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Forord 
Dette notat er udarbejdet af DTU for Vejdirektoratet med det formål at skabe større viden om 
politianmeldte episoder med spøgelsesbilisme på danske motorveje fra perioden 2010-2018. 
Projektet har krævet vejledning og hjælp fra flere sider i forbindelse med blandt andet 
GDPR-lovgivning og politipraksis, og vi vil gerne sige tak til alle dem, som har bidraget til 
projektet. 
 
Vi vil gerne sige særligt tak til Rigspolitiet, både det Nationale Færdselscenter og hver enkelt 
politikreds, som har bistået os i at identificere og fremfinde de politirapporter, som ligger til 
grund for projektet. Vi sætter pris på den store indsats, som alle de vedrørte medarbejdere 
fra Rigspolitiet har lagt i at bidrage til projektet. 
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1 Indledende bemærkninger 
Spøgelsesbilisme henviser til det fænomen, hvor en bilist kører imod køreretningen. Begre-
bet bruges ofte i forbindelse med hændelser på opdelte veje med et fast autoværn imellem 
køreretningerne – typisk på motorveje. Det faste autoværn bidrager blandt andet til at forhin-
dre frontalkollisioner ved høje hastigheder, men gør det samtidig svært for bilister at rette fej-
len, hvis de er kommet over i den forkerte kørebane. 
 
Spøgelsesbilisme forekommer ikke særligt ofte, men hændelserne resulterer ofte i alvorlige 
ulykker. Af denne grund er der en udbredt interesse for at forebygge sådanne hændelser. 
 
I Danmark har man afprøvet flere forskellige foranstaltninger med det formål at forebygge el-
ler stoppe spøgelsesbilisme (Sørensen, 2016). Der mangler dog fortsat viden om de faktiske 
omstændigheder forbundet med hændelserne, hvor spøgelsesbilisme opstår. 
 
Dette notat er udarbejdet af DTU for Vejdirektoratet som et led i en undersøgelse om spøgel-
sesbilisme på danske motorveje i perioden 2010-2018. Undersøgelsen består af to dele. 
 
Første del er et litteraturstudie, som afrapporteres i den første del af notatet. Litteraturstudiet 
er en gennemgang af tidligere videnskabelige undersøgelser af spøgelsesbilisme i udlandet. 
 
Anden del er en undersøgelse af hændelser med spøgelsesbilisme på danske motorveje i 
perioden 2010-2018. Formålet med denne del af undersøgelsen var dels at afdække omfan-
get af spøgelsesbilisme og dels at opnå en større viden om, hvilke faktorer, der ligger bag. 
Perioden 2010-2018 er valgt, da undersøgelsen dermed ligger i forlængelse af en tidligere 
undersøgelse udført af Larsen & Carstensen (2011). 
 
Undersøgelsen af danske hændelser med spøgelsesbilisme er baseret på tre delundersø-
gelser. Den første er baseret på information fra politirapporter, den anden delundersøgelse 
er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt involverede førere, og tredje delundersø-
gelse er baseret på dybdeinterview med personer, der som fører, har været involveret i spø-
gelsesbilisme.  
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2 Introduktion til litteraturundersøgelsen 
Formålet med litteraturundersøgelsen var at opnå en større viden om spøgelsesbilisme igen-
nem en gennemlæsning af videnskabelig litteratur om emnet udgivet i perioden 2010-2018. 
Fokus har været på denne periode, da tidligere undersøgelser har beskæftiget sig med litte-
raturen fra før denne periode (se fx Larsen & Carstensen (2011)). Bemærk at der i denne 
undersøgelse kun er inkluderet litteratur, som er blevet publiceret i videnskabelige tidsskrif-
ter. Sørensen (2016) har udført en litteraturundersøgelse, som også inkluderer litteratur fra 
rapporter og konferencer. 
 
Der er enkelte forskelle på, hvordan spøgelsesbilisme defineres i de forskellige undersøgel-
ser, men de fleste undersøgelser arbejder ud fra en ensartet forståelse af spøgelsesbilisme. 
I undersøgelserne defineres spøgelsesbilisme som kørsel imod køreretningen, men nogle 
elementer, fx typen af vej, som hændelsen foregår på, varierer. For at finde frem til de rele-
vante undersøgelser har vi brugt forskellige søgeord, hvilket vil blive uddybet i afsnit 3. 
 
Det skal understreges, at undersøgelser vedrørende spøgelsesbilisme typisk kun tager ud-
gangspunkt i anmeldte hændelser, og ofte endda kun i hændelser, hvor spøgelsesbilisten 
blev pågrebet. Tidligere tal har vist, at politiet kun pågriber 10-30% af de indrapporterede til-
fælde i Danmark (Sørensen, 2016). En undersøgelse fra USA har desuden vist, at kun 10% 
af vidner til spøgelsesbilisme indrapporterer hændelsen (Sandt, Al-Deek, Rogers, & Alomari, 
2015). På denne baggrund må man forvente, at der findes mange hændelser med spøgel-
sesbilisme, som aldrig opdages eller undersøges nærmere, og som derfor ikke indgår i de 
videnskabelige undersøgelser eller i statistikker. 
 
Dette notat starter med en uddybning af den metodiske tilgang anvendt i denne litteraturun-
dersøgelse, hvorefter de fundne resultater vil blive gennemgået. I løbet af resultatgennem-
gangen vil der blive inddraget eksempler på resultaterne fra litteraturen. Disse eksempler er 
udvalgt for at være illustrative eksempler på en given pointe. Samtlige eksempler på et be-
stemt resultat vil ikke blive præsenteret i selve teksten, men vil i stedet fremgå af tabeller i 
opsummerende form. Undervejs i notatet henvises der desuden til litteratur ud over de med-
tagne artikler i denne litteraturundersøgelse. Denne ekstra litteratur anvendes til at forklare 
de effekter, som ses i litteraturundersøgelsens artikler. Notatet afsluttes af en sammenfat-
ning og en konklusion. 
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3 Metode 
Den inkluderede litteratur er fundet igennem en søgning i DTUs litteratursøgningsdatabase, 
DTU findit. DTU findit indeholder alt det materiale, som DTUs bibliotek har adgang til. Dette 
dækker blandt andet over mere end 180 millioner videnskabelige artikler, 375.000 e-bøger 
og 270.000 fysiske bøger. Som søgeord er brugt søgestrengen: (”wrong-way driving” OR 
”wrong way driving” OR ”ghost driving”) afgrænset til perioden 2010-2018. 
 
Kun litteratur udgivet på engelsk i videnskabelige tidsskrifter blev inkluderet i denne undersø-
gelse. Referencelisten i den fundne litteratur er desuden afsøgt for at sikre, at relevant litte-
ratur ikke blev overset. Dette medførte dog ikke yderligere artikler til undersøgelsen. 
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4 Resultater 
Gennemgangen af resultaterne er opdelt i fire afsnit. Det første afsnit skaber et hurtigt og 
overordnet overblik over den fundne litteratur.  
 
De følgende tre afsnit beskriver og sammenholder konklusionerne fra den fundne litteratur. 
Dette gøres igennem et fokus på henholdsvis:   
  

• type af ulykker blandt spøgelsesbilister 
• faktorer bag spøgelsesbilisme 
• interventioner rettet imod spøgelsesbilister. 

4.1 Overblik over litteratur 
Litteraturundersøgelsen identificerede 34 relevante artikler, som er gengivet i tabel 1. Tabel-
len er også gengivet i bilag 3 for at lette opslag af henvisninger.  
 
Det fremgår af tabellen, at stort set samtlige undersøgelser er udført i USA. Kun to artikler er 
fra andre lande end USA. Disse er fra henholdsvis Frankrig og Japan. De fleste af artiklerne 
er baseret på undersøgelser, hvis primære metode har været analyse af ulykkesdata, men 
nogle af undersøgelserne har været udført som fx spørgeskemaundersøgelser, interview el-
ler eksperimenter i trafikken/på lukket bane. 
 
Målet med undersøgelserne var typisk et af følgende 1) at beskrive hændelsen/ulykken, 2) at 
finde faktorer, som er overrepræsenterede ved hændelser med spøgelsesbilisme sammen-
lignet med andre typer af trafiksituationer, eller 3) at evaluere effekten af interventioner imod 
spøgelsesbilisme. Disse tre emner beskrives mere fyldestgørende i de næste afsnit. 
 
Tabel 1: Litteratur om spøgelsesbilisme fra perioden 2010-2018. Hver artikel er tildelt et nummer, som 
vil blive brugt til at referere til artiklen senere i denne litteraturundersøgelse. 

Nr. Årstal Forfattere Land Metode Resultater 

[1] 2018 Atiquzzaman 
& Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som hen-
holdsvis øger og mindsker risi-
koen for spøgelsesbilisme. 

[2] 2018 Das, Dutta, 
Jalayer, Bi-
beka & Wu 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[3] 2018 Das, Avelar, 
Dixon & Sun 

USA Ulykkesdata Faktorer, som er overrepræsen-
terede i forbindelse med spøgel-
sesbilisme. 

[4] 2018 Faruk, Al-
Deek, Sandt & 
Rogers 

USA Ulykkesdata Hændelser med spøgelsesbi-
lisme kan finde sted over stræk-
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ninger, som varetages af forskel-
lige autoriteter. Der er derfor brug 
for samarbejde. 

[5] 2018 Finley & Miles USA Eksperiment på 
lukket bane 

Forskellige tiltag gjorde det ikke 
lettere for alkoholpåvirkede bili-
ster at identificere ”wrong way”-
skilte i mørke. 

[6] 2018 Jalayer, Pour-
Rouholamin & 
Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[7] 2018 Jalayer, Sha-
banpour, Pour-
Rouholamin, 
Golshani & 
Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[8] 2018 Kayes, Al-
Deek, Sandt, 
Rogers & Car-
rick 

USA Før/efter- 
analyse 

Spørgeskema 

Både LED- og RFB-skilte reduce-
rer forekomsten af spøgelsesbi-
lisme, men RFB-skilte har størst 
effekt. 

[9] 2018 Lin, Ozkul, 
Guo & Chen 

USA Litteraturstudie 

Fokusgruppe- 
interview 

Spørgeskema 

Simulatorforsøg 

RFB-skilte er den mest effektive 
intervention imod spøgelsesbi-
lisme ud af de inddragne. 

[10] 2018 Ponnaluri USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[11] 2018 Sandt & Al-
Deek 

USA Ulykkesdata Model til at beregne den optimale 
placering af interventioner. 

[12] 2018 Wertanen, 
Staves, Al-
Deek, Sandt, 
Carrick & Ro-
gers 

USA Spørgeskema Forskellige karakteristika ved 
spøgelsesbilisme. Desuden kan 
man med fordel advare trafikan-
ter om spøgelsesbilisme igennem 
navigationsudstyr. 

[13] 2017 Baratian-
Ghorgi & Zhou 

USA Litteraturstudie Ikke alle stater lever op til de fo-
reskrevne standarder, og under-
søgelser fra nogle stater har vist, 
at standarderne ikke er nok. 

[14] 2017 Sandt, Al-
Deek & Ro-
gers 

USA Ulykkesdata Model, som kan vise risikoen for 
spøgelsesbilisme. 

[15] 2017 Wang & Zhou USA Ulykkesdata 

Feltobservatio-
ner 

Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

Desuden en tjekliste til evaluering 
af sikkerheden. 
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[16] 2016 Jalayer, Zhou 
& Zhang 

USA Eksperiment i 
trafikken 

GPS’er kan vildlede chaufføren, 
hvis sideveje og frakørselsramper 
er tæt på hinanden. 

[17] 2016 Ponnaluri USA Ulykkesdata 

Eksperiment i 
trafikken 

Et bud på en politisk prioritering i 
forbindelse med forebyggelse af 
spøgelsesbilisme. 

[18] 2016 Ponnaluri USA Ulykkesdata 

Spørgeskema 

Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

Desuden er eksperter dårlige til 
at vurdere effekten af tiltag imod 
spøgelsesbilisme. 

[19] 2016 Pour-Rouhola-
min & Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[20] 2016 Pour-Rouhola-
min, Zhou, 
Zhang & Turo-
chy 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[21] 2016 Rogers, Al-
Deek, Alomari, 
Gordin & Car-
rick 

USA Anmeldelser og 
sigtelser 

Modeller for risikoen for spøgel-
sesbilisme på specifikke veje og 
typer af til-/frakørsler. 

[22] 2016 Zhou, Zhao, 
Gahrooei & 
Tobias 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[23] 2015 Baratian-
Ghorgi, Zhou, 
Jalayer & 
Pour-Rouhola-
min 

USA Ulykkesdata Den foreslåede model kan hjælpe 
med at forudsige risikoen for spø-
gelsesbilisme I forbindelse med 
en bestemt frakørselsrampe. 

[24] 2015 Kemel Frankrig Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[25] 2015 Pour-Rouhola-
min, Zhou, 
Jalayer & Wil-
liamson 

USA Litteraturstudie Forskellige vejtekniske tiltag, som 
kan henholdsvis øge eller mind-
ske risikoen for spøgelsesbilisme. 

[26] 2015 Rogers et al. USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[27] 2015 Rogers, Al-
Deek, Alomari, 
Consoli & 
Sandt 

USA Ulykkesdata 

Spørgeskema 

Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

Beskrivelse af vidners reaktioner 
på spøgelsesbilisme. 
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[28] 2015 Sandt, Al-
Deek, Rogers 
& Alomari 

USA Spørgeskema Kun 10% af vidner rapporterer 
spøgelsesbilisme, men vidner 
ændrer adfærd af at have oplevet 
spøgelsesbilisme. 

[29] 2015 Zhou et al. USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[30] 2014 Baratian-
Ghorgi, Zhou 
& Shaw 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i fatale ulykker 
med spøgelsesbilisme sammen-
lignet med andre typer af ulykker. 

[31] 2014 Pour-Rouhola-
min, Zhou & 
Shaw 

USA Spørgeskema Forskellige tiltag, som kan mind-
ske risikoen for spøgelsesbilisme. 

[32] 2014 Xing Japan Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[33] 2012 Morena & Leix USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme og på 
denne baggrund mulige interven-
tioner. 

[34] 2010 Lathrop, Dick 
& Nolte 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

4.2 Hvordan starter spøgelsesbilisme? 
I mange tilfælde er det svært at vide med sikkerhed, hvor og hvordan spøgelsesbilismen er 
opstået. For at vide, hvordan spøgelsesbilismen er opstået, er det nødvendigt, at et vidne 
observerer og melder dette, eller at spøgelsesbilisten selv overlever hændelsen og er klar 
over, og kan huske, hvordan spøgelsesbilismen opstod. Som det vil fremgå senere i notatet, 
er spøgelsesbilister ofte i en kognitivt svækket tilstand, fx som følge af alkoholpåvirkning el-
ler helbredsproblemer. Mange vil derfor ikke være klar over, at de kører som spøgelsesbili-
ster, og de vil derfor ikke kunne huske, hvordan spøgelsesbilismen opstod (Larsen & 
Carstensen, 2011). En undersøgelse har desuden vist, at kun 10% af vidner til spøgelsesbi-
lisme melder hændelsen (Sandt et al., 2015). Af disse grunde kan det være vanskeligt at af-
gøre, hvordan et specifikt tilfælde af spøgelsesbilisme er opstået. 
 
På baggrund af de hændelser, hvor man har fundet ud af, hvor og hvordan spøgelsesbilis-
men er startet, har man konstateret, at spøgelsesbilisme typisk opstår i forbindelse med, at 
en bilist foretager en u-vending på motorvejen, bl.a. i forbindelse med en betalingsbom, eller 
at bilisten vælger en forkert rampe og dermed kommer til at køre ned ad en frakørselsrampe 
(Lathrop, Dick, & Nolte, 2010; Xing, 2014). Det ses også, at bilister kører forkert i forbindelse 
med vejarbejde på motorvejen (Lathrop et al., 2010), eller når de forlader en rasteplads 
(Xing, 2014). 
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4.3 Typer af ulykker 
I dette afsnit fremlægges, hvordan hændelser med spøgelsesbilisme beskrives i den fundne 
litteratur. Dels vil fund vedrørende forekomst og alvorlighedsgrad blive gennemgået, og der-
udover vil der være fokus på forskellige karakteristika omkring de beskrevne hændelser med 
spøgelsesbilisme, herunder lokalitet og type af ulykker. 
 
Forekomst og alvorlighedsgrad 
Hændelser med spøgelsesbilisme er forholdsvis sjældne, men langt mere alvorlige end an-
dre typer af ulykker. Dette fremgår af et bredt udvalg af den inddragne litteratur. Eksempelvis 
fandt en undersøgelse fra Frankrig, at ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme udgør ca. 1,2% 
af det samlede antal ulykker med personskade på opdelte veje, men til gengæld ca. 5,5% af 
antallet af dødsulykker (Kemel, 2015). Dette svarer til, at ulykker i forbindelse med spøgel-
sesbilisme har en seks gange så stor risiko for at være dødelige. En tilsvarende undersø-
gelse fra Michigan, USA, fandt, at 32% af ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme medførte 
mindst en dræbt eller alvorligt tilskadekommen, sammenlignet med bare 2% for samtlige 
ulykker på Michigans freeways (Morena & Leix, 2012). En undersøgelse fra Japan fandt, at 
ca. 50% af ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme førte til personskade, og at 15% af ulyk-
kerne medførte dræbte (Xing, 2014). Dette skal sammenlignes med, at 13% af samtlige ulyk-
ker resulterede i personskade, og at kun 0,5% af samtlige ulykker medførte dræbte (Xing, 
2014). Tabel 2 gengiver resultater fra litteraturundersøgelsen relateret til forekomst og alvor-
lighedsgrad. 
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Tabel 2: Litteratur beskæftiget med forekomst og alvorlighedsgrad 
Nr. Land Resultater 

[2] USA 50% af ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme resulterer i dræbte eller tilska-
dekomne. 

[3] USA 1,75% af ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme resulterer i dræbte. Sam-
menlignet med andre typer af ulykker, er dette tre gange så mange. 

[17] USA 52% af ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme resulterede i personskader, 
18% i dræbte og 30% i kun materielle skader. 

[19] USA Ud af 398 spøgelsesbilister kom 212 slet ikke til skade, 9 blev muligvis skadet, 61 
fik mindre skader, 74 fik alvorlige skader og 42 døde af ulykken.  

[20] USA Ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme udgør 0,2% af alle ulykker, men 4% af 
alle dødsulykker. 

Det er næsten tre gange så sandsynligt, at bilens airbag udløses i forbindelse med 
en ulykke forårsaget af spøgelsesbilisme som i forbindelse med andre typer af 
ulykker. 

[24] Frankrig Spøgelsesbilisme udgør 1,2% af ulykker med personskade, men 5,5% af døds-
ulykker. 

[26] USA Der var 39 dræbte som følge af 93 ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme. 

[29] USA For 660 personer involveret i 217 ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme blev 
6,7% dræbt, 37,6% blev skadet og 55,8% fik ingen skader. Af de tilskadekomne fik 
ca. halvdelen alvorlige skader. 

[30] USA 2,3% af dødsulykker på USA’s freeways skyldes spøgelsesbilisme. 

[32] Japan Ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme udgør 2-3% af alle ulykker. 50% af 
ulykkerne forårsaget af spøgelsesbilisme resulterer i personskade og 15% resulte-
rer i dræbte. Dette skal sammenlignes med, at 13% af alle ulykker medførte per-
sonskade, og kun 0,5% af alle ulykker medførte dræbte. 

[33] USA 32% af ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme resulterer i mindst en dræbt el-
ler tilskadekommen. Dette er kun tilfældet for 2% af alle ulykker. 

[34] USA 49,61% af ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme resulterer i én dræbt, 25% 
resulterer i to dræbte, og 14% resulterer i tre eller flere dræbte. 

