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København, den 19. oktober 2019
Løbehjulene 

fylder…

… og flyder i 
byen



Tre samtidige forsøgsordninger
1. juli 2018 og 17. januar 2019

3 samtidige forsøgsordninger
• Speed pedelecs (BEK 878 af 25/06/2018)
• Motoriserede løbehjul (BEK 40 af 14/01/2019)
• Selvbalancerende køretøjer & skateboards (BEK 41 af 14/01/2019)

Årlig evaluering af Færdselsstyrelsen i samarbejde med bl.a.
• Via Trafik: Undersøgelser af sikkerhed, adfærd og holdninger
• Politi/Vejdirektoratet: Politiregistrering og analyse af trafikulykker
• Odense universitetssygehus: Skadestueregistrering af ulykker
• Evaluering offentliggøres primo 2020

Varighed af forsøg afhænger af brug og udbredelse



Eksempel på lille elektrisk køretøj 
Foran Navitas i Aarhus

Miljø-rådmand Bünyamin Simsek (V)

Tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA)
Markedschef Michael W. J. Sørensen (Via Trafik)



Regler for brug af el-løbehjul
Elektrisk drevet to-akslet køretøj med styr, 
som ikke er udstyret med en siddeplads og pedaler

15 år (børn med ledsagelse)

Skal bruge cykelsti/bane, kan bruges på (lande)vej
Skal følge cykelistsignaler og skiltning

20 km/t ved egen kraft

For- og baglys monteret på køretøj, som er tændt hele døgnet
Reflekser foran, bagpå og på siden

Promillegrænse på 0,5
Nulgrænse for ulovlige stoffer

Ingen passagerer

Ingen krav til personlig sikkerhedsudstyr



Udlejeordninger og antal leje løbehjul

By Start Antal 
firmaer

Antal el-løbehjul Firmaer

København 17. januar 2019 ≈ 6 200 (indre by) 
3000 (brokvartererne)

Voi, Tier, Lime, 
Circ, Wind, Bird...

Aarhus 25. april 2019 1 150 Voi

Odense 21. juni / 31. juli 2019 2 750 Voi, Tier

Aalborg 11. november 2019 1 100 Voi

Vejle 6. juli 2019 1 100 Voi

Herning 15. november 2019 1 150 Donkey Republic



Meget medieomtale som bare er øget
Fokus på trafiksikkerhed – men der er kommet mere fokus på byliv



Evaluering af forsøgsordningerne
• Via Trafik har haft ansvar for evaluering af de 

adfærds- og holdningsmæssige aspekter med 
fokus på trafiksikkerhed

• 4 delundersøgelser i København og Aarhus
• Registrering af adfærd og kendetegn ved 2.335 

elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
• Videoobservation af adfærd i fire kryds af 369 

elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
• Vejkantsundersøgelse blandt 211 brugere af 

elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
• Webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 

1.465 brugere og ikke-brugere

+ spørgeundersøgelse blandt fagfolk på Vejforum



Holdning til forsøgsordningen
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Holdning til forsøgsordningen
• Hvorfor skal ordning afsluttes?
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Holdning til forsøgsordningen
• Holdning til omfang og placering af parkerede udlejnings-el-løbehjul
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Brug af el-løbehjul på gangarealer
• 5 % kører ulovligt på fortov, gågade eller fodgængerfelt i København, 

Aarhus og Aalborg
• I 3 københavnske kryds er det registeret at 6 % kører på fortovet (1 % af 

de cyklende) og 6 % kører i fodgængerfeltet 

Måned Cykelsti
Cykelsti 

forkert side
Vej uden 
cykelsti

Vej med 
cykelsti

Fortov o. 
lign.

Andet I alt

København 55 % 0 % 39 % 0 % 5 % 1 % 1.183

Aarhus 33 % 2 % 15 % 1 % 6 % 43 % 1.134

Aalborg 28 % 0 % 0 % 0 % 6 % 67 % 18

I alt 44 % 1 % 27 % 0 % 5 % 22 % 2.335



Ulykker på gangarealer / med gående

• 283 kommet til skade i ulykker med el-
løbehjul i Københavnsområdet i 2019

• 27 (10 %) er forgængere som er påkørt 
eller faldet over el-løbehjul

Generelt mange ulykker:

• Ulykkesrisiko på 0,5-1 uheld/10.000 km

• 6-14 gange højere end for cyklister

(Berlinske, 9. januar 2020)



Miljø- og klimaeffekter
• Stor igangværende debat
• Amerikansk og tysk undersøgelse finder 

at klimaeffekt ikke er så stor, som man 
måske tror (men bedre end bil!)

