
Bilag 3 

Høringsnotat: Relevante aktørers bemærkninger til regulering af elløbehjul på Frederiksberg 

Aktør Bemærkninger Forvaltningens svar 

Handicaprådet For mange handicapgrupper er el-løbehjulene kilde til enorme ærgrelser. De kan ikke 
høres, når de kører. De bliver smidt alle mulige steder rundt om på fortove, pladser og 
er også, når de bliver brugt, til stor gene og fare for både os og andre svage trafikanter. 
Desværre kan man ikke ikke-opfinde løbehjulene, så derfor er det helt nødvendigt at 
opstille kravene. Måtte de så bare også hjælpe på færdselsmoralen! 
 
Danske Handicaporganisationers forretningsudvalg på Frederiksberg har haft forslaget 
til høring ligesom Handicaprådets brugerrepræsentanter. Vi glæder os over initiativet og 
har kun meget lidt at tilføje: 

 Sørg for at løbehjulsboksene ikke stilles på ledelinjer 

 Løbehjulene skal overholde max-hastigheden på 20 km/t 

 Kan man måske kræve hjelm ved brugen af løbehjulene? 
 
Og med hensyn til brugernes moral er det en fin idé, at en sjuskedorte kan straffes på 
sin pengepung, hvis løbehjulene ikke stilles i de dertil indrettede bokse. Det tekniske 
heri overlader vi ganske til kommunen. Så der bliver nok at se til for politi og 
kommunale medarbejdere. 

 
Det er naturligvis en forudsætning, at 
løbehjulsbokse ikke placeres på ledelinjer. 
Dette vil forvaltningen sikre. 
 
Det er en forudsætning ifølge lovgivningen, 
at løbehjul max må køre 20 km i timen. I 
vilkårene er det fastsat, at operatørerne skal 
følge gældende lovgivning, hvorfor kravet er 
dækket heraf. 
 
Der er ikke i gældende lovgivning hjemmel til 
at kræve brug af hjelm, hvorfor der ikke kan 
fastsættes et sådant krav . 

Ungeforum Ungeforum er på nuværende tidspunkt ikke aktivt og kan derfor ikke komme med 
forslag eller bemærkninger til jeres høring. Dette skyldes dels forårets corona-
nedlukning, og at flere medlemmer har valgt at træde ud af Ungeforum. Vi forventer at 
etablere et nyt Ungeforum, når Corona-situationen forhåbentligt ser bedre ud, og vi 
igen må forsamle os.  

 

Ældrerådet Ældrerådet er ikke begejstret for el-løbehjulene. Vi er enige i høringssvaret fra 
Handicaprådet, og vi har følgende yderligere forslag til vilkår og krav: 

 
1. Der bør opstilles egentlige bokse i lighed med de hvide udlejningscykler og ikke 

blot som planlagt en malet firkant på asfalt/fliser, hvor der eventuelt opsættes et 
gelænder i hver ende, så løbehjulene ikke vælter så let. 

 
1. Det anbefales ikke, at der opsættes 

egentlige stativer, idet dette vil 
udfordre renholdelsen af arealerne, 
ligesom der ikke findes stativer, der 
passer til alle løbehjul. 



2. Det bør blive et krav, at løbehjulene af brugerne skal afleveres i en af de 50 
bokse. Hvis der gives en tidsfrist, når korrekt parkering er foretaget, skal 
kommunens medarbejdere være i stand til at identificere det enkelte løbehjul 
samt tidspunkt for parkering for at kunne kontrollere, om tidsfristen er 
overholdt. 

3. El – løbehjulene foreslås forsynet med identifikation samt telefonnr. og 
mailadresse til udbyder, så byens borgere har mulighed for at klage direkte til 
udbyder, hvis de finder parkeringer til gene for gående og kørende trafik. 

4. Opkrævning af gebyr for parkering til gene for gående og kørende trafik samt for 
overskridelse af tidsfrist bør baseres på mindst en timeløn, der svarer til 
kommunens betaling for underleverandører af hjemmepleje. 

5. Hele udbuddet, herunder antal EL-løbehjul, bør koordineres med vores 
Omegnskommune København, der igennem private aktører udlejer EL - løbehjul, 
der ofte parkeres eller væltes på Frederiksberg til gene for både gående og for 
kørende trafik. Det omvendte fra Frederiksberg til København er sikkert også 
tilfældet. 

 
Ældrerådet glæder sig til at se forslaget implementeret, og vi deltager gerne i den 
efterfølgende evaluering. 

 
2. Det er allerede sat som krav, at 

løbehjul skal placeres i boks ved 
opsætning til udlejning og efter endt 
brug. 
Under brug vil det være muligt at 
parkere løbehjulet. Det vil kunne 
defineres, at en sådan parkering 
maksimalt må vare 15 minutter. Der 
er imidlertid ikke indsat et sådant 
vilkår i det foreliggende udkast, men 
det kan medtages. 

3. Det er helt oplagt, at løbehjul skal 
forsynes med tydelig identifikation, 
og det er medtaget i udkastet til 
vilkår. 

4. Der er i vilkårene lagt op til en 
betalingsmodel for udbyderne, som 
vil dække forvaltningens ressourcer 
til administration og tilsyn.  