 
En vigtig pointe i forbindelse med forekomsten af spøgelsesbilisme er dog som tidligere 
nævnt, at en undersøgelse har vist, at kun ca. 10% af vidner til spøgelsesbilisme melder 
hændelsen (Sandt et al., 2015). Derfor kan forekomsten af spøgelsesbilisme være noget hø-
jere, end man ser i statistikken. 
 
Ulykkestyper 
En af årsagerne til de mange dræbte i ulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme er dels 
den høje fart på motorveje, og dels typen af ulykke, der opstår (Xing, 2014). Den høje fart 
gør, at bilisterne har meget kort tid til at reagere, når/hvis de opdager, at det er ved at gå galt 
(J. H. Rogers et al., 2015). 
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Størstedelen af de ulykker, der opstår i forbindelse med spøgelsesbilisme, involverer mere 
end ét motorkøretøj (Kemel, 2015; Morena & Leix, 2012; Zhou, Zhao, Pour-Rouholamin, & 
Tobias, 2015). Zhou et al (2015) fandt, at 78,3% af ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme 
involverede mere end ét køretøj, og at størstedelen af disse var frontale sammenstød 
(45,6%) eller sidesammenstød (21,6%). De fandt desuden, at de frontale kollisioner med-
førte de mest alvorlige skader på biler og personer. Morena & Leix (2012) skrev tilsvarende, 
at 96 ud af 110 ulykker resulterede i et sammenstød med mindst en anden bil, som kørte i 
den rigtige retning. I de resterende ulykker kolliderede spøgelsesbilisten med autoværnet/an-
den fast genstand, kørte af vejen eller væltede rundt på taget. 
 
En undersøgelse udført af Das et al. (2018) viste, at ca. 54% af ulykkerne i forbindelse med 
spøgelsesbilisme er frontale kollisioner. Af dødsulykker forårsaget af spøgelsesbilisme var 
88% resultatet af frontale kollisioner. Zhou et al (2015) fandt tilsvarende, at 97% af dødsulyk-
ker i forbindelse med spøgelsesbilisme skyldes frontale kollisioner eller sidesammenstød. 
 
Ulykkeslokalitet 
Størstedelen af ulykkerne forårsaget af spøgelsesbilisme sker på selve motorvejen. Eksem-
pelvis fandt Morena & Leix (2012), at i 79 ud af 110 ulykker nåede spøgelsesbilisten helt ned 
på motorvejen (freeway), hvor ulykken enten opstod på selve motorvejen (71 tilfælde), på en 
rampe i forbindelse med sammenfletning til en anden motorvej (6 tilfælde) eller på en tilkør-
selsrampe, når de ville forlade motorvejen igen (2 tilfælde). I 31 tilfælde nåede spøgelsesbili-
sten slet ikke ned på motorvejen, men kørte i stedet galt på den frakørselsrampe, hvor de 
startede deres spøgelseskørsel. 
 
Xings (2014) undersøgelse fra Japan viste, at 75% af ulykker i forbindelse med spøgelsesbi-
lisme opstod på selve motorvejen. Dette dækker over, at 62% af alle ulykker i forbindelse 
med spøgelsesbilisme opstod i den yderste bane på motorvejen, og at 3-5% af ulykkerne op-
stod i de andre baner på motorvejen. Derudover opstod 19% af ulykkerne på ramper i forbin-
delse med til-/frakørsel fra motorvejen, sammenfletning til at andre veje eller til rastepladser. 
Lignende resultater er fundet i andre undersøgelser (fx Zhou et al., 2015). 
 

4.4 Faktorer bag spøgelsesbilisme 
En stor del af den fundne litteratur beskæftiger sig med faktorer, som er overrepræsenterede 
i forbindelse med spøgelsesbilisme sammenlignet med normal kørsel eller andre typer af 
ulykker. At en faktor er overrepræsenteret i ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme, betyder, 
at den procentvise forekomst af denne faktor er højere for ulykker forårsaget af spøgelsesbi-
lisme sammenlignet med den procentvise forekomst af samme faktor i forbindelse med an-
dre typer af ulykker. Eksempelvis er der procentvis flere alkoholpåvirkede trafikanter blandt 
spøgelsesbilister, end der er blandt trafikanter involveret i andre typer af ulykker (Ponnaluri, 
2018). 
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De faktorer, som har vist sig at være overrepræsenteret i forbindelse med spøgelsesbilisme 
præsenteres i de nedenstående afsnit. De er opdelt i tre kategorier; 1) faktorer forbundet til 
selve spøgelsesbilisten, 2) faktorer forbundet til omgivelserne og 3) faktorer forbundet til bi-
len. 
 
 
Menneskelige faktorer 
Der findes en del faktorer relateret til trafikanten, som har vist sig at være af betydning for ri-
sikoen for at ende som spøgelsesbilist. Der er primært tale om faktorer såsom førerens til-
stand, køn og alder, samt førerens etnicitet og bopæl. En oversigt over de nævnte menne-
skelige faktorer fremgår af tabel 3. 
 
Tabel 3: De menneskelige faktorer, som øger risikoen for at ende som spøgelsesbilist. 

Faktor Litteratur 

Påvirket kørsel [2], [3], [5], [6], [10], [12], [17], [18], [20], [22], [24], [29], [30], [33], 
[34]  

Helbredsproblem [10], [18], [32], [34] 

Distraktion [3], [22]  

Køn [2], [3], [10], [18], [22], [29], [30], [34]  

Alder (gamle) [2], [3], [6], [12], [18], [20], [22], [24], [29], [30], [32], [33]  

Alder (unge) [2], [3], [10], [17], [30], [33] 

Afstand til bopæl [3], [10], [18], [20], [24], [29]  

Etnicitet [4], [34]  
 
Påvirket kørsel 
Påvirkede trafikanter har vist sig at være særligt overrepræsenteret blandt spøgelsesbilister, 
hvilket vises igennem flere undersøgelser. Eksempelvis fandt Baratian-Ghorghi, Zhou og 
Shaw (2014) at ca. 58% af de bilister, der kørte galt som følge af spøgelseskørsel, var påvir-
ket af alkohol eller stoffer. Dette skal sammenlignes med, at ca. 31% af bilisterne i andre ty-
per af ulykker var påvirket af alkohol eller stoffer. 
 
Sandsynligheden for at en spøgelsesbilist er påvirket af alkohol/stoffer hænger desuden 
sammen med bilistens alder, da flere af de inddragne undersøgelser har fundet, at det sær-
ligt var de unge spøgelsesbilister, som var påvirket af alkohol/stoffer, hvorimod få af de æl-
dre spøgelsesbilister var påvirket af alkohol/stoffer (se fx Baratian-Ghorghi et al. (2014) eller 
Zhou et al.  (2015)).  
 
Der findes ligeledes en sammenhæng mellem alkoholpåvirkede spøgelsesbilister og tids-
punktet på døgnet, således at der ses en procentvis højere forekomst af alkoholpåvirkede 
spøgelsesbilister om natten sammenlignet med om dagen (Wertanen et al., 2018). 
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Helbredsproblem 
Helbredsmæssige forhold har også vist sig at spille en vigtig rolle i forbindelse med spøgel-
sesbilisme. Særligt i forbindelse med ældre spøgelsesbilister er helbredsmæssige proble-
mer, fx demens eller konfuse tilstande, en afgørende faktor i mange hændelser med spøgel-
sesbilisme (se fx Xing, 2014). Forskning har vist, at opmærksomheden påvirkes negativt af 
demenssygdomme, hvilket kan forklare sammenhængen mellem demens og en øget risiko 
for spøgelsesbilisme. Fx fandt Ballard og kollegaer (2002) en øget reaktionstid og en forrin-
get evne til vedvarende opmærksomhed hos patienter med Alzheimer’s sygdom. Siéroff og 
kollegaer (2004) har tilsvarende fundet en øget distraherbarhed hos patienter med fronto-
parietal demens. Andre sygdomme kan også påvirke opmærksomheden. Eksempelvis er 
smerte distraherende (Purves et al., 2013), og nogle sygdomme kan påvirke evnen til at 
være vågen og opmærksom (fx epilepsi) (Breedlove, Rosenzweig, & Watson, 2010). 
 
Distraktion 
Distraktion er i nogle undersøgelser blevet koblet til risikoen for spøgelsesbilisme. Eksempel-
vis fandt Das, Avelar, Dixon & Sun (2018), at distraherede bilister var overrepræsenterede 
blandt spøgelsesbilister. De har dog ikke uddybet, hvad der menes med distraktion i deres 
undersøgelse. 
 
En anden undersøgelse udført af Zhou et al. (2016) fandt ligeledes, at distraherede og påvir-
kede bilister var overrepræsenterede blandt spøgelsesbilister. Her uddybes det dog heller 
ikke, hvad ”distraheret” dækker over, og kategorien er slået sammen med påvirkede bilister, 
hvilket gør resultatet svært at tolke. 
 
Køn 
Mænd er overrepræsenterede blandt spøgelsesbilister. Nogle af forskerne bag de inklude-
rede undersøgelser foreslår, at en mulig forklaring kunne være, at mænd er mere tilbøjelige 
til at køre risikofyldt, fx ved at køre for hurtigt, køre for tæt på andre eller ikke at overholde 
regler (se fx Ponnaluri, 2016b). 
 
Alder 
Alder har desuden betydning for spøgelsesbilisme. En del undersøgelser viste, at både de 
helt unge bilister (typisk dem under 25 år) og de ældste bilister (typisk dem over 65 år) er 
overrepræsenterede blandt spøgelsesbilister (se fx Baratian-Ghorghi et al. (2014), Das, Ave-
lar, Dixon & Sun (2018) eller Das, Dutta, Jalayer, Bibeka & Wu (2018)). Andre undersøgelser 
fandt kun, at ældre bilister er overrepræsenterede blandt spøgelsesbilister. Eksempelvis 
fandt Pour-Rouholamin et al. (2016), at ældre er involveret i 26% af ulykker forårsaget af 
spøgelsesbilisme, men kun i 7,9% af andre typer af ulykker. Tilsvarende fandt Zhou et al. 
(2016), at det er tre gange så sandsynligt, at en spøgelsesbilist er over 65 år, som at en bilist 
i en anden type af ulykker er over 65 år. Xing (2014) fandt at ca. 50% af spøgelsesbilister i 
Japan er over 65 år, hvilket procentvis er noget højere end for USA og EU. 
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Der kan være flere forklaringer på, at ældre er overrepræsenterede særligt blandt spøgel-
sesbilister. Eksempelvis har flere undersøgelser vist, at ældre har længere reaktionstid og 
lettere bliver distraheret end yngre bilister (Cansino, Guzzon, Martinelli, Barollo, & Casco, 
2011; Quigley, Andersen, Schulze, Grunwald, & Müller, 2010). Nogle undersøgelser har des-
uden tydet på, at ældre har færre mentale ressourcer til rådighed end yngre, hvilket kan på-
virke deres evne til fx at orientere sig korrekt eller at blive opmærksomme på fejlen, hvis de 
kører imod ensretningen (Carriere, Cheyne, Solman, & Smilek, 2010; Sander, Lindenberger, 
& Werkle-Bergner, 2012). 
 
Afstand til bopæl 
Afstanden til en bilists bopæl har i flere undersøgelser vist sig at have betydning for spøgel-
sesbilisme, men resultaterne er modsatrettede. Nogle af resultaterne viste, at bilister, som fx 
kommer fra en anden stat, har en større risiko for at blive spøgelsesbilister (se fx Das, 
Avelar, Dixon, & Sun (2018)). Dette kunne skyldes, at bilisten ikke kender området. Andre 
undersøgelser har vist, at lokale bilister har større risiko for at blive spøgelsesbilister (se fx 
Pour-Rouholamin, Zhou, Zhang, & Turochy (2016)). Dette kunne tyde på, at spøgelsesbi-
lisme snarere opstår i kraft af en forringet køreevne hos bilisten (fx som følge af alkohol) end 
i kraft af forvirring over et ukendt vejmiljø. 
 
Etnicitet 
Der er lavet meget få undersøgelser af sammenhængen mellem etnicitet og risikoen for spø-
gelsesbilisme, og der er endnu ikke vist et tydeligt mønster for en sådan sammenhæng. To 
undersøgelser har kigget på dette forhold, men resultaterne fra de to undersøgelser har ikke 
fundet det samme. Faruk, Al-Deek, Sandt & Rogers (2018) har fundet, at områder, hvor en 
større procentdel af befolkningen har latinamerikansk herkomst, havde en større forekomst 
af spøgelsesbilisme. Lathrop, Dick & Nolte (2010)) fandt derimod, at der procentvis var flere 
oprindelige amerikanere blandt dødsulykker i forbindelse med spøgelsesbilisme sammenlig-
net med andre etniske grupper. 
 
Omgivelsesmæssige faktorer 
Det omgivende miljø kan have betydning for risikoen for, at spøgelsesbilisme opstår. Ud-
formning af svinget ned til motorvejsrampen, rampen og selve motorvejen medvirker til, hvor 
let det er at køre både rigtigt og forkert. Tidspunktet på dagen, på ugen eller på året har lige-
ledes indflydelse på, hvor stor risikoen for spøgelsesbilisme er. En oversigt over de nævnte 
miljømæssige faktorer fremgår af tabel 4. 
Baratian-Ghorghi & Zhou, 2017; Baratian-Ghorghi, Zhou, Jalayer, & Pour-Rouholamin, 2015; Jalayer, Zhou, & Zhang, 2016; Kayes, Al-Deek, Sandt, Rogers, & Carrick, 2018; Pour-Rouholamin & Zhou, 2016; Pour-Rouholamin, Zhou, Jalayer, & Williamson, 2015; J. Rogers, Al-Deek, Alomari, Consoli, & Sandt, 2015; J. H. Rogers, Al-Deek, Alomari, Gordin, & Carrick, 2016; J. H. Rogers et al., 2015; Sandt & Al-Deek, 2018; Sandt, Al-Deek, & 

Rogers, 2017) 
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Tabel 4: De omgivelsesmæssige faktorer, som øger risikoen for spøgelsesbilisme. 
Faktor Litteratur 
Udformning af vejmiljø omkring 
svinget til motorvejsrampen 

[1] 

Design af rampe [29], [33]  

Trafikmængde [1], [3], [10], [18] 

Områdetype [1], [3], [12], [18], [22], [30]  

Vejr [3], [18], [34]  

Tidspunkt på dagen [6], [7], [10], [15], [17], [18], [20], [21], [22], [24], [26], [29], [32], 
[33], [34] 

Tidspunkt på ugen [6], [17], [22], [29]  

Måned [20], [22]  
 
Udformning af vejmiljø og sving 
Udformningen af selve svinget fra tværvejen ned til en frakørselsrampe kan have betydning 
for risikoen for spøgelsesbilisme. Atiquzzaman & Zhou (2018) har fundet, at hvis selve svin-
get fra tværvejen ned til en frakørselsrampe er blødt, øger det risikoen for spøgelsesbilisme, 
da svinget hermed bliver lettere og dermed mere oplagt på bilister (Atiquzzaman & Zhou, 
2018). Se illustration 1. 
 
Figur 1: Et skarpt sving gør det sværere og mindre oplagt at dreje ned ad frakørselsrampen (a). Et 
blødt sving øger risikoen for, at bilisten tager fejl og ender som spøgelsesbilist (b). 

 
 
Placeringen af skilte i forbindelse med motorvejsramperne har også betydning for risikoen 
for spøgelsesbilisme. En undersøgelse har fx vist, at risikoen for spøgelsesbilisme stiger tre 
til fem gange, hvis ”indkørsel forbudt”-skiltene placeres ca. 60 m eller mere nede ad frakør-
selsrampen sammenlignet med situationer, hvor skiltene er placeret ca. 60 m eller mindre 
nede ad frakørselsrampen (Atiquzzaman & Zhou, 2018). 
 
Design af rampe 
Motorvejsramper kan udformes efter forskellige geometriske design, og flere undersøgelser 
har vist, at bestemte design medfører en øget risiko for spøgelsesbilisme, men undersøgel-
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serne har ikke nået et entydigt resultat (Morena & Leix, 2012; Zhou et al., 2015). Eksempel-
vis fandt Morena & Leix (2012), at ramper af typen “delvis sløjfeanlæg” medførte den højeste 
risiko for spøgelsesbilisme, da til- og frakørselsramper placeres ved siden af hinanden. Zhou 
et al. (2015) fandt derimod, at ramper af typen ”sammenpresset ruderanlæg” eller ”ruderan-
læg” medførte den største risiko for spøgelsesbilisme. Problemet i et ”sammenpresset ruder-
anlæg” er, at svingbanerne ligger tæt på hinanden på den tværgående vej. Se illustration 2 
for et eksempel på henholdsvis ”delvis sløjfeanlæg” og ”ruderanlæg”. 
 
Figur 2: (a) Partial cloverleaf-rampe. (b) Diamond-rampe 

 

 
 
Trafikmængde 
Trafikmængden på både rampen og selve motorvejen kan have betydning for forekomsten af 
spøgelsesbilisme. Undersøgelser har vist, at en stor trafikmængde på frakørselsrampen re-
ducerer risikoen for spøgelsesbilisme (Atiquzzaman & Zhou, 2018). Dette skyldes forment-
ligt, at det er lettere for bilisten af identificere den rigtige rampe, hvis der kører andre biler i 
den korrekte retning på motorvejsramperne. Modsat har undersøgelser vist, at en stor trafik-
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mængde på selve motorvejen øger risikoen for at spøgelsesbilismen ender i en ulykke, hvil-
ket formentligt skyldes, at det er sværere at undvige en spøgelsesbilist, hvis der er meget 
trafik (Ponnaluri, 2016b). 
 
Områdetype 
Det omgivende miljø omkring vejen kan ligeledes have betydning for forekomsten af spøgel-
sesbilisme. Flere undersøgelser har fundet, at forekomsten af spøgelsesbilisme er større på 
vejstrækninger i bebygget områder frem for uden for byerne (Wertanen et al., 2018; Zhou, 
Zhao, Gahrooei, & Tobias, 2016). Dette kan skyldes den større kompleksitet af vejmiljøet i 
bebyggede områder (Das et al., 2018). En større kompleksitet vil optage flere af de begræn-
sede mentale ressourcer, og der vil derfor være færre ressourcer til rådighed til fx orientering 
(Drake, Lipka, Smith, & Egan, 2013). 
 
Vejr 
Vejret kan tænkes at spille en rolle i forbindelse med spøgelsesbilisme. De mest interes-
sante fund i denne sammenhæng er, at risikoen for alvorlige ulykker som følge af spøgelses-
bilisme reduceres i glat føre og dårlig sigtbarhed, hvilket formentligt skyldes, at mange trafi-
kanter kører mere forsigtigt i sådanne situationer (Jalayer, Shabanpour, Pour-Rouholamin, 
Golshani, & Zhou, 2018). Bemærk at der her er tale om risikoen for alvorlige ulykker. Man 
kan forestille sig, at risikoen for spøgelsesbilisme generelt er større i situationer med dårlig 
sigtbarhed, da det i sådanne situationer vil være mere vanskeligt for bilister at orientere sig 
korrekt. 
 
