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Frederiksberg den 7. december 2020 
 

Høringssvar om krav og vilkår til to udbydere af i alt 300 stk. EL løbehjul 

til udlejning på offentlige arealer på Frederiksberg og med krav om, at 

løbehjulene skal placeres / afleveres i 50 løbehjulsbokse på offentlige 

pladser og uddannelsesinstitutioner. 

 
Ældrerådet ( ÆR ) takker for høringen og for et konstruktivt SKYPE – møde med 
chef for Byliv og Drift, Susanne Viuf. 

 

ÆR 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. 

 
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. 

 

 Mange venlige hilsener 

 

 Claus Kortzau  Alfred Grinderslev 
 Formand for Ældrerådet Medlem af Ældrerådet 


