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 E 
n spøgelsescyklist er en cyklist, 

som cykler mod færdselsret-

ningen, det vil sige i den for-

kerte side af vejen. Betegnel-

sen spøgelsescyklist er inspireret af spøgel-

sesbilist, som er en bilist, der kører mod 

færdselsretningen typisk på en motorvej. 

Spøgelsesbilisme har i en lang årrække haft 

stor opmærksomhed i både medier og 

blandt fagfolk, da sådan spøgelsesadfærd 

kan medføre meget alvorlige trafikulykker.

Fænomenet spøgelsescyklisme har der-

imod ikke fået meget opmærksomhed. Det-

te er paradoksalt, da denne adfærd udgør 

en potentiel stor ulykkesrisiko i form af kol-

lisioner med biler til/fra sidevejene og kryd-

sende fodgængere, som ikke forventer cyk-

ler fra den ”forkerte” side, samt frontalkol-

lisioner på cykelstien mellem modkørende 

cyklister.

Ved den årlige uddeling af GF Fondens 

Trafikpris, som har til formål at støtte pro-

jekter, der fremmer trafiksikkerheden, vandt 

Via Trafik i december 2020 for vores forslag 

om at undersøge spøgelsescyklisme nær-

mere. Formålet med projektet har været at 

komme med et bud på, hvor mange de er, 

hvem de er, hvor farlige de er, hvorfor de 

findes, og hvordan antallet kan reduceres. 

For at give svar på dette har vi i 2021 gen-

nemført seks forskellige delundersøgelser, 

se faktaboks. Nærværende artikel opsum-

merer de vigtigste fund. Der henvises til vo-

res rapport for mere information om meto-

de og resultater [1].

En tredjedel røde spøgelsescyklister
Spøgelsescyklister udgør i gennemsnit 1,4 

% af den samlede cykeltrafik på de 21 loka-

liteter, hvor vi har foretaget analyse af cy-

keltrafiktællinger. Andelen er i gennemsnit 

lavere på strækninger (0,9 %) end i kryds 

(2,0 %). Generelt varierer andelen meget fra 

sted til sted fra 0 % helt op til 33 %.

Vi foreslår at opdele spøgelsescyklister i 

såkaldte grønne, gule og røde spøgelses-

cyklister, som er cyklister, der cykler hen-

holdsvis kort (under 50 meter), mellemlangt 

(50-500 meter) og langt (over 500 meter) 

mod færdselsretningen. Vi foreslår denne 

nuancering, da dem, som cykler den læng-

ste distance mod færdselsretningen, alt an-

det lige udgør den største risiko/udfordring. 

Vi har her fundet, at der i runde tal er 1/3 
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grønne, 1/3 gule og 1/3 røde spøgelses-

cyklister.

Ifølge vores spørgeundersøgelser har 

halvdelen af danske trafikanter mødt spø-

gelsescyklister mindst én gang i den se-

neste uge, og hver femte cyklist har selv 

cyklet mod færdselsretningen inden for 

den seneste uge.

Spøgelsesruter med mange 
spøgelsescyklister
I runde tal er spøgelsescyklisterne fordelt 

med 3/4 på cykelsti/bane, 1/5 på fortov, 

1/20 i fodgængerfelter og 1/100 på køre-

banen. Der cykles længst som spøgelses-

cyklist på cykelsti/bane, noget kortere på 

fortov og af naturlige årsager kortest i 

fodgængerfelter.

Der er tæt sammenhæng mellem spø-

gelsescyklisme og vejudformning. Spøgel-

sescyklister findes i høj grad langs flerspo-

rede veje og på strækninger med midter-

rabat. Bydelens udformning og sammen-

sætning i form af placering af væsentlige 

destinationer i forhold til hinanden har li-

geledes stor betydning for omfang af spø-

gelsescyklisme. Cyklister krydser fx sjæl-

dent en bred vej med meget trafik og mid-

terrabat to gange for at komme i en nær-

liggende butik, som ligger 400 meter bor-

te og på samme side af vejen.