Tidspunkt på dagen 
Tidspunktet på dagen har en afgørende betydning for forekomsten af spøgelsesbilisme, hvor 
forekomsten øges væsentligt i mørke og på tidspunkter, hvor man typisk ville sove. Eksem-
pelvis har Morena & Leix (2012) fundet, at 57% af ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme 
sker mellem kl. 23 og kl. 6, hvorimod kun 16% af samtlige ulykker på motorvejene sker i 
dette tidsrum. At spøgelsesbilisme er overrepræsenteret om natten kan skyldes flere forskel-
lige årsager. Dels er det sværere for bilister at orientere sig, når det er mørkt (Wang & Zhou, 
2017). Derudover kan bilisten være i en særlig tilstand som følge af tidspunktet. Eksempelvis 
kan bilisten være træt, hvilket kan gøre det vanskeligere at orientere sig korrekt (Kemel, 
2015; Morena & Leix, 2012). Søvnmangel påvirker opmærksomheden negativt, og kan 
endda medføre problemer med at forblive vågen (Cote, Milner, Osip, Baker, & Cuthbert, 
2008; Lim & Dinges, 2010). Flere undersøgelser finder desuden en øget forekomst af alko-
holpåvirkede bilister på vejene om natten (se fx Pour-Rouholamin et al. (2016)), og nogle for-
skere henviser til sammenhængen mellem dette og barernes lukketid (se fx Lathrop et al. 
(2010)).  
 
Tidspunkt på ugen 
Risikoen for spøgelsesbilisme er større fredag/lørdag/søndag end i løbet af resten af ugen, 
hvilket i forlængelse af ovenstående kan hænge sammen med, at det er mere typisk at feste 
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eller af andre grunde drikke alkohol på disse dage (Jalayer, Pour-Rouholamin, & Zhou, 
2018). 
(  

Måned 
To undersøgelser har fundet, at forekomsten af spøgelsesbilisme er større i nogle måneder 
frem for andre, men disse undersøgelser finder modstridende resultater (Pour-Rouholamin 
et al., 2016; Zhou et al., 2016). 
 
Biltekniske faktorer 
Forskellige karakteristika ved selve køretøjet har vist sig at have en sammenhæng med spø-
gelsesbilisme. Det drejer sig særligt om typen af køretøjet, anvendelsen af køretøjet og køre-
tøjets alder, samt enkelte specifikke forhold. Se tabel 5 for en oversigt over faktorerne. 
 
Tabel 5: Biltekniske faktorer, som øger risikoen for spøgelsesbilisme. 

Faktor Litteratur 
Store køretøjer [3]  

Passagerbil [24], [29], [34]  

Privat køretøj [10], [18], [29]  

Alder [3], [7], [20], [24]  

Slukkede lygter [3]  

Uden passager [24]  

GPS [16]  
 
Store køretøjer, Passagerbil og Privat køretøj 
Bestemte typer af køretøj har vist sig at være overrepræsenterede blandt spøgelsesbilister.  
Das, Avelar et al. (2018) fandt, at store køretøjer såsom busser, lastbiler, SUV’er og vare-
vogne var overrepræsenterede blandt spøgelsesbilister, hvorimod andre undersøgelser har 
fundet, at passagerbiler er mest forekommende blandt spøgelsesbilister (Kemel, 2015; 
Lathrop et al., 2010; Zhou et al., 2015). Spøgelsesbilisme foregår desuden typisk i private 
køretøjer og ikke i forbindelse med firmakørsel (Ponnaluri, 2016b, 2018; Zhou et al., 2015). 
 
Alder 
Ældre biler over 10-15 år er ligeledes overrepræsenterede ved spøgelsesbilisme (se fx Das, 
Avelar et al., 2018). Dette kan fx skyldes de demografiske eller socioøkonomiske forskelle 
mellem ejere af nye og gamle biler (Kemel, 2015). 
 
Slukkede lygter 
Det øger risikoen for en ulykke, hvis spøgelsesbilisten kører med slukkede forlygter (Das et 
al., 2018). Dette giver god mening, da det vil være sværere at opdage spøgelsesbilisten. Be-
mærk at undersøgelsen kun viste, at slukkede lygter øger risikoen for, at spøgelseskørslen 
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ender i en ulykke. Undersøgelsen har således ikke vist, at slukkede lygter øger risikoen for, 
at spøgelseskørslen opstår. 
 
Uden passager 
De fleste spøgelsesbilister kører uden passagerer, hvilket giver mening, da en passager ville 
kunne hjælpe bilisten med at opdage spøgelseskørslen (Kemel, 2015). 
 
GPS 
GPS’er kan give misvisende information til bilister og lede dem ned ad frakørselsramper, 
hvis bilisten skulle have været nede ad en sidevej tæt på frakørselsrampen. Dette viste en 
undersøgelse udført af Jalayer, Zhou & Zhang (2016), hvori de testede en række forskellige 
GPS’er. 
 

4.5 Interventioner rettet imod spøgelsesbilisme 
I den følgende gennemgang præsenteres interventioner rettet imod at forebygge selve spø-
gelseskørslen eller rettet imod at forebygge, at spøgelseskørslen ender i en ulykke. Disse 
interventioner er her delt op i tre kategorier; 1) tiltag rettet imod at forebygge, at spøgelses-
kørslen opstår, 2) tiltag rettet imod selvkorrektion og 3) tiltag rettet imod at mindske konse-
kvenserne ved spøgelseskørslen, hvis spøgelsesbilisten ikke selv bliver opmærksom på pro-
blemet.  
 
Forebyggende interventioner 
De forebyggende interventioner har overordnet set det mål at gøre det så let som muligt at 
køre i den rigtige kørselsretning og så svært som muligt at køre i den forkerte kørselsretning. 
Dette gøres igennem en optimering af fx skilte, vejmarkering, geometrisk udformning af vej 
og rampe, undervisning/kampagner/regler, belysning og specifikke tiltag såsom alkolås. Se 
tabel 6 for en oversigt over interventionstyperne.  
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Tabel 6: Interventioner rettede imod forebyggelse af spøgelsesbilisme 
Intervention Litteratur 
Optimering af skilte [2], [3], [9], [13], [15], [31], [32], [33]  

Optimering af vejmarkering [2], [3], [9], [15], [20], [31], [32], [33]  

Reflekser på autoværn [9], [33]  

Vinkel på rampe [1], [6], [15], [20], [31] 

Bredde på rampen [20]  

Vinkel på sving [20], [31]  

Belysning [3], [10], [15], [20]  

Undervisning/kampagner [6], [9], [10], [20], [30], [32]  

Alkolås [6], [20], [31], [32]  

Administrative tiltag [6], [32] 
 
Optimering af skilte og vejmarkering 
En mulig intervention er at optimere skilte og vejmarkering, således at det tydeligt signaleres 
til trafikanten, hvilken vejbane/motorvejsrampe som vedkommende skal vælge. Eksempelvis 
fandt Baratian-Ghorghi & Zhou (2017), at brugen af sænkede ”indkørsel forbudt”-skilte redu-
cerede forekomsten af spøgelseskørsel fra 50-60 tilfælde om måneden til 2-6 tilfælde om 
måneden i Californien i 1973. Denne form for intervention nævnes også af andre forskere, fx 
Morena & Leix (2012) og Wang & Zhou (2017). Ifølge standarderne skal vejskilte placeres 
ca. 2 m over jorden for at gøre dem synlige på afstand. Ved at sænke skiltene til ca. 0,5-1,2 
m over jorden er skiltene mere i øjenhøjde for en bilist, som er tæt på skiltet, og skiltet ram-
mes af forlygternes lys, hvilket er en fordel i mørke. 
 
Flere forskellige steder har man desuden tilføjet rød reflekterende tape til holderen af ”ind-
kørsel forbudt”-skiltene for at øge synligheden af skiltene (Morena & Leix, 2012; Pour-
Rouholamin, Zhou, & Shaw, 2014; Wang & Zhou, 2017). Man har også forsøgt sig med at 
ændre vinklen på ”indkørsel forbudt”-skiltene, så de vender mere imod en evt. spøgelsesbi-
list, og man har afprøvet forskellige størrelser på skiltene (Pour-Rouholamin et al., 2014). En 
undersøgelse af alkoholpåvirkede bilister på en lukket bane har dog vist, at størrelsen på 
”indkørsel forbudt”-skilte ikke har betydning for, hvor hurtigt bilister kan finde skiltet (Finley & 
Miles, 2018). 
 
I forhold til vejmarkering har man nogle steder tilføjet stoplinjer og pile til at indikere kørsels-
retningen for enden af frakørselsramper, således at disse måske kan gøre en potentielt spø-
gelsesbilist opmærksom på fejlen, hvis vedkommende er ved at køre ned ad en frakørsels-
rampe (Morena & Leix, 2012; Pour-Rouholamin et al., 2014; Wang & Zhou, 2017). Nogle 
steder har man også forsøgt at ændre vejmarkeringerne i krydset til motorvejsrampen ved at 
tydeliggøre de forskellige baners funktioner eller ved at trække stoplinjer på tværvejen læn-
gere væk fra krydset for at give bilister et bedre overblik (Pour-Rouholamin et al., 2016; 
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Wang & Zhou, 2017). Der mangler dog generelt undersøgelser af effekten af de nævnte opti-
meringer af vejmarkeringer. 
 
Reflekser på autoværn 
I forlængelse af ovenstående har andre foreslået, at et supplement til skiltene kunne være 
vejindikatorer langs frakørselsramperne, i form af små reflekser, der vender rød refleks imod 
en evt. spøgelsesbilist og gul refleks imod de trafikanter, som kører i den rigtige retning (Mo-
rena & Leix, 2012). Lin et al (2018) har dog fundet, at dette ikke er en effektiv intervention 
imod spøgelsesbilisme, hvilket muligvis kan skyldes, at mange spøgelsesbilister er i en kog-
nitivt forringet tilstand. Dermed kræver det muligvis flere mentale ressourcer at ”afkode” be-
tydningen bag sådanne vejindikatorer, end spøgelsesbilisten har til rådighed. 
 
Vinkel/bredde på rampe og vinkel på sving 
En anden intervention, som nævnes af flere forskere, er at ændre selve udformningen af mo-
torvejsramperne. Dette er dog en omkostningsfuld interventionstype. Et eksempel på en så-
dan ændring af udformningen af ramperne kunne fx være at ændre vinklen mellem den 
tværgående vej og motorvejsrampen, hvilket kan gøre svinget til spøgelseskørslen sværere 
(Atiquzzaman & Zhou, 2018). Tilsvarende vil en smal frakørselsrampe og en bred tilkørsels-
rampe gøre det mere oplagt at vælge tilkørselsrampen (Pour-Rouholamin et al., 2016). Lige-
ledes kan et skarpt sving til frakørselsrampen og et blødt sving til tilkørselsrampen hjælpe 
bilisten med at vælge den rigtige rampe (Pour-Rouholamin et al., 2014) (se evt. figur 1 for et 
eksempel på dette). 
 
Belysning 
Da spøgelsesbilisme ofte opstår i mørke og som følge af orienteringsvanskeligheder, har 
nogle forskere pointeret, at en intervention kunne bestå i vejbelysning i krydset med motor-
vejsramperne, således at trafikanten lettere kan orientere sig (se fx Ponnaluri (2018)). For-
slaget om denne intervention understøttes af analyser, som viser, at uoplyste kryds har en 
større risiko for spøgelsesbilisme end oplyste kryds (Das et al., 2018). 
 
Undervisning/kampagner og Alkolås 
Nogle forskere foreslår en helt anden type af interventioner, som i stedet er rettet imod de 
bestemte befolkningsgrupper, som har en større risiko for at blive involveret i spøgelsesbi-
lisme end andre. Dette kunne fx være undervisning af ældre bilister i, hvornår de ikke læn-
gere er i stand til at køre bil (Pour-Rouholamin et al., 2016), eller kampagner for alternative 
transportmidler (Jalayer, Pour-Rouholamin, et al., 2018). Et andet eksempel er at fokusere 
på undervisning i farerne ved at køre i alkoholpåvirket tilstand (Baratian-Ghorghi et al., 
2014). Tilsvarende har flere forskere desuden foreslået at benytte alkolås i bilerne hos bili-
ster, som tidligere har kørt i alkoholpåvirket tilstand (Jalayer, Pour-Rouholamin, et al., 2018; 
Pour-Rouholamin et al., 2016; Xing, 2014). Med en installeret alkolås kan bilen ikke starte, 
før chaufføren har pustet i et alkometer, hvilket måler alkohol i udåndingsluften. Installation 
af en alkolås er således også en intervention rettet imod en bestemt befolkningsgruppe med 
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en øget risiko for spøgelsesbilisme. I forbindelse med dette notat er der dog ikke fundet no-
get effektmål på hverken kampagner eller alkolås. 
 
Administrative tiltag 
En sidste mulighed, som nævnes af nogle, er at indføre forskellige administrative tiltag, som 
kunne have en effekt på spøgelsesbilisme. Eksempelvis kunne man indføre mere politikon-
trol eller hårdere sanktioner i forbindelse med fx spirituskørsel, da man ved at bekæmpe spi-
rituskørsel formentligt også vil opnå en effekt på spøgelsesbilisme (Jalayer, Pour-
Rouholamin, et al., 2018). Tilsvarende har en forsker foreslået, at man kunne indføre stren-
gere retningslinjer for, hvornår ældre bilister ikke længere må køre bil (Xing, 2014). 
 
Interventioner rettet imod selvkorrektion 
De mest efterprøvede typer af interventioner er rettet imod at gøre en spøgelsesbilist op-
mærksom på fejlen allerede på vej ned ad frakørselsrampen med det mål at få spøgelsesbili-
sten til at selvkorrigere ved at stoppe eller vende om. Der er typisk tale om ekstra skilte på 
rampen i kombination med sensorer og blinkende signaler. I USA er de to mest almindelige 
typer af skiltedesign i denne forbindelse henholdsvis 1) ”wrong way”-skilte med en kant af 
blinkede LED-lys, som via sensorer aktiveres, når en spøgelsesbilist kører ned ad frakør-
selsrampen, og 2) ”wrong way”-skilte med tilhørende Rectangular Rapid Flashing Beacons 
(RRFB) under. RRFB monteres som en bjælke under selve ”wrong way”-skiltet og blinker 
hurtigt skiftevis i den ene og den anden side. RRFB minder om de danske ”spøgelsesblink”. 
RRFB aktiveres af sensorer, når en spøgelsesbilist kører ned ad frakørselsrampen. 
 
Begge typer af skilte har en stor effekt på at stoppe spøgelsesbilister. De undersøgelser, 
som tester de to typer af skilte imod hinanden, har fundet, at folk foretrækker RRFB frem for 
LED, og at RRFB er bedre til at stoppe spøgelsesbilister. Tabel 7 viser en oversigt over re-
sultaterne fra de undersøgelser, der har testet effekten. 
 
Tabel 7: Effekt af LED- og RRFB-skilte på spøgelsesbilisme. 

Nr. Effektmål 
[8]  LED-skilte ledte til 49% færre 911-opkald og 38% færre hændelser, hvor et 

991-opkald førte til en sigtelse. 

 

I 77,1% af tilfældene med spøgelsesbilisme på ramper med RFB-skilte 
vendte bilisten om på rampen. Dette var tilfældet for 13,8% af hændelserne 
på ramper med LED-skilte. 

[9]  RRFB-skilte er mere effektive end LED-skilte til at stoppe spøgelsesbilister. 

[12]  I en spørgeskemaundersøgelse foretræk 74% RRFB-skilte frem for LED-
skilte. 

[13] LED-skilte kan reducere spøgelsesbilisme med 30% 
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I Japan har Xing (2014) testet et tilsvarende system, hvor sensorer aktiveres af spøgelsesbi-
listen, hvilket aktiverer en ellers slukket tavle, som blinker med en advarsel til spøgelsesbili-
sten. Systemet er blevet vurderet til at være effektivt til at stoppe spøgelsesbilister, men et 
egentligt effektmål mangler fortsat. 
 
Der findes også enkelte andre typer af interventioner rettet imod spøgelsesbilistens selvkor-
rektion. Eksempelvis omtaler Lin et al. (2018) en undersøgelse, som har forsøgt at indlægge 
blinkede LED-advarsler i selve vejen. 
 
Alarmering til myndigheder og andre trafikanter 
En del spøgelsesbilister når helt ned på selve motorvejen. Det er derfor relevant at udvikle 
og undersøge systemer til at advare de andre trafikanter på motorvejen og til at hjælpe de 
relevante myndigheder med at reagere hurtigt. 
 
Det er muligt at advare andre trafikanter på motorvejen om spøgelsesbilisme igennem 
skærme sat op langs motorvejen (Lin, Ozkul, Guo, & Chen, 2018; Pour-Rouholamin et al., 
2014). Disse skærme kan have variabelt tekstindhold. Der er også blevet arbejdet med sy-
stemer, som kan advare trafikanterne igennem deres GPS eller en app (Wertanen et al., 
2018). Spøgelseskørslen opdages igennem detektorer på ramperne, eller ved indberetninger 
over alarmcentralen. 
 
I Japan har man desuden afprøvet et system i de nye biler, som selv kan opdage spøgelses-
bilisme og advare både spøgelsesbilisten og de andre trafikanter (Xing, 2014). 
 
Spøgelsesbilisme på de amerikanske veje går ofte over administrative grænser, fx fordi en 
freeway går igennem flere counties. Derfor har Faruk et al. (2018) foreslået, at man opretter 
en central for hele staten, som holder styr på hændelser med spøgelsesbilisme. En sådan 
central kunne fx have adgang til alle de variable advarselsskærme langs vejene i staten, så-
ledes at man hurtigt kunne sende besked ud til de relevante trafikanter. En sådan central 
kunne også hjælpe med at koordinere indsatsen mellem de forskellige involverede myndig-
heder (Faruk, Al-Deek, Sandt, & Rogers, 2018). Andre forskere har ligeledes foreslået, at 
myndighederne i hvert fald har en plan for håndtering af spøgelsesbilisme, således at det er 
muligt at reagere hurtigt (Ponnaluri, 2016a). 
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5 Sammenfatning og konklusion 
Vi har identificeret 34 artikler omhandlende spøgelsesbilisme fra videnskabelige tidsskrifter 
fra perioden 2010-2018. Størstedelen af disse er fra USA. 
 
Ulykker forårsaget af spøgelsesbilisme forekommer ikke ofte, men ulykkerne er mere vold-
somme end andre ulykker og involverer ofte flere biler og dræbte. De fleste ulykker forårsa-
get af spøgelsesbilisme ender i frontale kollisioner under høj fart. 
 
Den mest afgørende faktor bag spøgelsesbilisme er bilistens tilstand, hvor bilister i en kogni-
tivt forringet tilstand, fx som følge af alkohol eller helbredsmæssige problemer, er overrepræ-
senterede blandt spøgelsesbilister sammenlignet med andre typer af ulykker. Derudover er 
alder en afgørende faktor, hvor særligt ældre over 65 år, men i nogle undersøgelser også 
unge under 24 år, var overrepræsenterede blandt spøgelsesbilister. 
 
Flere af undersøgelserne viste desuden, at der sker flest ulykker forårsaget af spøgelsesbi-
lisme om natten, hvilket kan hænge sammen med, at det er sværere at orientere sig om nat-
ten. Derudover kan bilisten også være i en særlig tilstand som følge af, at det er nat, fx træt 
eller alkoholpåvirket. 
 
Forskellige lande og herunder forskellige stater i USA har forsøgt at implementere forskellige 
tiltag for at reducere forekomsten af spøgelsesbilisme. Man har fx forsøgt at optimere skilte 
og vejmarkering i forbindelse med kryds ved motorvejsramper for at gøre det mere klart for 
bilisten, hvilken rampen der skal benyttes. Dette kan fx være i form af at gøre skiltene større, 
at sætte flere skilte op eller at sætte skiltene lavere. I forbindelse med vejmarkeringer har 
man nogen steder forsøgt at ændre på stoplinjer eller tilføje pile på kørebanen til at indikere 
køreretningen eller en specifik banes funktion. 
 
Derudover har man testet effekten af primært to typer af blinkende skilte, som skal få spøgel-
sesbilister til at vende om allerede på rampen. Både skilte med en blinkede kant af LED-lys 
og skilte med en ’Rectangular Rapid Flashing Beacon’-bjælke under, har vist en god effekt. 
Dog har nogle undersøgelser fundet, at RRFB-skiltene er mest effektive og foretrækkes af 
flest. 
 
