
Kommunens egne køretøjer  
  

  

Status på indsatsområder:  

 Den kommunale bilpark  
o I februar 2021 har Frederiksberg ifølge forsikringsoversigten 173 køretøjer, hvoraf 49 er 

elkøretøjer. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen af disse køretøjer, som benytter øvrige 
grønne drivmidler. Ifølge målsætningen, skal 75% af de kommunale køretøjer benytte grønne 
drivmidler i 2023 og halvdelen af disse, svarende til 37,5%, skal benytte el. De nuværende 49 
elkøretøjer giver en andel på 28% elkøretøjer.  

Status på tiltag:  

 Indføre central flådestyring, som sikrer overblik over kommunens køretøjer og deres brug  
o I budget 2019 blev det besluttet at igangsætte flådestyring. Indsatsen er først opstartet i 2021.  

 Sikre intern koordinering og opretholdelse af viden om muligheder for omstilling til el eller 
andre grønne drivmidler  

o Indsatsen begrænser sig til at deltage i erfaringsudveksling med andre kommuner.  
 Indkøbe køretøjer i den prioriterede rækkefølge: el, brint, plug-in hybrid, og hvis ikke andet er 

muligt benzin før diesel  
o Det er indtrykket at rækkefølgen overordnet følges, men der er ikke udført centrale tiltag ift. at 

sikre at det efterfølges. Dette vil kunne gøres i det igangsatte flådestyringssystem.  
 100 % af kommunens personbiler og mindre varebiler er eldrevne inden 2023  

o Ifølge forsikringsoversigten er der 9 tilbageværende køretøjer i de nævnte kategorier. Det 
svarer til 73% eldrevne biler.   

 100 % af kommunale renovationskøretøjer er eldrevne i 2023  
o 12 ud af 25 renovationskøretøjer er eldrevne i februar 2021. Omstilling af resten af flåden er 

planlagt og finansieret.  
 Teste el- og plug-in hybrid løsninger i tungere køretøjer samt i vej- og parkmateriel  

o FGV tester jævnligt nye mulige elkøretøjer og deltager desuden i udvikling af nye køretøjer.  
 Alle dieselkøretøjer tanker bæredygtigt alternativt brændstof på materielgården fra 2020, og 

indtil de kan omstilles til el  
o Det er ikke blevet prioriteret at finansiere omstilling af tankanlæg til bæredygtigt alternativt 

brændstof.  

  

    



Udbudt kørsel  

  

Status på indsatsområder:  

 Udbud af befordring  
o Der har i perioden ikke været aktuelle udbud af befordring. I 2021 forberedes udbud og her 

indgår kravet i markedsdialog og udbudskrav.  
 Kørsel i udbud af varer og tjenesteydelser  

o Krav til transport af varer indgår i overvejelserne før nye aftaler og i markedsdialog på udvalgte 
udbud. Det gælder blandt andet leverandøren af linned og vask, som er overgået til elbiler ved 
leveringer i Frederiksberg Kommune.  

Status på tiltag:  

 Prioritere el eller andre grønne drivmidler i udbud af befordring herunder taxakørsel 
o Der har i perioden ikke været aktuelle udbud af befordring. I 2021 forberedes udbud af 

befordring og her indgår kravet i markedsdialog og udbudskrav.  
 Benytte udbudsguides og evt. alternative udbudsprocesser til at efterspørge el eller andre 

grønne drivmidler i alle udbud  
o Udbudsguides benyttes og nye metoder udvikles i regi af Partnerskab for Offentlige Grønne 

Indkøb.  
 Udvikle og understøtte fælles ambitiøse udbudskrav i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb  

o Nyt krav til transport er under udvikling i POGI og vil komme til politisk behandling i juni 2021.  

