
Bilag 1. 

 

Tematiseret høringsnotat       

 

Tema Høringsbemærkninger Forvaltningens bemærkninger 
hertil 

Antal løbehjul Voi mener dog, at det tilladte 
antal løbehjul er for lille til at 
skabe et ordentligt udbud i byen, 
og anbefaler i stedet 300 
løbehjul pr. operatør – men 
startende med 150-200 pr. 
udbyder i starten og stigende til 
300.  
 

Forvaltningen kan oplyse, at 
Københavns Kommune har tilladt 
at opsætte 3200 elløbehjul. 
Sammenlignet hermed er 
Frederiksberg er 10 gange 
mindre arealmæssigt, og dermed 
passer 300 løbehjul fordelt på to 
udbydere umiddelbart. Hvis 
antallet af løbehjul beregnes i 
forhold til antal indbyggere vil 
dette svare til, at der skal være 
500/533 elløbehjul på 
Frederiksberg. Set i lyset af, at 
Voi finder, at der bør være flere 
løbehjul på Frederiksberg 
foreslås det, at der i stedet for 
300 løbehjul gives tilladelse til 
indtil videre 500 løbehjul – men 
at antallet kan hæves til 600, hvis 
der viser sig et behov herfor. En 
eventuel tilpasning af antallet 
indgår i evalueringen af 
ordningen. 
 

Levetid af løbehjul og batterier Voi oplyser, at levetiden for 
batterier er langt lavere end 
oplyst i udkastet til vilkårene, og 
oplyser, at 1000 opladninger vil 
være et bedre tal at anvende, da 
batteriet herefter typisk allerede 
vil være på ca. 50% af 
kapaciteten, hvorefter det reelt 
ikke giver mening at anvende i 
løbehjul.  
 

Forvaltningen vil naturligvis rette 
dette til i de reviderede vilkår 
 

Løbehjulsbokse 
 

Der er kommet en række 
bemærkninger til 
løbehjulsboksene. 
Handicaprådet anmoder om, at 
løbehjulsbokse ikke placeres på 
ledelinjer. Herudover opfordres 

Forvaltningen vil naturligvis 
sikre, at løbehjulsboksene ikke 
placeres på ledelinjerne. 
Herudover indeholder forslaget 
til vilkår et krav om, at brugerne 
skal aflevere løbehjulet i en boks 



der til, at operatørerne/brugerne 
sanktioneres økonomisk, hvis 
løbehjulene ikke placeres i 
boksene. Ældrerådet anbefaler 
herudover, at der opsættes 
egentlige stativer til løbehjulene, 
så de ikke vælter, ligesom det 
bør være et krav, at de afleveres 
i en boks. Cyklistforbundet 
foreslår, at de to udvalgte 
udbydere benytter samme type 
boks til henstilling af elløbehjul 
udført i Frederiksberg grønt 
materiale, jf. by- og 
pendlercykelstativerne.   
 
Voi finder, at det er positivt, at 
der ønskes at skabe et 
tilstrækkeligt antal 
parkeringspladser i byen, som 
modsvarer antallet af løbehjul, så 
brugerne gives mulighed for at 
parkere ordentligt. 
 
Voi finder, at der er en god idé 
med løbehjulsbokse, idet der dog 
ikke vurderes at være behov for 
et værn, da Vois løbehjul på 
grund af dobbelte støtteben ikke 
vælter. Dog afholder Voi gerne 
udgifter til eventuelle stativer, 
der kan opsættes i boksene.  
 
 

efter endt brug, og at disse 
sanktioneres økonomisk, hvis 
løbehjulene ikke placeres i 
bokse.  
Hvad angår placeringen af 
løbehjulene i stativer har nogle 
løbehjulsudlejere oplyst, at 
løbehjul har forskellig størrelse, 
hvorfor stativer ikke ses som en 
løsning. Der stilles fra 
kommunens side krav om et 
værn på siderne af 
løbehjulsboksene, så løbehjulene 
ikke kan vælte, ligesom der stilles 
krav om, at løbehjulne indrettes, 
så de ikke kan vælte. Det er 
endvidere forudsat, at begge 
operatører benytter samme 
boks. 
 