Størstedelen af litteraturen fra denne undersøgelse kommer fra USA, hvilket begrænser ge-
neraliserbarheden af undersøgelsen. Det ville være en fordel, hvis fremtiden bød på flere vi-
denskabelige undersøgelser af spøgelsesbilisme fra flere forskellige lande. Derudover 
mangler der generelt videnskabelige undersøgelser af effekten af interventioner rettet imod 
spøgelsesbilisme. Videnskabeligt verificeret effektmål vil gøre det lettere at prioritere indsat-
sen imod spøgelsesbilisme. 
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6 Introduktion til undersøgelsen af danske hændelser 
De følgende afsnit beskriver undersøgelsen af hændelser med spøgelsesbilisme på danske 
motorveje fra perioden 2010-2018. Perioden 2010-2018 er valgt, da undersøgelsen dermed 
ligger i forlængelse af en tidligere undersøgelse udført af Larsen & Carstensen (2011). 
 
Undersøgelsen består af tre delundersøgelser. Første delundersøgelse er baseret på infor-
mation fra politirapporter. Anden delundersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersø-
gelse blandt involverede førere, og tredje delundersøgelse er baseret på dybdeinterview 
med personer, der som fører har været involveret i spøgelsesbilisme. Metoden uddybes 
yderligere i kapitel 7. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen kun omfatter de hændelser, hvor 
spøgelsesbilisten opdages og episoden anmeldes til politiet, og hvor politiet er rykket ud til 
spøgelsesbilisten. Tidligere tal har vist, at politiet kun pågriber 10-30% af de indrapporterede 
tilfælde i Danmark (Sørensen, 2016). En undersøgelse fra USA har desuden vist, at kun 
10% af vidner til spøgelsesbilisme indrapporterer hændelsen (Sandt, Al-Deek, Rogers, & 
Alomari, 2015). På denne baggrund må man formode, at der forekommer hændelser med 
spøgelsesbilisme, som aldrig registreres eller undersøges nærmere, og som der derfor ikke 
optegnes politirapporter over. Omfanget af ikke-registrerede hændelser er dog ukendt. 
 
Denne del af notatet gennemgår de tre delundersøgelser, som har udgjort grundlaget for un-
dersøgelsen af danske spøgelsesbilistepisoder: 1) analyse af politirapporter, 2) spørgeske-
maundersøgelse og 3) interviewundersøgelse. Hver delundersøgelse har sit eget kapitel, 
hvori metode og resultater for den specifikke delundersøgelse beskrives.  
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7 Analyse af politirapporter 
Første delundersøgelse er baseret på en analyse af politirapporter om spøgelsesbilisme på 
danske motorveje fra perioden 2010-2018. I de nedenstående afsnit beskrives først metoden 
for indsamling og bearbejdning af rapporterne, og derefter beskrives resultaterne fra analy-
sen. Til sidst opsummeres de væsentligste pointer fra delundersøgelsen. 

7.1 Metode 
De relevante politirapporter er identificeret i samarbejde med Vejdirektoratet og Rigspolitiets 
Nationale Færdselscenter igennem et udtræk fra henholdsvis Vejman og POLSAS. I alt har 
vi identificeret 174 registrerede hændelser fra 2010-2018, hvor trafikanter ulovligt er kørt 
imod køreretningen på en motorvej, og hvor politiet er rykket ud. Der er således ikke tale om 
samtlige hændelser med spøgelsesbilisme fra perioden, men kun dem, hvor politiet kørte ud 
til hændelsen. Til sammenligning har Vejdirektoratet i samme periode modtaget 1318 ind-
meldinger1 om spøgelsesbilisme, og det faktiske antal spøgelsesbilistepisoder må forventes 
at være væsentligt højere, da ikke alle episoder opdages og anmeldes. 
 
Det var ikke muligt at få adgang til politirapporter fra alle 174 hændelser, bl.a. fordi nogle af 
hændelserne var for gamle eller for nye til, at det pågældende materiale var tilgængeligt. Po-
litirapporter fra i alt 136 hændelser kunne fremskaffes, hvilket svarer til 78% af de frem-
fundne hændelser. Vi har meget få oplysninger om de hændelser, som vi ikke har fået rap-
porter på. Det er derfor ikke muligt at sige noget om, hvorvidt disse adskiller sig fra de hæn-
delser, som indgår i analysen. 
 
Der er stor forskel på, hvor meget information vi har modtaget om de forskellige hændelser. 
For nogle hændelser har vi kun modtaget de mest generelle oplysninger, såsom tid, sted, 
dato og et par linjer om hændelsen. For andre hændelser har vi modtaget mange siders de-
taljeret beskrivelse af hændelsen, afhøringsrapporter og domsudskrifter. De fleste hændel-
ser placerer sig et sted derimellem i forhold til mængden og indholdet af materialet, og det 
varierer, hvilke oplysninger der har været tilgængelige om hver enkelt hændelse. 
 
Analyse af politirapporterne 
Analysen af politirapporterne omfatter først en registrering af relevant data efterfulgt af en 
statistisk analyse. I løbet af den statistiske analyse har vi først udført frekvensanalyser, der-
efter har vi sammenlignet episoder med og uden ulykker, for til sidst at lave en analyse af 
hvilke faktorer, der har betydning for, hvorvidt en hændelse indeholder en ulykke. 
 
 

                                                      
1 Vejdirektoratet modtager løbende indmeldinger fra trafikanter, som ser eller mener at have set spøgelsesbilisme. 
Man kan læse mere om Vejdirektoratets arbejde med spøgelsesbilisme her: https://www.vejdirektora-
tet.dk/tema/udviklingen-i-trafikulykker#1 

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/udviklingen-i-trafikulykker#1
https://www.vejdirektoratet.dk/tema/udviklingen-i-trafikulykker#1
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Registrering af relevant data 
I det første trin af analysen er det fulde materiale grundigt gennemlæst, og den relevante in-
formation fra hver hændelse er registreret i en fælles database. De registrerede informatio-
ner er udvalgt på baggrund af en formodning om, at de kunne have haft betydning for, at epi-
soden opstod, eller kan bidrage til en karakteristik af føreren eller omstændighederne i for-
bindelse med episoden med relevans for forebyggelse af tilsvarende episoder i fremtiden. Fx 
har vi registreret klokkeslæt og førerens køn og alder, men ikke køretøjets registreringsnum-
mer eller førerens navn. 
 
Nogle af de informationer, vi har registreret, er givet af politiets egen registrering i forbindelse 
med færdselsulykker. Der er altså tale om information, som politiet selv registrerer i et stan-
dardiseret format. Dette fremgår af tabel 8, hvor disse faktorer er noteret som ”standardinfor-
mation”. For at få et så fuldendt datasæt som muligt, er de samme faktorer så vidt muligt re-
gistreret for de hændelser, der ikke involverede ulykker, ved at gennemlæse tekstbeskrivel-
sen af hændelsen. 
 
Ud over standardinformationerne er et antal andre faktorer ligeledes registreret for hver 
hændelse. Disse faktorer fremgår således ikke direkte i standardiseret form, men er i stedet 
udledt på baggrund af gennemlæsningen af teksten. Både standardinformationerne og de 
udledte faktorer fremgår af tabel 8. 
 
Tabel 8: Kategorier anvendt til registrering af information fra politirapporterne opdelt efter tema og ef-
ter, hvorvidt kategorien noteres som standardinformation i politirapporter eller i stedet er udledt ud fra 
teksten i den enkelte politirapport.  

Tema Informationstype Faktor 
Hændelsen Standardinformation Ugedag 
  Klokkeslæt 
 Udledt fra teksten Hvor opstod spøgelsesbilismen? 
  Afstand kørt som spøgelsesbilist 
  Hvem anmeldte episoden? 
  Hvordan blev det stoppet? 
Omgivelserne Standardinformation Vejrforhold 
  Lysforhold 
  Føre 
  Sigtforhold 
  Vejbelysning 
  Tilladt hastighed 
  Byzone 
  Randbebyggelse 
 Udledt fra teksten Fejl på skilte/vejmarkering 
  Trafikmængde 
Føreren Standardinformation Køn 
  Alder 



 
 

Side 32 af 87 

  Nationalitet 
 Udledt fra teksten Påvirket 
  Helbred/fysiologisk 
  Gyldigt kørekort 
  Kendt på lokalitet 
  Bopæl (afstand) 
  Turformål 
Køretøjet Udledt fra teksten Køretøjstype 
  Privat kørsel 
  Passager 
  Lygteføring 
  GPS i brug 
Ulykken Standardinformation Lettere eller alvorlig personskade 
  Dræbte 
 Udledt fra teksten Ulykke (ja/nej) 
  Ulykkessituation 
  Materielle skader (ja/nej) 

 
Statistisk analyse 
Første del af den statistiske analyse bestod af en frekvensanalyse, med hvilken vi under-
søgte forekomsten af forskellige faktorer i episoder med spøgelsesbilisme. Denne analyse 
blev anvendt til at give et overordnet indtryk af de indsamlede data. 
 
Derefter er datasættet delt op i hændelser, hvori der skete en ulykke, og hændelser, der ikke 
involverede en ulykke. 
 
Fordelingen af forskellige faktorer er derefter sammenlignet for de to typer af hændelser 
(med/uden ulykke) for på denne måde at undersøge, om der er forskel i omstændighederne 
for de hændelser med spøgelsesbilisme, der er relateret til ulykker, og de, som ikke involve-
rer ulykker. Denne sammenligning er udført med Chi2-test. Af hensyn til analysen er katego-
rier med meget få observationer (den forventede værdi i Chi2-analysen var under 5) enten 
slået sammen med en anden kategori eller ikke medtaget i analysen. I mange tilfælde er 
”uoplyst” slået sammen med en anden svarkategori, fx ”ikke påvirket” eller ”gyldigt kørekort”. 
Dette er gjort med udgangspunkt i politiets registreringspraksis, hvor det fx altid noteres, hvis 
en bilist er alkoholpåvirket, da dette har betydning for sagen og sigtelsen. Til gengæld note-
res det ikke nødvendigvis, hvis bilisten ikke er alkoholpåvirket. Det er derfor rimeligt at an-
tage, at bilisten ikke var alkoholpåvirket, hvis dette ikke nævnes i rapporten. 
 
Afslutningsvis har vi igennem logistiske regressioner undersøgt effekten af forskellige fakto-
rer, når der tages højde for disse på samme tid. Denne analyse bidrager med at vise, hvor 
stor betydning de enkelte faktorer har for at forudsige, hvorvidt der vil opstå en ulykke i løbet 
af spøgelsesbilisthændelsen eller ej, når der tages hensyn til flere faktorer på samme tid. 
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Vi har først udført logistiske regressioner over hvert enkelt tema for sig, for derefter at have 
samlet alle faktorer i en model. Til sidst har vi reduceret modellen til kun at indeholde de sig-
nifikante faktorer. Ikke-signifikante svarkategorier er samlet i referencekategorien under hver 
faktor i den reducerede model. I alle tilfælde har vi anvendt de sammenslåede kategorier fra 
chi2-analysen. 
 
I den første reducerede model var fredag-søndag dog ikke længere signifikant bidragende, 
og vi har derfor lavet en ny reduceret model uden denne faktor. 
 
I alle analyser er der anvendt et 95% signifikansniveau (p < 0,05). 

7.2 Resultater 
I det følgende præsenteres resultater fra information indhentet via politirapporter. Følgende 
resultater præsenteres: 1. Omgivelseskarakteristika, 2. køretøjskarakteristika, 3. trafikantka-
rakteristika, 4. hændelseskarakteristika og 5. ulykkeskarakteristika. Punkterne 1-4 omhand-
ler samtlige episoder med spøgelsesbilisme, hvorimod punkt 5 kun omfatter de episoder, der 
involverede en ulykke.  
 
Omgivelseskarakteristika 
Der var generelt meget lidt information omkring omgivelserne for de hændelser, der ikke in-
volverede en ulykke. 
 
For de hændelser, der involverede en ulykke, var det oftest tørt og sigtbart. Motorvejsstræk-
ningen var oftest uden belysning, og den tilladte hastighed var ved de fleste hændelser 110-
130 km/t. Ulykkesepisoderne opstod oftest uden for byzonen og på strækninger med ingen 
bebyggelse. Der opstod stort set lige mange ulykkeshændelser ved meget trafik og ved lidt 
trafik. 
 
Kun ved en enkelt episode var der ifølge spøgelsesbilisten selv fejl ved skiltningen/afspær-
ringen i forbindelse med vejarbejde på motorvejen, hvilket medførte, at vedkommende endte 
som spøgelsesbilist. Der skete ikke nogen ulykker i den specifikke hændelse. 
 
Tabel 9: Frekvensen af forskellige kategorier relateret til omgivelserne. 

Faktor 
     Kategori 

Ulykke 
n = 60 

Ikke-ulykke 
n = 76 

Total 
n = 136 

Vejrforhold 
     Ingen nedbør 
     Regn 
     Andet 
     Ikke oplyst 

 
44 (73%) 
8 (13%) 

3 (5%) 
5 (8%) 

 
3 (4%) 
1 (1%) 
0 (0%) 

72 (95%) 

 
47 (35%) 

9 (7%) 
3 (2%) 

77 (57%) 
Føre 
     Tørt 
     Vådt 
     Glat, sne/is 

 
37 (62%) 
16 (27%) 

2 (3%) 

 
2 (3%) 
1 (1%) 
0 (0%) 

 
39 (29%) 
17 (13%) 

2 (1%) 
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     Ikke oplyst  5 (8%) 73 (96%) 78 (57%) 
Sigtforhold 
     Sigtbart (over 100m) 
     Nedsat sigt 
     Ikke oplyst 

 
49 (82%) 

2 (3%) 
9 (15%) 

 
5 (7%) 
1 (1%) 

70 (92%) 

 
54 (40%) 

3 (2%) 
79 (58%) 

Vejbelysning 
     Findes ikke 
     Tændt 
     Ikke tændt 
     Ikke oplyst 

 
38 (63%) 
6 (10%) 
8 (13%) 
8 (13%) 

 
4 (5%) 
1 (1%) 
1 (1%) 

70 (92%) 

 
42 (31%) 

7 (5%) 
9 (7%) 

78 (57%) 
Tilladt hastighed 
     40-70 
     80-100 
     110-130 
     Ikke oplyst 

 
6 (10%) 

11 (18%) 
34 (57%) 
9 (15%) 

 
0 (0%) 
1 (1%) 
3 (4%) 

72 (95%) 

 
6 (4%) 

13 (10%) 
37 (27%) 
81 (60%) 

Byzone 
     Ja 
     Nej 
     Ikke oplyst 

 
17 (28%) 
30 (50%) 
13 (22%) 

 
0 (0%) 
1 (1%) 

75 (99%) 

 
17 (13%) 
31 (23%) 
88 (65%) 

Randbebyggelse 
     Ingen eller spredt bebyggelse 
     Andet 
     Ikke oplyst 

 
45 (75%) 

5 (8%) 
10 (17%) 

 
0 (0%) 
1 (1%) 

75 (99%) 

 
45 (33%) 

6 (4%) 
85 (63%) 

Fejl på skilte/vejmarkering 
     Ja 
     Nej 
     Ikke oplyst 

 
0 (0%) 

24 (40%) 
36 (60%) 

 
1 (1%) 

25 (33%) 
50 (66%) 

 
1 (1%) 

49 (36%) 
86 (63%) 

Trafikmængde 
     Lidt trafik 
     Meget trafik 
     Ikke oplyst 

 
15 (25%) 
13 (22%) 
32 (53%) 

 
7 (9%) 
1 (1%) 

68 (90%) 

 
22 (16%) 
14 (10%) 

100 (74%) 
Lysforhold 
     Dagslys 
     Mørke inkl. tusmørke 

 
23 (38%) 
37 (61%) 

 
33 (43%) 
43 (56%) 

 
56 (41%) 
80 (59%) 

 
Trafikantkarakteristika 
Tabel 10 viser en oversigt over trafikantkarakteristika. Selve spøgelsesbilisten var oftere en 
mand end en kvinde. Analysen viste desuden, at der var flest spøgelsesbilister i alderen 65+ 
år, men næsten lige så mange i alderen 26-45 år. 
 
I forbindelse med spøgelsesbilistens mentale tilstand viste analysen, at 25% af spøgelsesbi-
listerne var påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer, og at en lidt mindre andel ikke 
var påvirket. For de resterende spøgelsesbilister var det ikke oplyst, om de var påvirket eller 
ej. Yderligere viste analysen, at en del af spøgelsesbilisterne havde en diagnosticeret eller 
længerevarende sygdom (fx depression eller demens), imens 17% blev vurderet til at være 
påvirket af en forbigående tilstand (fx træt eller forvirret). 
 
Størstedelen af spøgelsesbilisterne havde dansk nationalitet, men en del havde anden natio-
nalitet end dansk, og disse var typisk turister. 19% af spøgelsesbilisterne boede inden for 10 
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km af det sted, hvor spøgelsesbilismen opstod, men langt de fleste boede mere end 10 km 
væk. 
 
De fleste spøgelsesbilister havde gyldigt kørekort, men 11% havde ikke (længere) gyldigt 
kørekort.  
 
Analysen viste, at spøgelsesbilisme opstod i forbindelse med forskellige typer af ture. En del 
af hændelserne opstod i forbindelse med helt almindelige hverdagsgøremål såsom på vej 
hjem fra indkøb, besøg eller lignende, og en mindre del af spøgelsesbilisterne var på vej 
hjem fra en fest. En del af hændelserne opstod desuden i forbindelse med andre specifikke 
kørselsformål, fx på vej til arbejde. I størstedelen af tilfældene var turformålet dog ikke klart 
ud fra det tilgængelige materiale. 
 
Tabel 10: Frekvensen af forskellige kategorier, som relaterer sig til spøgelsesbilisten. 

Faktor 
     Kategori 

Ulykke 
n = 60 

Ikke-ulykke  
n = 76 

Total 
n = 136 

Køn 
     Mand 
     Kvinde 
     Ikke oplyst 

 
44 (73%) 
14 (23%) 

2 (3%) 

 
57 (75%) 
17 (22%) 

2 (3%) 

 
101 (74%) 

31 (21%) 
4 (4%) 

Alder 
     17-25 år 
     26-45 år 
     46-65 år 
     65+ år 
     Ikke oplyst 

 
12 (20%) 
16 (27%) 
13 (22%) 
14 (23%) 

5 (8%) 

 
10 (13%) 
23 (30%) 
13 (17%) 
27 (36%) 

3 (4%) 

 
22 (16%) 
39 (29%) 
26 (19%) 
41 (30%) 

8 (6%) 
Påvirket 
     Ikke påvirket 
     Påvirket af alkohol og/eller stoffer 
     Ikke oplyst 

 
8 (13%) 

26 (43%) 
26 (43%) 

 
16 (21%) 
8 (11%) 

52 (68%) 

 
24 (18%) 
34 (25%) 
78 (57%) 

Helbred  
     Ikke syg 
     Diagnosticeret/længerevarende sygdom 
     Forbigående tilstand 
     Ikke oplyst 

 
3 (5%) 

11 (18%) 
8 (13%) 

38 (63%) 

 
0 (0%) 
3 (4%) 

15 (20%) 
58 (76%) 

 
3 (2%) 

14 (10%) 
23 (17%) 
96 (71%) 

Nationalitet 
     Dansk 
     Udlænding 
     Ikke oplyst 

 
47 (79%) 
10 (17%) 

3 (5%) 

 
63 (83%) 
10 (13%) 

2 (4%) 

 
110 (80%) 

20 (15%) 
6 (4%) 

Gyldigt kørekort 
     Ja 
     Nej 
     Ikke oplyst 

 
28 (47%) 

5 (8%) 
27 (45%) 

 
31 (41%) 
10 (13%) 
35 (46%) 

 
59 (43%) 
15 (11%) 
62 (46%) 

Bopæl 
     < 10 km 
     > 10 km 
     Ikke oplyst 

 
11 (18%) 
45 (75%) 

4 (7%) 

 
17 (22%) 
53 (70%) 

6 (8%) 

 
28 (19%) 
98 (72%) 
10 (9%) 
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Kendt på lokaliteten 
     Ja 
     Nej 
     Ikke oplyst 

 
4 (7%) 
1 (2%) 

55 (92%) 

 
5 (7%) 
1 (1%) 

70 (92%) 

 
9 (7%) 
2 (1%) 

125 (92%) 
Turformål 
     På vej hjem fra besøg/arrangement 
     På vej hjem fra fest 
     Andet 
     Ikke oplyst 

 
11 (18%) 
10 (17%) 

5 (8%) 
34 (57%) 

 
16 (21%) 

0 (0%) 
13 (17%) 
47 (62%) 

 
27 (20%) 
10 (7%) 

18 (13%) 
81 (60%) 

 
Køretøjskarakteristika 
I forhold til faktorer relateret til køretøjet viste analysen, at en stor del af spøgelsesbilisterne 
var alene i bilen, men at enkelte havde passagerer med. I analysen er det kun vågne passa-
gerer, som er talt med som passager. Sovende passagerer er opgjort som om, at føreren 
ikke havde passagerer med i bilen. 
 
