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Förord 

Föreliggande rapport är framtagen vid institutionen för Samhällbyggnad och naturresurser vid Luleå 
tekniska universitet med syfte att redovisa resultaten från en utvärdering av teknik främst avseende 
förståelse av ett varningssystem för fordon i fel körriktning. 

 

Projektet har finansierats av Trafikverket med kontaktperson Gunnar Vikström. Ståndpunkter, slutsatser 
och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarnas och överensstämmer inte nödvändigtvis med 
Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde. 

 

Vi har i detta projekt samarbetat med eller fått information från flera olika parter; trafikanter, boende, 
företag och myndigheter. Utan deras tillmötesgående hade det inte varit möjligt att genomföra detta 
projekt. Vi riktar därför ett stort tack till alla som på något sätt deltagit. 

I denna rapport beskrivs den händelse då ett fordon färdas mot körriktningen i motsatt trafiks körfält. 
Det är en ovanlig omständighet men som allt oftare rapporteras. En orsak kan vara fler 
mötesseparerade vägar. Det förefaller också att begrepp och benämningar inte riktigt har hunnit 
etableras fullt ut för ett fordon mot färdriktningen. Inledningsvis i detta arbete användes benämningen 
”ghost drivers” som arbetsnamn för fordonsförare som färdas mot körriktningen i fel körfält, delvis lånat 
från danskans ”spøgelsesbilister”. Det har emellertid under arbetets gång visat sig att uttrycket är 
relativt ovanligt i Sverige, likaså den direkta översättningen ”spökförare”. I dagsläget förefaller det som 
att det saknas ett etablerat begrepp i Sverige för den typ av händelse då ett fordon färdas mot 
körriktningen. Benämningen ”wrong-way driver” är det vanligaste namnet vi mött under vårt arbete i 
projektet, och då oftast från andra länder. Eftersom engelska uttryck blir allt mer vanliga i det svenska 
språket har vi valt att huvudsakligen använda benämningen wrong-way driver eller wrong-way driving 
vilket också är benämningen som formellt används i England och USA. 

 

Författarna: 

Peter Rosander, Charlotta Johansson 

Peter.Rosander@ltu.se - Charlotta.M.Johansson@ltu.se 

 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) 

Luleå tekniska universitet, 2015 

www.ltu.se

http://www.ltu.se/
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Sammanfattning 

Huvudsyftet med detta projekt har varit att genomföra en utvärdering av ett system som detekterar och 
varnar för den händelse då ett fordon färdas mot färdriktningen i motsatt trafiks körfält samt undersöka 
trafikanters förståelse av informationen från systemet. 
 
Vid en trafikplats har en avfart från väg E4 har utrustats med vägmonterade sensorer som detekterar 
fordon i fel riktning. Sensorerna är batteridrivna och laddas via solceller. De aktiverar trådlöst, via en 
gateway, vägmarkörer (ljusbrickor) utplacerade på vägstolpar längs avfarten. Ett blixtrande/rinnande 
rött ljus ger förare som kör mot färdriktningen en visuell varning. 
 
I England och USA kallas ett fordon i fel färdriktning för ”wrong-way driving”, i Danmark 
spøgelsesbilister, i Tyskland geisterfahrer men det svenska språket har ingen motsvarighet. Det medför 
också att det är svårare att hitta svensk information i olycksdatabasen STRADA samt i annan litteratur. 
 
En litteraturstudie visade att det är mycket sällsynt med litteratur som berör svenska förhållanden om 
fordon i fel färdriktning. Däremot finns det ofta omskrivet beträffande engelska och amerikanska 
förhållanden med statistik. 
 
Brister i skyltning, utformning eller belysning kan vara orsaker till att en förare kör mot färdriktningen. 
Fler orsaker kan vara att föraren är alkohol- eller drogpåverkad, trött, sjuk eller gör det fullt medvetet. 
 
Intervjuer med trafikanter, Polisen, Sveriges Radios trafikredaktion och Trafikverket har genomförts för 
att öka kunskapen om hur vanligt förekommande denna typ av felkörning är. Svaren tyder på att det är 
ganska vanligt, men det saknas officiell statistik beträffande hur ofta det sker, ofta beroende på att det 
inte skett en verklig olycka. 
 
Statistikinsamling är mycket viktigt för att kunna arbeta med utveckling av trafiksäkerhet. Viktiga beslut 
måste grundas på fakta och beträffande wrong-way driving förefaller det finnas stora mörkertal. 
 
Vid en observationsstudie fick 13 personer besvara frågor angående hur man upplevde 
varningssystemets visuella varning med rinnande rött ljus. Fyra personer svarade att man skulle stanna 
och vända eller backa därifrån om man skulle mötas av en sådan ljuskombination, resterande nio 
personer skulle troligen fortsätta. De flesta tyckte att synbarheten var mycket bra vid de 
ljusförhållanden som var vid observationstillfället. De flesta förknippade det röda ljuset med en varning 
eller vägledning av något slag men det var inte självklart att man skulle stanna eller vända. 
 
Tre månaders loggningsdata från testplatsens sensorer visade att det vid fyra tillfällen färdats fordon 
mot körriktningen. Dessa har verifierats med video. Ett av fordonen fortsatte upp längs avfarten trots 
mötande trafik och blixtrande varningsljus medan tre backade tillbaka eller vände. Sensorerna som 
detekterar fordon behöver kalibreras för att bättre kunna särskilja fordonriktningar. 

Det finns flera aktörer som samlar in trafikinformation, Polisen, Trafikverket, Sveriges Radios 
Trafikredaktion, SOS Alarm, kommuner är några. I dagsläget finns ingen tydlig samverkan mellan dessa 
för att snabbt nå ut med viktig information till trafikanterna. En nationell databas där de olika 
informationskällorna rapporterar in händelser skulle i dagsläget öka möjligheten att ge trafikanterna 
information snabbt. 

Inom en förhållandevis kort tidsperiod, i princip tre veckor, körde 4 förare mot färdriktningen på 
testplatsen. Detta skedde på en enda plats i Sverige. Hur vanligt förekommande är det då i hela Sverige? 
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1 Inledning 

Bakgrunden till detta arbete har sitt ursprung i projektet iRoad (http://www.iroad.se) där fokus varit 
att utveckla intelligenta vägmarkeringar. Ett av flera utpekade användningsområden för denna ITS-
lösning är att detektera, visualisera, varna och informera förare som kör i fel riktning mot övrig trafik. 
Som en avknoppning till iRoad-projektet har VIT-projektet (http://iroad.se/VIT) gått vidare och 
etablerat en testplats där tekniken testas. 

Utveckling av de tekniska delarna av vägmarkörerna har pågått under flera år men det har saknats en 
utvärdering av om och hur en förare förstår och påverkas av informationen från systemen. Dessutom 
saknas kartläggning om hur vanligt är det att förare kör ”fel” på det sätt som avses i denna 
undersökning. Detta projekt har därför genomförts för att öka kunskapen inom dessa områden. 

Eftersom det kan finnas flera situationer och orsaker till att ett fordon färdas mot körriktningen bör 
det förtydligas vad som avses i detta projekt. Det är ett fordon som färdas i fel riktning mot övrig 
trafik, på en mötesseparerad eller enkelriktad väg. Det kan vara en 2+1 väg eller motorväg med 
tillhörande på- och avfarter eller andra liknande vägar. Ett fordon som kommer över i mötande 
körfält på en vanlig väg på grund av till exempel halka, trötthet eller väjning är inte vad som avses i 
denna utvärdering. 

  

http://www.iroad.se/
http://iroad.se/VIT
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2 Syfte 

Huvudsyftet med detta projekt har varit att genomföra en utvärdering av ett system som detekterar 
och varnar för den händelse då ett fordon färdas mot körriktningen i motsatt trafiks körfält. 
Där ingår också att undersöka trafikanters förståelse av informationen från systemet samt redovisa 
statistik. För att uppnå detta syfte har följande genomförts: 

• Analys av svensk statistik beträffande wrong-way driving 
• En litteraturstudie 
• Intervjuer med polisen och Sveriges Radios trafikredaktion samt Trafikverket 
• Analyser av olycksstatistik 
• Telefonintervjuer med trafikanter 
• En observationsstudie 
• Analys av data från testplatsen 

 

3 Platsbeskrivning inklusive teknik 

Försöksplatsen är belägen vid trafikplats Antnäs, i Norrbottens län, cirka 15 kilometer sydväst om 
Luleå där väg 94 möter E4, se figur 1 och 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Trafikplats Antnäs. 
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Figur 2. Avfartsramp trafikplats Antnäs. 

Väg E4 är på denna sträcka mötesseparerad med vajerräcke och har två körfält i respektive riktning. 
Trafikplatsen har en planskild korsning med av- och påfartsramper i riktning mot nordost- och 
sydväst på väg E4. En omständighet som gör trafikplatsen mer komplex och särskilt intressant för 
detta försök är att väg 94 korsas av två intilliggande viadukter samt att det finns indikationer på att 
det förekommit en del incidenter med wrong-way driving där. 

På testplatsens avfartsramp som markerats i figur 2 har två par vägmonterade sensorer (figur 3) 
frästs ned i beläggningen vid rampens två anslutningar mot väg 94. Sensorernas uppgift är att 
detektera om ett fordon färdas i fel riktning längs rampen, dvs. om ett fordon färdas mot nordost 
upp mot väg E4. De kommunicerar trådlöst via en teknikbox med vägmarkörer (ljusbrickor) som 
placerats på stolpar längs avfartsrampen. Sensorerna är placerade nära väg 94 så att ett fordon i fel 
körriktning ska kunna detekteras tidigt. 

 

Figur 3. Sensor för fordonsdetektion. 

