
Intelligent Mobility (iM) er nye, 
brugerorienterede tilgange til, 
hvordan vi med teknologi, data og 
innovation kan gentænke vores 
infrastruktur. 

Gennem effektive, bæredygtige 
og sikre løsninger – som formår 
at kombinere transportformer 
– skaber iM nye forbindelser 
mellem mennesker, gods og 
steder.

Og i takt med at verden bliver 
bundet tættere sammen, vil de 
nye idéer blive relevante, hvor end 
vi befi nder os i verden.

FRA TRANSPORT 
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VIL DU VIDE MERE ...?
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NOGLE AF VORES 
PROJEKTER

Geodata i fremtidens førerløse trafik 
Vi står på tærsklen til en tid, hvor ny brug af 
data og teknologi vil forandre hele måden, vi 
tænker transport og mobilitet. For Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har vi 
udarbejdet en analyse, hvor vi klarlægger, hvorvidt 
og hvordan geodata kan spille en rolle for driften 
af fremtidens førerløse trafik i Danmark.

Godkendelse af testkørsel med førerløse 
busser
Aalborg Kommune gennemfører et testprojekt 
med førerløse minibusser, der skal forbedre mobi-
liteten for borgerne i Aalborg Øst. Lovgivning på 
området er ny, og godkendelsesprocessen kræver 
bl.a. en færdselssikkerhedsmæssig vurdering 
fra en uafhængig assessor. Med vores brede 
viden inden for bl.a. risikostyring, infrastruktur og 
Intelligent Mobilitet har vi påtaget os rollen som 
assessor. 

Assessor på projekter med førerløse 
busser
I maj 2018 trillede landets første førerløse 
bus afsted indendørs på Sjællands 
Universitetshospital, Køge. Det er den første 
reelle test af en førerløs bus i Danmark. Bag 
projektet står et strategiske samarbejde mellem 
Metroselskabet I/S, Movia, Region Hovedstaden 
og Region Sjælland, som har til formål at påvirke, 
forme og rådgive om udviklingen af førerløs 
køretøjsteknologi til kollektiv brug i Danmark. 
Som assessor er det vores opgave at foretage en 
uvildig og uafhængig færdselssikkerhedsmæssig 
vurdering af projekterne med førerløse busser.

Connected and  
autonomous vehicles 

(CAVs) and re-imagining 
infrastructure

Mobility as a Service 
and smart transport 

platforms

Big Data and  
cyber resilience 

Vi har særligt  
fokus på følgende 

tre områder: 

Vi er over 5.000, som allerede 
deltager i samtalen på LinkedIn:  
Søg ‘Intelligent Mobility’ Group

www.atkinsglobal.com/im