Størstedelen af spøgelsesbilisterne kørte i en personbil under hændelsen, en mindre del 
kørte i en lastbil/bus og resten benyttede andre transportmidler (knallert eller personbil med 
trailer). 
 
For de hændelser, hvor informationen var tilgængelig, kørte langt de fleste spøgelsesbilister 
med tændte forlygter. Kun i tre hændelser havde spøgelsesbilisten kørt uden tændte lygter. 
 
Enkelte spøgelsesbilister kørte med en tændt GPS, og for nogle af dem fremgik det af mate-
rialet, at GPS’en havde været en medvirkende faktor til, at spøgelsesbilismen opstod. For 
langt de fleste hændelser var det dog ikke oplyst, om spøgelsesbilisten havde kørt med GPS 
eller ej. 
 
Tabel 11: Frekvensen af forskellige kategorier, som relaterer sig til køretøjet. 

Faktor 
     Kategori 

Ulykke 
n = 60 

Ikke-ulykke 
n = 76 

Total 
n = 136 

Køretøjstype (SB) 
     Personbil 
     Lastbil/bus 
     Andet 
     Ikke oplyst 

 
48 (80%) 
7 (12%) 

2 (3%) 
3 (5%) 

 
65 (86%) 

5 (7%) 
3 (4%) 
3 (4%) 

 
113 (83%) 

12 (9%) 
5 (4%) 
6 (4%) 

Privat køretøj 
     Privat køretøj 
     Arbejdskøretøj 
     Ikke oplyst 

 
37 (62%) 

2 (3%) 
21 (35%) 

 
36 (47%) 

2 (3%) 
38 (50%) 

 
73 (54%) 

4 (3%) 
59 (43%) 

Lygteføring 
     Tændte forlygter 
     Slukkede forlygter 
     Ikke oplyst 

 
20 (33%) 

3 (5%) 
37 (62%) 

 
4 (5%) 
0 (0%) 

72 (95%) 

 
24 (18%) 

3 (2%) 
109 (80%) 

GPS i brug 
     Ja 
     Nej 
     Ikke oplyst 

 
1 (2%) 
1 (2%) 

58 (97%) 

 
7 (9%) 
1 (1%) 

68 (90%) 

 
8 (6%) 
2 (1%) 

126 (93%) 
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Vågne passagerer i bilen 
     Ja 
     Nej 
     Ikke oplyst 

 
5 (8%) 

41 (68%) 
14 (23%) 

 
5 (7%) 

42 (55%) 
29 (38%) 

 
10 (7%) 

83 (61%) 
43 (32%) 

 
Hændelsen 
I forhold til hvornår spøgelsesbilisme opstår, viste frekvensanalysen af samtlige 136 hændel-
ser, at spøgelsesbilisme oftere opstod fredag-søndag end mandag-torsdag. Ligeledes kunne 
man se, at spøgelsesbilisme opstod oftest om natten eller sidst på eftermiddagen; en særlig 
stor andel af tilfældene af spøgelsesbilisme opstod kl. 00:00-02:59 (21%). 
 
Informationen i politirapporterne beskrev forskellige måder, hvorpå spøgelsesbilismen kunne 
opstå. De fleste tilfælde med spøgelsesbilisme opstod ved, at bilisten kørte ned ad en forkert 
motorvejsrampe. I nogle hændelser opstod spøgelsesbilismen ved, at bilisten vendte bilen 
på motorvejen, eller ved, at bilisten begyndte at bakke på motorvejen. En mindre del af hæn-
delserne med spøgelsesbilisme opstod ved, at bilisten kørte forkert i forbindelse med vejar-
bejde på motorvejen, eller som følge af andre specifikke manøvre. I de resterende hændel-
ser var det ikke muligt at finde frem til, hvordan spøgelsesbilismen var opstået. 
 
Det var forskelligt, hvor langt spøgelsesbilisten kørte imod færdselsretningen, inden spøgel-
seskørslen blev stoppet. Mange af spøgelsesbilisterne nåede kun at køre imod færdselsret-
ningen på selve motorvejsrampen, inden de blev stoppet, og 39% kørte mindre end 1 km 
imod færdselsretningen. Enkelte af spøgelsesbilisterne kørte dog imod færdselsretningen i 
over 30 km. 
 
Årsagen til, at spøgelseskørslen stoppede, varierede imellem de forskellige hændelser. En 
stor del af bilisterne blev først stoppet, da de blev involveret i en ulykke. Andre af spøgelses-
bilisterne blev stoppet af politiet eller af privatpersoner. En del af spøgelsesbilisterne stop-
pede selv sin kørsel imod færdselsretningen – fx ved at vende/stoppe bilen eller ved at køre 
fra motorvejen. 
 
I relation til ulykkesinvolvering blandt de spøgelsesbilistepisoder, hvor politiet rykkede ud, 
opstod der en ulykke som følge af hændelsen i 44% af episoderne2 – enten direkte ved at 
spøgelsesbilisten påkørte en modkørende eller en fast genstand (fx vejskilte eller autoværn) 
eller indirekte ved, at modkørende måtte undvige spøgelsesbilisten og herigennem selv blev 
involveret i ulykker. I nogle tilfælde forårsagede spøgelsesbilisten en ulykke, men fortsatte 
kørslen efterfølgende. 
 
 
 
                                                      
2 Bemærk at der er tale om 44% af de hændelser, hvor politiet rykker ud. Det er ikke 44% af alle spøgelsesbilist-
hændelser, som resulterer i en ulykke. 
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Tabel 12: Frekvensen af forskellige kategorier, som beskriver hændelsen. 
Faktor 
     Kategori 

Ulykke 
n = 60 

Ikke-ulykke  
n = 76 

Total 
n = 136 

Hverdag/weekend 
     Mandag-torsdag 
     Fredag-søndag 

 
22 (37%) 
38 (63%) 

 
41 (54%) 
35 (46%) 

 
63 (46%) 
73 (54%) 

Tidspunkt 
     Formiddag (06:00-13:59) 
     Eftermiddag (14:00-21:59) 
     Nat (22:00-05:59) 

 
12 (20%) 
20 (33%) 
28 (47%) 

 
15 (20%) 
35 (46%) 
26 (34%) 

 
27 (16%) 
55 (32%) 
54 (31%) 

Hvor opstod spøgelsesbilismen 
     Vending på motorvejen 
     Forkert til-/frakørsel 
     Kørt igennem afspærring ved vejarbejde 
     Bakning 
     Andet 
     Ikke oplyst 

 
5 (8%) 

11 (18%) 
7 (12%) 

11 (18%) 
2 (3%) 

24 (40%) 

 
14 (18%) 
21 (28%) 

3 (4%) 
4 (5%) 
2 (3%) 

32 (42%) 

 
19 (14%) 
32 (24%) 
10 (7%) 

15 (11%) 
4 (3%) 

56 (41%) 
Hvem anmeldte spøgelsesbilisten 
     Privat person 
     Uheld, 1-1-2 
     Vejalarm 
     Opdaget af politiet 
     Ikke oplyst 

 
26 (43%) 
19 (32%) 

0 (0%) 
2 (3%) 

13 (22%) 

 
40 (53%) 

0 (0%) 
6 (8%) 

10 (13%) 
20 (26%) 

 
66 (49%) 
19 (14%) 

6 (4%) 
12 (9%) 

33 (24%) 
Afstand kørt som spøgelsesbilist 
     < 1km  
     1-10km 
     > 10km 
     Ikke oplyst 

 
22 (27%) 
14 (23%) 
7 (12%) 

17 (28%) 

 
31 (41%) 
10 (13%) 
8 (11%) 

27 (36%) 

 
53 (39%) 
24 (18%) 
15 (11%) 
44 (32%) 

Hvordan blev spøgelsesbilismen stoppet 
     Politiet 
     Privat person 
     Ulykke 
     Spøgelsesbilist stopper/vender selv 
     Andet 
     Ikke oplyst 

 
6 (10%) 

3 (5%) 
42 (70%) 

4 (7%) 
0 (0%) 
5 (8%) 

 
19 (25%) 
14 (18%) 

0 (0%) 
13 (17%) 

6 (8%) 
24 (32%) 

 
25 (18%) 
17 (13%) 
42 (31%) 
17 (13%) 

6 (4%) 
29 (21%) 

 
Ulykker 
De fleste af ulykkerne var frontale kollisioner, hvor to trafikanter med modsatrettet kurs kørte 
ind i hinanden. En mindre del af ulykkerne opstod som følge af, at spøgelsesbilisten bakkede 
ind i en anden trafikant. De resterende ulykker var eneulykker, ulykker blandt ligeudkørende 
med samme kurs og uoplyste ulykkestyper. Bemærk at nogle af ulykkerne opstod som følge 
af, at politiet påkørte spøgelsesbilisten i et forsøg på at stoppe vedkommende. 
 
I størstedelen af ulykkerne opstod der kun materielle skader, men i 20% af ulykkerne opstod 
der personskader, og i 13% af ulykkerne blev mindst en af de involverede dræbt (se desu-
den tabel 6). I alt var mindst 158 personer involveret i 60 ulykker forårsaget af spøgelsesbi-
lisme. Af disse kom 24 (15%) til skade, og 11 (7%) blev dræbt. 
 
Bemærk at der kunne ske fire overordnede typer af ulykker: 1) spøgelseskørslen endte med, 
at spøgelsesbilisten forulykkede (soloulykker eller med andre), 2) spøgelsesbilisten kunne 
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påkøre andre trafikanter og derefter fortsætte spøgelseskørslen, 3) andre trafikanter kunne 
forulykke som følge af undvigemanøvre for at undgå spøgelsesbilisten og 4) politiet kunne 
påkøre spøgelsesbilisten i et forsøg på at stoppe spøgelseskørslen. 
 
Ud af de 60 ulykker, var 43 slutningen på spøgelseskørslen, hvor spøgelsesbilisten forulyk-
kede. I ni ulykker ramte spøgelsesbilisten en anden trafikant, men fortsatte derefter spøgel-
seskørslen. Seks ulykker opstod som følge af, at andre trafikanter forsøgte at undvige spø-
gelsesbilisten, og i to tilfælde påkørte politiet spøgelsesbilisten for at stoppe vedkommende. 
 
Tabel 13: Frekvensen af ulykkessituationer og skadesgrad i forbindelse med ulykker relateret til spø-
gelsesbilisme. N = 60 

Ulykkestype 
     Eneulykke 
     Ulykke mellem ligeudkørende m. samme kurs 
     Frontalt sammenstød 
     Bakning 
     Ikke oplyst 

 
5 (8%) 
5 (8%) 

35 (58%) 
10 (17%) 

5 (8%) 
Skadestype 
     Materielle skader 
     Personskader 
     Dræbte 
     Ikke oplyst 

 
38 (63%) 
12 (20%) 
8 (13%) 

2 (3%) 
 
Ulykker sammenlignet med ikke-ulykker 
Efter opdeling af datasættet er ulykkeshændelserne sammenlignet med de hændelser, hvor 
der ikke opstod nogen ulykke. Sammenligningen er foretaget ved hjælp af en Chi2-analyse. 
Resultaterne af sammenligningen mellem ulykkeshændelser og ikke-ulykker fremgår af tabel 
14. Der er kun foretaget Chi2-analyse for de kategorier, som havde nok observationer til at 
gennemføre analysen. 
 
Analysen viste, at der ikke var forskel på fordelingen af mænd og kvinder imellem de to typer 
af hændelser. Der var heller ikke forskel på aldersfordelingen. Der var til gengæld signifikant 
forskel på, hvor ofte bilisterne havde været påvirket i de to typer af hændelser, hvor der var 
flere tilfælde med en påvirket bilist blandt ulykkeshændelserne end blandt de hændelser, 
hvor der ikke opstod en ulykke. Der var ligeledes signifikant forskel på bilisternes helbredstil-
stand i de to typer af hændelser. Der var flere bilister med en længerevarende eller diagno-
sticeret sygdom blandt de bilister, som var involveret i en ulykke. 
 
Analysen viste yderligere, at der ikke var forskel på, hvor ofte bilisten havde gyldigt kørekort 
alt efter hændelsestypen. Der var heller ikke forskel på, om bilisterne havde haft passagerer 
med i bilen eller ej. 
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I forhold til de ydre omstændigheder, var der forskel på, hvilke dage de to typer af hændelser 
opstod på, hvor ulykkeshændelserne oftere opstod fredag-søndag. Der var dog ikke forskel 
på, hvornår på dagen hændelserne opstod, eller om hændelserne opstod i dagslys eller ej.  
 
Tabel 14: Tabel over chi2-analyserne over kategoriernes fordeling på henholdsvis ulykker og ikke-ulyk-
ker. Chi2-analyserne er kun udført for de kategorier, som havde nok observationer til at gennemføre 
analysen. Bemærk de sammenslåede svarkategorier. 

Faktor 
     Kategori 

Ulykke 
 

Ikke-ulykke 
 

Total 
 

Sig. 

Hverdag/weekend* 
     Mandag-torsdag 
     Fredag-søndag 

 
22 (37%) 
38 (63%) 

 
41 (54%) 
35 (46%) 

 
63 (46%) 
73 (54%) 

,045 

Tidspunkt 
     Formiddag (06:00-13:59) 
     Eftermiddag (14:00-21:59) 
     Nat (22:00-05:59) 

 
12 (20%) 
20 (33%) 
28 (47%) 

 
15 (20%) 
35 (46%) 
26 (34%) 

 
27 (16%) 
55 (32%) 
54 (31%) 

,265 

Lysforhold 
     Dagslys 
     Mørke inkl. tusmørke 

 
23 (38%) 
37 (61%) 

 
32 (42%) 
43 (56%) 

 
55 (40%) 
80 (59%) 

,611 

Køn 
     Mand 
     Kvinde 

 
44 (73%) 
14 (23%) 

 
57 (75%) 
17 (22%) 

 
101 (74%) 

31 (21%) 

,875 

Alder 
     17-25 år 
     26-45 år 
     46-65 år 
     65+ år 

 
12 (20%) 
16 (27%) 
13 (22%) 
14 (23%) 

 
10 (13%) 
23 (30%) 
13 (17%) 
27 (36%) 

 
22 (16%) 
39 (29%) 
26 (19%) 
41 (30%) 

,285 

Påvirket* 
     Ikke påvirket/uoplyst 
     Påvirket af alkohol og/eller 
stoffer 

 
34 (57%) 
26 (43%) 

 
68 (90%) 
8 (11%) 

 
102 (75%) 

34 (25%) 

,000 

Helbred * 
     Ikke syg/uoplyst 
     Diagnosticeret/længereva-
rende sygdom 
     Forbigående tilstand 

 
41 (68%) 
11 (18%) 

 
8 (13%) 

 
58 (76%) 

3 (4%) 
 

15 (20%) 

 
99 (73%) 
14 (10%) 

 
23 (17%) 

,020 

Nationalitet 
     Dansk 
     Turist 

 
47 (78%) 
10 (17%) 

 
63 (86%) 
10 (14%) 

 
110 (85%) 

20 (15%) 

,547 

Gyldigt kørekort 
     Ja/uoplyst 
     Nej 

 
55 (92%) 

5 (8%) 

 
66 (87%) 
10 (13%) 

 
121 (89%) 

15 (11%) 

,372 

Bopæl 
     < 10 km 
     > 10 km 

 
11 (18%) 
45 (75%) 

 
17 (22%) 
53 (70%) 

 
28 (19%) 
98 (72%) 

,533 

Afstand kørt som spøgelsesbilist 
     < 1km  
     1-10km 
     > 10km 
     Ikke oplyst 

 
22 (27%) 
14 (23%) 
7 (12%) 

17 (28%) 

 
31 (41%) 
10 (13%) 
8 (11%) 

27 (36%) 

 
53 (39%) 
24 (18%) 
15 (11%) 
44 (32%) 

,442 

*Chi2 viste en signifikant forskel mellem ulykker og ikke ulykker. Tal markeret med fed er oftere fore-
komne end forventet. 
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Faktorer med betydning for ulykker 
Ved at samle alle faktorer i en logistisk regressionsmodel, fremkommer en model, som tager 
højde for den enkelte faktors betydning i sammenhæng med de andre faktorer. Efterføl-
gende er modellen reduceret til kun at indeholde de faktorer, som var signifikant bidragende i 
modellen med samtlige faktorer. I den første reducerede model var fredag-søndag dog ikke 
længere signifikant bidragende, og vi har derfor lavet en ny reduceret model uden denne fak-
tor. 
 
Den endelige model viste, at de fire tilbageværende kategorier fortsat var signifikante og bi-
drog positivt, når man inddrog dem i samme model (se tabel 15). Således viste den logisti-
ske regression, at diagnosticeret/langvarig sygdom (p = 0,005, OR = 7,8), påvirkning fra al-
kohol/stoffer (p = 0,000, OR = 8,6), spøgelsesbilisme opstået ved vejarbejde (p = 0,045, OR 
= 4,8) og spøgelsesbilisme udført ved bakning (p = 0,001, OR = 8,9) alle var faktorer, som 
bidrog til at forudsige, hvorvidt spøgelsesbilismen ville involvere en ulykke. 
 
Tabel 15: Den endelige logistiske regression over faktorer, der signifikant og positivt bidrager til at for-
udsige, om en spøgelsesbilistepisode vil involvere en ulykke. 

Kategori Reference B S.E. Sig. OR C.I. 

Vejarbejde Ikke vejarbejde 1,6 0,8 0,045 4,8 (1,0;22,5) 

Bakning Ikke bakning 2,2 0,7 0,001 8,9 (2,5;32,3) 

Diagnosticeret 
sygdom 

Ikke diagnostice-
ret syg 

2,1 0,7 0,005 7,8 (1,9;32,8) 

Påvirket Ikke påvirket 2,2 0,5 0,000 8,6 (3,3;22,7) 

Konstant  -1,3 0,3 0,000 0,3  

 

7.3 Opsummering 
Analysen af politirapporterne viste, at spøgelsesbilisme oftest opstår eftermiddag/aften/nat 
og sjældnere morgen og formiddag. Over halvdelen af hændelserne foregik i mørke. Spøgel-
sesbilisme opstod desuden oftere fredag-søndag sammenlignet med mandag-torsdag. 
 
Størstedelen af spøgelsesbilisterne var mænd, og der var flest spøgelsesbilister i alders-
grupperne 26-45 år og 65+ år. En fjerdedel af spøgelsesbilisterne var påvirket af alkohol 
og/eller stoffer, og 10% led af en diagnosticeret eller længerevarende sygdom (fx demens 
eller depression). 11% af spøgelsesbilisterne havde ikke (længere) et gyldigt kørekort. 
 
