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8543 Hornslet 

 

Cvr- -nr. 37168653 

Erik Gersdorff Stilling 

Jeg har gennem en længere årrække specialiseret mig i 

trafiksikkerhed og trafikplanlægning.  

I 2015 startede jeg firmaet TRAFIKSTIL, hvor høj kvalitet 

i opgaveløsningen er helt centralt. 

Jeg blev uddannet trafiksikkerhedsrevisor i 2004 og 

civilingeniør i 2005, og har siden lavet mange opgaver på 

både stats- og kommuneveje. Projekterne har været i både 

land- og byområder og med mange forskellige kryds- og 

strækningstyper. 

Jeg har lavet trafiksikkerhedsrevisioner på over 300 

projekter på mange forskellige revisionstrin og 

projekttyper. 

Jeg har indgående kendskab til vejreglerne, som jeg 

bruger i dagligdagen. Jeg har også været med til at skrive 

og revidere forskellige håndbøger mv. for vejregelgrup-

perne. Det omfatter bl.a. Håndbog for trafiksikkerheds-

inspektion, Håndbog for trafiksikkerhedsrevision, 

Idékatalog for hastighedstilpasning i åbent land, Kogebog 

for rabatsanering og den Håndbog for analyser af grå 

strækninger og temaanalyser. 

Jeg har også indgående kendskab til ulykkesdata i 

vejman.dk. I 2017 har jeg opdateret Vejdirektoratets 

håndbog Indberetninger af færdselsuheld, og udarbejdet 

en Brugervejledning til udtræk af ulykker fra vejman.dk. 

I perioden 2007-2011 var jeg ansat hos Vejdirektoratet 

som trafiksikkerhedsspecialist i Vejcenter Østjylland. Her 

omfattede arbejdsopgaverne bl.a. sortpletudpegning, grå 

strækningsanalyser, udvidet dødsulykke-statistik, 

trafiksikkerhedshandlingsplaner, sagsbehandling og 

mange andre opgaver med trafiksikkerhed som 

omdrejningspunkt. Som konsulent har jeg efterfølgende 

assisteret Vejdirektoratet og kommuner med mange 

lignende opgaver. 
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Erhvervserfaring og uddannelse 

2015- TRAFIKSTIL Selvstændig med opgaver inden for trafiksikkerhed og 
trafikplanlægning. Opgavetyper: 

• Trafikplanlægning og kapacitetsvurdering 
• Analyser af trafikulykker og vejtekniske tiltag 
• Prioriteringsmodel for valg af vejtekniske tiltag 
• Trafiksikkerhedsrevisioner 
• Vejregler 
• Litteraturstudier og indsamling af ind- og 

udenlandske erfaring med trafiktiltag 
• Sortpletanalyser 

 
2011 - 2015 Rambøll, Aarhus Specialist og projektleder på opgaver inden for 

trafiksikkerhed og trafikplanlægning. Opgavetyper: 
• Analyser af trafikulykker 
• Trafikplanlægning 
• Trængselsanalyser og kapacitetsvurderinger 
• Trafiksikkerhedsrevisioner og -inspektioner 
• Fagkoordinator for trafiksikkerhedsrevisorer hos 

Rambøll Danmark 

2007 - 2011 Vejdirektoratet, 
Skanderborg 

Trafiksikkerhedsspecialist i Vejcenter Østjylland. 
Opgavetyper: 

• Analysere trafikulykker 
• Trafikplanlægning 
• Trafiksikkerhedsrevisioner og -inspektioner 
• Dialog med borgere, politi og andre myndigheder 

2005 - 2007 Rambøll, Aarhus Ingeniør med primære opgaver inden for trafiksikkerhed 
og trafikplanlægning 

2000 - 2005 DTU, Lyngby Civilingeniør fra Center for Trafik og Transport 

 Lunds Tekniska Hög-
skola, Sverige 

Semester med specialisering i trafiksikkerhed. Herunder 
uddannelse som trafiksikkerhedsrevisor. 

 
Københavns Kommune Studentermedhjælper: Stedfæstelse og kvalitetssikring af 

trafikulykker 

Udvalgte kurser 

2020 Konfliktstudier og RUBA Kursus i brug af RUBA 

2019    ”Vejen som arbejdsplads, trin 1”, VEJ-EU 

2017 

 

Nordic Safety Academy  Seminar om forskning og teorier inden for 
trafiksikkerhedsforskning 

2016 ICTCT, International Course for Early Career Road Safety Researchers 

2016 Trafiksignaler, VEJ-EU Grundkursus i trafiksignaler 

2008-2015 NVF Medlem af arbejdsgruppen for trafiksikkerhed 

2013 ”Pas på vejen”, VEJ-EU 

2012 Projektlederkursus “Professional Project Management - Basic” 

2004 Trafiksikkerhedsrevisor Løbende deltagelse i TSR-seminarer 
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Udvalgte opgaver 

   
Periode Klient Opgave 

2017-2020 VEJ-EU Reviewboard for trafiksikkerhed. Facilitator og deltager i 
reviewboard, som arbejder for at forbedre kursusudbud 
inden for trafiksikkerhed. Min rolle har bl.a. været at være 
med til at udvikle nye kurser. 