Forvaltningen kan oplyse, at 
andre operatører tidligere har 
oplyst, at samme stativ ikke kan 
benyttes af alle operatører. Da 
løbehjulsboksene skal bruge af 
flere operatører findes det 
fortsat fornuftigt, at etablere et 
værn på siderne af boksene. 
Hvad angår antallet af 
løbehjulsbokse var dette i 
udkastet til vilkår foreslået til 50, 
men med et øget antal løbehjul 
anbefaler forvaltningen, at 
antallet øges til 75. Det 
bemærkes samtidig, at placering 
af løbehjulsbokse til løbehjul 
udfordrer pladsen i byrummet, 
herunder også i forhold til de 
arealer, hvor der kan indtænkes 
plads til øget bynatur og 
cykelstativer (hvor der et fastsat 
et politisk mål om 1.200 nye 
cykelparkeringspladser i 2025) 
m.v. Herudover kan ønsket om 
placering af løbehjulsbokse ved 
stationer, metrostationer, 
uddannelsessteder m.v. betyde, 
at der disse steder skal fjernes 
cykelparkering for at skabe plads 



til boksene. En mulighed kunne 
være visse steder at anvende 
bilparkeringspladser hertil. 
Forvaltningen vil, når der 
foreligger en endelig plan for 
placeringen, forelægge dette for 
udvalget. 
 
Krav om henstilling i boksene kan 
kun gælde ved opsætning af 
udlejer mhp udlejning og ved 
aflevering af bruger. 
”Mellemliggende parkering”, 
f.eks. hvis man lige skal ind og 
handle, kan ikke regulere på den 
måde. Henstilling på over 15 
minutter vil kunne betragtes som 
parkering. 
 
 

Kontaktoplysninger på løbehjul 
 

Ældrerådet foreslår at 
løbehjulene markeres med 
konktaktoplysninger.  
 

Forvaltningen finder forslaget 
omkring mærkning af køretøjet 
med kontaktoplysninger er 
meget relevant, og vil indføre 
dette som vilkår. 
 

Betaling 
 

Både Ældrerådet og 
Cyklistforbundet finder, at 
prisen for kommunens indsats 
bør være højere.  
 

Forvaltningen kan oplyse, at 
kommunerne efter loven kan 
opkræve betaling for 
administration og tilsyn på 
området. Det vurderes, at der vil 
være en del administration men 
også øget tilsyn.  I stedet for 
betaling for at flytte et løbehul, 
der står til gene, foreslås det 
derfor, at der indføres betaling 
for kommunens tilsyn og 
administration. Hvis der skal 
føres et fuldstændigt tilsyn med 
løbehjulene, som sikre færrest 
mulig klager og henvendelser til 
kommunen, bør dette ske i 24-7, 
om med en 
minimumsbemanding på to 
årsværk. Dette vurderes at være 
forholdsmæssigt dyrt. Hertil 
kommer, at der til administration 
af ordningen bør afsættes 
ressourcer, herunder til løbende 



borgerhenvendelser, møder med 
og til behandling af data fra 
løbehjulsudlejerne.  Ved en 
mindre tilsyn og med en 
minimumbemanding i forhold til 
de administrative opgaver 
forbundet med opgaven, 
vurderes det, at der skal afsættes 
et halvt årsværk til 
administration svarende til 
250.000 kr. og et årsværk til 
tilsyn på 450.000 kr.  – i alt 
700.000 kr. Dette vil svare til en 
betaling pr. enhed, der gives 
tilladelse til på 1.400 kr. ved 500 
løbehjul.  – eller i alt 350.000 kr. 
pr udbyder, hvilket svarer til 
knap 3 kr. pr. løbehjul pr. år 
Det bemærkes, at 
løbehjulsoperatørerne ikke er 
orienteret herom 
 

Evaluering Ældrerådet deltager gerne i en 
efterfølgende evaluering.  
 

Forvaltningen tænker det er 
relevant, at inddrage alle de 
hørte parter i en kommende 
evaluering, som finder sted et 
halvt år efter aftalen er indgået. 
 

Gebyr (bøde) for forkert 
parkering 
 

Voi fraråder, at fastsætte et fast 
gebyr for forkert parkering i selve 
kontrakten. Det foreslås i stedet, 
at der stilles krav om et niveau af 
parkering i løbehjulsboksene på 
50%, og for at de sidste 50 % 
parkeres ordentligt, at der 
etableres zoner med 
parkeringsforbud, herunder at 
virksomhederne forpligtes til at 
have en lokal parkerings task-
force, som kan korrigere 
løbehjulenes placering, når de er 
dårligt parkerede. 
 

Forvaltningen finder, at der bør 
sikres et incitament til at 
parkerer korrekt, og at et krav 
om betaling, hvis løbehjul ikke 
placeres i løbehjulsbokse er et 
relevant incitament. 
 

   

udvælgelseskriterier I forhold til 
udvælgelseskriterierne finder 
Voi, at disse bør suppleres med 
at beregningen af levetiden af 
løbehjulene er baseret på en 

Forvaltningen finder begge 
forslag fornuftige og vil 
indarbejdet disse i 
udvælgelseskriterierne 
 



uafhængig livscyklus-analyse. 
Herudover foreslås det at 
inkludere et krav om erfaring 
med drift af 
udlejningsvirksomhed under 
tilladelser i sammenlignelige 
byer.  
 

   

   

   

 