Personbil var det mest almindelige køretøj for spøgelsesbilisterne, men også lastbil, og i et 
mindre omfang knallert, blev anvendt til spøgelseskørsel. Langt de fleste spøgelsesbilister 
var alene i køretøjet, men enkelte havde passagerer med. 
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Den indledende manøvre, der startede spøgelseskørslen, var oftest at bilisten kørte ned ad 
en frakørsel frem for en tilkørsel. Spøgelsesbilisme kunne også opstå ved, at bilisten vendte 
på motorvejen, at bilisten bakkede, eller ved at bilisten kørte igennem midterafspærringen i 
forbindelse med vejarbejde. 
 
I knap halvdelen af tilfældene opstod der en ulykke som følge af spøgelsesbilismen. I 20% af 
ulykkerne opstod der personskade, og 13% af ulykker blev mindst en dræbt. 
 
Analysen viste yderligere, at hændelser med spøgelsesbilisme oftere involverer en ulykke, 
hvis bilisten er påvirket af alkohol/stoffer eller sygdom. Det var desuden mere sandsynligt, at 
en hændelse involverede en ulykke, hvis spøgelsesbilismen opstod ved vejarbejde eller ved 
bakning, og hvis hændelsen fandt sted i weekenden. 
 
Alkoholpåvirkning, langvarig sygdom og spøgelsesbilisme startet ved vejarbejde eller bak-
ning var desuden alle faktorer, som er bidragende til at forudsige, om en spøgelsesbilistepi-
sode vil involvere en ulykke. 
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8 Spørgeskemaundersøgelse 
Anden delundersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt førere, der har 
oplevet at køre som spøgelsesbilist. I de nedenstående afsnit beskrives udformningen og 
udsendelsen af spørgeskemaet samt de opnåede resultater. Kapitlet afsluttes med en op-
summering af de vigtigste pointer. 

8.1 Metode 
Spørgeskemaet blev udformet med afsæt i analysen af politirapporterne, for derigennem 
både at sikre en mulighed for at sammenligne resultater på tværs af datakilder og samtidig 
supplere med ny information, der ikke fremgår af politirapporterne. Spørgeskemaet indehol-
der således spørgsmål, som også afdækkes af den enkelte politirapport, såsom tidspunkt på 
dagen for hændelsen. Der spørges også ind til ting, som ofte vil fremgå af rapporterne, men 
ikke i standardiseret form, fx om spøgelsesbilisten var påvirket af alkohol under episoden. 
Derudover spørges der ind til områder, som stort set aldrig fremgår af rapporterne, fx årsa-
gen bag bestemte handlinger og episodens efterfølgende konsekvens for spøgelsesbilisten. 
Spørgeskemaet fremgår af bilag 1. 
 
Formålet med spørgeskemaet er således at opnå en mere detaljeret og komplet viden om 
hver enkel hændelse, særligt med henblik på årsagssammenhænge og konsekvenser. 
 
Spørgeskemaet blev via e-boks sendt til de bilister, som havde kørt som spøgelsesbilister i 
løbet af perioden 2010-2018 (identificeret ved politirapporterne). 
 
Det var kun muligt at sende spørgeskemaet til danske spøgelsesbilister, som havde overle-
vet hændelsen, og som var blevet identificeret af politiet. Spørgeskemaet blev sendt ud til 
103 personer via e-boks. Af disse var 35 e-bokse lukket. En e-boks lukkes typisk, hvis perso-
nen dør eller fritages fra e-boks. Det var derfor kun 68 beskeder, der blev afleveret i e-boks, 
og således var det kun 68 personer, som reelt blev inviteret til at deltage i spørgeskemaun-
dersøgelsen. 
 
13 personer (19%) reagerede på spørgeskemaet, og 10 (15%) af disse besvarede spørge-
skemaet. 
 
Analyse af spørgeskemasvar 
Grundet antallet af besvarelser var det ikke muligt at udføre statistiske analyser af spørge-
skemabesvarelserne. I stedet er resultaterne beskrevet i opsummerende anonymiseret form. 
 

8.2 Resultater 
De hændelser, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen, er forholdsvis varierede og giver 
et bredt indblik i forskellige spøgelsesbilistepisoder. Dog svarer to af deltagerne ”ved/husker 
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ikke” til næsten alle spørgsmål. For den ene af disse deltagere fremgår det, at der er tale om 
en person, som svarer på vegne af en dement forælder. 
 
Hændelserne er jævnt fordelt ud over den 10-årige periode, som projektet undersøger. Der 
er således hverken tale om udpræget nye eller gamle hændelser. De fleste deltagere siger, 
at de kørte imod kørselsretningen ved en fejl, men en tilkendegiver at have gjort det med 
vilje som en del af flugt fra politiet. 
 
Omgivelseskarakteristika 
Hændelserne var fordelt ud over hele døgnet, dog med tre af hændelserne samlet i tidsrum-
met 00:00-02:59 og tre af hændelserne samlet fra 15:00-17:59. Hændelserne var fordelt ca. 
ligelige imellem dagslys og mørke. 
 
Trafikantkarakteristika 
Alkoholpåvirkning var en faktor for fem af deltagerne, hvorimod tre deltagere ikke var påvir-
kede af alkohol under hændelsen. En af deltagerne var psykisk syg og fik antidepressive pil-
ler på hændelsestidspunktet. 
 
I forhold til køreerfaring på hændelsestidspunktet, kørte alle deltagerne mindst et par gange 
om ugen, og alle deltagere undtaget en havde gyldigt kørekort. 
 
Kønsfordelingen var seks kvinder og to mænd. Deltagernes alder på hændelsestidspunktet 
fordelte sig bredt, med en deltager under 25 år, fire deltagere mellem 26-45 år, to deltagere 
mellem 46-65 år og en deltager over 65 år. 
 
Køretøjskarakteristika 
Personbiler (inkl. varevogne) var det mest anvendte køretøj, og kun en enkelt deltager kørte 
et andet køretøj (en knallert). Alle deltagerne kørte med et privat formål. Fire af deltagerne 
var på vej til/fra et besøg, tre deltagere var på vej til/fra fest og en enkelt deltager var på vej 
til/fra indkøb eller lignende. 
 
Ingen af deltagerne kørte med GPS, men to af deltagerne hørte radio i bilen. De fleste delta-
gere var alene i bilen ved hændelsen, men to af deltagerne havde passagerer med. 
 
Hændelsen 
Forskellige manøvre ledte til spøgelseskørslen. Tre personer kørte ned ad en frakørsels-
rampe. To personer vendte på motorvejen. En bakkede, og en kørte forkert i forbindelse 
med vejarbejde. 
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Alt efter den indledende manøvre blev forskellige faktorer vurderet til at have haft betydning 
for, at spøgelsesbilismen opstod. De deltagere, der var kørt ned ad en frakørselsrampe, vur-
derede, at spøgelsesbilismen var opstået som følge af en eller flere af følgende faktorer: for-
virring, distraktion, alkoholpåvirkning, og at de ikke var stedkendte på området. 
 
De deltagere, som vendte på motorvejen, vurderede, at spøgelsesbilismen opstod som følge 
af en eller flere af følgende faktorer: motorvejen var spærret, alkoholpåvirkning og flugt fra 
politiet. 
 
For den bakkende deltager opstod spøgelsesbilismen som følge af, at vedkommende var 
kørt for langt, og at vedkommende var forvirret og distraheret. 
 
Dårlig skiltning, dårlig belysning og alkoholpåvirkning var ifølge deltagerens vurdering årsag 
til, at den ene deltager kørte forkert i forbindelse med vejarbejde. 
 
Inden for den første kilometer var tre af deltagerne blevet opmærksomme på, at de kørte 
imod kørselsretningen. En lagde først mærke til det, da vedkommende blev stoppet, og en 
fandt først ud af det, da politiet efterfølgende henvendte sig. 
 
Trafikulykker stoppede fire af deltagerne, og i tre af ulykkerne skete der personskade. To 
deltagere blev stoppet af politiet uden nogen ulykke, og to deltagere stoppede selv deres 
kørsel imod kørselsretningen. 
 
Stedet, hvor spøgelsesbilismen opstod, var kendt for de fleste af deltagerne, og kun en en-
kelt deltager tilkendegav, at vedkommende ikke var stedkendt i området. 
 
Konsekvens 
Hændelsen havde forskellige konsekvenser for deltagerne. Nogle af deltagerne var slet ikke 
påvirket af hændelsen efterfølgende, hvorimod andre ændrede deres adfærd ved at køre 
langsommere, ikke køre med alkohol i blodet eller helt at holde op med at køre. Nogle af del-
tagerne fik desuden fysiologiske mén efter hændelsen. 
 

8.3 Opsummering 
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen var forholdsvist jævnt fordelt blandt de spøgelses-
bilister, som også indgik i analysen af politirapporter. Grundet antallet af besvarelser, var det 
ikke muligt at udføre en statistisk sammenligning mellem resultaterne fra politirapporterne og 
resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen 
ser dog umiddelbart ud til at afspejle politirapporterne på mange områder. 
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Ligesom blandt politirapporterne, er der i spørgeskemaundersøgelsen flest hændelser efter-
middag, aften og nat, og færre hændelser om morgenen og formiddagen. Fordelingen mel-
lem dagslys og mørke er ligeledes tilsvarende imellem de to undersøgelser. 
 
Deltagernes alder på hændelsestidspunktet afspejler også resultaterne fra politirapporterne 
med flest spørgeskemadeltagere i alderen 26-45 år på hændelsestidspunktet. At der ikke er 
så mange spørgeskemadeltagere i alderen 65+ kan forklares med, at flere personer i denne 
aldersgruppe er døde mellem hændelsen fandt sted og spørgeskemaundersøgelsens udfør-
sel. 
 
Den procentvise fordeling af syge og førere uden gyldigt kørekort er sammenlignelig mellem 
spørgeskemaundersøgelsen og politirapporterne. Tilsvarende var personbiler det mest be-
nyttede køretøj både blandt spørgeskemadeltagerne og politirapporterne. Der opstod desu-
den en ulykke i ca. halvdelen af tilfældene i begge undersøgelser. 
 
Der var dog procentvis flere kvinder og alkoholpåvirkede blandt spørgeskemadeltagerne 
sammenlignet med fordelingen i politirapporterne.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen kunne særligt supplere politirapportanalysen med flere oplys-
ninger omkring årsagen bag spøgelsesbilismen, såsom forvirring, distraktion og alkoholpå-
virkning. Spørgeskemaundersøgelsen kunne desuden give et indblik i de efterfølgende kon-
sekvenser af hændelsen for den enkelte bilist. Nogle spøgelsesbilister havde efterfølgende 
ændret adfærd, fx ved ikke længere at køre med alkohol i blodet, for at undgå at hændelsen 
skulle gentage sig. 
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9 Interviewundersøgelse 
Den tredje delundersøgelse er baseret på dybdegående interview med deltagere fra spørge-
skemaundersøgelsen. De nedenstående afsnit beskriver processen bag udformning og ana-
lyse af interviewene samt resultaterne af analysen. Kapitlet afsluttes med en opsummering. 

9.1 Metode 
Personer, der via spørgeskemaundersøgelsen tilkendegav, at de ønskede at deltage i et te-
lefoninterview vedrørende deres hændelse, blev kontaktet til et dybdegående interview.  
 
I forbindelse med interviewene blev der udarbejdet en interviewguide til hjælp for interviewe-
ren (se bilag 2). Interviewene blev udført som et semistruktureret interview, hvor interviewe-
ren sørgede for, at interviewet kom omkring bestemte overordnede emner, men hvor inter-
viewpersonen fortalte om hændelsen med sine egne ord. 
 
Undervejs i interviewet var fokus på at få en mere dybdegående beskrivelse af den person-
lige oplevelse samt konsekvenserne for spøgelsesbilisten. 
 
I alt tre personer ønskede at deltage i et interview. Hvert interview varede 15-20 min. Som 
tak for hjælpen modtog hver deltager et gavekort på 200kr. 
 
Analyse af interview 
Hvert interview er efterfølgende transskriberet og beskrevet på baggrund af de temaer, som 
interviewpersonen kom ind på undervejs. Eksempler på temaer, som interviewpersonen selv 
kom ind på, er ’skyldfølelse’, ’ændring af selvbillede’ og ’konsekvenser og adfærdsændrin-
ger’.  
 
Det blev desuden undersøgt, om interviewpersonen vendte skylden for hændelsen indad el-
ler udad; altså om personen mente, at det var vedkommendes egen skyld, at hændelse op-
stod, eller om skylden blev lagt over på ydre omstændigheder. 
 

9.2 Resultater 
De tre interview bidrog med forskellige vinkler på den subjektive oplevelse af at være spø-
gelsesbilist. På grund af de få interview er det kun i ringe omfang muligt at generalisere del-
tagernes oplevelser, og af hensyn til deltagernes anonymitet er det ikke muligt at komme 
med for specifikke beskrivelser af deres hændelser. 
 
Alle tre oplevelser var forskellige, men to af dem havde flere fællestræk end den sidste. En 
af deltagerne fortalte om en hændelse, hvor vedkommende havde haft et black-out og var 
vågnet op i en spøgelsesbilistsituation. I de to andre interview valgte trafikanten selv at køre 
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imod kørselsretningen som en reaktion på, at trafikanterne begge var endt i en situation, 
hvor de følte sig nødsaget til at vende om/bakke tilbage. 
 
De nedenstående afsnit gennemgår nogle af de temaer, som interviewpersonerne selv kom 
ind på undervejs i interviewet. 
 
Fakta og forklaring 
Alle tre interviewpersoner kom ind på de faktuelle forhold vedrørende deres hændelse. Fak-
tuelle forhold var fx, hvornår på dagen, at hændelsen fandt sted. 
 
En forklaring af årsagen bag faktuelle forhold fulgte næsten altid med. Eksempelvis forkla-
rede den ene interviewperson, at episoden opstod i forbindelse med brug af mobiltelefon, 
hvorfor den ønskede afkørsel blev overset. 
 
Mental tilstand 
Deltagerne beskriver alle, at deres mentale tilstand var påvirket i forbindelse med hændel-
sen. En deltager var påvirket af alkohol og husker ikke noget fra episoden. En anden delta-
ger lavede en fejl på grund af distraktion og gik derefter i panik, da deltageren ikke kunne 
gennemskue, hvordan vedkommende skulle komme ud af situationen igen. 
 

”Så gik jeg sådan lidt i panik, og så kørte jeg ud til siden. Der er jo ikke 
nogen vej tilbage […]. Det blev jeg lidt stresset over, og så prøvede 
jeg at bakke lidt tilbage” 

 
Den sidste interviewdeltager startede også sin spøgelseskørsel i forbindelse med en stresset 
situation, hvor flere forskellige faktorer var medvirkende til at lægge pres på deltageren. 
 
Fælles for situationerne er, at deltagerne var i en tilstand, hvor de var mentalt belastet og 
derfor ikke havde adgang til alle deres kognitive ressourcer. Ved flere lejligheder nævnes 
den mentale tilstand som en af de afgørende årsager til spøgelseskørslen. 
 
Omgivelser og vejudformning 
Alle tre interviewdeltagere omtaler de fysiske omgivelser for det sted, hvor deres spøgelses-
kørsel startede, og deltagerne giver udtryk for, at der ikke var fejl ved hverken skilte eller vej-
markering. 
 
En deltager beskriver dog, at der ikke var nogen vejbelysning og derfor helt mørkt på det 
sted, hvor vedkommende startede sin spøgelseskørsel, og en anden deltager nævner, at 
man med fordel kunne have sat et ekstra skilt op. 
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Selv om der ikke har været fejl i skilte eller vejmarkeringer, giver deltagerne udtryk for, at der 
ikke var noget i omgivelserne, som besværliggjorde eller stoppede deres manøvre og efter-
følgende spøgelseskørsel. 
 

”For jeg har været nede og kigge efterfølgende for at se, om der var 
noget, som gjorde, at jeg ikke kunne se, at det var den modsatte ret-
ning. Hvor jeg så kigger, og der er selvfølgelig de der… rød med hvid, 
som vi plejer: må ikke køre ind her. Store skilte. Men ellers er der ikke 
noget til hindre for, at jeg kan køre ned” 

 
Indre og ydre årsagssammenhænge 
Som nævnt i det ovenstående, kom interviewpersonerne flere gange ind på, hvorfor de efter 
deres egen opfattelse var endt som spøgelsesbilister. Der var forskel på, om deltagerne pri-
mært tilskrev ydre eller indre forhold ansvaret for spøgelsesbilismen. Eksempelvis tillægger 
den ene deltager sig selv en del af ansvaret ved at sige: 
 

”Og dem havde jeg jo overset, fordi jeg talte i telefon” 
 
Modsat ovenstående bliver ydre omstændigheder tillagt en del af ansvaret i udsagn såsom: 
 

”Jeg ved bare, at hvis der havde været noget, der havde kunnet for-
hindre mig i overhovedet at køre ned…” 

 
Generelt bruger deltagerne mest tid på at tale om ydre årsager bag hændelsen sammenlig-
net med indre, men særligt den mentale tilstand tillægges også meget vægt som årsag til 
spøgelseskørslen. 
 
Ændring af selvbillede 
Særligt den ene deltager giver udtryk for, at hændelsen har rystet deltagerens opfattelse af 
sig selv. Undervejs i interviewet nævnes det flere gange, at noget tilsvarende aldrig er sket 
for deltageren før eller efterfølgende, og deltageren redegør for, at vedkommende er et nor-
malt menneske: 
 

”Og jeg er jo hverken alkoholiker eller… Jeg har et fast job. Jeg træ-
ner, jeg har børn. Jeg opfører mig normalt. Jeg har aldrig nogen-
sinde været involveret i noget som helst eller haft med politiet at 
gøre, så det her var jo et kæmpe, kæmpe chok for mig” 

 
Skyldfølelse 
Skyldfølelse og anger nævnes flere gange i interviewene. Der er tale om en skyldfølelse for-
bundet med at have gjort noget forkert og med tanken om, at det kunne have gået rigtigt 
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galt. Deltagerne nævner også flere gange en lettelse over, at andre ikke kom til skade i for-
bindelse med hændelserne. 
 
Konsekvenser og adfærdsændringer 
Alle deltagerne har desuden talt om, hvilke konsekvenser hændelserne har haft for dem, 
hvilket var meget forskelligt. En af deltagerne sagde, at hændelsen ikke rigtigt havde påvir-
ket vedkommende, men at deltageren var holdt op med at tale i telefon, hvis deltageren ikke 
kendte vejen.  
 
En anden deltager sagde, at hændelsen havde påvirket vedkommende meget, at deltageren 
havde tænkt meget over den, og at det havde taget lang tid for deltageren at komme videre.  
 
Hændelsen virkede til at have haft større betydning for den bilist, som kørte imod kørselsret-
ningen i forbindelse med et blackout, sammenlignet med de to bilister, som bevidst kørte 
imod kørselsretningen for at afværge den situation, de ved en fejl var endt op i. 
 
Forebyggende foranstaltninger 
En deltager nævner, at trafikanter generelt skal være mere opmærksomme, men ellers er 
alle forslag til forebyggende foranstaltninger vedrørende ændringer i miljøet, såsom flere 
skilte, større skilte, bedre belysning eller anordninger, som fysisk kunne stoppe en bil i at 
køre den forkerte vej: 
 

”Det vil sige, at når man laver vejen, så skal det ikke bare være sådan, 
at man kan krydse over vejen og dreje til venstre ned på motorvejen. 
Man bør lave nogen… hvad skal man sige, noget der ligger nede på 
jorden, der lyser så meget op, så du ved, at du er på den forkerte vej” 

 

9.3 Opsummering 
De tre interview gav et bedre indblik i den subjektive oplevelse af at køre som spøgelsesbilist 
og i nogle af de personlige konsekvenser en sådan hændelse kan have for bilisten. To af 
deltagerne havde bevidst kørt imod kørselsretningen for at rette op på en fejl, og den sidste 
deltager var endt med at køre imod kørselsretningen i forbindelse med en blackout.  
 
