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Kære lokaludvalg i København, 
 
Vi vil meget gerne høre lokaludvalgene i vedsendte udkast til bilag om funktionskrav til byudstyrstyper i udbud på 
reklamebærende byudstyr.  
 
Udkastene er bilag til en indstilling som forelægges Teknik- og Miljøudvalget d. 2. december 2013 og Økonomiudvalget 
og BR i starten af 2014. Selve udbudsmaterialet udsendes i slutningen af februar 2014 og en ny aftale for 
reklamebærende byudstyr træder i kraft i juli 2014.  
 
De reklamebærende byudstyrstyper der udbydes, er: 

 Københavns buslæskærme og tilhørende trafikinformationsanlæg 
 Fritstående digitale informationsstandere 
 Option på fritstående digitale interaktive informationsstandere 
 Fritstående tosidede reklamestandere (MUPI) 
 Reklamebærende bysøjler 
 Bysøjler til fri plakatering 
 Automatiske ubemandede toiletter 

 
Byudstyret udbydes som en koncessionsaftale, hvor den vindende leverandør opstiller, drifter og vedligeholder 
byudstyret for Københavns Kommune. Som modydelse får leverandøren reklameindtægter fra reklamerne på 
byudstyret. 
 
 
Ud over lokaludvalgets holdninger til vedsendte bilag, vil vi også gerne høre om lokaludvalget har ønsker til opstilling af 
buslæskærme ved eksisterende busstoppesteder, der ikke har buslæskærm i dag. 
 
Høringssvaret må gerne være skriftligt, men vi stiller også gerne op til et møde. 
 
Der er frist for høringssvar og/eller afholdelse af møde tirsdag d. 26. november 2013. 
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