
 

Mit borgerforslag: 

Jeg foreslår en revurdering af lysreguleringen i krydset Bagsværd 
Hovedgade/Buegården, nærmere bestemt krydsning af 
Hovedgaden. 
 
Forslaget går på at afskaffe trykfunktionen til fodgængere som skal 
krydse hovedgaden, således at der bliver grønt for fodgængere når 
der bliver grønt for bilisterne. 
 
Om knappen skal fjernes, eller anvendes på anden vis kan vurderes. 
Det er højst sandsynligt lavet på nuværende måde, for hurtigt at 
afvikle den større mængde trafik på Hovedgaden, da der 
formegentlig ikke forventes særlig meget trafik fra sidevejene. Da 
fodgængere skal bruge en længere grøn tid, på at nå over vejen, 
end bilister skal, kan grøn tiden for sidevejene forkortes ved, at der 
er rødt for fodgængere, når der alligevel ikke er nogle fodgængere. 
Men er grøn tiden fra sidegaden så kort, at der ikke kan være 
grønt for fodgængere?  
 
- Hvis nej, er der ikke noget der forhindrer forgængere at få grønt uden tryk på knap. 
- Hvis ja, bør det revurderes om trafikken fra sidevejene stadig er så lille at dette er nødvendigt? 
- Hvis nej, er der ikke noget i vejen for at lave grøn tiden lang nok til at fodgængere også kan få grønt, 
uden tryk på en knap. 
 
- Hvis ja, kan det bl.a. løses på en af følgende måder: 
1. Grønt lys fra sidegaderne bliver så kort som muligt, hvor fodgængere kan nå med over (Hvilket ikke 
kan være meget længere end den er nu), og at Hovedgaden får grønt lys lidt længere end de har nu, så 
der bliver afviklet mere her. 
2. Anvende knappen til at fremprovokere grønt lys, samt en sensor til bilisterne fra sidegaderne, så der 
kun bliver grønt når der er behov for det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsmæssige krav til dit borgerforslag: 

• Forslaget skal vedrøre det 
kommunale område. 

• Forslaget må ikke være behandlet 

i Byrådet før. 

• Forslaget skal overholde dansk 

lovgivning. 

• Forslaget må ikke indeholde 

stødende eller injurierende tekst.  

• Forslaget må ikke indeholde 

følsomme eller fortrolige 

oplysninger om personer eller 

virksomheder.  

• Forslagets tekst på blanketten 

”Mit borgerforslag” må maks. 

fylde 2.000 tegn.  

• Eventuel begrundelse for forslaget 

må højst fylde fire normalsider, 

svarende til 9.600 tegn.  



 

 

 

Begrundelse for mit borgerforslag:  

Lige nu skal man nå at trykke på knappen, inden der bliver grønt for bilisterne, for at fodgængere også 
får grønt lys. Dette medfører at man kan komme til at stå og vente en hel rød-grøn-cyklus, hvis man blot 
kommer 1 sekund for sent til at trykke på knappen. 
 
Med dette forslag taget i brug, skal man som fodgænger kun vente imens der er grønt for trafikken på 
Hovedgaden til der bliver grønt for fodgængeren, fremfor både at skulle vente imens der er grønt for 
trafikken fra sidevejene og derefter imens der er grønt for trafikken på hovedgaden før der så blive 
grønt for fodgængeren. 
 
Begrundelsen går på at mindske unødvendig ventetid på at krydse Bagsværd Hovedgade, hvilket er godt 
for bylivet. 
 
En anden begrundelse er at mindske risikoen for ulykker. Jeg bor i højhuset og kan se ned i krydset fra 
min altan og kan se, at mange vælger at krydse Hovedgaden, når der er grønt for bilisterne, på trods af 
den røde mand, hvilket går galt en dag (der dyttes og råbes tit pga dette), enten af en der kommer fra 
sidegaden, som ser der er rødt for fodgængere, eller af bilister på Hovedgaden, når fodgængeren 
krydser for sent, så der når at blive grønt for trafikken på Hovedgaden. 


