Nyt perspektiv på
dit lokalområde
RÅDGIVNING TIL KOMMUNEN

Mange veje mod målet
Geoteknik, jord
og afvanding

Drift og vedligehold af
broer og konstruktioner
Intelligent mobility
og førerløs trafik

Byplanlægning, by- og
landskabsarkitektur

Bygherrerådgivning

Sikre skoleveje
og cykelstier

VVM, miljøundersøgelser
og myndighedsprojekter

Transportplanlægning
og -analyser

Projektorganisering
og udbud

Digitalisering
og geodata
Samfundsøkonomiske
analyser

Opmåling og
arealerhvervelse

Naturgenopretning
og klimaprojekter

Byggemodning

Udpluk af vores serviceydelser
til kommuner
2

Et nyt perspektiv
på jeres infrastruktur
Vi vil gerne
skabe en bedre
hverdag for
borgerne i jeres
kommune. Det
Jens Jørgensen, direktør
kan gøres ved
at løfte de trafikale forhold, udvikle bæredygtige,
smukke byrum eller noget helt
tredje, som er vigtigt for at fremtidssikre jeres lokalområde.
Med Atkins som rådgiver får I en
loyal samarbejdspartner, der har den
fornødne faglige indsigt og overblik
til at give et nyt perspektiv på jeres
projekter.

Samarbejdet mellem kommunen og
Atkins er altid præget af tæt dialog. Det
er nødvendigt for at sikre, at projekterne
bliver værdifulde for kommunen og ikke
mindst for de borgere, som i sidste ende
skal anvende cykelstien, vejen, byens
pladser, den digitale portal m.m.
Vi kan bidrage med specialiseret teknisk
viden og erfaring fra andre kommuner og
vores samarbejde med infrastrukturejere,
styrelser, operatører osv. Derudover har vi
gode erfaringer med at hente international
specialviden fra vores kollegaer i udlandet. På
denne måde formår vi at kombinere banebrydende international viden med et stærkt
lokalt kendskab. Ofte er det netop det, der
skal til for at se projekter i et nyt perspektiv.

største tekniske rådgiver- og projektledelsesvirksomheder med over 50.000 ansatte,
som opererer i 50 lande.

Spørg os, hvis du vil vide mere

I de projekter, Atkins typisk løser for
kommuner, er der mange interessenter og
fagområder i spil. Det kan være forskellige
transportformer, hensyn til miljø og udformning af et velfungerende byrum. På disse
sider kan I læse om et udvalg af opgaver
og områder, som vi i den senere tid har
beskæftiget os med for landets kommuner.
På sidste side er der en oversigt over nogle af
vores dygtige eksperter, som I er velkommen
til at kontakte, hvis I har spørgsmål eller
særlige udfordringer, som I har brug for at
få løst.

I juli 2017 blev Atkins en del af SNC-Lavalin
Group og dermed blev vi endnu flere kolleger
på verdensplan. Tilsammen er Atkins og
SNC-Lavalin nu en af verdens absolut
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BYFORNYELSE MED STATIONEN I CENTRUM
Viborg Kommunes fornyelse af Viborg by indbefatter en
større ombygning af Viborg Station. Stationen har bl.a.
fået en ny perron, perronbro og stitunnel samt en ny
placering af 1,2 km spor. Atkins har være kommunens
rådgiver i forbindelse med ombygningen af stationen.
Herudover har Atkins været bygherrerådgiver for
kommunen ved opførelsen af en ny 230 m lang bro,
som skaber forbindelse mellem midtbyen og det
byfornyede område ‘Viborg Baneby’.
#Spor og signal #Broer #Tunnel #Stisystem
#Miljøvurdering #Jord og afvanding #Arkitektonisk
perrondesign #Belysning #Myndighedsbehandling
#Projektledelse #Byggeledelse #Tilsyn

Foto: Cubo Arkitekter

CYKELVENLIGE VEJE PÅ BORNHOLM
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For at gøre cykelruten hele vejen rundt langs Bornholms kyst mere sikker, ikke mindst for sommerens mange cyklende turister, ønsker Bornholms
Regionskommune at ændre vejene, bl.a. med nye
cykelstier og fortov. Over 2 år leverer Atkins totalrådgivning i forbindelse med i alt 10 km cykelvej på
ruterne Aarsdale – Nexø, Døndalen – Gudhjem samt
Nordre Kystvej og Haslevej i Rønne.
#Totalrådgivning #Udbud #Vejprojektering
#Afvanding #Støttemure #Landskabsdesign
#Geoteknik #Myndighedsbehandling #Miljøvurdering
#Opmåling #Trafiksikkerhedsrevision #Byggeledelse
#Bygherretilsyn #Trafikafvikling i anlægsfasen

I krydsfeltet mellem
transportformer
Hvordan kan vi øge sikkerheden for
cyklister og skabe tilgængelighed
for alle borgere? Og hvordan skaber
vi smukke og velfungerende byrum,
samtidig med at vi holder fast i områdets sjæl og historie? Det er nogle af
de mange aspekter, der kan være i et
typisk byfornyelsesprojekt.
På pladser og stationer – hvor mennesker
mødes og skifter transportform – skal
byrummet understøtte en effektiv og sikker
trafikafvikling, samtidig med at vi får et
attraktivt miljø, hvor man har lyst til at
opholde sig. Når vi forandrer byens rum og
trafik, er der således mange hensyn, der skal
tages – interessenter, vi skal inddrage – og
forskellige tekniske løsninger, som alle skal
støtte op om den samme helhedstanke.

