
 

 
Høring af Frederiksberg Kommunes forslag til krav og vilkår for 

tilladelse til opstilling af el-løbehjul på offentligt areal 
 
Generelle bemærkninger:  
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 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.  
 
Bemærkninger til krav og vilkår for opstilling af løbehjul i Frederiksberg Kommune 
 
Frederiksberg Kommune           Input fra Voi 

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

Voi er af den klare overbevisning, at 300 el-løbehjul vil skabe 
en ufuldstændig service for brugerne i Frederiksberg 
Kommune. Der er desuden behov for en mere dynamisk 
tilgang til flådestørrelse, da løbehjul vil bevæge sig mellem 
Frederiksberg og Københavns Kommune.  
 
Voi foreslår derfor, at det totale antal løbehjul måles som et 
gennemsnitligt antal løbehjul per dag. Det bør anses som 
operatørens ansvar at sikre, at det gennemsnitlige antal 
holder sig indenfor det aftalte gennemsnit og at denne data 
deles med kommunen for at opnå fuld gennemsigtighed.  
 
Vi kommer nedenfor med vores anbefalinger til antallet af 
løbehjul baseret på ovenstående betragtninger:  

Tilladelse gives til to udbydere med 
150 løbehjul til hver. 

Vi mener ikke, at vi kan yde en god, pålidelig og tilgængelig 
service med 150 løbehjul i Frederiksberg Kommune. Med 



 

kun 300 løbehjul samlet vil løbehjulet som transportform 
komme til at spille en mindre rolle ift. last/first-mile og 
dermed i mindre grad bidrage til at understøtte bæredygtig 
mobilitet i byen.  
 
Anbefalet antal løbehjul 
Det kommunale areal på Frederiksberg er 8,7 km2. Med et 
totalt antal på 300 løbehjul vil det betyde 35 løbehjul per 
km2. Dertil skal der fratrækkes, at der på et hvilket som helst 
tidspunkt vil være løbehjul i brug, hvilket i gennemsnit er 
10% af det totale antal. Til sidst skal der fratrækkes løbehjul, 
der afventer batteriudskiftning, hvilket i gennemsnit er 5% 
det totale antal. Det vil sige tilgængelige antal løbehjul vil i 
realiteten være 255, altså ca. 29 løbehjul tilgængelig til leje 
pr kvadratkilometer. Det betyder, at den enkelte borger vil 
skulle gå mere en 300 meter (svarende til at gå fra 
Frederiksberg Rådhus til Frederiksberg Haves 
hovedindgang), for at finde et enkelt løbehjul. Ca. 10% af 
turene er gruppeture med to eller flere personer (på hvert 
deres løbehjul). Disse brugere vil have endnu sværere ved at 
finde et løbehjul, da de vil skulle gå 0,6 - 0,8 km for at finde 
to løbehjul. Vores data-analyse fra København viser, at et 
løbehjul inden for 100 meters radius af brugeren (ved 
åbning af app) resulterer i markant flere påbegyndte ture, 
end hvis distancen er større end det. 
 
Som den største operatør i Danmark er det vores erfaring og 
vurdering at et total antal på 600 løbehjul, altså 300 pr 
operatør, vil give den nødvendige densitet på ca. 60 løbehjul 
per kvadratkilometer. Det vil sikre et ordentligt 
serviceniveau, og bevirke at løbehjulet som transportform 
skaber bedre mobilitet og adgang til offentlig transport.  
 
Implementeringsfase 
Når det er sagt, har vi fra andre byer god erfaring med en 
gradvis indfasning af løbehjulene. Derfor anbefaler vi, at der 
startes med 150-200 løbehjul per operatør de første 3 
måneder, hvorefter antallet øges til det tilladte antal på 300 
løbehjul per operatør. Derudover foreslås det at der hvert 
kvartal evalueres på antallet af løbehjul og 
parkeringspladser, samt placeringen af disse pladser. 

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. 

Løbehjulsbokse er en god idé, som kan skabe mere ordnet 
parkering i byen. Voi afholder som virksomhed gerne 
udfgifter til stativer som kan opstilles i løbehjulsboksene. Vi 
har erfaring med stativer fra flere byer i Norden, herunder 
Oslo og Stockholm. 



 

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. 

Se svar på ovenstående kriterium.  