 
Avfartsramp 
som studeras 

E4 

Väg 94 

Viadukter Viadukter 

Här stod personerna vid 
observationsstudien 
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Vägmarkörerna består av totalt 20 ljusbrickor, LED-guide, som i detta fall monterats på stolpar längs 
avfartsrampens respektive sidor, se figur 5. Ljusbrickorna kan även fräsas ned i vägens beläggning. 
Avståndet mellan stolparna är 10 meter vilket innebär att brickorna placerats på en total sträcka av 
90 meter, se figur 4 och 5. Ljusbrickorna innehåller lysdioder med strömförsörjning via batteri som 
laddas med inbyggda solceller. Då ljusbrickorna aktiveras av sensorerna, dvs. vid en detektion av ett 
fordon i fel körriktning, visas en ljussekvens med ett parvis ”rinnande” rött ljus som rör sig ned mot 
korsningen där rampen möter väg 94. En förare på väg i fel körriktning möter alltså ett rinnande, rött 
ljus. Varje par av brickor blixtrar mycket snabbt tre gånger, efter 0,2 sekunder blixtrar nästa par o.s.v. 
Hela sekvensen upprepas nio gånger innan ny detektion krävs. Ljuset är enbart synligt från ”fel” håll, 
dvs. för de eventuella trafikanter som färdas mot körriktningen, detta för att ljusbrickorna innehåller 
lysdioder med riktat ljus. 

Om en detektion av ett fordon sker, aktiveras även en kamera som spelar in en videosekvens av 
händelsen. Syftet är att kunna få information om vad som händer och hur en trafikant reagerar och 
agerar. Det är inte möjligt att via filmen se fordonets registreringsnummer eller förare. Däremot går 
det se varifrån fordonet kom, om fordonet stannar, backar, vänder eller fortsätter upp på väg E4 mot 
körriktningen samt om blixtljusen aktiverats. 

 

Figur 5. Ljusbrickor monterade på stolpar. 

Figur 4. Skiss över försöksplatsen. 

 

  

90 
meter 
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4 Metoder 
4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts där ett flertal ord och kombinationer av ord med anknytning till 
fordon i fel körriktning ingått. Sökningarna har gjorts i publikationsdatabasen Scopus, 
(http://www.scopus.com) en referensdatabas för vetenskapliga tidskriftsartiklar i alla ämnen, 
vetenskapliga, tekniska, medicinska och samhällsvetenskap inklusive humaniora. 

4.2 Olycksdata 
Insamling av olycksstatistik från Sverige mellan åren 2010-2014 har i första hand skett via 
vägolycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), ett informationssystem för 
data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Databasen innehåller uppgifter från 
polis och sjukvård. Trafikanalys (www.trafa.se) är en annan källa där information hämtats. Det har 
även inhämtats olycksstatistik angående wrong-way driving via Internet från några andra länder. 

4.3 Intervjuer 
För att få ökad kännedom om fordon i fel körriktning har intervjuer med olika parter genomförts. 

4.3.1 Med trafikanter 
Som ett led i att öka kunskapen om kännedom om och förekomsten av så kallad wrong-way driving 
genomfördes telefonintervjuer under april månad 2015 med boende i Antnäs, Luleå kommun, 
Norrbottens län. Antnäs ligger ca 17 km sydväst om Luleå centrum intill väg E4, se figur 6 nedan. 
Läget gör att en stor del av de boende pendlar in till kommuncentrat både för arbete, skola och nöjen 
och den mest naturliga vägen att nyttja är väg E4 mot nordost. 
 
 

 
Figur 6. Antnäs samt centrala Luleå. 
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Urvalet av respondenter har främst skett genom ett geografiskt urval, men även ålder och 
könsfördelning har beaktats. Kravet var också att personerna skulle vara mellan 18-84 år och 
innehavare av körkort. Intervjun bestod av tre huvudfrågor kompletterade med uppgifter om kön 
och födelseår. Intervjun genomfördes med hjälp av en guide, se bilaga 1. Beroende på svar kunde 
följdfrågor tillkomma. 

De tre huvudfrågorna var: 

• 1. Har du hört talas om fordon som färdas mot mötande trafik i fel körfält? 
• 2. Har du eller någon bekant sett/mött något fordon som färdats i fel körfält, mot mötande 

trafik i närheten av Antnäs? 
• 3. Har du sett/hört om någon liknande händelse någon annanstans än i Antnäs? 

I de fall någon av ovanstående frågor besvarades med ”ja” fick personen redogöra så detaljerat som 
möjligt om händelsen. Exempel på följdfrågor personerna fick besvara: var, när, omständigheter, 
väglag, ljusförhållanden, riktning, hastighet, vad hände mm. 

Respondenterna fick vid samtalets början information om att deras svar var helt anonyma och inga 
uppgifter skulle kunna kopplas till någon enskild person. Beroende på vilka svar som lämnades fanns 
följdfrågor för att få ytterligare information. Intervjuerna skedde endast med personer mellan 18-
84 år med kravet att de skulle inneha körkort för minst personbil. 

4.3.2 Med polisen 
Ytterligare information angående wrong-way driving har inhämtats från flera källor. Polisens 
länskommunikationscentral i Luleå har kontaktats för att få deras uppfattning av förekomsten av 
wrong-way driving (Polisen 2015). 

4.3.3 Med Sveriges Radio 
Sveriges Radios Trafikredaktion sänder regelbundet information angående händelser, väglag mm. på 
vägarna i hela Sverige.  De får information bland annat från SOS Alarm, polisen, trafikanter och 
Trafikverket, därför har Trafikredaktionen använts som en källa via samtal för att öka kunskapen om 
wrong-way driving (Sveriges Radio 2015:1). 

4.3.4 Med Trafikverket 
Trafikverket genomför djupstudier av alla dödsolyckor på väg för att få en så bred kunskap om 
olyckorna som möjligt. I studierna försöker man hitta orsaker till olyckorna, till exempel om de berott 
på förare, fordon eller vägmiljö. Trafikverket har därför lämnat uppgifter om vad djupstudierna 
kunnat visa beträffande wrong-way driving. Dessutom har personal med koppling till Trafikverkets 
Trafikledningscentraler kontaktats (Trafikverket 2015:1). 
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4.4 Fältobservation 
En observationsstudie har genomförts där personer med trafikvana studerat och bedömt 
ljusbrickornas synbarhet och hur man tolkar ljussekvensen som visades i verklig miljö på testplatsen. 
Detta var det primära syftet. Detta genomfördes en tidig kväll i oktober 2015. Väderförhållandena 
var goda, uppehåll och tämligen klart. Det var fortfarande dagsljus så gatubelysningen var inte tänd. 

Personerna saknade tidigare kännedom om ljusbrickorna eller syftet med tekniken. Personerna stod 
placerade vid korsningen intill avfartsrampens slut vid studien och besvarade skriftligt ett 
frågeformulär. Ljusbrickorna aktiverades genom fjärrstyrning av systemet, inga fordon har använts 
för att skapa en detektion. Den sekvens som visades återfinns inte idag i de svenska signal- och 
skyltsystemen i vårt vägnät. Det var därför intressant att undersöka hur självförklarande eller 
intuitiva ljussekvenserna var.  

Ett krav var att deltagarna hade körkort med lägst klass B, dvs. för personbil. Avsikten med 
körkortskrav var att personerna skulle ha erfarenhet från vägtrafik. Det innebar samtidigt att 
samtliga var minst 18 år eller äldre. 

Försöksuppställningen bestod av totalt 20 ljusbrickor monterade på stolpar längs avfartsrampens 
respektive sidor. Avståndet mellan stolparna var 10 meter vilket innebär att brickorna var placerade 
på en total sträcka av 90 meter, se figur 4 och 5. Brickorna var programmerade att visa en ljussekvens 
med ett parvis ”rinnande” ljus som rörde sig mot försökspersonerna. Varje par av brickor blixtrar tre 
gånger, efter 0,2 sekunder blixtrar nästa par o.s.v. Hela sekvensen upprepas nio gånger. 

Gruppen fick studera ljusen stående intill korsningen vid försöksplatsen, se figur 2 och 7. 
Avfartsrampen där ljusen var monterade sluttar ned mot den plats där personerna stod placerade, 
därför bedöms deras ögonhöjd ungefär motsvara sittande i ett fordon. Den förprogrammerade 
blinksekvensen visades för personerna ett antal gånger samtidigt som de fick besvara de sex frågorna 
i formuläret. 

Försökspersonerna var övervägande erfarna förare med många år som körkortsinnehavare. Samtliga 
var för närvarande enbart privatbilister, dvs. ingen var yrkesförare. De flesta hade 
körkortsbehörighet B, tre personer hade även behörighet C, tung lastbil, några ytterligare hade även 
behörighet A för mc. 

4.5 Insamlat data från försöksplatsen 
Försöksplatsen i Antnäs har försetts med utrustning som loggar detektioner av fordon från 
vägsensorer. Sensorerna är placerade i två par på vardera sidan om avfartsrampens körfält. 
Sensorernas teknik bygger på förändringar i magnetfält då ett fordon passerar och de ska i detta fall 
endast registrera fordon som färdas i fel riktning upp mot E4. Vid en detektion aktiveras både 
ljusbrickornas blinksekvens samt en kamera som spelar in en videosekvens av händelsen. Syftet med 
kameran är att kunna avgöra vad som utlöste detektionen samt förstå händelseförloppet, till 
exempel varifrån fordonet kom, om fordonet stannar, backar, vänder eller fortsätter upp på väg E4 
mot körriktningen samt om blixtljusen aktiverats. 
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Figur 7 visar försöksplatsen där sensorer och ljusbrickor monterats. De två körfälten vid slutet på 
avfartsrampen har loggats separat. Körfältet mot Antnäs har ett betydligt högre flöde av fordon. I 
figuren syns även hur platsen är skyltad med tre vägmärken C1 ”förbud mot infart med fordon”. 

  

Figur 7. Försöksplatsen i Antnäs 

De vägmonterade sensorernas detektioner lagras i en databas där det går utläsa vilket sensorpar som 
aktiverats samt tid och datum. Dessa data kan jämföras med de rörliga bilder som spelas in av en 
kamera intill försöksplatsen som aktiveras vid en detektion av ett fordon. Den totala tiden som spelas 
in vid en detektion är 2 minuter och 45 sekunder. Kameran har en minnesfunktion som gör att den 
sparade inspelningen börjar 30 sekunder innan detektion sker. Det gör det möjligt att se fordonets 
rörelser innan detektion, varifrån det kom mm. 

