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Afgørelse om aktindsigt 

 

Kære

 

Du har 5. oktober 2021 anmodet om at få aktindsigt i” udgifterne for-

bundet med indkøb, opstilling, evaluering og monitorering af Køben-

havns interaktive cykeltavler, som har været en del af Københavns kom-

munes ITS cykelindsatser.”  

 

Forvaltningen har forstået din anmodning således, at den vedrører de 

samlede priser forbundet med forvaltningens indkøb, opstilling og mo-

nitorering af Københavns interaktive cykeltavler, som har været en del af 

Københavns Kommunes ITS cykelindsatser, som varetages af den eks-

terne leverandør til kommunen, ITS Teknik. 

 

Forvaltningen har i den forbindelse i overensstemmelse med offentlig-

hedslovens regler herom hørt ITS Teknik, om der er oplysninger vedrø-

rende deres priser, som ikke kan udleveres, fordi det vil have en konkret 

økonomisk skadevirkning for virksomheden i forbindelse med deres bud 

på opgaven. Der har ikke været bemærkninger til det udleverede.    

 

Forvaltningen har behandlet din anmodning på grundlag af offentlig-

hedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020. 

 

Vi beklager den forlængede sagsbehandlingstid, som skyldes identifika-

tion og indsamling af det relevante materiale internt i forvaltningen samt 

høring af ITS Teknik, jf. ovenfor. 

 

Afgørelse 

Forvaltningen imødekommer din aktindsigtsanmodning og sender i 

overensstemmelse hermed de oplysninger, der er omfattet af aktind-

sigtsanmodningen. Du kan se de omhandlede beløb og en forklaring 

hertil nedenfor.  

 

De første 5 variable tavler til cyklister blev indkøbt og udviklet i forbin-

delse med et ITS-udbud i 2015. Tavlerne i dette udbud kostede alt inklu-

sivt 4.243.734 kr. Prisen indeholder udvikling af tavlerne, myndigheds-

godkendelse, og design, som Københavns Kommune har rettighederne 

til. Prisen var en del af et større udbud i 2015.  

6. december 2021 

Sagsnummer 

2021-9094 

 

Dokumentnummer 

21597 

 

 

TMF  

Islands Brygge 3, 1 

Postboks 339 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 



 

Jura 2/2 

 

 
 

De nye cykelbarometre, som kommunen indkøbte i 2020, kostede 

360.986 kr. i alt. Beløbet omfatter udskiftning af cykelbarometer ved 

Rådhuspladsen og Dronning Louises bro. Her er der blevet sat nye cykel-

tavler op, som supplerer de opsatte tavler, der blev indkøbt i 2015.  

 

Udover installationsomkostningerne inkluderer beløbet også nedtagnin-

gen af de gamle cykelbarometre på Rådhuspladsen og på Dronning Lou-

ises Bro.  

 

Priserne omfatter ikke ”evaluering og monitorering”. Forvaltningen har 

ikke dokumenter eller oplysninger, som vedrører denne del af aktind-

sigtsanmodningen. 

 

Klagevejledning 

 
Du kan indbringe denne afgørelse for Ankestyrelsen, Tilsynet.  
 

Henvendelse herom skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen pr. mail: 

mkb@kk.dk eller pr. post: Islands Brygge 37, postboks 339. Hvis henven-

delsen ikke giver forvaltningen anledning til at ændre afgørelsen, sender 

forvaltningen din henvendelse, sagens dokumenter samt afgørelsen til 

Ankestyrelsen, Tilsynet snarest og som udgangspunkt senest syv ar-

bejdsdage efter forvaltningens modtagelse af klagen, jf. offentlighedslo-

ven § 38, jf. § 37, stk. 2. 

 

Venlig hilsen 

 

Jos Bo Van Vlerken 

Trafik 

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Københavns Kommune 

 
 