5. Forvaltningen har et tæt samarbejde 
med Københavns Kommunen 
omkring regulering af området. 

 
Ældrerådet vil sammen med de øvrige 
høringsparter blive  inddraget i evalueringen 

Cyklistforbundet I Cyklistforbundet glæder vi os over at Frederiksberg Kommune benytter ændringen af 
Færdselsloven til at indføre krav og vilkår til regulering af udlejningsløbehjul. Vi er enige, 
i at der er et behov for regulering i forhold til antal af el-løbehjul og henstilling af el-
løbehjul, el-løbehjulenes bæredygtighed og mulighed for at stille udbyderen til ansvar 
bl.a. for el-løbehjul, som er placeret til gene for trafikken.  
 
Det er vores holdning, at cyklen er at foretrække frem for el-løbehjul, da cykling 
bidrager til motion og dermed forbedret sundhed, hvorimod el-løbehjulet 
repræsenterer inaktiv transport. Desuden viser den foreløbige rapport fra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Færdselsstyrelsen i februar 2020, at el-løbehjul har 7 gange flere ulykker end cykler. Vi 
mener dog også, at el-løbehjulet er værd at understøtte under ordnede forhold, da de 
ikke fylde, forurener og støjer så meget som biler.  
 
I forhold til de enkelte forslag har vi følgende kommentarer: 
 
Vi foreslår at de to udvalgte udbydere benytter samme type boks til henstilling af el-
løbehjul udført i Frederiksberg grønt materiale, jf. by- og pendlercykelstativerne. Det 
forekommer ikke bæredygtigt hvis der etableres særskilte bokse for de enkelte 
udbydere. 
Vi finder det positivt, at Frederiksberg Kommune forbeholder sig ret til at fjerne el-
løbehjul, der står/ligger til gene for trafikken, og opkræve et beløb på 100 kr. Beløbet 
kan i vores øjne være højere, da det jo drejer sig om færdselssikkerhed. 
 
I forhold til gældende lovgivning om maximum hastighed på 20 km/t for el-løbehjul, 
foreslår vi, at hastigheden begrænses via gps-løsning eller lignende. 

 
 
Det er allerede hensigten, at alle udbyder 
skal benytte bokse 
 
Der er i vilkårene lagt op til en 
betalingsmodel for udbyderne, som vil 
dække forvaltningens ressourcer til 
administration og tilsyn.  
 
Det er en forudsætning ifølge lovgivningen, 
at løbehjul max må køre 20 km i timen. I 
vilkårene er det fastsat, at operatørerne skal 
følge gældende lovgivning, hvorfor kravet er 
dækket heraf. 
 

Voi Generelt mener Voi, at Frederiksberg Kommunes tilgang til regulering af løbehjul er 
fornuftig. 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 mener dog, at det tilladte antal løbehjul er for lille til at skabe et ordentligt udbud i 
byen. Folk vil således med det foreslåede antal gennemsnitligt skulle gå mere end 300 
meter for at finde et løbehjul og mere end 600 meter for at finde to løbehjul. Det vil 
medføre, at mange brugere vil falde fra og ikke tage et løbehjul. At have en så lav 
tæthed af løbehjul vil også svække det samlede multi-modale udbud som alternativ til 
bilen, og dermed svække løbehjulenes bidrag til bæredygtig transport. 
 
Udvælgelseskriterier 
De valgte krav er generelt relevante til at udvælge løbehjuls-udbydere. Vi foreslår at 
præcisere betydningen af de tre krav der skal anvendes til udvælgelse af to udbydere, 
hvis der findes flere udbydere der kan leve op til kravene. Vi mener her, at beregningen 
af levetiden af løbehjulene bør være baseret på en uafhængig livscyklus-analyse. 
Levetiden for batteriet er angivet til minimum 20.000 opladninger i materialet, hvilket 
ikke er retvisende for de løbehjul der anvendes i elektriske løbehjul, som er Lithium-on 

 
Der er i Købehavns Kommune givet tilladelse 
til 3200 løbehjul – arealmæssigt er 
Frederiksberg 10 gange mindre. Ud fra det 
perspektiv vil et antal på 300 løbehjul per 
udbyder være passende. Sammenlignes der i 
forhold til indbyggere, så er der ca. 6 gange 
flere indbyggere i København, hvilket i 
forhold til Frederiksberg vil svare til ca. 500 
løbehjul. Forvaltningen foreslår, at man 
skeler til indbyggerantallet, og det foreslås, 
at hver udbyder kan opstille 250 løbehjul 
hver. 
 
Vi har gennemgået tidligere bemærkninger 
fra løbehjulsoperatørerne, og vi kan 
konstatere, at en udbyder tidligere har 
oplyst 20.000 opladninger. Ud fra dialog med 
Voi, går vi ud fra, at dette er en fejl, og 



batterier. 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. 
 
Vi mener i tillæg til de valgte krav, at det kan være relevant at inkludere et krav om 
erfaring med drift af udlejningsvirksomhed under tilladelser i sammenlignelige byer. 
 
 

derfor vil vilkårene blive justeret, så der 
kræves minimum 1000 opladninger pr. 
batteri. 
 
De foreslåede input til evalueringskriterier er 
yderst relevante, og vil blive indarbejdet som 
evalueringskriterie. 

Tier Tier har oplyst, at oplægget ser fint ud, at der ikke er bemærkninger. 
 
Det foreslås, at et udbud eventuelt koordineres med  Københavns Kommune 

 
Hvad angår koordinering bemærkes det, at 
der er en tæt dialog med Københavns 
Kommune, men at det vil være vanskeligt at 
lave et samlet udbud, da vilkårene og måden 
at regulere området på er forskelligt. 
 

 