5 Resultat – uppdelade per metod 

Orsaken till att fordon färdas mot körriktningen kan bero på flera orsaker. Nedan nämns några: 

• Bristfällig skyltning och målning 
• Brister i utformning 
• Begränsad sikt 
• Dålig belysning 
• Alkohol- eller drogpåverkan, trötthet, sjukdom 
• En medveten handling, självmord 
• Ovana från ett lands regelverk (t.ex. vänstertrafik) 
• Brister i uppmärksamheten från föraren 

  

E4 mot norr, Luleå E4 mot söder, Piteå 

Sensorer för 
detektion av fordon 

Nedfartsramp 
från E4 

Körfält rakt fram mot 
Piteå eller Måttsund 

Körfält mot Alvik 

Mot Måttsund/E4 norr 

Mot Antnäs 

Refug 

Här stod personerna i 
observationsstudien 
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5.1 Litteraturstudie 
Som nämnts tidigare används det flera benämningar på ett fordon som färdas mot övrig trafik enligt 
definitionen i denna rapport. Det tycks inte finnas någon officiellt vedertagen benämning på svenska 
men i några andra språk förekommer det: 

- Danska – spøgelsesbilister 
- Tyska – geisterfahrer 
- Engelska – wrong-way driving/driver är det vanligaste men det kan även förekomma ghost 

driver. 

Den litteraturstudie som har genomförts har visat att det är ovanligt med svensk information om 
förare som färdas i fel körriktning mot övrig trafik. Sökningarna har gjorts i publikationsdatabasen 
Scopus, (http://www.scopus.com) en referensdatabas för vetenskapliga tidskriftsartiklar i alla 
ämnen, se tabell 1. Då sökorden ”ghost driver” och ”spökförare” testas förekommer inga träffar, 
däremot påträffas wrong-way driving ett flertal gånger. Dessutom har ett flertal ord och 
kombinationer av ord med anknytning till fordon i fel körriktning ingått.  

Tabell 1. Genomförda sökningar i Scopus. 

Sökord Tot antal träffar Antal relevanta träffar 
“ghost driver” 2 0 
ghost AND driver 42 0 
spökförare 0 0 
spökbilist 0 0 
spøgelsesbilist 0 0 
geisterfahrer 1 ? 
"wrong-way driver" 15 ~8 
"wrong-way driving" 23 2 från sökningen ovan men 

förutom dessa, 6 st relevanta 
"wrong-way crash" 5 1 
"wrong direction" >600 ? 
 

Mycket av litteraturen som påträffades innehåller studier av olyckor från olika delar av världen 
(främst USA) och ITS-teknik. Det har genomförts en del försök med skyltning, bommar och ITS-
lösningar. Många undersökningar avser olika system som ska stoppa eller varna för fordon i fel 
körriktning. Utformning och skyltning samt orsaker till felbeteenden är också vanligt förekommande i 
litteraturen. Ingen av de forskningsrapporter och artiklar som hittats berör i någon större grad 
förhållandena i Sverige. Det finns dock ett examensarbete från Chalmers (Eberl 2013). I studien har 
wrong-way driving studerats bland annat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv där jämförelser 
gjorts mellan Sverige, Danmark och Österrike. Eberl konstaterade att det saknas statistik beträffande 
wrong-way driving i Sverige. 

En publikation från dåvarande Vägverket i Sverige, The Road to ITS (Vägverket 2009) berör i ett 
kapitel ITS-system för wrong-way driving. Den innehåller ingen rikstäckande statistik om svenska 
förhållanden utan hänvisar till danska undersökningar. Publikationen beskriver Sveriges första system 
som varnar förare som kör fel. Det finns i Gunnerstorp utanför Varberg på en avfart där väg 41 möter 
E6/E20. Systemet är baserat på mastmonterade sensorer och aktiverar blinkande lampor, fem på 
vägytan samt totalt fyra lampor på stolpar intill avfarten om ett fordon färdas mot körriktningen. 
Enligt publikationen har ett fordon detekterats av systemet. Ett annat system som beskrivs finns på 
Öresundsbron för övervakning av trafiken. Med detta är det även möjligt att varna övriga trafikanter 
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för fordon i fel körriktning. Under år 2007 har 68 incidenter relaterade till wrong-way driving 
registrerats. 

I USA är fenomenet wrong-way driving välkänt. I augusti 2014 presenterade Institute of 
Transportation Engineers (ITE 2014) en artikel med en översikt av wrong-way driving I USA mellan 
åren 2004-2011. Resultaten från undersökningen visade att i medeltal skedde 269 dödsolyckor per år 
med 359 omkomna årligen som var relaterade till wrong-way driving. National Transportation Safety 
Board, NTSB undersöker bland annat olyckor på motorväg och beskriver i flera rapporter wrong-way 
driving. 

5.2 Olycksdata 

5.2.1 Danmark 
Läsningen visar att olyckor beroende på wrong-way driving förekommer och att statistik som visar 
detta finns, dock mycket bristfälligt från Sverige. Vejdirektoratet i Danmark (Vejdirektoratet 2015:1) 
presenterar både statistik och ger råd till andra trafikanter beträffande wrong-way driving. Under 
åren 2000 till 2014 har det skett flera registeringar av fordon som färdats i motsatt riktning, se 
figur 8. 

 

Figur 8. Registrerade wrong-way drivers i Danmark per år (Vejdirektoratet, 2015:1). 

Det har även sammanställts en rapport från 2011 (Vejdirektoratet 2015:2) där olyckor relaterade till 
wrong-way driving i Danmark mellan åren 1999-2009 har analyserats. Av 100 personer var 58 % av 
förarna påverkade på något sätt som inverkade på deras förmåga att köra och uppfatta saker. Av 
dessa var 35 % påverkade av alkohol och 10 % hade mentala problem. 75 % av alla olyckor skedde i 
mörker, vanligt var att man hade tagit fel avfart från en större cirkulationsplats och därmed färdats 
mot körriktningen på motorväg. 8 personer omkom, 9 skadades allvarligt och 7 fick lindriga skador. 
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5.2.2 Sverige 
Sökningar i svenska trafikolycksrapporteringssystemet STRADA efter wrong-way driving ger liten 
vägledning. Då det saknas en vedertagen benämning i Sverige är det mycket svårt att finna olyckor 
relaterade till wrong-way driving och sökningarna får därför ske med hjälp av nyckelord som kan 
finnas i olyckans beskrivande text. Texterna är skrivna av poliser och/eller vårdpersonal och kan 
därför variera i hur utförligt och detaljerat olyckan beskrivits. Vissa sökord som till exempel ”fel sida” 
ger många träffar men det är en beskrivning som passar in på många olyckstyper och innebär därför 
att det måste genomföras ytterligare analyser från resultaten av ett sådant sökord. Det kan finnas 
olyckor i STRADA som beror på wrong-way driving men mörkertalen kan vara stora om det inte 
tydligt framgår av fritextbeskrivningen. Dessutom registreras enbart olyckor kända av polis eller 
sjukvård i STRADA. Det innebär att incidenter som inte lett till en olycka eller andra händelser som 
polis och sjukvård inte känner till därför saknas i databasen. Å andra sidan finns Trafikverkets 
djupstudier där det sker en noggrann utredning av dödsolyckor i trafiken där det är mycket troligt att 
det framkommer om olyckan berott på en wrong-way driving. Eftersom det endast sker vid 
dödsolyckor saknas även där incidenter och lindrigare olyckor.  

De resultat av sökningar som gjorts i STRADA visas i tabell 2. I första kolumnen redovisas hur många 
personer som skadats eller omkommit på grund av en konstaterad wrong-way driving. Andra 
kolumnen anger de sökord som använts. Sökningar med flera hundra träffar har ej kunnat 
detaljgranskas på grund av det höga antalet olyckor och kan därför innehålla någon olycka av den 
typen. Det har totalt identifierats 17 olyckor som kan kategoriseras som wrong-way driving (i tabellen 
finns 18 men en av olyckorna förekommer på två olika sökord). De har hittats genom att läsa 
fritextbeskrivningarna noggrant och i vissa fall har det även krävts att olycksplatsen lokaliserats exakt 
för att kunna avgöra hur förhållandena sett ut. Det sökord som identifierade flest olyckor var ”mot 
färdriktning”. 

I dessa olyckor omkom 2 personer och 33 skadades på något sätt. 
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Tabell 2. Resultat från sökningar i STRADA. 

Kriterier Tidsperiod: 2010-01-01 - 2014-12-31 

Sökt på hela Sverige, olyckor, hela databasen, källa: polis och/eller sjukvård 
Platsbeskrivning/platstyp: Alla 
Trafikantkategori: personbil, lätt lastbil, tung lastbil, okänd lastbil, buss 
Olyckstyp: M = möte motorfordon 

     Wrong-way driving 
info 
(x) = här ingår någon 
olycka relaterad till 
wrong-way driving 

Olycksbeskrivning 
(använt sökord): 

Döds-
olyckor 

Allvarliga 
olyckor 

Måttliga 
olyckor 

Lindriga 
olyckor 

Totalt antal 
olyckor 

 ghost, ”ghost rider” 
spökförare, spökbilister, 
spök 

0 0 0 0 0 

 motsatt 25 61 115 367 600 

 körfält 85 98 184 564 987 

 ”fel fil” 1 1 9 15 27 

 ”fel sida” 73 101 186 490 909 

(x) Totalt 2 wrong-
way olyckor, 1 
omkommen person, 
2 lindrigt skadade 

”fel körriktning” 1 1 1 6 9 

(x) Totalt 5 wrong-
way olyckor, 1 
omkommen person, 
1 allvarligt skadad, 1 
måttligt skadad, 7 
lindrigt skadade 

”fel färdriktning” 1 1 2 5 9 

(x) Totalt 9 wrong-
way olyckor, 12 
allvarligt skadade, 4 
måttligt skadade, 6 
lindrigt skadade 

”mot färdriktning” 0 4 4 7 17 

 ”mot körriktning” 1 1 1 3 7 (varav 1 
olycka med 
oskadade) 

(x) Totalt 2 wrong-
way olyckor (varav 
en från “mot 
färdriktning, ingår ej 
i skadestatistiken 
här). 1 allvarligt 
skadad. 

mitträcke 4 8 8 27 50 (varav 3 
olyckor med 
oskadade) 

 vajerräcke 3 4 4 26 42 (varav 5 
olyckor med 
oskadade) 

 INGET SÖKORD 171 515 3259  3945 
 ”wrong-way” ”wrong-

way driver” ”wrong-way 
driving” 

    0 
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5.3 Intervjuer 

5.3.1 Telefonintervjuer med trafikanter 
Totalt ingick 84 personer i urvalet av trafikanter i telefonintervjuerna. Bland dessa lämnade 51 
personer svar vilket gav en svarsfrekvens på 69 %. Bland dem som inte lämnade svar var den främsta 
orsaken att de inte gick att nå. Några saknade körkort och utgick därför och endast en person ville 
uttryckligen inte delta i intervjun. 