Forklaring og tiltag:
• Begrænset overflytning fra bil (≈10%)
• Kort levetid (1. generation) → Længere 

levetid (2-3. generation er solid og kan 
repareres)

• Energikrævende/forurenende 
indsamling/flytning af løbehjul → mere 
miljøvenlige køretøjer til dette



Nogle løsningsforslag ift. bymiljø

Regler og aftaler  / ændret lovgivning

• Begrænsning af antal udlejningsfirmaer

• Begrænsning af antal leje-løbehjul

• Aftaler om oprydning / flytning af løbehjul

ITS / geofencing / indretning af el-løbehjul

• Opfordring vil at parkere særlige steder (hups)

• Parkeringsforbud udvalgte steder

• Nummerplader

• Ordentlig støttefod

Andre parkeringstiltag

• Parkering ifm. opladning

• Krav om at el-løbehjul skal låses fast

Information- og kontrolvirksomhed 
(evt. på forskellige sprog)

• Kampagner og politikontrol

• Supplerende skiltning og opmærkning 
for el-løbehjulene



Ændret lovgivning (høringsforslag)
Særligt i Københavns Kommune har det været et problem, 
at el-løbehjul roder i gadebilledet, og det har været tydeligt 
for enhver, at der er behov for at tilpasse den gældende 
lovgivning… (Benny Engelbrecht)

→ Lovforslag: Ændring af vejlov, privatvejslov og 
færdselslov (19.dec.), bl.a.

• Udlejningsselskaber: Lettere for vejmyndighed at 
bestemme hvem/hvor mange som kan udleje løbehjul

• Betingelser: Bedre mulighed for at indgå aftale / stille 
krav til udlejningskoncepter (antal, funktioner, 
parkering, oprydning…)

• Fjernelse: Myndighed har lov til at fjerne løbehjul uden 
forudgående høring (og levere tilbage mod betaling)



Begræns antal udlejere og el-løbehjul



ITS-tiltag og indretning af el-løbehjul
• Via f.eks. geofencing kan det opfordres til / sikres , at leje el-løbehjul bare kan 

hentes og leveres i bestemte områder, såkaldte hups
• Lejer belønnes – f.eks. via lavere lejepris, når el-løbehjul placeres i hups
• Det er bare muligt at afslutte leje af el-løbehjul i hups

• Der kan indføre intelligente hastighedsgrænser (i områder med gående)
• El-løbehjul udstyres med nummerplade → lettere at kontrollere hvem som har 

parkeret ulovligt / uhensigtsmæssigt
• El-løbehjul udstyres med ordentlig 2-sidet støttefod → vælter i mindre omfang 



Faste parkeringspladser med opladning 
(WattWay)

• Solpaneler, som producerer energi, 
limes direkte på den eksisterende 
belægning 

• Energien kan bruges til opladning af 
el-løbehjul

• Dvs. el-løbehjul bliver ladet op med 
grøn energi, samtidig med at el-
løbehjulet parkeres hensigtsmæssigt 



El-løbehjul skal låses fast
• I San Francisco skal el-løbehjul låses fast efter 

brug (fra nov. 2019) i dertil indrettede stativer 
(eller alternativ andre steder)

• Formål: Undgå at el-løbehjul ligger og flyder 
(bymiljø) og at man falder over dem (sikkerhed)

• Fungerer også som tyverisikring

• Antal klager er faldet fra 1000 til 100 pr. måned

• El-løbehjul låses op med mobilapp ved leje



Information og kontrol



Konklusion: Ven eller fjende?
• Indledende dårligt venskab som kan udvikle 

sig til et godt venskab

• Fylder, flyde og roder i bybilledet

• Uudnyttet/begrænset positiv miljø- og 
klimaeffekt

• Meget høj ulykkesrisiko

… Men meget kan og bliver gjort for at rydde op, 
udnytte/forbedre miljø- og klimaeffekten og 
reducere ulykkesrisikoen



Mere information



Ven af miljøet eller fjende af 
bylivet? Hvad ved vi om el-løbehjul?

…Spørgsmål og kommentarer


	Dias nummer 1
	København, den 19. oktober 2019
	Tre samtidige forsøgsordninger
	Eksempel på lille elektrisk køretøj Foran Navitas i Aarhus
	Regler for brug af el-løbehjul
	Udlejeordninger og antal leje løbehjul
	Meget medieomtale som bare er øget
	Evaluering af forsøgsordningerne
	Holdning til forsøgsordningen
	Holdning til forsøgsordningen
	Holdning til forsøgsordningen
	Brug af el-løbehjul på gangarealer
	Ulykker på gangarealer / med gående
	Miljø- og klimaeffekter
	Nogle løsningsforslag ift. bymiljø
	Ændret lovgivning (høringsforslag)
	Begræns antal udlejere og el-løbehjul
	ITS-tiltag og indretning af el-løbehjul
	Faste parkeringspladser med opladning (WattWay)
	El-løbehjul skal låses fast
	Information og kontrol
	Konklusion: Ven eller fjende?
	Mere information
	Ven af miljøet eller fjende af �bylivet? Hvad ved vi om el-løbehjul?

