der afholdes kvartalsvise møder med 
forvaltningen, som aftalehaveren er 
forpligtet til at deltage i, i forhold til 
vilkårsopfyldelse m.v. og med 
evaluering af ordningen et halvt år 
efter aftalens indgåelse. Ældrerådet, 
Handicaprådet, Cyklistforbundet og 
Ungerådet vil blive inddraget i 
evalueringen. 

 

 

Aftalehaveren skal sikre kvalitet og 
vedligehold af materiel, herunder 
fjerne defekte køretøjer. Aftalehaver 
skal til enhver tid have en ordning, der 
sikrer, at aftalehaver løbende kan 
vedligeholde sine el-løbehjul. 

Gældende lovgivning At de anvendte løbehjul til hver 
en tid lever op til gældende 
lovgivning. 

 

De anvendte løbehjul skal til hver en 
tid leve op til gældende lovgivning. 

 

Tilladelsens varighed samt 
krav om evaluering 

At tilladelsen er tidsbegrænset 
til at gælde indtil videre ét år 
med mulighed for forlængelse i 
yderligere to år på baggrund af 
evalueringen i efteråret 2021, 
hvorefter der kan ansøges om 
fornyelse. 

 

Aftalen er tidsbegrænset til at gælde 
indtil videre ét år med mulighed for 
forlængelse i yderligere to år på 
baggrund af evalueringen i efteråret 
2021, hvorefter der kan ansøges om 
fornyelse. 

 

Ændring af vilkår At kommunen kan ændre i 
vilkårene med tre måneders 
varsel, hvis der bliver behov 
herfor. 

 

Kommunen kan ændre i vilkårene 
med tre måneders varsel, hvis der 
bliver behov herfor. 

 

Inddragelse af tilladelse At tilladelsen kan inddrages, 
hvis vilkårene ikke efterleves. 

 

Aftalen kan opsiges umiddelbart, hvis 
vilkårene gentagne gange ikke 
efterleves. 



Aftalen kan i øvrigt opsiges af 
aftaleparterne med et varsel på 6 
måneder. 

 

Udvælgelseskriterier  

 

 Bedst levetid på løbehjulene Levetid på løbehjul, idet længst mulige 
levetid tillægges vægt. Oplysningerne 
herom skal være baseret på en 
uafhængig livscyklusanalyse. 

 

 Bedste levetid på batterierne  Levetid på batterier, idet længst 
mulige levetid på batterier tillægges 
vægt 

  

Støj fra løbehjul, idet det tillægges 
vægt, at løbehjul ved flytning, 
parkering, lavbatteritid m.v. støjer 
mindst muligt.  

 Hurtigste responstid i forhold til 
fjernelse af løbehjul, der står til 
gene for trafikken 

Hurtigste responstid i forhold til 
fjernelse af løbehjul, der er placeret i 
strid med vilkårene, idet den korteste 
responstid tillægges vægt. 

  

Erfaring med drift af 
udlejningsvirksomhed under tilladelser 
i sammenlignelige byer, idet erfaring 
tillægges vægt. 

 

 