Alle tre deltagere havde på hændelsestidspunkt været i en mental tilstand, som påvirkede 
deres evne til at tage beslutninger. En af deltagerne var påvirket af alkohol, og de to andre 
var endt i en situation, som stressede dem meget. Deltagerne gav udtryk for, at den mentale 
tilstand var afgørende for, at spøgelseskørslen opstod. 
 
I de omtalte hændelser var der ikke fejl ved skilte eller vejmarkering, men der var samtidig 
heller ikke nogen foranstaltninger, som kunne stoppe spøgelseskørslen, hvis der opstod en 
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menneskelig fejl. Samtidigt blev det nævnt flere gange, at man kunne have gjort mere for at 
undgå spøgelseskørslen i form af fx flere eller større skilte. 
 
Særligt en deltager gav udtryk for, at hændelsen havde chokeret vedkommende meget, og 
at hændelsen ikke passede ind i deltagerens opfattelse af sig selv. 
 
Skyldfølelse og anger blev nævnt af alle deltagerne sammen med en lettelse over, at ingen 
andre trafikanter var kommet til skade i forbindelse med hændelsen. 
 
Det var forskelligt, hvor meget hændelsen havde betydet for deltagerne efterfølgende. En 
deltager nævnte, at vedkommende næsten ikke havde tænkt over det, hvorimod en anden 
deltager havde været lang tid om at komme videre efter hændelsen. 
 
Deltagerne foreslog primært ændringer i de fysiske omgivelser som forebyggende foranstalt-
ninger – fx flere/større skilte, vejpigge og bedre belysning. 
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10 Sammenfatning og konklusion 
Denne del af notatet indeholder en gennemgang af tre undersøgelser relateret til hændelser 
med spøgelsesbilisme fra perioden 2010-2018. Der var sket 174 hændelser med spøgelses-
bilisme i perioden, hvor politiet havde rykket ud, og af disse var det muligt at få adgang til 
136. Denne del af notatet omfatter derfor først en analyse baseret på disse rapporter. Der-
næst er spøgelsesbilisterne fra disse hændelser inviteret til at deltage i en spørgeskemaun-
dersøgelse, og slutteligt er spøgelsesbilisterne inviteret til at deltage i et uddybende inter-
view. 
 
I 60 af hændelserne opstod der en ulykke som følge af spøgelsesbilismen. I de fleste tilfælde 
var der tale om alvorlige ulykker, med flere involverede personer. I alt var mindst 158 perso-
ner involveret i ulykkerne, og af disse kom 24 til skade og 11 blev dræbt. 
 
Resultaterne fra undersøgelserne tyder på, at spøgelsesbilister oftere er mænd end kvinder, 
og typisk i alderen 26-45 år eller over 65 år. Alkoholpåvirkning er en ofte forekommende fak-
tor blandt spøgelsesbilister og særligt blandt de spøgelsesbilister, som bliver involveret i en 
ulykke i løbet af episoden. En del spøgelsesbilister er desuden påvirket af diagnostice-
ret/længerevarende sygdom, fx demens eller depression. Dette er ligeledes særligt relevant 
for de spøgelsesbilister, som er involveret i ulykker. Både alkoholpåvirkning og diagnostice-
ret sygdom er faktorer, som kan være med til at forudsige, om en spøgelsesbilist vil blive in-
volveret i en ulykke. 
 
Udlændinge udgjorde 15% af spøgelsesbilisterne, og 11% spøgelsesbilisterne havde ikke 
(længere) gyldigt kørekort. De fleste af bilisterne uden gyldigt kørekort havde haft et, men 
havde fået det frataget ved en tidligere lejlighed (på grund af alderdom eller tidligere trafikfor-
seelser).  
 
Spøgelsesbilisme opstår oftest fredag-søndag, hvilket særligt gælder for hændelser, som in-
volverer en ulykke. De fleste af spøgelsesbilisthændelserne opstår om natten og i mørke. En 
særlig stor andel af hændelserne opstår sidst på natten i tidsrummet kl. 00:00-03:00. 
 
Nedkørsel ad en frakørsel frem for en tilkørsel er den oftest forekomne start på spøgelsesbi-
lisme, men der er mange andre manøvre, som kan føre til spøgelsesbilisme, fx vending på 
motorvejen, bakning på kørebanen eller i nødsporet, forkert udkørsel fra rasteplads og at tra-
fikanten får kørt igennem midterafspærringen i forbindelse med vejarbejde. Bakning og fejl-
kørsel ved vejarbejde er desuden faktorer, som kan være med til at forudsige, om en spøgel-
sesbilistepisode vil involvere en ulykke. 
 
En bakkende spøgelsesbilist kan være svær for andre trafikanter at opdage, da spøgelses-
køretøjet vender rigtigt på vejen. Dette kan muligvis forklare, hvorfor bakning er oftere fore-
kommende blandt ulykkeshændelser. En del af de spøgelsesbilister, som kører igennem 
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midterafspærringen ved vejarbejde, forårsager at ulykke umiddelbart derefter. Det betyder, 
at modkørende har haft meget kørt tid til at reagere. Dette kan forklare denne type hændel-
ses sammenhæng med en øget risiko for ulykker.  
 
Der kan være forskellige årsager til, at spøgelsesbilisme opstår. I nogle tilfælde er der tale 
om distraktion eller orienteringsproblemer, fx på grund af dårlig belysning, dårlig skiltning el-
ler forvirring som følge af alkoholpåvirkning eller sygdom. Spøgelsesbilisme kan også opstå 
som et bevidst valg, fx i forbindelse med vending på motorvejen for at undgå en afspærring 
eller en kø, eller for at køre tilbage i tilfælde, hvor bilisten er kørt for langt eller har glemt sin 
pung ved en bro. 
 
Mange spøgelsesbilistepisoder involverer en ulykke, og ulykkerne er ofte alvorlige. Største-
delen af ulykkerne involverer andre trafikanter, og langt de fleste af disse er frontale sam-
menstød, hvor spøgelsesbilisten kører frontalt ind i en modkørende. Det sker også, at spø-
gelsesbilisten forulykker selv i en soloulykke, fx ved at køre ind i autoværnet. I nogle tilfælde 
kører andre bilister galt som følge af spøgelseskørslen, uden at spøgelsesbilisten selv indgår 
i ulykken. Dette sker, når andre trafikanter udfører undvigemanøvre for at komme væk fra 
spøgelsesbilisten.  
 
Spøgelsesbilisme er en betydningsfuld begivenhed, som i mange tilfælde påvirker selv de 
overlevne spøgelsesbilister efterfølgende. Nogle er påvirket af fysiske begrænsninger, fx fy-
siologiske mén eller fratagelsen af kørekortet. Andre vælger at ændre adfærd efterfølgende 
for at undgå at lave samme fejl igen. Nogle kører fx langsommere, stopper med at køre alko-
holpåvirket eller stopper helt med at køre. Andre spøgelsesbilister giver dog også udtryk for, 
at hændelsen ikke har haft betydning for dem efterfølgende. 
 
De forebyggende foranstaltninger, som efterfølgende foreslås af spøgelsesbilister, er typisk 
baseret på ændringer af ydre omstændigheder, såsom opsætning af flere skilte eller vej-
pigge. Dette kan hænge sammen med, at nogle spøgelsesbilister også baserer forklaringen 
på deres spøgelseskørsel på ydre omstændigheder – fx manglende skilte og vejbelysning. 
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12 Bilag 

12.1 Bilag 1 – Spørgeskema 
 
 

Kørsel imod kørselsretningen  
 
Q1 Velkommen til vores undersøgelse. Vi er glade for, at du vil deltage!Undersøgelsen er en 
del af et projekt om årsagerne bag kørsel imod kørselsretningen på motorveje i Danmark. 
Formålet er at kunne forebygge sådanne hændelser i fremtiden.I det følgende stiller vi nogle 
spørgsmål om den hændelse, du var involveret i. Vi vil bede dig om at tænke tilbage på 
hændelsen og svare, så godt du kan. Du skal ikke gætte, men svare ud fra det, du husker.  
Det tager ca. 15 min. at besvare spørgsmålene.På forhånd tak for din hjælp! 

 
Q2 Hvor mange gange har du prøvet at køre imod kørselsretningen på en motorvej? 

o En gang  (1)  

o To eller flere gange  (2)  

o Ved ikke  (3)  

 
Q3 I resten af undersøgelsen vil vi bede dig om at tænke på den seneste episode, hvor du 
kørte imod kørselsretningen på en motorvej. 
 
Q4 I hvilket årstal oplevede du at køre imod kørselsretningen? 

▼ 2010 (1) ... 2019 (10) 
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Q5 Var det en fejl, at du kørte imod kørselsretningen på motorvejen? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Husker ikke  (3)  

 
Q6 Hvordan opstod din kørsel imod kørselsretningen? 

o Jeg kørte forkert ned ad en frakørselsrampe  (1)  

o Jeg vendte på motorvejen  (2)  

o Jeg kørte forkert i forbindelse med vejarbejde  (3)  

o Jeg bakkede på motorvejen  (4)  

o Jeg kom forkert ud fra en rasteplads  (5)  

o Andet, hvad:  (7) ________________________________________ 

o Husker ikke  (6)  
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Q8 Hvor stor betydning havde nedenstående faktorer for, at du kørte ad den forkerte rampe? 

 
Afgørende 
betydning 

(1) 

Stor 
betydning 

(2) 

Mindre 
betydning 

(3) 

Ingen 
betydning 

(4) 

Husker 
ikke (5) 

Til- og frakørsels-
ramperne var tæt på 

hinanden (1)  o  o  o  o  o  

Der var dårlig skilt-
ning (2)  o  o  o  o  o  

Der var dårlig bely-
sning (3)  o  o  o  o  o  

Det var dårligt vejr 
(4)  o  o  o  o  o  

Min GPS viste for-
kert vej (5)  o  o  o  o  o  

Jeg var forvirret (6)  o  o  o  o  o  

Jeg var distraheret 
(7)  o  o  o  o  o  

Jeg var påvirket af 
alkohol (8)  o  o  o  o  o  

Jeg var syg (9)  o  o  o  o  o  

Jeg var ikke 
stedkendt (10)  o  o  o  o  o  

Andet, hvad: (11)  o  o  o  o  o  
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Q9 Hvor stor betydning havde nedenstående faktorer for, at du vendte på motorvejen? 

 

Af-
gørende 

betydning 
(1) 

Stor 
betydning 

(2) 

Mindre 
betydning 

(3) 

Ingen 
betydning 

(4) 

Husker 
ikke (5) 

Jeg vidste ikke, at jeg 
var på en motorvej (1)  o  o  o  o  o  

Jag var kørt for langt 
og skulle bare tilbage 

til min frakørsel (2)  o  o  o  o  o  

Motorvejen var spær-
ret (3)  o  o  o  o  o  

Jeg havde glemt no-
get og ville tage til-
bage efter det (4)  o  o  o  o  o  

Min GPS sagde, at 
jeg skulle vende om 

(5)  o  o  o  o  o  

Jeg var forvirret (6)  o  o  o  o  o  

Jeg var distraheret (7)  o  o  o  o  o  

Jeg var påvirket af al-
kohol (8)  o  o  o  o  o  

Jeg var syg (9)  o  o  o  o  o  

Jeg var ikke 
stedkendt (10)  o  o  o  o  o  

Andet, hvad: (11)  o  o  o  o  o  
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Q10 Hvor stor betydning havde nedenstående faktorer for, at du kørte forkert i forbindelse 
med vejarbejde? 

 

Af-
gørende 

betydning 
(1) 

Stor 
betydning 

(2) 

Mindre 
betydning 

(3) 

Ingen 
betydning 

(4) 

Husker 
ikke (5) 

Der var dårlig skilt-
ning/afspærring (1)  o  o  o  o  o  

Jeg mistede kontrol-
len over bilen (2)  o  o  o  o  o  

Der var dårlig bely-
sning (3)  o  o  o  o  o  

Det var dårligt vejr (4)  o  o  o  o  o  

Min GPS viste forkert 
vej (5)  o  o  o  o  o  

Jeg var forvirret (6)  o  o  o  o  o  

Jeg var distraheret (7)  o  o  o  o  o  

Jeg var påvirket af al-
kohol (8)  o  o  o  o  o  

Jeg var syg (9)  o  o  o  o  o  

Jeg var ikke 
stedkendt (10)  o  o  o  o  o  

Andet, hvad: (11)  o  o  o  o  o  
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Q11 Hvor stor betydning havde nedenstående faktorer for, at du bakkede på motorvejen? 

 
Afgørende 
betydning 

(1) 

Stor 
betydning 

(2) 

Mindre 
betydning 

(3) 

Ingen 
betydning 

(4) 

Husker 
ikke (5) 

Jeg vidste ikke, at 
jeg var på en mo-

torvej (1)  o  o  o  o  o  

Jeg var kørt for 
langt og skulle 

bare tilbage til min 
frakørsel (2)  

o  o  o  o  o  

Motorvejen var 
spærret forude (3)  o  o  o  o  o  

Jeg havde glemt 
noget og ville tage 
tilbage efter det (4)  o  o  o  o  o  

Min GPS viste for-
kert vej (5)  o  o  o  o  o  

Jeg var forivirret 
(6)  o  o  o  o  o  

Jeg var distraheret 
(7)  o  o  o  o  o  

Jeg var påvirket af 
alkohol (8)  o  o  o  o  o  

Jeg var syg (9)  o  o  o  o  o  

Jeg var ikke 
stedkendt (10)  o  o  o  o  o  

Andet, hvad: (11)  o  o  o  o  o  
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Q12 Hvor stor betydning havde nedenstående faktorer for, at du kørte forkert ud fra en raste-
plads? 

 
Afgørende 
betydning 

(1) 

Stor 
betydning 

(2) 

Mindre 
betydning 

(3) 

Ingen 
betydning 

(4) 

Husker 
ikke (5) 

Ind- og udkørs-
lerne var tæt på 

hinanden (1)  o  o  o  o  o  

Der var dårlig 
skiltning (2)  o  o  o  o  o  

Der var dårlig be-
lysning (3)  o  o  o  o  o  

Det var dårligt 
vejr (4)  o  o  o  o  o  

Mind GPS viste 
forkert vej (5)  o  o  o  o  o  

Jeg var forvirret 
(6)  o  o  o  o  o  

Jeg var distra-
heret (7)  o  o  o  o  o  

Jeg var påvirket 
af alkohol (8)  o  o  o  o  o  

Jeg var syg (9)  o  o  o  o  o  

Jeg var ikke 
stedkendt (10)  o  o  o  o  o  

Andet, hvad: (11)  o  o  o  o  o  
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Q13 Hvornår blev du klar over, at du kørte imod kørselsretningen? 

o Jeg vidste det med det samme  (1)  

o Inden jeg havde kørt 1km  (2)  

o Da jeg havde kørt 1-10km  (3)  

o Da jeg havde kørt over 10km  (4)  

o Jeg blev først klar over det, da jeg blev stoppet  (5)  

o Jeg blev først klar over det, da politiet senere henvendte sig  (6)  

o Husker ikke  (7)  

  



 
 

Side 66 af 87 

Q14 Hvordan blev du klar over, at du kørte imod kørselsretningen? (vælg gerne flere, hvis 
relevant) 

▢ Jeg så stopskiltene på rampen  (1)  

▢ Jeg lagde mærke til, at skiltene på motorvejen vendte forkert  (2)  

▢ Jeg lagde mærke til modkørende bilister  (3)  

▢ Modkørende bilister gjorde mig opmærksom på problemet med 
blink/horn  (4)  

▢ Modkørende bilister stoppede mig  (5)  

▢ Politiet stoppede mig  (6)  

▢ Politiet henvendte sig efterfølgende  (7)  

▢ Min passager gjorde mig opmærksom på problemet  (8)  

▢ Vejalarmer (fx vejpigge) gjorde mig opmærksom på problemet  (9)  

▢ Andet, hvad:  (10) ______________________________________ 

▢ Husker ikke  (11)  
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Q15 Hvad gjorde du, da du blev klar over, at du kørte imod kørselsretningen? (vælg gerne 
flere, hvis relevant) 

▢ Jeg stoppede køretøjet i nødspor/rabat  (1)  

▢ Jeg stoppede køretøjet på kørebanen  (2)  

▢ Jeg forlod mit køretøj  (3)  

▢ Jeg ringede 1-1-2  (4)  

▢ Jeg kørte videre i nødspor  (5)  

▢ Jeg kørte videre i højre bane (sporet tættest på midterautoværnet)  (6)  

▢ Jeg kørte videre i venstre bane (sporet tættest på til-/frakørselsramper)  
(7)  

▢ Jeg satte hastigheden ned  (8)  

▢ Jeg tændte havariblinket  (9)  

▢ Jeg vendte køretøjet  (10)  

▢ Jeg kørte fra ved næste frakørsel  (11)  

▢ Andet, hvad:  (12) ______________________________________ 

▢ Husker ikke  (13)  
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Q16 Hvordan blev din kørsel imod kørselsretningen stoppet? 

o Jeg stoppede selv kørslen, da jeg blev opmærksom på problemet  (1)  

o Jeg kørte fra motorvejen uden at blive opmærksom på problemet  (2)  

o Jeg blev stoppet af medtrafikanter  (3)  

o Jeg blev stoppet af politiet  (4)  

o Jeg blev stoppet af vejalarmer  (5)  

o Jeg endte i en trafikulykke  (6)  

o Andet, hvad:  (7) ________________________________________ 

o Husker ikke  (8)  

 
Q17 Skete der en ulykke som følge af din kørsel imod kørselsretningen? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Ved/husker ikke  (3)  

 
Q18 Hvilke skader skete i ulykken? (vælg gerne flere, hvis relevant) 

o Materielle skader  (1)  

o Personskader  (2)  

o Dræbte  (3)  

o Ved/husker ikke  (4)  
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Q19 Hvornår på dagen kørte du imod kørselsretningen? 

o Kl. 00:00-02:59  (1)  

o Kl. 03:00-05:59  (2)  

o Kl. 06:00-08:59  (3)  

o Kl. 09:00-11:59  (4)  

o Kl. 12:00-14:59  (5)  

o Kl. 15:00-17:59  (6)  

o Kl. 18:00-20:59  (7)  

o Kl. 21:00-23:59  (8)  

o Husker ikke  (9)  

 
Q20 Hvordan var lysforholdene, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Det var dagslys  (1)  

o Det var skumring  (2)  

o Det var mørkt  (3)  

o Husker ikke  (4)  

 
Q21 Var der vejbelysning? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Husker ikke  (3) 
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Q22 Var der meget trafik på vejen på det tidspunkt, hvor du kørte imod kørselsretningen? 

o Det var myldretid  (1)  

o Der var noget trafik  (2)  

o Der var næsten ingen trafik  (3)  

o Husker ikke  (4) 
 
 
Q23 Var du stedkendt på den strækning, hvor du kørte imod kørselsretningen? 

o Ja  (1)  

o Lidt  (2)  

o Nej  (3)  

o Husker ikke  (4)  
 
Q24 Hvilken type køretøj kørte du i, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Personbil (inkl. varevogn)  (1)  

o Lastbil  (2)  

o Motorcykel  (3)  

o Knallert  (4)  

o Andet, hvad:  (5) _______________________________________ 

o Husker ikke  (6) 
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Q25 Var det privat eller arbejdsrelateret kørsel, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Det var privat kørsel  (1)  

o Det var arbejdsrelateret kørsel  (2)  

o Husker ikke  (3) 