• 27 män och 24 kvinnor lämnade svar, totalt 51 personer 
• Medelåldern var 52 år 
• Åldersfördelning enligt tabell 3 

 

Tabell 3. Åldersfördelning bland respondenterna. 

Ålder 18-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-84 
Antal 3 1 12 11 6 7 10 1 

 

Inledningsvis fick respondenterna en kort beskrivning av vad som avses med ”wrong-way driving” 
och att den företeelsen ska skiljas från ett fordon som kommer över mot mötande trafik på en vanlig 
väg utan separerade körfält. 

5.3.1.1 Intervjusvar 
Nedan redovisas en sammanfattning av de svar som respondenterna lämnade. Under respektive 
fråga finns en sammanfattning med antal och andel svar samt texter där respondenternas svar 
återges. Texterna är en beskrivande sammanfattning tolkat av författarna. 

Fråga 1: Har du hört talas om fordon som färdas mot mötande trafik i fel körfält? 

Med frågan avsågs att ta reda på om respondenten hört talas om ”wrong-way driving” tidigare. 

• 82 % (42 personer) svarade Ja 
• 18 % (9 personer) svarade Nej 

”… hört på radion och läst i tidningen…” 
”… nyheterna, läst på nätet, Facebookgrupp i Antnäs…” 
”… radion, trafikinformationen. Det är ju en skräck det där, att det ska komma en sån där ”flygande 
bil”…” 
”… känner till att det händer men inte ofta, läst i tidningen…” 
”… kan tänka mig att avfarten från e4an från Luleåhållet skulle kunna se ”inbjudande ut” att köra upp 
på, det var väl där det hade hänt någon gång för längesen…” 
”… var med om detta igår! Nästan kusligt att du ringer och frågar om detta idag…” 
”… har sett någon som var på väg att köra upp åt fel håll, den kom från Älvsbyhållet (från nordväst, 
väg 94, förf.anteckning) och skulle köra norrut på E4. Den var nära att ta av för tidigt…” 
”… jobbar efter väg och har sett en del som kör åt fel håll...” 
”… har sett det en gång, i Gäddvik…” 
”… hört talas om fenomenet, sett att det varit nära att hända i Antnäs…” 



22 
 

”… jag möter dem ibland och hör ibland på radion…” 
”… känner till via en kamrat som varit med om det…” 
”… hörde på radion när vi var i Gammelstad för två dagar sedan….” 

En stor andel hade alltså hört talas om detta. De allra flesta uppgav någon form av media som källa, 
dvs. radio, tv, tidningar, internet. Ett av de mer vanliga svaren var att man hört varningar via radion. 

Fråga 2: Har du eller någon bekant sett/mött något fordon som färdats i fel körfält, mot mötande 
trafik i närheten av Antnäs? 

Frågan avsåg att i första hand få kännedom om någon observerat ”wrong-way driving” i närområdet 
intill Antnäs. Vad begreppet ”i närheten av” innebär kan ha olika betydelse för olika människor. 
Avståndet in till centrala Luleå är som tidigare angivet ca 17 km. 

• 29 % (15 personer) svarade Ja 
• 71 % (36 personer) svarade Nej 

”… har sett folk vara på väg upp på fel påfart i Antnäs. Har även sett en bil som åkte nedför uppfarten 
mot Piteå i Antnäs, den måste ju också ha varit och kört åt fel håll innan. Min sambo såg en bilist från 
Älvsbyn som svängde upp på E4an mot Luleå innan viadukten, alltså också den åt fel håll…” 
”… min mamma såg det en gång, tror det var i närheten av Måttsundsviadukten…” 
”… jag har sett det hända. Söder om Gäddviksbron, bilen körde söderut i nordligt körfält, hände för 
något år sedan, kvällstid (lite efter rusningstrafik), tror det var en förvirrad äldre farbror, tror att han 
hann svänga av innan det skedde en olycka. Såg senast i helgen att en var på väg upp på E4an åt fel 
håll på samma ställe, jag tutade så att den kom på sig i tid…” 
”… har sett en bil som kom från Älvsbyn och var på väg att svänga upp på E4an (åt fel håll), men kom 
på sig i tid…” 
”… grannen har mött någon en gång, kommer inte ihåg var det var. Om man kommer från Älvsbyn 
och kör under E4an mot Måttsund så kan man ju egentligen bara svänga vänster upp på E4an mot 
Luleå, där såg jag en gång en som var på väg att köra upp åt höger (på avfarten från Piteå-hållet) 
men den kom på sig i tid och vände…” 
” en släkting mötte en bil i fel körriktning för ungefär två år sedan. Det var antingen här i Antnäs eller 
på väg 97, kommer inte riktigt ihåg…” 
”… det har hänt mig tre gånger, nedanför Kaspersbacken och vid avfarten till Måttsund. Alla 
gångerna har jag varit på väg söderut, ena gången mötte jag bilen i mitt körfält, de andra gångerna 
var bilen på andra sidan mitträcket (också på väg söderut, men i norrgående körfält). Har sänkt 
farten och hållit åt sidan. Det var dagsljus, barmark. Två gånger norska fordon och en gång en äldre 
person…” 
”… en bekant har mött en bil i fel körriktning mellan Antnäs och Ersnäs, vet inte om det var i norr- 
eller södergående körfält. Jag har själv mött en bil på avfarten när man kommer från Luleå och 
svänger av E4an i Antnäs, fick väja åt sidan och blinka, det var barmark…” 
”… hört att det har hänt vid på- och avfarterna i Antnäs. Finns ju skyltar, men möjligt att man skulle 
kunna markera på något ytterligare sätt. Om man kommer från Antnäs och ska upp på E4an så är det 
lätt hänt att komma upp på avfarten. Skulle kanske underlätta om man flyttade på ena avfarten så 
att de inte låg mitt mot varandra…” 
”… mellan Antnäs och Ersnäs, blev ingen olycka av det. Min kamrat åkte i södergående riktning mötte 
en bil på väg åt fel håll, i vinterväglag, mitt på dagen. Lite trafik på vägen…” 
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”… det var vid Gäddviksbron, jag var på väg norrut och sett att de hade bucklat till mitträckena…” 
”… I Gäddvik, bilen var på väg norrut och jag var på väg söderut. De hittade en parkeringsplats och 
vände ganska snart såg jag i backspegeln. Jag drog slutsatsen att de måste ha kört upp på vägen i 
Måttsund (ungefär 3 km bort). De körde väldigt sakta och såg inte påverkade ut. Det var förmiddag 
och barmark…” 
De svar som lämnades i fråga 2 innebar att vissa observationer som skett låg på ett ungefärligt 
avstånd upp till 10 km från Antnäs, ofta på sträckan mot norr mellan Antnäs och centrala Luleå. 
Knappt en tredjedel uppgav alltså att de själva varit med om eller fått berättat detta från någon 
närstående. 

Fråga 3: Har du sett/hört om någon liknande händelse någon annanstans än i Antnäs? 

• 73 % (37 personer) svarade Ja 
• 27 % (14 personer) svarade Nej 

”… upplevde det förra veckan. Kom från IKEA i Haparanda, mötte en bil där det var enfiligt, ungefär 
500 meter norr om Persön. Bilen var så nära mitträcket så att det ändå gick att mötas, men om vi 
hade varit en långtradare så hade det inte gått. Personen körde in där det är som en hårnål…” 
”… på vägen mot Boden (väg 97) har jag hört varning om detta, ungefär kring Gammelstad…” 
”… läst någon gång i tidningen att det hänt på väg 97 mot Boden…” 
”… har sett en bil på väg upp på E4an åt fel håll vid Gäddvik, alltså på väg upp på avfarten man ska 
använda när man kommer söderifrån…” 
”… efter Gammelstadsvägen har jag mött en bil i fel körriktning. I Notviksrondellen mötte jag en som 
kom på vänster sida, jag kom från stan och den kom ifrån Gammelstadhållet…” 
”… hört talas om att det hänt vid Måttsund och även vid avfarten till Storheden (tror jag). Om jag inte 
minns fel så mötte jag en gång en bil på väg 97 som var på väg söder ut i norrgående körfält på 97an 
i närheten av Sunderby sjukhus…” 
 ”… en kompis var på väg söderut på E4an i närheten av Haparanda då den mötte en bil som körde 
norrut i södergående körfält…” 
”… hört på radion att det hänt vid Rutvik…” 
”… jag tror det har hänt mellan Rutvik och Persön…” 
”… hört på radion att det händer ganska ofta, ganska ofta mellan Piteå och Luleå, och även mellan 
Luleå och Boden…” 
”… hörde att det hänt längre norrut också på E4an, kan ha varit kring Töre…” 

I denna fråga framkom ofta att man hört ett trafikmeddelande på radion eller läst i tidningen men att 
man inte minns exakt var det skett. Några kunde dock ange plats varav de flesta låg i Norrbotten och 
på väg 97 eller E4an.  