    
  



Kollektiv transport  

  

Status på indsatsområder:  

 Kollektiv busdrift  
o Al busdrift er siden 2018 udbudt med krav om emissionsfri busser  

 Linje 2A og 18 kører på nuværende tidspunkt med elbusser  
 Udbuddene på linje 1A og 7A er afgjort og de kommer til at køre med elbusser i løbet 

af 2022    
Status på tiltag:  

 Samarbejde med de øvrige kommuner, Region Hovedstaden og Movia om at sikre omstilling til el- 
eller emissionsfri busser 

o Med kommunens budget for 2021 og 2022 er det besluttet, at der skal ske en hurtigere 
omstilling af den kollektive transport til el-busdrift, hvor partierne finder det realistisk at fremrykke 
omstillingen fra 2030 til 2025.  

o Med kommunens Strategi for ren luft – 2030 er det besluttet, at alle busserne er eldrevne 
allerede i 2025, under forudsætning om, at der afsættes midler hertil.  

o Frederiksberg Kommune har indgået en klimasamarbejdsaftale med staten. Her forpligter 
kommunen sig til:  
 At alle nye busser fra 2020 skal være nulemissionsbusser  
 At alle busser hurtigst muligt og gerne fra 2025 skal være nulemission, idet dette skal 

ske i dialog med Movia og de relevante kommuner.  
 Omstille flextrafikken så snart det er muligt  

o Movia har i deres Mobilitetsplan sat et mål om, at hele flextrafikken senest i 2030 er omstillet til 
el. Frederiksberg Kommune har støttet op om dette mål.  

  

    
  



Den private bilpark  
  

  

Status på indsatsområder:  

 Biler på Frederiksberg  
o Den seneste opgørelse (pr. ultimo 2020) viser, at 2,5% af de indregistrerede personbiler på 

Frederiksberg er elbiler eller plug-in hybridbiler. Dette er omkring en fordobling siden året 
forinden, hvor andelen var 1,2%.  

 Ladeinfrastruktur  
o Indsatsområdet omkring ladeinfrastruktur gennemføres gennem klimafonds-projektet ”Elbilby nr. 

1 - ladegaranti” som besluttet i budget 2021-2022, og som skal sikre ladegaranti indenfor 250 m. 
senest i 2021 – for enhver borger på Frederiksberg. Denne målsætning er skærpet ift. 
elbilstrategiens målsætning, idet der i strategien er beskrevet en afstand fra al etagebyggeri.   

o Status er, at 89% af alle borgere over 18 år på Frederiksberg er dækket af ladegaranti inden for 
250 m., når alle eksisterende og kommende ladestandere tælles med (ladestandere i drift samt 
dem der er givet tilladelse til). Det forventes, at alle ladestandere som har fået tilladelse, vil blive 
etableret i 2021-2022.  

o Forvaltningen har ventet på afklaring fra Ankestyrelsen siden forvaltningen i december 2019 
fremsendte et spørgsmål ang. kommunens rolle i udbredelse af ladeinfrastruktur. I januar 2021 
modtog forvaltningen en vejledende udtalelse. Af denne udtalelse fremgår det, at det er 
Ankestyrelsens vurdering, at kommunen hverken kan betale for hele eller dele af etableringen af 
ladestandere, og at kommunen heller ikke kan udbyde opsætningen, heller ikke som en 
koncessionsaftale. Dette stemmer overens med konklusionen i Kommissionens (Kommission for 
grøn omstilling af persontransport) anden delrapport, der på den baggrund bl.a. anbefaler, at 
kommunerne tildeles et større handlerum ved at der i en ny lovgivning gives hjemmel til, at 
kommuner kan foretage udbud. Det forventes, at der i løbet af 2021 vil blive arbejdet på en ny 
lovgivning, som forventeligt blandt andet vil basere sig på de anbefalinger, som er beskrevet i 
Kommissionens anden delrapport.   

o På grund af ovenstående, har implementeringen af ladegarantien indtil nu været afhængig af 
operatørernes interesse i at opstille ladeinfrastruktur på Frederiksberg. Frederiksberg er dog 
godt på vej, til at opfylde ladegarantien. Der har i 2020 vist sig stor interesse i en stor del af 
kommunen, hvorfor der i 2021 vil blive etableret en del nye ladestandere som vil være med til at 
opfylde ladegarantien. Der er dog flere områder, hvor det er mindre interessant for operatørerne 
at opstille ladestandere. Det er forholdsvist i villaområder, hvor borgerne ofte har mulighed for at 
lade på egen grund.   