 
Q26 Hvad var formålet med din kørsel på den tur, hvor du kørte imod kørselsretningen? 

o På vej til/fra besøg hos venner/bekendte/familie  (1)  

o På vej til/fra arbejde  (2)  

o På vej til/fra indkøb el.l.  (3)  

o På vej til/fra fritidsaktiviteter  (4)  

o På vej til/fra fest  (5)  

o På vej til/fra kulturelle oplevelser eller underholdning (museer, biograf-
tur el.l.)  (6)  

o På vej til/fra behandling (medicinsk, fysiologisk, alternativ, psykologisk 
el.l.)  (7)  

o På vej til/fra ferie  (8)  

o Bare køre en tur  (19)  

o Andet, hvad:  (20) ______________________________________ 

o Husker ikke  (21) 
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Q27 Havde dit køretøj tændte forlygter, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Ved/husker ikke  (3)  

 
Q28 Kørte du med GPS, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Husker ikke  (3)  

 
Q29 Tror du, at GPS'en var en medvirkende faktor til, at du kørte imod kørselsretningen? 
(vælg gerne flere, hvis relevant) 

▢ Nej  (1)  

▢ Ja, den distraherede mig  (2)  

▢ Ja, den vildledte mig  (3)  

▢ Ja, jeg var ved at taste noget ind på den  (4)  

▢ Ved ikke  (5)  
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Q30 Anvendte du anden elektronik, da du kørte imod kørselsretningen? (vælg gerne flere, 
hvis relevant) 

▢ Jeg kørte med radioen tændt  (1)  

▢ Jeg anvendte min mobil  (2)  

▢ Jeg anvendte en iPad/tablet  (3)  

▢ Jeg anvendte en computer  (4)  

▢ Andet, hvad:  (5) _______________________________________ 

▢ Jeg anvendte ikke anden elektronik  (6)  

▢ Husker ikke  (7) 

 
Q31 Tror du, at denne elektronik var en medvirkende årsag til, at du kørte imod kørselsret-
ningen? (vælg gerne flere, hvis relevant) 

▢ Nej  (1)  

▢ Ja, den distraherede mig  (2)  

▢ Ja, jeg interagerede med elektronikken (fx tastede noget ind eller læ-
ste/så noget)  (3)  

▢ Ved/husker ikke  (4)  

 
Q32 Var der passager(er) med i bilen, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Husker ikke  (3)  
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Q33 Hvem var din(e) passager(er)? (vælg gerne flere, hvis relevant) 

▢ Ven(ner)  (1)  

▢ Ægtefælle/samlever  (2)  

▢ Eget barn/egne børn  (3)  

▢ Andres barn/børn  (4)  

▢ Anden familie  (5)  

▢ Kollega(er)  (6)  

▢ Fremmed(e) person(er)  (7)  

▢ Andre, hvem:  (8) ________________________________________ 

▢ Husker ikke  (9)  

 
Q34 Opdagede passageren/passagererne, at I kørte imod kørselsretningen? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Ved/husker ikke  (3)  
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Q35 Hvad gjorde passageren/passagererne, da vedkommende lagde mærke til, at I kørte 
imod kørselsretningen? (vælg gerne flere, hvis relevant) 

▢ Ringede 1-1-2  (1)  

▢ Sagde, at jeg skulle vende om  (2)  

▢ Sagde, at jeg skulle stoppe  (3)  

▢ Sagde, at jeg skulle køre fra ved næste frakørsel  (4)  

▢ Sagde, at jeg skulle fortsætte min kørsel  (5)  

▢ Gjorde ingenting  (6)  

▢ Andet, hvad:  (7) _______________________________________ 

▢ Husker ikke  (8)  

 
Q36 Hvorfor lagde passageren/passagererne ikke mærke til, at I kørte imod kørselsretnin-
gen? (vælg gerne flere, hvis relevant)Passageren/passagererne: 

▢ Sov  (1)  

▢ var påvirket af alkohol/stoffer  (2)  

▢ var påvirket af helbredsmæssige forhold  (3)  

▢ var distraheret, af hvad:  (4) _____________________________ 

▢ Andet, hvad:  (5) ______________________________________ 

▢ Ved/husker ikke  (6)  
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Q37 Var du påvirket af alkohol, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Ja, meget  (1)  

o Ja, en lille smule  (2)  

o Nej  (3)  

o Husker ikke  (4) 
 
 
Q38 Var du påvirket af euforiserende stoffer, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Ja  (1)  

o Nej  (2)  

o Husker ikke  (3)   

 
Q39 Var du påvirket af nogen helbredsmæssige problemer, da du kørte imod kørselsretnin-
gen? (vælg gerne flere, hvis relevant) 

▢ Jeg havde smerter  (1)  

▢ Jeg fik et epileptisk anfald  (2)  

▢ Jeg var dement  (3)  

▢ Jeg var træt  (4)  

▢ Jeg var forvirret  (5)  

▢ Jeg var påvirket af en psykisk sygdom  (6)  

▢ Andet, hvad:  (7) _______________________________________ 

▢ Husker ikke  (8) 
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Q40 Hvordan var din sindstilstand, umiddelbart inden du kørte imod kørselsretningen? 

o Jeg var trist  (1)  

o Jeg var bange  (2)  

o Jeg var vred  (3)  

o Jeg var glad  (4)  

o Jeg var deprimeret  (5)  

o Andet, hvad:  (6) ________________________________________ 

o Jeg var ikke påvirket følelsesmæssigt  (7)  

o Husker ikke  (8)  

 
Q41 Havde du gyldigt kørekort til det pågældende køretøj den dag, du kørte imod kørselsret-
ningen? 

o Ja  (1)  

o Nej, det var udløbet  (2)  

o Nej, det var tidligere blevet inddraget  (3)  

o Nej, jeg havde aldrig haft kørekort  (4)  

o Husker ikke  (5)  

 
Q42 Hvor længe havde du haft kørekort, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Tre år eller mindre  (1)  

o Over tre år  (2)  

o Husker ikke  (3) 
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Q43 Hvor meget kørerutine havde du, da du kørte imod kørselsretningen? 

o Jeg kørte hver dag eller næsten hver dag  (1)  

o Jeg kørte et par gange om ugen  (2)  

o Jeg kørte et par gange om måneden  (3)  

o Jeg kørte næsten aldrig eller aldrig  (4)  

o Husker ikke  (5)  
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Q44 Hvilken betydning har din kørsel imod kørselsretningen haft for dig efterfølgende? (vælg 
gerne flere, hvis relevant) 

▢ Jeg har fået fysiologiske mén (der er ting, som min krop ikke længere 
kan)  (1)  

▢ Jeg har fået psykologiske mén (angst, stress, depression el.l.)  (2)  

▢ Jeg er holdt op med at køre bil  (3)  

▢ Jeg er holdt op med at køre på motorveje  (4)  

▢ Jeg er holdt op med at køre om natten  (5)  

▢ Jeg er holdt op med at køre, når jeg er påvirket af alkohol/stoffer  (6)  

▢ Jeg er holdt op med at køre alene  (7)  

▢ Jeg kører langsommere  (8)  

▢ Jeg er mere stresset, når jeg kører bil  (9)  

▢ Jeg har skiftet min GPS  (10)  

▢ Jeg er holdt op med at køre med GPS  (11)  

▢ Andet, hvad:  (12) _______________________________________ 

▢ Det har ikke påvirket mig eller min kørsel  (13)  

▢ Ved/husker ikke  (14) 
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Q45 Er du 

o Mand  (1)  

o Kvinde  (2)  

o Andet  (3)  

o Ønsker ikke at oplyse  (4) 

 
Q46 Hvilket årstal er du født? 

 
Q47 Hvad var din primære beskæftigelse den dag, du kørte imod kørselsretningen? 

o Jeg var arbejdsløs  (1)  

o Jeg var studerende  (2)  

o Jeg havde arbejde på deltid eller fuld tid  (3)  

o Jeg var pensionist  (4)  

o Husker ikke  (5)  

 
Q48 De næste par spørgsmål handler om, hvordan du generelt er som bilist. 
Du skal altså ikke længere tænke på en specifik hændelse, men i stedet svare ud fra, hvor 
ofte du gennemsnitligt oplever de forskellige udsagn. 
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Q49 For hvert af følgende punkter vil vi bede dig angive, hvor ofte - hvis nogensinde - den 
slags er sket for dig.  

 Aldrig 
(1) 

Næsten 
aldrig 

(2) 

Af og 
til (3) 

Ret 
ofte (4) 

Hyppigt 
(5) 

Næsten 
hele 

tiden (6) 

Kører meget tæt på 
eller blinker ad den 
forankørende for at 
få vedkommende til 
at køre hurtigere el-
ler skifte vognbane 

(1)  

o  o  o  o  o  o  

Glemmer hvor du 
har parkeret din bil i 

et parkeringshus 
med flere etager (2)  

o  o  o  o  o  o  

Svinger til højre ind 
på en større vej ind 

foran en bil, som 
nærmer sig fra din 

venstre side, og som 
du ikke har set, eller 

hvis hastighed du 
har fejlvurderet (3)  

o  o  o  o  o  o  

Overskrider bevidst 
hastighedsgræn-

serne sent om afte-
nen eller meget tid-

ligt om morgenen (4)  
o  o  o  o  o  o  
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Q50 For hvert af følgende punkter vil vi bede dig angive, hvor ofte - hvis nogensinde - den 
slags er sket for dig. 

 Aldrig 
(1) 

Næsten 
aldrig (2) 

Af og til 
(3) 

Ret 
ofte (4) 

Hyppigt 
(5) 

Næsten 
hele 
tiden 
(6) 

Fordybet i tanker 
eller distraheret 
lægger du ikke 

mærke til fodgæn-
gere ved et fod-
gængerfelt eller 

ved en fodgænger-
overgang med tra-
fiklys, der lige er 
skiftet til rødt for 

dig (5)  

o  o  o  o  o  o  

Fejlvurderer mod-
kørendes ha-

stighed ved over-
haling (1)  

o  o  o  o  o  o  

Kommer ind i en 
forkert bane ved en 
rundkørsel eller på 
vej hen mod et vej-

kryds (2)  
o  o  o  o  o  o  

Læser en færd-
selstavle forkert og 

kører ud af en 
rundkørsel ad den 

forkerte vej (3)  
o  o  o  o  o  o  

Bliver indblandet i 
uofficielle "kapløb" 
med andre bilister 

(4)  
o  o  o  o  o  o  
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Q51 Hvilke tiltag ville du foreslå til at forebygge kørsel imod kørselsretningen på motorveje? 

 
Q52 Hvis der er nogen aspekter af din oplevelse, som vi ikke har spurgt ind til, eller hvis du 
har lyst til at beskrive hændelsen med dine egne ord, er du velkommen til at skrive i neden-
stående felt.  
Hvis du har nogen yderligere kommentarer til undersøgelsen, er du også velkommen til at 
skrive dem her: 
 
Q53 Må vi kontakte dig i et telefoninterview angående dine oplevelser?  Vi er meget interes-
serede i at høre mere omkring oplevelser vedrørende kørsel imod kørselsretningen på mo-
torveje. Derfor afholder vi interview med deltagere fra denne spørgeskemaundersøgelse. I 
interviewet får du lejlighed til at fortælle mere detaljeret om episoden. Vi kan tilbyde dig et 
gavekort på 200 kr. som tak for din deltagelse i interviewet. Hvis du har lyst til at deltage i et 
interview, eller vil høre mere om muligheden, så indtast din e-mailadresse eller dit telefon-
nummer i nedenstående felt. Du vil efterfølgende blive kontaktet hurtigst muligt.  
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12.2 Bilag 2 – Interviewguide 
 

Intro Optagelse af interview; det er svært at lytte og skrive. Det slettes 
efterfølgende. 
Prøv at beskrive hændelsen så godt du kan med dine egne ord. 
 

Før hændelsen Beskriv den dag, hvor hændelsen fandt sted. Hvad var der sket 
tidligere på dagen? 
Var der sket noget særligt den dag? 
Hvor var du på vej hen? Hvor kom du fra? 
Hvilket humør var du i? 
 

Omstændigheder 
uden for bilen 

Hvornår på dagen fandt hændelsen sted? 
Hvordan var lysforholdene? Vejbelysningen? 
Hvordan var vejret? 
Kan du huske, hvordan der så ud, der hvor du startede med at 
køre imod kørselsretningen? Er der nogle særlige detaljer, du 
lagde mærke til? Skilte, vejmarkering, vejudformning. 
 

Omstændigheder in-
den i bilen 

Hvordan var situationen inde i bilen? 
Var der noget i bilen, som påvirkede dig eller tog din opmærk-
somhed? 
Var du alene i bilen? 
Hvis passagerer: Hvordan reagerede passageren? 
 

Hændelsen Hvordan reagerede du, da du kørte imod kørselsretningen? 
Lagde du mærke til noget særligt? 
Hvad tænkte du? 
 

Konsekvens Har hændelsen påvirket dig efterfølgende? 
Fx har du ændret den måde, du kører bil på? Brugen af elektro-
nik? Kørsel alene/i mørke? 
 

Afhjælpende foran-
staltninger 

Har du nogen ideer til, hvad man kunne have gjort, for at fore-
bygge din hændelse? 
Har du nogen generelle ideer til, hvad man kan gøre for at 
stoppe kørsel imod kørselsretningen? 
 

Afrunding Er der noget, du gerne vil tilføje? 
Tak for din hjælp! 
Gavekort 
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12.3 Bilag 3 – Tabel over litteratur anvendt i litteraturstudiet 
Nedenfor findes en tabel litteraturen anvendt i litteraturstudiet. Tabellen er tiltænkt at lette 
opslag af henvisninger under læsning af litteraturstudiet. 
 
Tabel 1: Litteratur om spøgelsesbilisme fra perioden 2010-2018. Hver artikel er tildelt et nummer, som 
vil blive brugt til at referere til artiklen senere i denne litteraturundersøgelse. 

Nr. Årstal Forfattere Land Metode Resultater 

[1] 2018 Atiquzzaman 
& Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som hen-
holdsvis øger og mindsker risi-
koen for spøgelsesbilisme. 

[2] 2018 Das, Dutta, 
Jalayer, Bi-
beka & Wu 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[3] 2018 Das, Avelar, 
Dixon & Sun 

USA Ulykkesdata Faktorer, som er overrepræsen-
terede i forbindelse med spøgel-
sesbilisme. 

[4] 2018 Faruk, Al-
Deek, Sandt & 
Rogers 

USA Ulykkesdata Hændelser med spøgelsesbi-
lisme kan finde sted over stræk-
ninger, som varetages af forskel-
lige autoriteter. Der er derfor brug 
for samarbejde. 

[5] 2018 Finley & Miles USA Eksperiment på 
lukket bane 

Forskellige tiltag gjorde det ikke 
lettere for alkoholpåvirkede bili-
ster at identificere ”wrong way”-
skilte i mørke. 

[6] 2018 Jalayer, Pour-
Rouholamin & 
Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[7] 2018 Jalayer, Sha-
banpour, Pour-
Rouholamin, 
Golshani & 
Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[8] 2018 Kayes, Al-
Deek, Sandt, 
Rogers & Car-
rick 

USA Før/efter- 
analyse 

Spørgeskema 

Både LED- og RFB-skilte reduce-
rer forekomsten af spøgelsesbi-
lisme, men RFB-skilte har størst 
effekt. 

[9] 2018 Lin, Ozkul, 
Guo & Chen 

USA Litteraturstudie 

Fokusgruppe- 
interview 

Spørgeskema 

Simulatorforsøg 

RFB-skilte er den mest effektive 
intervention imod spøgelsesbi-
lisme ud af de inddragne. 

[10] 2018 Ponnaluri USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 
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[11] 2018 Sandt & Al-
Deek 

USA Ulykkesdata Model til at beregne den optimale 
placering af interventioner. 

[12] 2018 Wertanen, 
Staves, Al-
Deek, Sandt, 
Carrick & Ro-
gers 

USA Spørgeskema Forskellige karakteristika ved 
spøgelsesbilisme. Desuden kan 
man med fordel advare trafikan-
ter om spøgelsesbilisme igennem 
navigationsudstyr. 

[13] 2017 Baratian-
Ghorgi & Zhou 

USA Litteraturstudie Ikke alle stater lever op til de fo-
reskrevne standarder, og under-
søgelser fra nogle stater har vist, 
at standarderne ikke er nok. 

[14] 2017 Sandt, Al-
Deek & Ro-
gers 

USA Ulykkesdata Model, som kan vise risikoen for 
spøgelsesbilisme. 

[15] 2017 Wang & Zhou USA Ulykkesdata 

Feltobservatio-
ner 

Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

Desuden en tjekliste til evaluering 
af sikkerheden. 

[16] 2016 Jalayer, Zhou 
& Zhang 

USA Eksperiment i 
trafikken 

GPS’er kan vildlede chaufføren, 
hvis sideveje og frakørselsramper 
er tæt på hinanden. 

[17] 2016 Ponnaluri USA Ulykkesdata 

Eksperiment i 
trafikken 

Et bud på en politisk prioritering i 
forbindelse med forebyggelse af 
spøgelsesbilisme. 

[18] 2016 Ponnaluri USA Ulykkesdata 

Spørgeskema 

Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

Desuden er eksperter dårlige til 
at vurdere effekten af tiltag imod 
spøgelsesbilisme. 

[19] 2016 Pour-Rouhola-
min & Zhou 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[20] 2016 Pour-Rouhola-
min, Zhou, 
Zhang & Turo-
chy 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[21] 2016 Rogers, Al-
Deek, Alomari, 
Gordin & Car-
rick 

USA Anmeldelser og 
sigtelser 

Modeller for risikoen for spøgel-
sesbilisme på specifikke veje og 
typer af til-/frakørsler. 

[22] 2016 Zhou, Zhao, 
Gahrooei & 
Tobias 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 
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[23] 2015 Baratian-
Ghorgi, Zhou, 
Jalayer & 
Pour-Rouhola-
min 

USA Ulykkesdata Den foreslåede model kan hjælpe 
med at forudsige risikoen for spø-
gelsesbilisme I forbindelse med 
en bestemt frakørselsrampe. 

[24] 2015 Kemel Frankrig Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[25] 2015 Pour-Rouhola-
min, Zhou, 
Jalayer & Wil-
liamson 

USA Litteraturstudie Forskellige vejtekniske tiltag, som 
kan henholdsvis øge eller mind-
ske risikoen for spøgelsesbilisme. 

[26] 2015 Rogers et al. USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[27] 2015 Rogers, Al-
Deek, Alomari, 
Consoli & 
Sandt 

USA Ulykkesdata 

Spørgeskema 

Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

Beskrivelse af vidners reaktioner 
på spøgelsesbilisme. 

[28] 2015 Sandt, Al-
Deek, Rogers 
& Alomari 

USA Spørgeskema Kun 10% af vidner rapporterer 
spøgelsesbilisme, men vidner 
ændrer adfærd af at have oplevet 
spøgelsesbilisme. 

[29] 2015 Zhou et al. USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[30] 2014 Baratian-
Ghorgi, Zhou 
& Shaw 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i fatale ulykker 
med spøgelsesbilisme sammen-
lignet med andre typer af ulykker. 

[31] 2014 Pour-Rouhola-
min, Zhou & 
Shaw 

USA Spørgeskema Forskellige tiltag, som kan mind-
ske risikoen for spøgelsesbilisme. 

[32] 2014 Xing Japan Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 

[33] 2012 Morena & Leix USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme og på 
denne baggrund mulige interven-
tioner. 

[34] 2010 Lathrop, Dick 
& Nolte 

USA Ulykkesdata Forskellige faktorer, som er over-
repræsenterede i forbindelse 
med spøgelsesbilisme. 
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