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att flera av respondenterna sett eller mött ett fordon i fel 
körriktning, ofta i närområdet av Antnäs. Trots att det är ett förhållandevis litet urval människor som 
intervjuats är det flera som berättar om incidenter, inte bara i Antnäs utan även på andra platser. En 
undersökning i större skala skulle därför kunna tillföra värdefull information om hur vanligt 
förekommande fenomenet med ” wrong-way driving” är. Samtliga beskrivningar som 
respondenterna lämnat är bara incidenter. Ingen har berättat om en verklig olycka med kollision eller 
personskador. Det styrker misstankarna om att det kan finnas ett stort mörkertal för dessa 
händelser. 



24 
 

5.3.2 Polisen 
Intervjun med polisens länskommunikationscentral i Luleå visade att de saknar statistisk 
dokumentation som direkt kan särskilja dessa olyckor från övriga. Deras uppskattning är att det sker 
mycket få olyckor av denna typ som kommer till deras kännedom och menar att oftast får man 
påringning via SOS Alarm då någon trafikant larmat. Det kan också vara svårt för polisen att hinna 
kontrollera ett larm eftersom fordonet oftast har hunnit långt bort från platsen, och trafikanten 
kanske insett sitt misstag och vänt eller på annat sätt korrigerat sitt misstag. Om ingen olycka 
inträffat saknar därför polisen ofta kännedom om trafikant eller eventuella incidenter. 

5.3.3 Sveriges Radios Trafikredaktion samt Öresundsbron 
Trafikredaktionen på Sveriges Radio ger information och varningar till trafikanterna om olyckor, 
väglag, vilt, vägarbeten mm. som sänds ut. Det förekommer någorlunda regelbundet att det går ut 
varningar via Sveriges Radio om fordon som färdas i fel körriktning. På Sveriges Radios 
Trafikredaktion har man uppskattat hur många gånger det sänds meddelanden om fordon som 
färdas mot färdriktningen. Man har ingen exakt siffra, det är en subjektiv bedömning som personalen 
gjort, men i genomsnitt ungefär 8-12 gånger per månad sänds meddelanden om bil mot 
färdriktningen – beräknat på hela dygnet och i hela Sverige. Även här finns mörkertal då man inte får 
kännedom om alla fordon som kör mot färdriktningen och egen statistik saknas. Många 
trafikreportrar har nämnt särskilda påfarter som genererar bil mot färdriktning – särskilt 
Öresundsbron som inte ger möjlighet att svänga av från innan trafikanten är i Danmark. Enligt 
trafikledningen vid Öresundsbron har man kännedom om att under första halvåret 2015 var det 34 
fordon som färdades mot färdriktningen vid bron. 

 

5.3.4 Trafikverket 

5.3.4.1 Djupstudier 
Trafikverket genomför djupstudier av alla dödsolyckor på vägarna. Det kan liknas med en 
motsvarighet till flygets haverikommission – en utredning av olyckorna för att få en så klar bild som 
möjligt över olycksförlopp, orsaker mm. Några frågor man alltid försöker få svar på är om olyckan 
berodde på brister i fordon, trafikmiljö eller trafikanten. Under de senaste 15-18 åren hittar man 
ungefär 9-10 dödsolyckor där trafikanten färdats mot körriktningen. De orsaker man fått fram är 
flera, allt från självmord, bristfällig skyltning till sjukdom eller förvirring. Dessa svar stödjer de resultat 
som framkommit i STRADA, lyckligtvis är det inte vanligt med dödsolyckor orsakade av wrong-way 
driving, men hur många incidenter som inte leder till olycka tycks förbli obesvarat. 
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5.3.4.2 Trafikledningscentraler 
Trafikverket har vägtrafikledningscentraler, Gävle, Göteborg och Malmö och Stockholm. Syftet med 
verksamheten är att få en säkrare och effektivare framkomlighet på våra vägar samt minskad 
miljöpåverkan. Tillsammans täcker de fyra centralerna hela landet med bemanning 24 timmar om 
dygnet, året runt. Trafik Stockholm drivs gemensamt av Trafikverket och Stockholms stad medan de 
övriga trafikledningscentralerna drivs av Trafikverket. De ansvarar även för att aktuell 
trafikinformation når ut till trafikanter och övriga intressenter via bland annat radio, webb och 
mobila tjänster. 

 

 

Figur 9. Skiss av Trafikverkets vägtrafikledning. 

Enligt de personer som kontaktats är förekomsten av wrong-way driving väl känt. Teknik för att 
detektera fordon i fel körriktning finns i flera av de vägtunnlar som ligger i Stockholm och Göteborg. 
Utrustningen kan också finnas på vissa större broar. Från 2013 har man kännedom om 16 000 
detektioner från dessa system, men många är felaktiga beroende på t.ex. fåglar, regn eller att det 
pågått vägarbeten som genererat fordon i fel riktning. Hur stor andel av dessa som avser verkliga 
felkörningar är inte känt då systemen är automatiska. Norra länken i Stockholm har 18 fordon i fel 
körriktning sedan mars 2015 fram till början av november. Personerna som intervjuats anger både 
benämningen ”fordon i fel körriktning” och ”spökbilister” som arbetsnamn för denna typ av 
felkörningar. 
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5.4 Fältobservation 
I observationen vid försöksplatsen ingick 13 försökspersoner som övervägande var erfarna förare 
med många år som körkortsinnehavare. Samtliga var för närvarande enbart privatbilister, dvs. ingen 
var yrkesförare. De flesta hade körkortsbehörighet B, tre personer hade även behörighet C, tung 
lastbil, några ytterligare hade även A för mc. Tabell 4 innehåller sammanställningar av 
försökspersonernas status som fordonsförare. I bilaga 2 finns en mer detaljerad beskrivning. 

 

Tabell 4. Försökspersonernas status. 

Kön 7 kvinnor, 6 män 

Medelålder 59 år 

Antal år med körkort, medel 40 år 

Genomsnittlig årlig körsträcka 1346 mil 

 

Försökspersonerna fick sex frågor att besvara med anknytning till de ljusbrickor som visades 
(bilaga 3). Nedan beskrivs frågorna och en fullständig sammanställning av svaren finns i bilaga 4. 

Första frågan syftade till att bedöma hur synbarheten av ljusen upplevdes. Deltagarna fick ge betyg 
på en 5-gradig skala där 1 betydde ”mycket svårt att uppfatta” och 5 ”mycket enkelt att uppfatta”. 
Samtliga personer utom en gav betyget 5 vilket innebär ett medelbetyg på 4,92. 

I den andra frågan fick de beskriva vad de såg. Eftersom ingen information lämnats i förväg beskrev 
de flesta personerna ljusen som ett rött rullande och blinkande sken på var sida om vägen som rörde 
sig mot observationspersonerna. 

Den tredje frågan syftade till att undersöka hur personerna tolkade 
ljussekvensen som visades. Några personer tolkade sekvensen som någon form 
av varning utan att specificera detta närmare, några tyckte att ljusen fungerade 
som en förtydligad kantlinje till vägledning för trafiken. Tre personer svarade att 
man tolkade det som en varning att man färdades i en riktning som inte var 
tillåten. 

Fjärde frågan sökte svar på hur man skulle agera om man körde längs en väg och 
denna ljussekvens tändes. Några av de vanligaste svaren var att sänka 
hastigheten, undra om jag kört fel, bli mer uppmärksam och ta det lugnt. Tre 
personer trodde att man skulle tänka ”undrar vad det där var?” och köra vidare. 

I den femte frågan gavs möjlighet för personerna att lämna egna kommentarer till det man sett. Tre 
personer hade inga förslag medan de övriga var överlag positiva till det man sett. Några 
kommentarer som skrevs var: ”syns tydligt, röd färg är bra som varning, det verkar vara ett bra 
alternativ, läckert, har hört att det är någon form av varning, funderar eftersom man inte sett detta 
tidigare, superläckert, mycket bra”. 
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I den sjätte och sista frågan kunde försökspersonerna lämna egna förslag på användningsområde för 
den typ av installation man fått se. Ungefär hälften lämnade inga särskilda förslag, medan några 
bland de övriga skrev följande: 

”varning för fel körriktning, kanske i kombination med en skylt STOP” 
”det ger bra effekt då blixtmönstret är format” 
”vid trafikfara aktiveras ljusen” 
”bra att ha vid vägar som har dålig sikt och belysning” 
”tycker att det fungerar bra” 

Sammanfattningsvis var det fyra personer som trodde att man skulle stanna och vända eller backa 
därifrån om man skulle mötas av en sådan ljuskombination som visades, resterande nio personer 
skulle troligen fortsätta. De flesta tyckte att synbarheten var mycket bra vid de ljusförhållanden som 
var vid observationstillfället. De flesta förknippade det röda ljuset med en varning eller vägledning av 
något slag men det var inte självklart att man skulle stanna eller vända. 
 
Den ljussekvens som visades saknas i de svenska signal- och skyltsystemen i vårt vägnät. Det kan 
därför vara en orsak till att personerna gav olika svar. Generellt tyckte många att det var en bra idé. 

5.5 Data från försöksplatsen i Antnäs 
En analys av sensordata under perioden 2015-06-16 till 2015-11-19 har gjorts. 

5.5.1 Sensordata 
Det finns registrerade sensordata från tiden före mitten av augusti 2015 men dessa saknar verifiering 
av video och ingår därför inte i sammanställningen av data. Under perioden från mitten av augusti till 
slutet av oktober 2015 har ett flertal detektioner registrerats av systemet, se tabell 5. Dessa har 
verifierats mot de videosekvenser som genererats. Resultaten visar att det vid fyra tillfällen färdats 
fordon i fel riktning på avfartsrampen. Resterande detektioner har skett på fordon som färdats i rätt 
färdriktning. Detta tyder på att sensorerna behöver kalibreras ytterligare för att säkerställa 
funktionen. Någon fördjupad analys av systemets tekniska funktionalitet har inte skett i detta 
projekt. För ytterligare teknisk information hänvisas till VIT-projektet (http://iroad.se/VIT). 

Vid de fyra tillfällen som fordon detekterats i fel körriktning på avfartsrampen, har samtliga färdats 
mot färdriktningen på avfartsrampen via körfältet som används för trafik rakt fram mot Piteå eller 
vänstersvängande trafik mot Måttsund/E4 norr. Av dessa fyra fordon har tre kommit från Antnäs och 
ett från Måttsund. 

