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Annoncering af ladestanderlokaliteter 29. november 2021 

 

 

Baggrund: Roskilde Kommune tilbyder som en første etape, udvalgte offentlige arealer 

fordelt i hele Kommunen til opsætning af ladestandere for en eller flere 

ladestanderoperatører. Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt ikke mulighed 

for at medfinansiere opsætning af ladestandere, hvormed denne annoncering 

udelukkende omfatter muligheden for udlån af offentlige parkeringspladser under 

nedenfor anførte kriterier.  

 

Model: Den specifikke lokalitet tilbydes på ’udlån’ i en tiårs periode. Operatører kan i 

udgangspunktet ikke forvente, at være eneste ladestanderoperatør på lokaliteten i 

fremtiden. 

 

Proces: Annonceringen udsendes i uge 48 til en række ladestanderoperatører, og på 

Roskilde Kommunes hjemmeside under ’aktuelle udbud i Roskilde Kommune’.  

 

Roskilde Kommune henstiller til, at operatører hurtigst muligt efter annoncering 

tilkendegiver såfremt de har en overordnet interesse, da dette vil sikre at evt. 

yderligere materiale fremsendes. Interesserede vil ligeledes modtage en invitation til 

deltagelse i borgermøde d. 6. december 2021 kl. 16-18 afholdt ved Roskilde 

Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.  

 

Senest den 17.12.21 skal Roskilde Kommune have modtaget endelig udmelding om 

ønsker om lokaliteter til opsætning af ladestandere. 

 

Endelig afgørelse vil blive sendt til bydende efter afgørelse med argumentation. 

Eventuelle øvrige bydende vil være anonymiseret.  

 

 

Spørgsmål og dialog: Der kan under hele perioden stilles spørgsmål, som sendes til 

jakobsv@roskilde.dk, eller på telefon 2035 8255. I tilfælde af at Roskilde Kommune 

vurderer at besvarelse på spørgsmål er af særlig interesse for alle interesserede 
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Side2/5 operatører, stiller Roskilde Kommune sig frit for at dele svar og spørgsmål 

anonymiseret.  

 

Det er de bydendes ansvar at orientere sig i forholdene på de offentlige arealer, men 

Roskilde Kommune tager gerne drøftelse af forholdene, eksempelvis med hensyn til 

udpegning af egnede parkeringspladser og lokaliteter, samt tilslutning af el. Alle 

udgifter til besigtigelse og lignende i forbindelse med tilkendegivelse afholdes af 

ladestanderoperatører.  

 

Så frem der er uklarheder eller overlab mellem de indkomne tilkendegivelser, indbydes 

operatørerne til dialog umiddelbart efter den 3. januar 2022. 

 

 

Aflevering: Bydende bedes levere en samlet beskrivelse af de ønskede lokaliteter. Hver 

lokalitet skal indeholde en specificering af følgende:  

- ønskede antal udtag/pladser (min. og max.) 

- placering inden for parkeringsarealet 

- tilslutning til el og detaljer med relevans for Roskilde Kommune 

- abonnements- og prisstruktur 

- tidshorisont for opsætning 

 

Ladestanderoperatører bedes rangere de ønskede lokaliteter fra 1-5 i forhold til hvor 

attraktiv hver enkelt lokalitet vurderes, hvor 5 er højest. Det er ikke nødvendigt at 

specificere lokaliteter som operatør ikke har interesse i og dermed ikke byder ind på.  

 

 

Vurdering: Roskilde Kommune vurderer tilbud overordnet ud fra følgende kriterier: 

- A: Attraktivitet på materiel. (vægtes med 10%) 

- B: Samlet indbudt ’pakke’ af ønskede lokaliteter. Herunder vurderes også 

tidperspektivet på udrulning. (vægtes med 40%) 

- C: Prisstruktur og tilgængelighed (roaming, abonnementsstruktur, prisstruktur, 

driftsstabilitet etc.) (vægtes med 30%) 

- D: Antallet af ladeudtag og ladehastighed på de specifikke lokaliteter. (vægtes 

med 20%) 

 

Roskilde Kommune ønsker overordnet en god og attraktiv dækning af 

ladeinfrastruktur i kommunen - både geografisk og demografisk. Derfor kan en 

løsning være, at flere operatører arbejder sammen om at dække kommunens samlede 

behov. Roskilde Kommune vurderer på baggrund af indkomne tilbud hvilke lokaliteter, 

hvor mange pladser/standere og under hvilke forudsætninger den pågældende 

operatør kan opstille standere i byrummet.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/5 Kontaktinformationer:  

 

Jakob Skovgaard Villien 

Jakobsv@roskilde.dk 

+45 20358255 

Projektleder
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Side4/5 Bilag A: Kort med lokaliteter 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side5/5 Bilag B: Placeringer med adresser 

Lokalitet 

adresse 

Jyllinge Hjemmeplejen Viby, Baunegårdsvej 70 

Jyllinge Skole, Planetvej 30 

Baunehøjskolen, baunegårdsvej 85 

Kastanjehaven Plejecenter, Kirkebjergvej 4 

Roskilde midt Hjemmeplejen Roskilde, Dr. Margrethes vej 28 

Roskilde bymidte: Schmeltz Plads 

Roskilde bymidte: Bønnelyckes Plads 

Roskilde bymidte: Sankt Ols Plads 

Roskilde bymidte: Maglekilden 

Roskilde bymidte: Gustav Wieds Plads 

Roskilde havn 

Roskilde vest Kristiansminde, Margrethekær 2 

Kildegården  

Roskilde station, Rådmandshaven 

Skt. Jørgens skole, Helligkorsvej 42A-C 

Roskilde Kongrescenter 

Gadstrup Hjemmeplejen og ældreboliger, Nyvej 38-64 

Gadstrup Skole, Ramsømaglebvej 17C 

Roskilde øst Hedegårdens skole, Københavnsvej 34 

Roskildebadet, Bymarken 37 

Himmelev Bernadottegården Plejecenter, HH Kochs vej 4 

Himmelev Skole 

Vigen Strandpark 

Roskilde syd Rådhuset, Rådhusbuen 1 

Musicon p-hus, Indfaldet 

Viby Sj.  Viby Skole, Ørstedvej  

Viby Idrætscenter 

Trekroner Trekroner Plejecenter 

Trekroner skole, Trekroner allé 

Trekroner station  

Skademosegård, Højbakken 2 

Vindinge Vindinge Skole og hal, Østre Vindingevej 221A 

Svogerslev  Lynghøjskolen, Lynghøjen 107 

Gundsømagle Gundsøomsorgscenter, Gundsølillevej 6 

 


