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Vedlegg 3 – Søkers beskrivelse 
[Tekst i hakeparentes er veiledningstekst og kan slettes av søker.] 

[Informasjonen i dette dokumentet vil danne utgangspunktet for vurderingen kommunen skal foreta 

etter forskriften § 5 annet ledd. Det vil si situasjonen der flere enn to søkere oppfyller kravene i § 5 

første ledd. Henvisningsformat, jf. kunngjøringstekst.] 

 

A Fremkommelige offentlige rom, 40% 
[Generelle beskrivelser knyttet til fremkommelige offentlige rom] 

A.1  Hvordan søker sikrer at førere ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for 

fremkommeligheten 

[Generelle beskrivelser] 

A.1.1  Digitale løsninger og fysiske egenskaper ved kjøretøy som sikrer god parkering og 

fremkommelighet  

[Tekst …..] 

A.1.2  Beskriv tiltak, rutiner og oppfølging for å sikre at leietakere benytter p-plasser 

[Tekst …..] 

A.1.3  Beskriv tiltak og rutiner for å sikre at leietakere utøver god parkeringsskikk.  

[Tekst …..] 

A.1.4  Beskrivelse av kjøretøyets posisjonsnøyaktighet og hvordan denne benyttes i 

parkeringssammenheng  

[Tekst …..] 

A.1.5  Hvordan søker kan bidra med økning av antall p-plasser/løsninger.  

[Tekst …..] 

A.1.6  Beskriv rutiner og tiltak for at kjøretøy ikke er til hinder for kommunens drift. 

[Søkers beskrivelse av vinterdrift samles under punkt B3]  

[Tekst …..] 

A.1.7  Beskriv rutiner og tiltak for hvordan søker skal unngå at opphopning av kjøretøy skjer. 

[Tekst …..] 
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A.2  Hvordan søker skal organisere fjerning, flytting og rydding av kjøretøyer, § 6, 

bokstav i 

[Generelle beskrivelser] 

A.2.1  Beskriv rutiner og tiltak for å identifisere og rette opp veltede og dårlig parkerte kjøretøy 

[Tekst …..] 

A.2.2  Beskriv rutiner og tiltak for å hindre at kjøretøy blir stående ubenyttet over tid 

[Tekst …..] 

A.2.3  Plan for rydding når opphopning allerede har skjedd 

[Tekst …..] 

A.2.4  Responstid og rutiner for besvarelse av henvendelser 

a. tid fra mottatt henvendelse til svar er sendt  

b. tid fra mottatt henvendelse til sak er løst. 

[Tekst …..] 

 

B Trygge offentlige rom, 40% 
[Generelle beskrivelser knyttet til trygge offentlige rom] 

B.1  Hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel 

[Generelle beskrivelser] 

B.1.1  Beskriv tiltak for å hindre promillekjøring 

[Tekst …..] 

B.1.2  Beskriv tiltak for å hindre at det er to eller flere på en elsparkesykkel 

[Tekst …..] 

B.1.3  Beskriv tiltak og rutiner knyttet til opplæring og informasjon om trafikksikkerhet 

[Tekst …..] 

B.1.4  Beskriv andre tiltak og rutiner for å sikre at leietakere utøver lovlig og hensynsfull ferdsel. 

[Tekst …..] 
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B.2  Hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner 

[Generelle beskrivelser] 

B.2.1  Beskriv rutiner for å identifisere områder med behov for særskilte tiltak og gjennomføring 

av disse 

[Tekst …..] 

B.2.2  Beskrivelse av hvordan kjøretøyet oppdager ulike typer geofencesoner og hvor raskt dette 

vil skje 

[Tekst …..] 

B.2.3  Beskriv tiltak og løsninger for hvordan forbikjøring av fotgjengere skjer hensynsfullt på 

fortau, gangareal og gang/sykkelvei 

[Tekst …..] 

 

 

B.3  Hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet 

[Generelle beskrivelser] 

B.3.1  Beskriv tilgjengelig utstyr og egenskaper ved kjøretøy som ivaretar sikkerhet hos fører 

[Tekst …..] 

B.3.2  Rutiner, utstyr og teknologi som sikrer rask respons hvis ulykken har skjedd 

[Tekst …..] 

B.3.3  Rutiner for sjekk, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy 

[Tekst …..] 

B.3.4  Design og tiltak for å hindre sabotasje på kjøretøyet 

[Tekst …..] 

B.3.5  Tiltak når ytre forhold som is og snø gir utfordringer for sikker ferdsel inkludert rutiner og 

prosesser knyttet til generell vinterdrift. 

[Tekst …..] 
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C Klima- og miljøvennlig drift, 20% 
[Generelle beskrivelser knyttet til klima- og miljøvennlig drift] 

C.1  Levetiden på kjøretøyene 

[Generelle beskrivelser] 

C.1.1  Oppgi IP grad for ramme, IoT enhet og batteri 

[Tekst …..] 

C.1.2  Relevante 3.parts standarder og sertifiseringer søker kan vise til som støtter opp under 

formålet. 

[Tekst …..] 

C.1.3  Beskrivelse av livssyklus for et kjøretøy, herunder antall km før utskiftning. 

[Tekst …..] 

 

 

C.2  Rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter 

[Generelle beskrivelser] 

C.2.1  Rutiner for hvordan kjøretøy og deler gjenbrukes/resirkuleres 

[Tekst …..] 

C.2.2  Spesifikt hvordan batterier håndteres og med hvilke partnere 

[Tekst …..] 

C.2.3  Rutiner for å hindre, oppdage, respondere og innhente kjøretøy som har havnet i natur 

eller under vann. 

[Tekst …..] 

 

 


