
 

 

 
 

 

Rikke Hougaard Sørensen 
Civilingeniør, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor 

 

 

Profil  Nøglekvalifikationer  Profession 

Rikke Hougaard Sørensen er 

trafikplanlægger og projektleder, og 

har været indehaver af Hougaard 

Trafik i 5 år. Derudover har hun ca. 

9 års erfaring fra hhv. Faxe 

kommune, Vejdirektoratet og MOE.  

 

Som selvstændig har Rikke lavet 

en del trafikanalyser omhandlende 

skoleveje som ofte omhandlede 

brugerinvolvering, forskellige typer 

evalueringsanalyser af fx 

supercykelsti eller cykelfremmende 

tiltag. Rikke har lavet 

trafiksikkerheds- og 

tilgængelighedsrevisioner for 

Vejdirektoratet, kommuner og 

rådgivere. Derudover har Rikke 

lavet en hel del trafiksikkerheds-

vurderinger med løsningsforslag og 

skitseprojekt af strækninger, kryds 

samt skoleveje. 

 

Hos MOE har Rikke bl.a. lavet 

forundersøgelser af nye vejanlæg. 

 

I Vejdirektoratet har Rikke primært 

beskæftiget sig med 

trafiksikkerhedsområdet herunder 

trafiksikkerhedsrevision, 

dødsulykkesstatistik og 

sortpletanalyser.  

 

I Faxe kommune varetog Rikke bl.a. 

projektlederrollen for Faxe 

trafikhandlingsplan, som inkluderede 

skolevejsanalyser. 
 

• Trafiksikkerhed og 

trafikplanlægning 

• Trafikantadfærd 

• Tilgængelighed 

• Projektledelse 

• Vej- og cykelstiprojekter 

• Uheldsanalyser- og statistik 

• Skitseprojektering i AutoCAD 

• Evalueringsprojekter 

 

 Civilingeniør, trafiksikkerheds- og 

tilgængelighedsrevisor 

 
Ansættelsesforhold 

 April 2015 – Hougaard Trafik 

Maj 2014 – marts 2015 – MOE A/S 

April 2008 – april 2014: 

Vejdirektoratet  

Januar 2007 – marts 2008: Faxe 

Kommune 

August 2006 – December 2006,  

samt April 2016 - :  

Underviser på HTX, EUC Sjælland 

 
Nationalitet 

 Dansk 

 
Uddannelse 

 Civilingeniør, DTU Lyngby 2005 

 
Professionelle medlemsskaber 

 IDA 

 
Fødselsår 

 1974 
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UDVALGTE REFERENCER 

 

EU-projekter 
Mobilitet omkring Campus, Nyk. F. (Guldborgsund Kommune 2018-2019) 

Evaluering i børnehøjde. Et evalueringsprojekt omkring mobilitet udført af skoleelever og studerende på 

Campus. Artikel i Trafik og Veje i maj 2019. Indlæg på Trafikdage i Aalborg i august 2019. 

 

Interconnect - Quality analysis of the public transport systems areas (Guldborgsund Kommune 2018) 

Better public transport services for regional and cross-border travels in the South Baltic area. 

Joint project co-funded by the EU Interreg South Baltic Programme. 

 

CMM – Preparatory Analysis (Guldborgsund Kommune 2018) 

Phase 2: Qualitative assessment – expert interviews with stakeholders 

 

Trafikplanlægning 
Skolevejsanalyser -og løsninger (Næstved, Køge, Stevns og Faxe 2016-2019) 

Planlægning og skitsering af adskillige skolevejsløsninger i Næstved, Køge, Stevns og Faxe med 

brugerinddragelse. Afrapportering med løsningsforslag.  

 

Klimatilpasningsprojekt omkring Sjællandsgade (Ringsted Kommune 2018) 

Parkeringsanalyse og trafiksikkerhedsinspektion. 