Vores analyser viser, at nogle stræknin-

ger som følge af disse vej-, trafik- og by-

planmæssige kendetegn har mange spø-

gelsescyklister. Vi foreslår, at sådanne 

strækninger betegnes som spøgelsesru-

ter. Vi har pt. ikke klart defineret dette be-

greb, men det kan fx være ruter med over 

2 % spøgelsescyklister eller ruter, hvor to 

ud af tre spøgelsescyklister er røde.

Et eksempel på en spøgelsesrute er 

Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus, 

hvor spøgelsescyklisterne udgør 16 % af 

de cyklende på ruten (235 af 1456 regi-

strerede cyklister). I morgentrafikken er 

andelen hele 21 %. Forklaringen er, at ve-

jen er meget bred og vanskelig at krydse 

som følge af blandt andet parkering i mid-

terrabatten, samtidig med at boliger, er-

hverv og uddannelsesinstitutioner ligger 

på samme side af vejen.

En typisk spøgelsescyklist
En typisk spøgelsescyklist er populært 

sagt en ung mandlig cyklist uden hjelm 

og cykeltøj, som cykler på en almindelig 

cykel på cykelstien på en flersporet vej 

med midterrabat.

Konkretiseret er cirka 60 % mænd og 

40 % kvinder. Derudover cykler mænd ge-

nerelt længere mod færdselsretningen 

end kvinder.

De fleste spøgelsescyklister er 18-29 

år (43 %) efterfulgt af de 30-39-årige (17 

%). Dette er en overrepræsentation i for-

hold til den generelle aldersfordeling i cy-

kelpopulationen i Aarhus.

38 % af spøgelsescyklisterne bruger 

cykelhjelm. Dette er således en anelse 

mindre end generel hjelmbrug, som var »

Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus er et godt eksempel på en spøgelsesrute, hvor der er mange spøgelsescyklister. Her er der 
”fanget” hele tre spøgelsescyklister på ét billede. Foto: Via Trafik.

UNDERSØGELSESMETODER: 

Studiet af spøgelsescyklisme omfatter seks 
delundersøgelser: 1) Litteraturstudie af 
danske og udenlandske studier, erfaringer 
og tiltag, 2) analyse af 21 stræknings- og 
krydstællinger af næsten 100.000 cyklister i 
København og Aarhus, 3) registrering i 
trafikken af kendetegn og adfærd for 750 
spøgelsescyklister i Aarhus, 4) 
videooptagelse og -analyse af konflikter på 
fem lokaliteter i Aarhus, 5) stopinterview i 
trafikken af 50 spøgelsescyklister og 6) 
landsdækkende survey med 1.010 
repræsentativt udvalgte danske trafikanter.
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47 % i 2020. 3 % bruger cykeltøj. Om den-

ne andel er større eller mindre end cykel-

populationen generelt vides ikke.

Hovedparten (cirka 6 ud af 10) cykler 

på almindelige cykler, efterfulgt af moun-

tainbike, klassisk cykel og ladcykel. Der er 

færrest, som cykler på udledningscykler, 

elcykler og racercykler. El-løbehjul og må-

ske ladcykel er overrepræsenteret i for-

hold til den generelle fordeling.

En bevidst handling
Blandt alle adspurgte er det, i modsæt-

ning til spøgelsesbilisme, en helt bevidst 

handling at cykle mod færdselsretningen. 

Det er samtidig de allerfleste (over 90 %), 

som ved, at dette er en ulovlig handling.

Der er mange årsager til at cykle mod 

færdselsretningen, og de hyppigst angiv-

ne er:

• Det er bare en kort strækning.

• Det er den korteste vej.

• Det er den hurtigste vej.

• Krydsning af vejen to gange undgås.

• Der er kun få/ingen modkørende 

cyklister.

