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Udvalgte referencer fra egen virksomhed, 2012 - 2017 

 

 

Trafiksikkerhedsrevision  

Udførelse af 290 trafiksikkerhedsrevisioner og -inspektioner (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 • 26 km BRT korridor i Ho Chi Minh City, 

Vietnam for World Resources Institute 2016 •  TSI af trafikledelsessystemet i Limfjordstunnelen 

samt TSR af nyt tilfartsspor syd for tunnelen for Vejdirektoratet 2016 • Grå strækningsanalyser på 

statsveje for Sweco 2016 • 6717 Aulum - Snejbjerg for Vejdirektoratet 2016 • TSI af 10 km 

bygader i Bangkok centrum for World Resources Institute 2016 • Modulvogntogspakke 3 Vest og 

pakke 4 Øst for Vejdirektoratet 2016 • TSI af 2 -1 veje og øvrige projekter for Silkeborg 

Trafiksikkerhedsby, Silkeborg Kommune 2016 • Skolevejsprojekter i Kgs. Enghave for Københavns 

Kommune 2015 (inkl. tilgængelighed) • Esbjerg Trafiksikkerhedsby for Rambøll og Atkins 2015 • 

Multiarena i Aabenraa for Aabenraa Kommune 2015  

Tilgængelighedsrevision 

Udførelse af 32 tilgængelighedsrevisioner trin 2 – 5 af bl.a. 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 

Vejingeniør for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 

Konsulent for HVU på tema om nat-, lastbil- og traktorulykker. Opmåling af ulykkessteder samt 

udarbejdelse af analysemateriale (grund- og fagbidrag, ulykkesudtræk og -analyse), statistik og 

temaanalyser i forbindelse med undersøgelse af alvorlige ulykker. Opgaven igangværende (siden 

2012).  

Udvidet dødsulykkesstatistik (DUS) 

Analyse af 80 dødsulykker, herunder udarbejdelse af ulykkesrapporter og databearbejdning i 

dødsuheldsdatabasen samt kvalitetssikring af ulykkesdata. Udført for Vejdirektoratet 2013 – 2015 

(samt i tidligere ansættelse hos Vejdirektoratet) 
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Håndbog om analyse af grå strækninger og temaanalyser i samarbejde med Trafikstil, 

Vejdirektoratet 2017 • 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 • 

Ulykkesanalyse og inspektion og Lemkrydset i forbindelse med særtransporter og sikkerhed for 

Vejdirektoratet 2016 • Trafiksikkerhed i byfornyelsen af Løget By, Vejle, for Hundsbæk og 

Henriksen / Pluskontoret (opgaven igangværende) • Kogebog for Rabatsanering – håndbog om 

rabattens betydning for sikkerheden og anvendelse af rabatsanering som trafiksikkerhedstiltag for 

Vejdirektoratet 2016  

Projektledelse 

Projektleder for mindre anlægsprojekter i Billund Kommune, herunder krydsombygning Firhøjevej 

– Normarksvej, etablering af fortov og cykelsti langs Legoland og forbedrede 

fodgængerkrydsninger på Hans Jensensvej samt dobbeltrettet cykelsti og signalanlæg på Granvej 

(2017) • Etablering af dynamisk parkeringsvejvisning i Billund (opgaven igangværende) • 

Skolevejen i børnehøjde – etablering af nye cykel- og fodgængerfremmende tiltag på 2 folkeskoler, 

baseret på en designproces med udvalgte skoleklasser (Billund Kommune, opgaven igangværende) 

• Etablering af adgang for modulvogntog til 3 virksomheder i Billund Kommune (opgaven 

igangværende) • Smidiggørelse af virksomhedsordningen for modulvogntog, herunder 

udarbejdelse af informationsmateriale, tovholder på udarbejdelse af standardtegninger og 

planlægning og deltagelse i Vejdirektoratets kommuneworkshop, Vejdirektoratet 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