Tabell 5. Antal verifierade detektioner under perioden 17 augusti till 19 oktober 2015. 

Tidsperiod 
2015-08-17—2015-10-19 körfält mot Antnäs körfält mot Piteå eller Måttsund totalt 
detektion på fordon som 
färdats i rätt färdriktning 65 28 93 

varav konstaterade 
wrong-way driving 0 4 4 

totalt antal detektioner 65 32 97 
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5.5.2 Wrong-Way Driving på försöksplatsen 
Bland de fyra fordon som detekterats av utrustningen och färdats mot körriktningen på 
avfartsrampen har förarna agerat olika. Ingen av händelserna orsakade någon olycka och finns därför 
inte registrerad i STRADA. Nedan beskrivs händelseförloppet för de fyra fordonen: 

1. 2015-10-07 kl. 04.41, mörker, uppehåll. Fordonet kommer från Måttsund, svänger höger upp 
på avfartsrampen men väljer att direkt svänga vänster runt refugen och fortsätter mot 
Antnäs. Ljusbrickorna aktiveras men fordonet har påbörjat svänga runt refugen innan de 
tänds. 

2. 2015-09-28 kl. 20.08, mörker, uppehåll. Fordonet kommer från Antnäs, använder vänster 
körriktningsvisare, svänger vänster upp på avfartsrampen via körfältet mot 
Piteå/Måttsund/E4 norr. Möter tidigt ett annat fordon på väg ned, bägge bromsar in och 
stannar precis då de skall mötas. Fordonet som kört fel backar tillbaka ut på väg 94 och 
fortsätter mot Måttsund/E4 norr. 

3. 2015-09-29 kl. 20.27, mörker, uppehåll. Fordonet kommer från Antnäs, använder vänster 
körriktningsvisare, svänger vänster upp på avfartsrampen via körfältet Piteå/Måttsund/E4 
norr. Möter ett annat fordon på väg nedför avfartrampen, bägge saktar in men stannar ej. 
Fordonet som kört fel fortsätter uppför avfartrampen upp till E4 där det vänder. Fordonet 
kommer tillbaka nedför rampen, ligger till höger som att det ska fortsätta tillbaka mot Antnäs 
men tycks ångra sig precis innan refugen och svänger över till det vänstra körfältet för att 
sedan svänga vänster mot Måttsung/E4 norr 

4. 2015-10-18 kl. 18.28, mörker, uppehåll. Fordonet kommer från Antnäs, använder vänster 
körriktningsvisare, svänger vänster upp på avfartsrampen via körfältet Piteå/Måttsund/E4 
norr. Möter tidigt tre andra fordon på väg ned, bromsar därför och stannar. Därefter backar 
fordonet en liten bit nedför rampen och väljer att vända fordonet mitt på avfartsrampen 
genom att köra framåt och bakåt tre gånger. Under tiden kommer ett fjärde fordon nedför 
rampen men det vändande fordonet hinner precis åka iväg innan de möts. Fordonet som 
kört fel åker tillbaka mot Antnäs. 
 

I de tre senaste fallen ovan är det konstaterat att förarna planerat att svänga uppför avfartsrampen 
genom att de använt körriktningsvisare. I det första fallet går det inte med säkerhet avgöra om 
körriktningsvisaren använts eftersom videons kvalité är låg. Samtliga har också använt samma körfält 
för att färdas mot körriktningen, ingen har färdats fel via körfältet mot Antnäs. 

Det är svårt att avgöra vilken effekt ljusvarningen hade på de som körde fel. Tre av fordonen mötte 
andra fordon samtidigt vilket också kan ha påverkat beteendet. Ett av fordonen fortsatte upp längs 
avfarten trots mötande trafik och blixtrande varningsljus medan tre backade tillbaka eller vände. 

Det finns alltså fyra felkörningar som verifierats med video, men det är okänt om det skett vid fler 
tillfällen som inte detekterats. Det är noterbart att de fyra skett inom en förhållandevis kort 
tidsperiod, i princip inom en treveckorsperiod och samtliga i mörker. 
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6 Diskussion 
6.1 Vägmiljö 
Faktorer som påverkar att en förare kör mot färdriktningen kan vara flera. Oavsett skäl till 
felbeteende kan tekniken som utvärderats i denna rapport bidra till att en förare uppmärksammas på 
sitt fel och undviker att fortsätta. Några tänkbara orsaker till att en förare färdas mot körriktningen 
kan vara: 

• Bristfällig skyltning 
• Brister i utformning 
• Sikt och belysning 
• Alkohol- eller drogpåverkan, trötthet, sjukdom 
• En medveten handling, självmord 
• Ovana från ett lands regelverk (t.ex. vänstertrafik) 

I diskussioner angående den aktuella platsen i Antnäs har det förekommit försök till förklaringar om 
orsaker till att förare kör fel. Platsen är skyltad med tre vägmärken, C1 ”förbud mot infart med 
fordon” och belysningen får anses vara tillfredsställande, refug finns. Samtliga dokumenterade 
felkörningar skett i mörker. Platsen har två intilliggande viadukter (se figur 2), och en tanke är att de 
kan vara en bidragande orsak till att förare ibland valt fel väg upp mot nordost på väg E4 då de 
svänger av från väg 94. Det kan vara så, att man passerat under den första viadukten och då svänger 
vänster i tron att man är på ”rätt” sida om E4 för att fortsätta norrut på E4:an, men verkligheten är 
att då har man endast passerat den mindre väg som ligger parallellt väster om E4. Som framgår av 
den detaljerade beskrivningen ovan från de fyra fordon som färdats mot körriktningen har samtliga 
använt samma körfält för att färdas mot körriktningen, ingen har färdats via körfältet mot Antnäs. 
Det skulle kunna tolkas som att refugen ger ett intryck av att förarna tror att man gör en korrekt 
sväng.  

Det finns ett annat dokumenterat fall med förare som färdas mot körriktningen i närområdet. På 
väg 97 söder om centrala Boden (grannkommun till Luleå) nära trafikplats Svartbyn (figur 10) har ett 
fordon i fel körriktning dokumenterats på en film, se figur 11. Sträckan har mitträcke och 
felkörningen skedde i dagsljus med sol och goda siktförhållanden. Trafikplatsen byggdes för ett antal 
år sedan med av och påfarter mot norr och söder. 
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Figur 10. Svartbyn, väg 97 nära Boden. 

 

 

Figur 11. Fordon mot körriktningen Svartbyn, Boden. Screenshot (YouTube 2014). 

 

6.2 Observationsstudie 
Ljusbrickorna visade i detta utförande endast sken i en riktning, den riktning som visas för föraren av 
ett fordon som färdas mot körriktningen på avfartsrampen. Försökspersonerna kände inte till att det 
röda ljuset enbart var synligt i en riktning, vilket också var en medveten strategi för att de skulle ge 
förutsättningslösa svar. Därför svarade en del att ljuset gav bra ledning för förarna som körde nedför 
avfartsrampen i rätt körriktning. 

Den visuella ljussekvens som visades återfinns inte idag i de svenska signal- och skyltsystemen i vårt 
vägnät. Det var därför intressant att undersöka hur självförklarande eller intuitiva ljussekvenserna 
var. Enligt de svar som lämnades var synbarheten mycket bra vid de ljusförhållanden som var vid 
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observationstillfället och man tyckte det var en bra idé med rinnande ljus. De flesta förknippade 
också det röda ljuset med en varning eller vägledning av något slag. Fyra personer ansåg att man 
skulle stanna och vända eller backa därifrån om man skulle mötas av en sådan ljuskombination, 
resterande nio personer skulle troligen fortsätta. 

Svaren från försökspersonerna antyder att utifrån detta test är denna ljuskombination inte optimal 
för att få en förare att förstå att man färdas mot färdriktningen, och som nämnts ovan saknas denna 
typ av varning i dagens regelverk och kan därför naturligtvis vara en bidragande orsak. En 
kombination av ljusbrickor som tillsammans med skyltning aktiveras, ljussignaler liknande 
traditionella trafiksignaler eller bommar som aktiveras av utrustningen skulle kunna vara en tänkbar 
förbättring. 

6.3 Ljusbrickor 
Ljusbrickorna kan monteras både på vägens yta (nedfrästa i beläggningen) samt som i detta fall på 
stolpar. En fördel med stolpmontering är att de vid vinterklimat inte täcks med snö och is som kan 
ske om de vore placerade på vägytan. En stolpmontering ger också ett bättre skydd mot slitage från 
fordon samt vid snöröjning/isrivning, men samtidigt kan stolparna lätt skadas vid påkörning eller vid 
snöröjning. Ljusbrickornas elförsörjning genereras från ett integrerat batteri som laddas med 
solceller. I dagsläget ger de mörka vintermånaderna i norra Sverige inte tillräckligt med dagsljus så att 
solcellerna kan ladda brickornas batteri tillräckligt för en säker funktion hela vintersäsongen. En 
utveckling av batteriernas prestanda pågår som kan förbättra kapaciteten. 

På försöksplatsen var ljusbrickornas ljus enbart riktat mot de fordon som färdas i fel körriktning. Det 
är möjligt att utrusta brickorna med fler dioder så att även trafik i ”rätt” körriktning blir varnade för 
ett mötande fordon. I detta projekt har inte ljusbrickornas synbarhet undersökts i starkt solsken. 

Sensorerna som detekterar fordon var monterade nära väg 94 för att tidigt kunna aktivera 
ljusbrickorna. Tiden från detektion till att ljusbrickornas blinksekvens påbörjas är kort, kanske mindre 
än 1 sekund. Oberoende hur förhållandena ser ut på en plats där denna teknik kan användas är det 
viktigt att detektera ett fordon tidigt och att varningen aktiveras tidigt. På försökplatsen var sträckan 
med ljusbrickor 90 meter och skulle enkelt kunna förlängas med fler brickor. 