• Det er vanskeligt at krydse vejen på 

grund af trafik, fysiske barrierer eller 

vejarbejde.

Syv gange så farligt
Vores undersøgelser viser, at risikoen for 

konflikter (nærved-uheld) i gennemsnit 

er cirka syv gange så stor for spøgelses-

cyklister (2,3 konflikter pr. 100 cyklister) 

som for cyklister, der cykler med færdsels-

retningen (0,3 konflikter pr. 100 cyklister). 

Estimatet skal dog tages med forbehold 

på grund af begrænset data. Estimatet 

gælder også kun for selve lokaliteten. Der 

er således ikke foretaget en vurdering af, 

hvor meget farligere det er at cykle mod 

færdselsretningen på hele ruten, i forhold 

til at skulle cykle en ”omvej” og skulle kryd-

se vejen to gange.

De fleste spøgelsescyklist-konflikter 

(cirka 3/4) var med andre cyklister/el-lø-

behjul efterfulgt af konflikter med per-

sonbiler (cirka 1/5). I vores studie obser-

verede vi ingen konflikter med gående.

Konflikterne opstod primært på cykel-

stier, hvor der også er flest spøgelsescyk-

lister. Der var desuden flest konflikter i 

signaregulerede kryds og færrest i vige-

pligtsregulerede kryds og på strækninger, 

men dette kan ikke generaliseres på grund 

af begrænset data.

På trods af denne høje ulykkesrisiko 

angiver cirka halvdelen af de adspurgte i 

begge vores spørgeundersøgelser, at der 

ikke er forhøjet ulykkesrisiko forbundet 

med at cykle mod færdselsretningen. Her 

er der således uoverensstemmelse mel-

lem faktisk og oplevet risiko.

Mange risikokompenserer alligevel de-

res adfærd især ved at være mere opmærk-

somme eller cykle langsommere. Nogle 

cykler også på fortovet eller trækker cyk-

len, hvis der kommer andre trafikanter.

Tiltag mod spøgelsescyklisme
Spøgelsesadfærden er som beskrevet ofte 

en bevidst handling for at undgå forsin-

kelser eller omvejskørsel. Tiltag kan der-

for i særlig grad rettes mod cyklisten eller 

infrastrukturen. De vigtigste er:

• By- og trafikplanlægning af nye områ-

der med fokus på fænomenet.

• Flere og bedre krydsningspunkter.

• Etablering af dobbeltrettede cykelstier, 

hvor det er hensigtsmæssigt.

• Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion 

med fokus på fænomenet.

• Målrettede kampagner og politikontrol.

• Skolevejsanalyser og trafiksikkerheds-

planer for skoler.

• Løbende/opfølgende dataindsamling 

og -analyse.

Denne undersøgelse har givet mange svar, 

men der er stadig ubesvarede spørgsmål 

og spørgsmål, som kan besvares endnu 

bedre. I vores rapport har vi givet en grun-

dig gennemgang af mange supplerende 

delundersøgelser, man med fordel kan gå 

videre med. De mest oplagte er: 1) Analy-

se af ulykker med henholdsvis spøgelses-

cyklister og cyklister generelt for Danmark, 

for udvalgte byer eller for konkrete stræk-

ninger, 2) videoobservation og -analyse for 

flere lokaliteter for at få verificeret den esti-

merede ulykkesrisiko og 3) dybdegående 

kvalitative interviews med udvalgte spø-

gelsescyklister for at få et endnu mere nu-

anceret indblik i deres oplevelser og erfa-

ringer som spøgelsescyklist. 
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En typisk spøgelsescyklist i form af en ung mandlig cyklist uden hjelm og cykeltøj som cykler på en almindelig cykel på cykelsti-
en på en flersporet vej med midterrabat, samt eksempel på en typisk mulig konflikt mellem en spøgelsescyklist og en bil som 
skal ind eller ud fra en sidevej. Foto: Via Trafik.