Status på tiltag:  

 Samarbejde med operatører om bedre data om belægningsgrader af elbilpladser, så brugen kan 
anskueliggøres, og brugerne kan få bedre information om parkeringsmuligheder 

o Som en del af tilladelsen til at råde over vejareal og opsætte ladestandere, kræves det at 
ladestanderoperatørerne deler data omkring brugen af ladestanderne. Forvaltningen 



samarbejder på nuværende tidspunkt med operatørerne om, at finde et optimalt format for 
denne data.   

 Reservere bilparkeringspladser på offentlig vej til elbiler, idet antallet på årsbasis tilpasses 
antallet af indregistrerede elbiler og plug-in-hybrider på Frederiksberg pr. 1. januar i året og 
tilføjes yderligere 50%.  

o Der er ultimo 2020 indregistreret 768 personbiler (elbiler og plug-in-hybrider) på Frederiksberg. 
Derfor skal der i 2021 jf. tiltaget være reserveret 1.200 pladser til elbil (heraf 48 fra projektet 
klimavenlig parkering jf. budget 2021: (768*1,5) + 48 = 1.200).   

o Der er pr. ultimo marts 2021 skiltet 235 pladser til elbil, heraf 178 pladser med lademulighed og 
57 pladser uden lademulighed.   

o Der er planlagt skiltning af op til 265 yderligere pladser med lademulighed (afventer afklaring af 
enkelte ansøgninger – der kan desuden ske ændringer)   

o Ifølge tiltaget i elbilstrategien, skal der dermed reserveres yderligere 700 pladser til elbil i 2021 
(1200 – 235 – 265 = 700).  

 Fremme etablering af hurtigladere  
o Clever har fået tilladelse til etablering af en lynladestation på pladsen bag rådhuset. Etablering 

af hurtig- og lynladere er ligesom de øvrige ladestandere på nuværende tidspunkt afhængig af 
private operatørers ansøgninger.   

 Klargøre 20 % af parkeringspladserne i kommunalt nybyggeri til ladestandere  
o Som en del af anlæg af parkeringskælderen på pladsen bag Frederiksberg Rådhus, anlægges 

eller forberedes 20% af parkeringspladserne til ladestandere, i henhold til 
ladestanderbekendtgørelsen. 

o Det øvrige arbejde med at implementere ladestanderbekendtgørelsen er så småt startet op, 
hvor den første opgave består i at gennemgå de arealer der skal efterleve kravene i 
bekendtgørelsen  

 Samarbejde med boligforeninger omkring opstilling af ladestandere på deres parkeringsarealer  
o Der er endnu ikke gennemført aktiviteter under dette tiltag  

 Samarbejde med bygherrer om etablering af elladestandere i privat byggeri  
o Det forventes, at arbejdet startes op som en del af implementeringen af 

ladestanderbekendtgørelsen 
 Udbrede viden om mulighederne med elbiler og plug-in hybrider til borgere og erhverv  

o Der er på kommunens hjemmeside en opdateret side om elbiler. Her kan borgerne finde 
information om ladestandere i byen, hvad man som borger skal gøre hvis man har ønsker til 
placering af ladestandere, og information om proces, hvis man ønsker at ansøge om at få 
tilladelse til at ligge en kabelbro over fortovet for at kunne oplade sin elbil.   

o Frederiksberg Kommune deltager i projektet ”Elbilklar Kommune” for at undersøge 
mulighederne for at tænke anlæg af klimatilpasningsprojekter og skybrudsprojekter sammen 
med udbredelse af ladeinfrastruktur  

o Frederiksberg deltager i forskningsprojektet FUSE – Frederiksberg Urban Smart Electromobility, 
som bl.a. skal undersøge, udvikle og teste smarte ladeløsninger i et bymiljø.   

  

 


