
 
   

Overstiger det antal køretøjer, der søges om tilladelse til, det maksi-
male antal tilladelser for byrumstypen, vil forvaltningen lægge vægt 
på følgende kriterier ved udvælgelsen af operatører, der får tilla-
delse:  
 

Tildelingskriterier, der supplerer de generelle vilkår: 
 
• Bæredygtighed, holdbarhed af køretøjet, miljøpåvirkning  

 

Eksempler: 

o varighed af batteriets levetid,  

o forventet levetid køretøj, 

o antal ture i køretøjets levetid,  

o Beskrive hvordan miljø- og bæredygtighed bliver tilgo-

deset i forretningsmodellen, herunder fx co2 aftryk, do-

kumentation for overflytning fra andre mobilitetsformer 

og i så fald hvilke. 

 

• Bedst mulig dokumentation eller sandsynliggørelse af, at de ge-

nerelle vilkår vil kunne efterleves (gennem datadeling). Særligt 

hensynet til den generelle fremkommelighed for fodgængere, 

andre trafikanter og kommunale funktioner som fx renhold vil 

blive vægtet. 

 

Eksempler: 

o oplysninger vedrørende anvendte incitamentsforan-

staltninger til at styre brugeradfærd, samt effektiviteten 

heraf, 

o oplysninger om effektivitet i forhold til at overholde god-

kendt opstilling, herunder indsamling og genopstilling, 

herunder hvordan det sikres, at ulovligt opstillede cykler, 

løbehjul mv. fjernes straks/forventet reaktionstid. 

o  Oplysninger om det samlede antal løbehjul/cykler op-

sat i byen. 

o Oplysninger om hvordan nabogener undgås og imøde-

gås 

 

• Kvalitet, stand og vedligehold af køretøjerne. 

 

Eksempler: 

o Oplysninger om tiltag i den forbindelse 

o Brugertilfredshed 

o Antal klager henvendelser mv. 

o Telefonkontakt til udbyder, fx hotline til brug for henven-

delser/klager mv. Fx kontaktoplysninger på cykel, løbe-

hjul mv., så klager kan kontakte udlejningsfirmaet 
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direkte (evt. på en måde så Kommunen orienteres, så vi 

har kendskab til klager og gener. 

 

• Brugervenlighed og tilgængelighed, herunder geografisk 

spredning over hele byen.  

 

Eksempler: 

o Tilgængelighed i øvrig by 

o Oplysninger om tiltag i den forbindelse 

o Oplysninger om brugertilfredshed 

o Fordeling i byrumstyper 

o Andet 

 

• Æstetisk udtryk, herunder evt. anvendelse af reklame. 

 

Eksempler: 

o Er anvendelse af reklame påtænkt 

o Andet relevant i den forbindelse 

 

• Dokumentation for effekt på mobiliteten i byen, herunder hvil-

ken type transportform der erstattes, samt beskrivelse af, hvor-

dan der vil arbejdes herfor (fx gennem levering af data). 

 

Eksempler: 

o Hvad erstattes 

o Hvordan arbejdes der herfor 

o Andet  

 

• Udvalget har besluttet, at social bæredygtighed skal indgå 

som et tildelingskriterium. Det vil således ud over oven-

nævnte blive tillagt vægt, om dette indgår som et element i 

forretningskonceptet. Ansøgningen kan derfor også inde-

holde oplysninger om hvorvidt og hvordan der indgår ele-

menter af social bæredygtighed. 

 

Eksempler: 

o Skabelse af nye arbejdspladser, inklusion af udsatte, 

fremme af folkesundheden, bekæmpelse af fattig-

dom, bidrag til det danske samfund 

o Arbejdsforhold, ordnede arbejdsforhold 

o Inddragelse af lokalbefolkningen, så deres input bli-

ver hørt og tilgodeset 

 

Det skal understreges, at der vil være tale om en samlet vurdering af 

ansøgningerne, og at forvaltningen kun i begrænset omfang vil 

kunne efterprøve de indsendte materialer.  


