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Svar på 10-dags forespørgsel om el-løbehjul i Aarhus Kommune 

 

Teknik og Miljø har modtaget en 10-dages forespørgsel fra Socialdemokra-

terne i Aarhus Byråd om el-løbehjul i Aarhus Kommune. 

 

Baggrunden for henvendelsen er, at Aarhus Kommune i slutningen af marts 

2019 indgik en aftale med det svenske firma VOI om udlejning af løbehjul på 

forsøgsbasis. I Politiken kunne man den 22. april 2019 læse, at de omtalte 

løbehjul kun har en levetid på mellem 60 og 90 dage. Socialdemokratiet i 

Aarhus Byråd har derfor stillet følgende to spørgsmål: 

 

1. Hvilken dialog har MTM haft med leverandør omkring løbehjulenes 

levetid? 

2. Hvordan vil rådmanden sikre, at løbehjulene ikke udskiftes efter blot 

få måneders levetid? 

 

Svar på spørgsmål 

Leverandøren af deleløbehjul i Aarhus Kommune blev valgt på baggrund af 

en dialog med interesserede virksomheder. Der har ikke været dialog med 

leverandørerne om holdbarheden af løbehjulene, men fokus har været på, at 

løbehjulene lever op til lovens krav og mærkninger, samt at ordningen kan 

levere den aftalte mobilitetsservice til byens borgere. 

 

Da der er tale om en forsøgsordning, vil ordningen blive evalueret. Her bliver 

der mulighed for at se på levetiden for løbehjulene. Som VOI gør rede for i 

en artikel bragt i Jyllands-Posten den 26. april 2019, benyttes et løbehjul af 

en nyere generation i Aarhus, end det løbehjul, der omtales i Politiken den 

22. april 2019 som havende kort levetid.  

 

Det er endnu for tidligt at sige noget om levetiden af denne nyere type løbe-

hjul, men Teknik og Miljø vil selvfølgelig være opmærksom på spørgsmålet. 

Det vil senest blive belyst ved forsøgets afslutning om to år. 
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