At der stilles krav om, at løbehjulene 
indrettes således, at de ikke kan 
væltes, når de står i løbejulsboksen – 
evt. med et værn på siderne af 
løbehjulsboksen. 

Vores data viser, at 98% af vores løbehjul i gennemsnit står 
oprejst i København. Vores dobbelte støtteben og generelt 
robuste løbehjul gør, at de sjældent vælter. 
 
Vi mener derfor ikke en løbehjulsboks med værn på siderne 
er nødvendig, da det vil optage unødig plads i byrummet 
uden en væsentlig gevinst ift. orden.  

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. 

Vi støtter op om at skabe incitamenter for god parkering. 
Det har vi god erfaring med i andre byer som Aarhus og 
Aalborg. Det er dog helt afgørende, at virksomhederne har 
en vis fleksibilitet ift. at sikre den rette parkering. 
 
God parkeringsadfærd opnås gennem en række forskellige 
instrumenter, herunder uddannelse, incitamenter, nudging 
og sanktioner. Vi har som virksomhed meget erfaring med 
at strikke de rigtige instrumenter sammen, så vi opnår den 
bedst mulige effekt med de mindst indgribende midler, 
eller med andre ord, at vi formår at balancere god 
parkeringsadfærd med brugervenlighed. Derfor mener vi 
det er vigtigt, at der fastholdes en vis fleksibilitet i valget af 
instrumenter og der i stedet fokuseres på formålet eller den 
ønskede effekt. Vi fraråder derfor f.eks. at fastsætte et fast 
gebyr for forkert parkering i selve kontrakten.  
 
 Vi foreslår på baggrund af ovenstående, at Frederiksberg 
Kommune stiller krav om et niveau af parkering i 
løbehjulsbokse, som giver brugerne og virksomhederne 
fleksibilitet og samtidig sikrer sikrer god parkering. Vi 
mener, at en målsætning om at have et gennemsnit på 50% 
af løbehjulene parkerede i bokse er realistisk og nok til at 
sikre en ordentlig parkering. For at sørge for, at de 
resterende 50% er ordentlig parkeret vil vi foreslå at der 
implementeres zoner med parkeringsforbud i udvalgte 
områder - og at virksomhederne forpligtes til have en lokal 
parkerings task-force, som kan korrigere løbehjulenes 
placering, når de er dårligt parkerede. 
 
Hvis der er områder på Frederiksberg der er særlig tæt 



 

befolket og velbesøgte kan man overveje at indføre 
obligatorisk parkering i og omkring disse områder 
udelukkende, det kunne f.eks. Være området omkring 
Frederiksberg Station, Frederiksberg Centret og Solbjerg 
Plads.  
 
Vi kan desuden nævne, at vi har udviklet en hjemmeside 
(godparkering.dk) for rapportering af dårlig parkering, som 
er tilgængelig for alle borgere, og som vi også meget gerne 
stiller tilgængelig for andre virksomheder. 

 
 
 

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. 

Se ovenfor.  

At batterilevetiden er så lang som 
mulig og minimum 20.000 
opladninger. 

Ifølge vores ingeniør-team er det ganske umuligt at opnå 
minimum 20.000 ladninger med nuværende teknologi. Kun 
nickel-hydrogen batterier kan overleve et sådant antal 
opladninger. Vores ‘super-batterier’ har efter 1000-1500 
opladninger typisk 50 % kapacitet ‘tilbage’, hvilket ikke giver 
mening at operere med. Derfor sørger vi herefter for at 
skabe et andet liv for batteriet, hvilket vi gør i forskellige 
partnerskaber, som for eksempel til lagring af energi. 
 

At levetiden på løbehjulene skal være 
så lang som mulig – f.eks. minimum 
to år. 

På nuværende tidspunkt er vores bedste estimat, at vores 
nyeste løbehjul har en levetid på 5 år. Estimatet er baseret 
på historisk data (gns. antal operationelle dage og antal 
ture/dag) samt specifikationer fra vores producent.  

At kommunen kan flytte 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. 

 
✔ 

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

✔ 

https://godparkering.dk/


 

 
 
 

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

 
✔ 

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

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. 

 

✔ 

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

✔ 

At tilladelsen kan inddrages, hvis 
vilkårene ikke efterleves.  ✔ 