Det system som testats på försöksplatsen är inte särskilt krävande beträffande underhåll efter 
montering eftersom ljusbrickorna och sensorerna är självförsörjande på energi via solcellsdrivna 
batterier. De behöver dock en enhet att kommunicera med, en internetansluten gateway som i detta 
fall är ansluten till en fast strömkälla. En sådan strömkälla skulle troligen kunna ersättas av 
batteripack med laddning från solcellspanel. Enheten styr utrustningen men ger även möjlighet att 
kontrollera anläggningens status eller modifiera inställningar. Om någon av sensorerna eller 
ljusbrickorna skadas och upphör att fungera kan den som ansvarar för vägens underhåll ersätta 
dessa. Detta kan i vissa fall kräva ett TMA-fordon för att uppfylla säkerhetskraven för arbetande 
personal. 

Eberl (2013) har i sin studie berört wrong-way driving och de utvecklingspotentialer som finns 
kopplat till ITS-system. Eberl har även tittat närmare på iRoad-tekniken som denna rapport berör. 
Han skriver också att en lösning som enbart bygger på optisk varning till föraren kanske inte är det 
mest optimala utan kan ses som ett komplement till andra åtgärder. 
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En förstärkning av antalet ljusbrickor skulle förtydliga varningen. Brickor placerade tvärs vägen, 
kanske som ett pilmönster eller i grupper är tänkbara förslag från tillverkaren som också skulle kunna 
öka tydligheten. På flygplatser används belysning nedfälld i beläggningen för att vägleda flygplan, 
därför är det rimligt att anta att det finns potential att använda liknande metoder på vägar. Vi har 
inte funnit någon forskning som visar hur en optimal lösning med avseende på visuell 
varning/vägledning/information skulle vara utformad med denna typ av ljusbrickor. Systemet är dock 
mycket flexibelt, brickorna kan monteras och kombineras på flera sätt. De kan också programmeras 
att blixtra eller lysa på andra sätt, både i tid, ljusstyrka och antal sekvenser. Med andra dioder kan 
också färgen på ljuset ändras om så önskas. Det vore därför intressant med fortsatt forskning kring 
ett optimalt ”utseende” på en installation, en layout som är självförklarande. 

6.4 Teknik 
Som avsnitt 5.5.1 beskriver har systemet även detekterat fordon som färdats i rätt färdriktning. Det 
är dock bättre att utrustningen detekterar en gång för mycket än inte alls, eftersom den i det 
utförande som testats inte stör eller är synlig för den trafik som färdas i rätt körriktning nedför 
avfartsrampen. Sensorernas teknik för att känna av då ett fordon passerar bygger främst på 
förändringar i magnetfält. I dagsläget saknas finansiering till ytterligare utveckling av sensorerna. 
Forskningen kring sensortekniken har pågått länge och det vore därför värdefullt om det gavs 
möjlighet att ytterligare utveckla tekniken. Då avsikten med detta projekt ej var teknisk analys och 
det i denna rapport saknas väsentliga fakta runt tekniken, testerna och vilka beslut som tagits i 
projektet VIT hänvisas läsaren till referenserna avseende VIT-projektet (http://iroad.se/VIT, VIT-pre 
och VIT slutrapport). 

Är det möjligt att använda annan eller kombinera teknik till att varna och förhindra fordon i fel 
körriktning? Fler och fler fordon har fabriksmonterad navigationsutrustning. Några fordonstillverkare 
har som tillval en inbyggd funktion som varnar förare som färdas i fel körriktning (Info 2015). Det 
kräver oftast att kartmaterialet och informationen om vägar är uppdaterad för att kunna fungera 
tillförlitligt. Den information som finns ger inte ett tydligt svar på om tekniken finns tillgänglig för den 
Svenska marknaden. Skyltavläsning är också en funktion som blir allt mer vanlig i fordon. Det innebär 
att en kamera i fordonet läser av de skyltar som passeras. I dagsläget är det vanligast att systemen 
detekterar skyltar som visar tillåten hastighet samt omkörningsförbud, men det finns system som 
även varnar för skyltar som visar att man färdas där det inte är tillåtet (Mercedes 2015). Även här är 
det oklart om systemen är tillgängliga för den svenska marknaden. 

Det finns flera olika system och leverantörer som med hjälp av en uppkoppling mot Internet hämtar 
trafikinformation. Vissa är enriktade mot särskilda målgrupper, till exempel kollektivtrafikresenärer, 
yrkesförare mm. Detta kan vara en fördel då det i områden med mycket stora trafikströmmar kan 
finnas behov av att filtrera informationen. Informationen kan finnas på webbsidor i form av texter, 
med symboler och på kartor. Ett flertal mobilapplikationer finns också som hämtar information från 
olika källor, till exempel andra trafikanter. Gemensamt för de flesta är att de kräver en uppkoppling 
mot Internet vilket kan kräva stora mängder dataöverföring och energiåtgång samt att användaren 
aktiverar funktionen. En nackdel med flera leverantörer är om en trafikant behöver förlita sig på flera 
källor för att säkert täcka upp sin resväg samt att användande av paddor, mobiler eller datorer kan 
påverka trafiksäkerheten negativt. Det vore också värdefullt om det kunde finnas någon form av 
samordning av både in- och utdata till dessa källor för att säkerställa kvalitén.  

http://iroad.se/VIT
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7 Slutsatser 

Utvärderingen av detta system har väckt många nya frågor och tankar. De tankar som tydligast följt 
oss i detta arbete är bristen på information och statistik inom området wrong-way driving i Sverige. 
Det är relativt vanligt med varningar på radion för dessa fordon, lyckligtvis medför inte alla direkta 
olyckor vilket i sin tur förklarar bristen på statistik. Men, om Nollvisionen ska leva vidare med de 
tankar om ett förebyggande trafiksäkerhetsarbete som arbetats fram, är det nödvändigt med bra 
underlag för att kunna genomföra rätt åtgärder som främjar trafiksäkerheten. 

Med fyra konstaterade fall av fordon mot färdriktningen inom en treveckorsperiod på en enda plats i 
Sverige, hur ser då verkligheten ut i övriga landet? 

Det är också lämpligt att titta mer på modern teknik och ITS-lösningar. Idag finns kunskapen om bra 
utformade trafikmiljöer, vägar och trafikplatser, men de mänskliga misstagen kan vara svåra att helt 
förhindra med fysisk utformning som därför kan behöva kompletteras med tekniska lösningar. Det är 
också viktigt att tänka på hur andra trafikanter skulle kunna varnas för mötande trafik. Skyltar, 
blinkande ljusbrickor eller att fordonen kommunicerar med varandra? 

I dagsläget är Sveriges Radios Trafikredaktion den källa som troligen har bästa förutsättningarna för 
att snabbt skicka ut olika typer varningar till trafikanter. Den kräver i de flesta fall ingen större aktiv 
handling från en förare mer än att fordonets radio är påslagen. Genom RDS EON (Sveriges Radio 
2015:2) kan trafikmeddelanden aktiveras och mottagaren bevakar då eventuella inkommande 
trafikmeddelanden även om man lyssnar på andra ljudkällor. Det krävs dock att radiokanalen tillhör 
Sveriges Radio vilket begränsar till viss del då det idag finns flera andra distributörer av utsänd radio. 
Men, idag är det ett snabbt sätt att få ut viktig trafikinformation som säkert kan bidra till att 
förhindra allvarliga olyckor. De som inte har en lika självklar tillgång till radio, till exempel fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer kanske kan använda en mobilapp. 

Förutom via radio ger även RDS vissa navigationssystem möjlighet att ta emot trafikinformation, RDS-
TMC (TMC – Traffic Message Channel). Tekniken bygger på att systemet känner till var enheten 
befinner sig och visar lokal information. Huvudsakligen visas information om vägarbeten, väglag och 
händelser som påverkar framkomligheten på vägarna och där ingår även trafikolyckor. Det är inte 
känt om det förekommer varningar för fordon i fel körriktning. Det finns två tjänsteleverantörer i 
Sverige varav Trafikverket är en. Tjänsten är gratis (Trafikverket 2015:2). 

Även via Internet finns flera källor där trafikinformation för väg sprids. De kräver dock en anslutning 
till Internet och ofta att trafikanten aktivt söker informationen vilket kan påverka både 
trafiksäkerheten och hur snabbt informationen når trafikanterna. 

Möjligheten att utveckla modern teknik för att ge trafikanterna viktig trafikinformation som snabbt 
når ut är god. Mobilappar finns redan och fler är under utveckling. Gemensamt för alla system är 
dock att de är beroende av bra indata. Vart ska en trafikant vända sig som har ett ärende att 
rapportera? Alternativen kan vara flera, Polisen, SOS Alarm, den lokala eller nationella radiokanalen, 
Trafikverket, kommunen m.fl. Då det finns flera mottagare av relevant trafikinformation vore en 
gemensam databas där samtliga informationskällor samlas önskvärt. 
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Flera nya fordon är idag fabriksutrustade med olika system för förarstöd och om dessa kompletteras 
med trafikinformation vore mycket vunnet. Skyltavläsningssystem som varnar för skyltarna 
”fordonstrafik förbjuden” samt ”förbud mot infart med fordon” skulle vara ett bra komplement till 
andra system. 

Det system som utvärderats i detta projekt skulle också kunna kommunicera med fordon, det kräver 
dock att fordonsindustrin enas om någon form av gemensam standard för kommunikation innan det 
skulle fungera fullt ut. Det i sin tur skulle också öppna för möjligheterna att fordon kommunicerar 
med varandra. Förslag på tänkbar informationsöverföring: 

• ett mötande fordon färdas mot mötande trafik (gps rapporterar felkörning) 
• det var halt på vägen (antisladd/antispinn systemet aktiverades) 
• fara på vägen (föraren bromsade kraftigt för vilt eller något annat på vägen) 
• risk för halka (yttertempmätare redovisar temperatur nära noll) 
• kraftig ojämnhet på vägen (det aktiva fjädringssystemet registrerar indata från fjädringen) 
• varning för fordon som kör mycket fort (hastighetsinformation överförs) 
• varning för trött förare (trötthetsvarnare sänder information) 

Det finns en stor andel äldre fordon på de svenska vägarna, därför är i dagsläget Sveriges Radios 
utsändningar värdefulla i kombination med lokala ITS-lösningar för att ge trafikanter relevant 
information och varningar. Det finns situationer då många av de tekniska lösningarna som redovisats 
här troligen skulle ge en begränsad effekt, till exempel om föraren är påverkad av alkohol, droger 
eller är självmordsbenägen men de skulle ändå uppmärksamma föraren om att man gör någonting 
fel eller kunna varna andra trafikanter. Fysiska åtgärder som hindrar ett fordon kan i vissa fall vara 
bättre, bommar kan också skapa ytterligare problem för trafik i ”rätt” färdriktning. Sensorerna som 
ingått i detta test skulle dock kunna användas till att styra många andra lösningar förutom ljusbrickor. 
Både bommar, VMS-skyltar eller signaler är några exempel, och till sist, vad är ett optimalt 
”utseende” på en installation, vilken layout är lätt att förstå för trafikanterna? Det används idag VMS-
skyltar med ett rött kryss vid exempelvis tunnlar, vi har rött ljus i trafiksignaler både i väg- och 
järnvägskorsningar så det röda ljuset bör ge rätt associationer. 

