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speciale i trafiksikkerhed siden 2012.

Opsummering
Siden min civilingeniøreksamen i 2002 (Miljø, planlægning og teknologiledelse) har jeg arbejdet inden for
adskillige grene af den danske vejsektor. Jeg har samlet snart 16 års bred erfaring på vejområdet, og med
baggrund i min uddannelse betragter jeg vej- og trafikforhold på linje med mange andre teknologiske
systemer, som defineres af politiske, økonomiske, sociale og tekniske forhold.
Gennem de sidste knap 6 år har jeg været indehaver af min egen konsulentvirksomhed, hvor jeg især
arbejder med trafiksikkerhed og tilgængelighed, men også arbejder som projektleder med diverse mindre
projekter. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, men jeg sammensætter tit hold til løsning af
større opgaver, og arbejder ofte som underrådgiver for andre virksomheder.
Jeg er en erfaren trafiksikkerhedsrevisor med 9 års erfaring som revisor. For tiden udfører jeg cirka 50
revisioner om året, og har for nuværende gennemført 290 trafiksikkerhedsrevisioner og -inspektioner,
heraf nogle af de seneste i Vietnam og Thailand, hvor også tilgængelighed indgik. Hertil kommer over 30
tilgængelighedsrevisioner. For begge typer af revisioner betyder mine erfaringer fra vejdrift og
projektledelse af anlægsprojekter, at jeg fokuserer på mulige og holdbare løsninger, og samtidig har
forståelse for drifts- og anlægsmæssige udfordringer.
Et væsentligt grundlag for mine revisioner og øvrige trafiksikkerhedsarbejde er mine opgaver for
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og arbejdet med udvidet dødsulykkesstatistik, som har givet – og
fortsat giver - mig nyttig viden i forhold til sikkert design af veje. Også mit tidligere arbejde i Vejdirektoratet
med bl.a. systematisk ulykkesbekæmpelse giver mig en solid baggrundsviden til løsning af konkrete
trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger.
Mine personlige kvalifikationer tæller en veludviklet humoristisk sans, evnen til at holde hovedet koldt og i
øvrigt kommunikere med de fleste – fra borger til direktør eller politiker.

Uddannelse og efteruddannelser
Civilingeniør, DTU Lyngby 2002 • Trafiksikkerhedsrevisor 2008 • VEJ-EU: Vejloven 2009 • VEJ-EU:
Trafiksikkerhedsinspektion 2010 • Vejdirektoratets interne projektlederuddannelse 2010 •
Tilgængelighedsrevisor 2011 • Implement: Faciliterings- og procesdesignuddannelsen 2012 • VEJ-EU:
Trafiksignaler – videregående 2012 • VEJ-EU: Vejen som arbejdsplads trin II 2014

Ansættelser
Foreningen Socialt Boligbyggeri – Grøn Guide i København NV 2001 – 2001: Lokalt agenda-21 arbejde,
herunder miljøtrafikprojekter, 1:1 modellering og cykelfremmende tiltag

Viborg Amt, Vejkontoret 2002 – 2007: Drift af belægninger, afmærkning, tavler, belysning og signaler.
Udviklingsarbejde i forhold til forbedret vådrefleksion og holdbarhed af vandbaseret kørebaneafmærkning
samt termoplast
Viborg Kommune 2007: Drift af belægninger, afmærkning, belysning og tavler.
Vejdirektoratet 2007 – 2012: Trafiksikkerhedsmedarbejder i Vejcenter Midt- og Vestjylland, herunder
udførelse af sortpletanalyser, strækningsanalyser, udvidet dødsulykkesstatistik, trafiksikkerheds- og
tilgængelighedsrevision af interne og eksterne projekter samt medlem af Vejdirektoratets interne
trafiksikkerhedsnetværk. Projektledelse af mindre anlæg, herunder udførelse af rundkørsler, shuntspor og
kanaliseringsanlæg.

Udvalgte referencer fra egen virksomhed
Trafiksikkerhedsrevision: udførelse af 280 trafiksikkerhedsrevisioner trin 1-5, af bl.a.: Krydsombygning
Rebildvej / Sallingvej for Københavns Kommune 2017 • TSI af skoleveje ved 6 skoler i Ho Chi Minh City,
Vietnam, for World Resources Institute 2017 • Supercykelstier i Vejle Midtby, for Vejle Kommune 2017 •
Byudvikling Københavns Nordhavn, Trælastholmen og Sundkrogsgade, for EKJ A/S og VIA Trafik • Ny bane
over Vestfyn for Vejdirektoratet 2016 • 6717 motorvej Aulum – Snejbjerg for Vejdirektoratet 2016 • 26 km
BRT korridor i Ho Chi Minh City, Vietnam, for World Resources Institute 2016 • TSI af trafikledelsessystemet
i Limfjordstunnelsen for Vejdirektoratet 2016 • Frederikssundsmotorvejen trin 2 – 5 for Atkins 2013 – 2016
Tilgængelighedsrevision: Ny udstykning Hyrdehøj Roskilde for Roskilde Kommune 2017 • Ombygning fra
kryds til rundkørsel samt støtteheller på Dr. Margrethes Vej for Roskilde Kommune 2017 •
Byudviklingsprojekt for Møldrup Midtby, for Viborg Kommune 2017 • Ombygning af Chr. Kolds Plads, for
Thisted Kommune 2017 • Ombygning af Frederiksborgvej for Københavns Kommune 2016
Trafiksikkerhed i øvrigt: notat om hastighedsdæmpning i Bjerring, Rindsholm og Rødkærsbro, Viborg
Kommune 2017 • Trafiksikkerhedsnotat for ny vejadgang til Ballevej, Vejle Kommune 2017 • Screening af
dobbeltrettede cykelstier langs statsveje i VDM, for Vejdirektoratet 2017 • Trafiksikkerhedsnotat for
etablering af cykelsti langs Ballerumvej, Thisted Kommune 2017 • Trafiksikkerhedsfaglig sparring og
myndighedsbehandling, ombygning af Løget By, Vejle, for Hundsbæk og Henriksen 2016 - 2017
Vejingeniør for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker på tema om lastbil-, traktor og knallertulykker.
Opmåling af ulykkessteder samt udarbejdelse af analysemateriale i forbindelse med undersøgelse af
alvorlige ulykker, Vejdirektoratet 2012 - 2017
Projektledelse af mindre anlægsprojekter i Billund Kommune: Ny cykelsti langs Nordmarksvej 2017,
stiforbindelse på Granvej 2017 samt dynamisk parkeringsvejvisning i Billund By (opgaven igangværende)

Publikationer
Håndbog for analyse af grå strækninger og temaanalyser (under udarbejdelse) for Vejdirektoratet 2017
Kogebog for rabatsanering, Vejreglerne 2016
Videodetektering af højresvingsulykker ved brug af RUBA, Trafik & Veje, marts 2016
Kogebog for rumleriller, Vejreglerne 2016
Smidiggørelse af virksomhedsordningen for modulvogntog, Trafik & Veje, marts 2014

Øvrige: Medlem af vejregelgruppen Byernes Trafikarealer, siden november 2016, samt medlem af NVF
Danmark