 

Ny pendlerparkeringsplads i Lejre (Lejre Kommune 2014) 

Forundersøgelse og skitseprojekt af ”Pendlerparkeringsplads ved Lejre St.”. Besigtigelse og undersøgelse af 

5 forslag til placering af ny pendlerplads samt indretning og afmærkning. 

 

Evalueringsprojekter 
Evaluering af Vejle supercykelsti (Vejle Kommune 2016-2018) 

Der blev evalueret på fem forskellige etaper af supercykelstien. Online spørgeskemaundersøgelser 

omhandlende transportvaner til borgere før og efter anlæg. Uddeling af spørgekort til cyklister. Analyse af 

uhelds- og trafikdata før og efter anlæg. Evalueringsprojektet blev lavet ifm. Vejdirektoratets 

cykelpuljeordning.  

 

Evaluering af nye cykelstier ved Givskud-Riis (Vejle Kommune 2016) 

Evaluering af borgere og skoleelevers transportvaner og brug af nye cykelstier mellem Givskud og Riis. 

Lavet ved online spørgeskemaundersøgelse før og efter anlæg. Analyse af uhelds- og trafikdata før og efter 

anlæg. Evalueringsprojektet blev lavet ifm. Vejdirektoratets cykelpuljeordning.  

 

Evaluering af nye cykelstier og cykelfremmende tiltag ved Grejsdal (Vejle Kommune 2016) 

Evaluering af borgere og skoleelevers transportvaner og brug af nye cykelstier og cykelfremmende tiltag ved 

Grejsdal. Lavet ved online spørgeskemaundersøgelse før og efter anlæg. Analyse af uhelds- og trafikdata 

før og efter anlæg. Evalueringsprojektet blev lavet ifm. Vejdirektoratets cykelpuljeordning.  
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Rekreative veje (Tønder og Varde Kommuner 2018) 

Evalueringsprojekt af forsøg med 7 udvalgte strækninger udformet som rekreative veje i de to kommuner. 

Spørgeskemaundersøgelse af cyklister. Før- og efteranalyser af hastigheder og trafikmængder. Artikel i 

Trafik og Veje i maj 2019. 

 

Projektledelse 
Faxe Trafikhandlingsplan (Faxe Kommune 2007-2008) 

Projektledelse af ”Faxe Trafikhandlingsplan”, hvori indgik trafiksikkerhedsinspektion af de overordnede veje, 

samt skolevejsanalyse for samtlige skoler i kommunen. Derudover indgik ulykkesanalyser, 

borgerinddragelse samt udarbejdelse af prioriteringsplan for trafiktiltag.  

 

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision 
Udførelse af mere end 100 trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner trin 1-4. Revisionerne er udført for 

Vejdirektoratet, rådgivere og kommuner. Af udvalgte revisioner kan nævnes: 

 

Letbane på Ring 3 (CG Jensen A/S 2019) 

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision trin 3 af anlægget for etaper i Herlev og Gladsaxe Kommuner. 

 

Busstoppesteder på Hillerødmotorvejen (Vejdirektoratet 2018) 

Tilgængelighedsrevision trin 2 af nye busstoppesteder langs Hillerødmotorvejen ved Høje Gladsaxe. 

 

Ny vejforbindelse til Stevns (Vejdirektoratet 2018) 

Trafiksikkerhedsrevision trin 1 af forskellige linjeføringsforslag for en ny direkte vejforbindelse mellem 

Køgebugt Motorvejen og Stevns-området. 

 

Haslev Multiplads og Passager (Faxe Kommune 2017) 

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision trin 3 af byfornyelsesprojekt i Haslev midtby.  

 

Byudviklingsprojektet NærHeden (NærHeden I/S 2015-2019) 

Tilgængelighedsrevision trin 1, 2 og 3 af flere etaper af Byudviklingsprojektet NærHeden i Hedehusene, inklusiv et 

helt nyt stationsområde ved Hedehusene st. 

 

Vejregelarbejde 
Medlem af VRG vejregelgruppen for Tilgængelighed (Vejdirektoratet 2017- ) 

 
 
 

 


