
Københavns Politi modtog d. 19. november 2018 mail med afmærkningsplaner over en række udvalgte 
kryds på Frederiksberg, hvor man anmoder om politiets samtykke til etablering af skiltning (cyklister til 
højre for rødt lys) som forsøg på et halvt til et helt år.

Forsøg med ”cykelhøjresving for rødt lys” ønskes gennemført i følgende 16 lysregulerende kryds:

1. Dalgas Boulevard – Bernhard Bangs Alle.
2. Søndre Fasanvej - Roskildevej.
3. Borgmester Fischers Vej – Roskildevej.                        
4. Dalgas Boulevard – Roskildevej.
5. Bülowsvej – Thorvaldsensvej.
6. Bülowsvej – Rolighedsvej.
7. Godthåbsvej – Tesdorfsvej – Fuglebakkevej.
8. Hostrupsvej – Falkoner Alle – Nyelandsvej.
9. Dalgas Boulevard – Peter Bangs Vej.
10. Finsensvej – Dalgas Boulevard.
11. Sønderjyllands Alle – Finsensvej.
12. Stæhr Johansens Vej – Nordre Fasanvej.
13. Howitzvej – Nordre Fasanvej – Finsensvej.
14. Nordre Fasanvej – Nyelandsvej.
15. Hillerødgade – Nordre Fasanvej.
16. Nord Fasanvej – Godthåbsvej.

Københavns Politi har nu haft lejlighed til at behandle den fremsendte anmodning om samtykke for de 
konkrete vejkryds og skal herefter meddele Vej, Park og Miljø, Trafik og Byrum By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus, at der ikke kan gives samtykke til den ønskede afmærkning i de 16 udvalgte vejkryds.

For det første er det Københavns Politi´s opfattelse, at de udvalgte vejkryds til forsøget er store og stærkt 
befærdede offentlige veje, hvorfor sådanne undtagelser ved lysregulerede vejkryds efter Københavns 
Politis opfattelse vil være egnede til at skabe unødige faremomenter,  ikke kun hos fodgængere, der 
befinder sig i et fodgængerfelt på tværs af cyklisters og knallertkøreres færdselsretning, men også for 
cyklisterne og knallertkørerne selv.

Ved beskrivelsen af afmærkningsplanerne, ønskes der benyttet en færdselsafmærkning/skiltning  på 
lyssignalstanderen, der ved undertavle U5 viser, at cyklisterne er undtaget for signalets visning ved 
højresving. Ved sådan en skiltning skal det bemærkes fra Københavns Politi i henhold til bekendtgørelse om 
vejafmærkning anvendes til forsøget, indeholder bekendtgørelsens symbol, § 9, stk. 3, US 8, der ud over 
cykel også omfatte lille knallert. Det vil betyde, at også knallertkørere. der fører lille knallert, lovligt vil 
kunne foretage højresving for rødt lys.

Endvidere er det vores bekymring, at fodgængere i henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning, § 61, stk. 
4, helt lovligt vil kunne betræde kørebane og cykelsti for grønt lys i fodgængerfelter, selv om cykler og 
knallerter på tværs af fodgængerfeltet ikke tilsvarende har stop for rødt lys og dermed af 
sikkerhedsmæssige grunde SKAL stoppe før det fodgængerfelt, i hvilket der kan befinde sig fodgængere, 
enten i selve fodgængerfeltet eller på vej ud i dette.

Cyklisters og knallertkøreres højresving for rødt lys vil således efter Københavns Politis opfattelse navnlig 
kunne få betydning for svagere trafikanter som f.eks. børn og ældre mennesker, der går frem for grønt lys i 
tillid til, at den tværgående færdsel, herunder cykler og knallerter, samtidig har stop for rødt lys.



Konsekvensen af dette vil efter Københavns Politis opfattelse være, at cykler og knallerter, der undtages for 
rødt lys, kun i det omfang, at det fremgår af færdselslovens § 27, stk. 7, vil have pligt til at: ”…afpasse 
hastigheden således, at der ikke opstår fare eller ulempe for gående, som befinder sig i feltet eller er på vej 
ud i dette. Den kørende skal om nødvendigt standse for at lade de gående passere.

Pligten til at udvise god trafikantadfærd og undgå konflikter eller færdselsuheld med svagere trafikanter vil 
med andre ord overvejende bero på skøn og opfattelse hos den enkelte cyklist og knallertkører, og 
fodgængere, der går frem for grønt lys, vil da heller ikke umiddelbart været vidende om, at der i netop 
dette kryds forsøgsvis gælder andre regler end færdselslovens almindelige ordning.

Der er  kryds i dag som endvidere er forsynet med lydsignaler til vejledning for fodgængere/handicappet 
 ved fodgængerfelterne. For de trafikanter, der benytter lydsignalet i henhold til 
anvendelsesbekendtgørelsens § 245, stk. 1. nr. 1, vil det ikke være muligt at identificere de særlige forhold, 
som et forsøg i det enkelte vejkryds vil medføre for den enkelte trafikant. København Politi finder det 
derfor også i sådanne situationer meget betænkeligt at undtage cykler og knallerter for rødt lys.

Københavns Politi kan  heller ikke udelukke, at iværksættelsen af højresvingende cyklister frem for rødt lys 
vil kunne medføre en opfattelse hos den enkelte cyklist eller knallertkører om, at cykelhøjresving for rødt 
lys i almindelighed også kan foretages i andre vejkryds, der ikke er omfattet af forsøget.

Københavns Politi har tidligere i 2015 i en vis grad imødekommet Københavns Kommune Teknik- og 
Miljøforvaltnings ønske om en lignende forsøgsordning for at bedre afviklingen af cykeltrafikken. 
Københavns Politi kunne i den anledning foreslå ud fra konkrete vurderinger af enkelte vejkryds, at der blev 
givet samtykke til etableringen til forsøg med ”cykelhøjresvingning for rødt lys” i udvalgte kryds, hvor 
fodgængerfelter ikke er anlagt på tværs af cyklisternes færdselsretning, men hvor de kun ville skulle 
passerer en stoplinje.

Endvidere kan Københavns Politi henvise til kravene i Vejdirektoratets folder ”Forsøg med højresving for 
rødt”. Hvordan skal krydsene være indrettet s. 5 i folder. Der henvises endvidere til håndbog ”vejkryds i 
byer” anlæg og planlægning oktober 2018 afsnit 4.6.6 ”højresving for rødt” og bekendtgørelsen om 
anvendelse af vejafmærkning, § 213 X11 Hovedsignal (uddrag).
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