Avslutningsvis några sammanfattade reflektioner som framkommit i detta projekt: 

• Fyra konstaterade fall av fordon mot färdriktningen inom en treveckorsperiod på en enda 
plats i Sverige, hur ser då verkligheten ut i övriga landet? 

• Stor potential för sensorer och ljusbrickor, men ytterligare forskning/utveckling behövs 
• En optimal visuell ljusvarning, hur ser den ut? Fortsatt forskning behövs 
• Potential att fordonen kan varna föraren vid felkörning 
• Sveriges Radios trafikredaktion ger idag via radion en snabb och rikstäckande 

trafikinformation till trafikanter 
• En nationell databas där de olika informationskällorna rapporterar in händelser skulle i 

dagsläget öka möjligheten att ge trafikanterna information snabbt 
• Statistikinsamling är mycket viktigt för att kunna arbeta med utveckling av trafiksäkerhet. 

Viktiga beslut måste grundas på fakta och beträffande wrong-way driving förefaller det 
finnas stora mörkertal. 
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Bilaga 1. Intervjuguide vid telefonintervjuer. 

Intervjuguide med frågor 
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                            Bilaga 2. Uppgifter om deltagarna i fältobservationsstudien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Anm. 6 män och 7 kvinnor deltog. Samtliga personer körde endast privat, ingen yrkesmässigt. Alla körde personbil. 

 

Ålder Körkortsklass Antal år med körkort Kör ungefär antal mil per år 

Kör dessa fordon 

mc personbil lastbil buss husbil 
annat 
fordon 

53 BC 33 2500 -- x x -- -- -- 

70 AB 50 500 -- x -- -- -- -- 

48 AM B 30 1500 -- x -- -- -- -- 

57 B 38 1000 -- x -- -- -- -- 

72 ABECE 54 1200 -- x -- -- -- -- 

50 B 32 1500 -- x -- -- -- -- 

46 B 28 2500 -- x -- -- -- -- 

64 ABC 46 2500 -- x -- -- -- -- 

60 AB 42 800 -- x -- -- -- -- 

48 B 30 1000 -- x -- -- -- -- 

66 AB 48 1000 -- x -- -- -- -- 

65 AB 41 1000 -- x -- -- -- -- 

72 B 45 500 -- x -- -- -- -- 
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Bilaga 3. Frågeformulär observationsstudie. 

Kön:  Kvinna        Man              Ålder: _________ 

Innehar körkort klass: _________________________ 

Ungefär hur många år har du haft körkort?______________________år 

Kör du även yrkesmässig trafik? 
(taxi, lastbil, buss mm.)                    Ja, både privat och i yrket           Nej, enbart privat 

Ange ungefär hur många mil du totalt kör per år: __________mil 

 

Vilka fordon brukar du köra? Markera i rutorna (du kan ange flera fordon). 

     Mc      Personbil     Lastbil      Buss     Husbil      Annat: _______________       

 

VÄLKOMMEN TILL VÅR OBSERVATIONSSTUDIE 

1. Hur svårt eller enkelt var det att uppfatta?  Markera med ett lodrätt streck på skalan nedan. 

____________________________________________ 
1                      2                      3                      4                      5 

                Mycket svårt att uppfatta                                                            Mycket enkelt att uppfatta 
 

 Jag kan inte bedöma det 

 
2. Beskriv vad du såg 

 Jag såg ingenting 

 Jag såg detta, beskriv nedan: 

 

 

 

3. Hur tolkar du betydelsen av det du såg? 

 Jag vet inte hur jag ska tolka det 

 Jag tolkar det så här: (skriv ditt svar i rutan nedan) 
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4. Hur skulle du agera om du såg detta ljus framför dig då du kör ditt fordon? 

 Jag gör ingenting särskilt               Tänka, ”undrar vad det där var?” (och köra vidare)  

 Jag skulle troligen göra så här: (skriv ditt svar i rutan nedan) 

 

 

 

 
 

 

5. Har du några egna kommentarer angående vad du sett? 

 Nej 

 Jag tycker att: (skriv ditt svar i rutan nedan) 

 

 

 

 
 

6. Vad tycker du man kan använda detta ljus till? Tycker du att ljuset borde utformas på något annat sätt? (fler 
ljuspunkter, annan färg, placering, annat blixtmönster mm.) Har du något eget förslag på utseende/utformning på 
varningsljus som är synliga/tydliga/självförklarande? 

 Jag kan inte ge något förslag 

 Jag tycker att: (skriv ditt svar i rutan nedan) 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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       Bilaga 4. Sammanställning av deltagarnas svar vid observationsstudien 

 

Hur svårt eller 
enkelt var det att 
uppfatta?  Beskriv vad du såg 

Hur tolkar du betydelsen 
av det du såg? 

Hur skulle du agera om 
du såg detta ljus framför 
dig då du kör ditt fordon? 

Har du några egna 
kommentarer angående 
vad du sett? 

Vad tycker du man kan använda detta ljus till? Tycker du att ljuset 
borde utformas på något annat sätt? (fler ljuspunkter, annan färg, 
placering, annat blixtmönster mm.) Har du något eget förslag på 
utseende/utformning på varningsljus som är 
synliga/tydliga/självförklarande? 

(skala 1 till 5, 
1 mycket svårt 

5 mycket enkelt) 
 
 
 

5 

Blinkande rött sken i 
vägstolparnas topp på båda 
sidor om vägen. Synkade så att 
det röda skenet startar i 
stolparna högst upp i backen 
och fortsätter mot slutet av 
backen 

Hjälper till att styra trafiken 
inom vägbanan samt 
uppmärksammar förarna om 
en annalkande korsning? 
Alternativt varna för att man 
kör i fel riktning? 

Sänka hastigheten inför 
korsningen om jag kommer 
norrifrån. Jag skulle 
stanna/vända om jag 
kommer söderifrån (från "fel 
håll") 

Ljussignalerna syns tydligt. 
Om syftet är att varna för fel 
körriktning bör de fungera. 

Om det är för att varna för fel körriktning kan lösningen eventuellt 
kompletteras med en "fast signal" i toppen av backen, t.ex. med text STOPP i 
röd färg. 

4 
En LED-belysning som vandrar 
uppifrån och ned. 

Det får en att haja till och 
undra varför 

Fundera extra på om jag kört 
fel 

Röd för en "stor" varning är 
bra. Att man formar blixtmönstret är bra, ger en bra effekt. 

5 
Röda lampor som blinkade på 
båda sidor av avfarten Att något avvikande sker 

Bli uppmärksam och ta det 
lugnt 

Tycker att det verkar vara ett 
bra resultat Kan inte ge något förslag 

5 
Rött blinkande sken på båda 
sidor 

Som en varning att jag kör 
mot färdriktningen 

Stanna, kör åt sidan för att 
sedan backa därifrån 

Första gången jag ser det. Ett 
bra alternativ. Kan inte ge något förslag 

5 Ett ljusspel 

Att här är farbar väg. En 
indikator på en avfart t.ex. vid 
dåligt väder 

Tänka, ”undrar vad det där 
var?” (och köra vidare) Nej Kan inte ge något förslag 

5 Rött blinkande ljus Varning, vara uppmärksam 
Att vara uppmärksam när jag 
ser ljuset Nej Vid trafikfara sätts ljusen igång 

5 

Rödorange lampor som blinkar 
på nedfarten frånE4. De visar 
vilket håll man får köra. De visar väl var kanterna är 

Gör ingenting särskilt. Tänka, 
”undrar vad det där var?” 
(och köra vidare) Nej Bra att det blinkar om någon kör fel håll 

5 

Röda lampor som lyste i toppen 
på stolpar. De lyste rullande, en 
efter en. Framåt och nedåt 
några gånger. 

Det visar hur vägen går och 
svänger, storlek mm. Bra vid 
mörker 

Tänka, ”undrar vad det där 
var?” (och köra vidare) Tyckte att det var läckert. Bra att ha vid vägar som har dålig sikt och belysning 

5 Ett blinkande rött sken 
Jag upptäcker att jag är på väg 
mot trafiken Vända så snabbt som möjligt 

Jag tycker att det är mycket 
bra Jag tycker att det fungerar mycket bra 

5 

Röda blinkande ljus på de flesta 
stolparna (i nedåtgående 
riktning) 

Varningsblinkningar av något 
slag 

Troligen stanna och fundera 
varför, då det är ovanligt att 
det lyser/blinkar där 

Jag har hört att det är någon 
form av varning för 
trafikanter som kör mot 
trafiken Kan inte ge något förslag 

5 Röda blinkande lampor 
Jag tolkar det att bromsa nu, 
någonting händer där framme Jag bromsar in, kör saktare Det är en bra sak Kan inte ge något förslag 

5 
Rött ljus i toppen på stolparna i 
nedfarten Uppmärksamma nedfarten Se mig extra noga för 

Funderar eftersom man inte 
sett någon förklaring Kan inte ge något förslag 

5 Rött blinkande ljus i intervaller 
Att man inte får köra upp i 
den riktningen mot E4:an Tvärnita och ta en annan väg Superläckert! Bra! Fungerar klockrent! 
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