2019-2020 Tønder Kommune Byporte – vejledning: Udarbejdelse af virkemiddelkatalog 
for anvendelse og etablering af byporte.  

2019 Aarhus Kommune 2-1 veje: Trafiksikkerhedsvurdering af 15 eksisterende 
strækninger i by og land med 2-1 afmærkning. 

2019 Vejdirektoratet TSI på TERN-vejnettet Besigtigelse og sikkerhedsmæssig 
vurdering ca. 500 km motorveje og landevej i samarbejde 
med Jan Luxenburger. 

2019 Vejdirektoratet Trafiksikkerhedsvurdering af 17 km landevej i og omkring 
Vejle Opgaven var mellemting mellem en sortpletanalyse 
og en grå strækningsanalyse for en længere strækning i og 
omkring Vejle by inkl. en del signalregulerede kryds. 

2018 Syddjurs Kommune Nørrealle parkering og trafikafvikling. Analyse og 
ideoplæg til håndtering af parkeringsproblemer. 

2018 Hjørring Kommune Stikrydsning i Hirtshals. Analyse og skitsering af løsning 
af stikrydsningsproblemer. 

2018 Tønder Kommune Cykelpuljeevaluering. Evaluering af 2 cykelstiprojekter. 

2017-2020 Vejdirektoratet Ulykkesanalyser. Assistere Vejdirektoratet med 
ulykkesanalyser, herunder også dybdegående analyse af 
motorvejsulykker. 

2017 Haderslev Kommune Cykelpuljeansøgninger. Udarbejdelse af 
ansøgningsmateriale inkl. vurdering af potentiale mv. for 
6 projekter. 

2017 Syddjurs Kommune Idékatalog for bedre og mere sikre forhold gennem 
Vrinners. Vurdering af eksisterende forhold og vurdering 
af fordele og ulemper ved forskellige tiltag. 

2017 Vejdirektoratet Håndbog i grå strækningsanalyser. Udarbejdelse af ny 
håndbog i udpegning og analyser.  

(Projekt i samarbejde med Jan Luxenburger) 

2017 Vejdirektoratet Brugervejledning til avancerede udtræk af ulykker. 
Udarbejdelse af vejledning i brugen af hhv. uheldsmodul 
og avanceret søgning i vejman.dk. Desuden opdatering af 
vejledningen ”Indberetning af færdselsuheld”. 

2016 Horsens Kommune Evaluering af 2-1 vej. Sammenfatning af spørgeskemaer, 
trafiktal og videooptagelser af 1-årigt forsøg med 2-1 vej. 

2016 Fredericia Kommune Trafiksikkerhedsvurdering af bystrækning samt to 
rundkørsler. Ulykkesanalyse, kapacitetsvurdering, 
skitsering af tiltag og krydsombygninger samt overslag på 
ulykkesbesparelser. 

2016  Fredericia Kommune Sortpletudpegning og sortpletanalyser 2016. Udpegning af 
sorte pletter samt analyser af 5 lokaliteter. 

2016  Vejdirektoratet Sortpletanalyser 2016. Analyser af 10 sorte pletter for 
Vejdirektoratet i Aalborg. 
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2016  Vejdirektoratet Dødsulykker i 2015 – årsrapport. Tværgående analyser af 
ulykkesdata fra DUS og vejman.dk. 

2016 Vejdirektoratet Dødsulykker med cyklister 2010-2014. Analyse af DUS-
data sammenholdt med tidligere analyse af vejman.dk 
data for dræbte og tilskadekomne cyklister. 

2015-2016 Vejdirektoratet Ny afmærkning ved motorvejsramper. Oplæg til forsøg 
med ændret afmærkning ved motorvejsrampers tilslutning 
til motorvejen. Ulykkesanalyse og indsamling af 
udenlandske erfaringer. Opstilling af prioriteringsmodel 
for valg af forsøgslokaliteter.  

2015-2016 Vejdirektoratet Internationale erfaringer med S-Pedelecs (elcykler, hvis 
elmotor virker ved hastigheder over den tilladte 
for ”almindelige” elcykler i Danmark.) 
Erfaringsindsamling. 

2015 Vejdirektoratet ”Kogebog for rabatsanering”. Anbefalinger til bedre og 
mere sikre rabatter - udarbejdet for vejregelrådet.  

(Projekt i samarbejde med Jan Luxenburger) 

 