Trafikknudepunkt i byens centrum

Et eksempel på en byfornyelse, hvor mange
transportformer spiller en central rolle, er
forandringerne af Viborgs bymidte. Som
en del af områdets forvandling bliver der
gennemført en omfattende ombygning af
Viborg Station, som skal gøre stationen til et
naturligt knudepunkt for byens liv og transport. En ny vej, som skal aflaste områdets
trafikafvikling, bliver etableret i banegraven.
For at give plads til vejen bliver i alt 1,2 km
spor flyttet, og stationen får en ny perron,
perronbro og stitunneller.

Banedanmark samt projektledelse. Endvidere
deltager vi ved udvælgelse af entreprenør og
leverer byggeledelse og tilsyn.
Det er et fantastisk projekt, som bidrager til
at forvandle byen og livet i Viborgs midte.

I vores rådgivning om ombygningen af
stationen indgår således mange elementer;
projektering af spor og sikring, en ny bro,
tunneller, stisystem og andre konstruktioner,
belysning, jord og afvanding, miljøvurderinger,
myndighedsbehandling over for DSB og
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RESTAURERING AF VANDLØB
For Thisted Kommune har vi projekteret en vandløbsrestaurering af
Klitmøller Å. Formålet var at genskabe en faunapassage i vandløbet ved
en 44 m høj opstemning til en tidligere mølledam.
#Vandplansindatser #Vandløbsrestaurering #Detailprojektering
#Udbudsmateriale #Byggeledelse #Fagtilsyn

ET NYT BOLIGOMRÅDE VED HINNERUP
Favrskov Kommune vil gerne udbygge Hinnerup med en ny byggemodning i den sydøstlige del af byen. Det nye boligområde, Humlehaven,
kommer til at bestå af 30 parceller, hvortil der skal anlægges ca. 600 m
vej og 250 m cykelsti. En udvidelse og forlængelse af Rønbækvej skal give
lettere adgang mod Aarhus og E45. Desuden bliver der etableret en ny
underføring af et vandløb med faunapassage under Rønbækvej samt et nyt
regnvandssystem inkl. nye bassiner.
#Vejprojektering #Cykelstier #Afvanding #Udbudsbeskrivelse
#Byggeledelse #Tilsyn #VVM-screening #Myndighedsbehandling
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Vandets veje i 3D
Hvad kan være en enkel vej til at optimere på kvalitet, proces og økonomi i
kommunens naturgenopretningsprojekter? I mange tilfælde kan svaret
være at se og analysere projekterne i 3D.
Rundt om i landet er der mange vigtige
naturgenopretningsprojekter, som forbedrer
forudsætningerne for den lokale natur og
dyreliv og skaber værdifulde rekreative
områder for kommunens borgere og turister.
I disse projekter, er det vores erfaring, at
det ofte kan betale sig at udarbejde projekteringen i 3D.

3D i de mere komplicerede indsatser

Almindeligvis er 3D ikke så anvendt i naturgenopretningsprojekter, hvor projekteringen
over vejende ud føres ved tra di tionelle
2D-tegninger. I projekter med simple
problemstillinger og få interessenter er
det ofte også tilstrækkeligt. Men ved mere
komplicerede indsatser er der besparelser at

hente på anlægsomkostninger ved at lægge
en ekstra indsats i den indledende projekteringsfase og udarbejde en 3D-model.

Vandløbsrestaurering i Klitmøller Å
I Thisted Kommune har vi projekteret en
vandløbsrestaurering af Klitmøller Å. En
særlig udfordring var, at vandløbet skulle
slynges kraftigt inden for et afgrænset areal,
som er omkranset af bygninger, veje og andre
tekniske anlæg.
I den indledende forundersøgelse blev
projekteringen gennemført på traditionel
vis med 2D-tegninger og modellering, og
usikkerheden blev opvejet ved projektering
af store mængder af spuns. Under detailprojekteringen faldt valget derfor på at
udarbejde en 3D-model. Det medførte bl.a.
en halvering af mængden af projekteret spuns.

Gevinster ved 3D-projektering i
naturgenopretningsprojekter:
• Bedre kendskab og sikkerhed for fremtidige
fysiske forhold, så geotekniske, afvandingsmæssige og anlægstekniske forhold nemt
kan konkretiseres og kvalitetssikres.
• Besparelser på tekniske anlæg vha. et
bedre kendskab til projektets muligheder
og begrænsninger, som vi så i eksemplet i
Klitmøller.
• Bedre udbudsmateriale med præcise
estimater for jordhåndtering og målfaste
længdeprofiler, hvilket resulterer i en øget
sikkerhed for entreprenører og lavere
tilbudspriser.
• Gode visualiseringsmuligheder så projektets interessenter kan få et bedre indblik i
de ændringer, der kommer.
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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)
udarbejder Atkins en analyse, hvor vi klarlægger, hvorvidt og hvordan geodata kan
spille en rolle for driften af fremtidens førerløse trafik i Danmark.
#Analyse #Rådgivning om digitalisering
#Intelligent mobility

GODKENDELSE AF TESTKØRSEL
MED FØRERLØSE BUSSER
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Aalborg Kommune gennemfører et testprojekt med førerløse minibusser, der
skal forbedre mobiliteten for borgerne i
Aalborg Øst. Lovgivning på området er ny,
og godkendelsesprocessen kræver bl.a. en
færdselssikkerhedsmæssig vurdering fra
en uafhængig assessor. I Atkins har vi med
vores brede viden inden for bl.a. risikostyring, infrastruktur og intelligent mobilitet
påtaget os rollen som assessor. Vi er vant
til at arbejde med lignende opgaver inden
for jernbane og luftfart, og vi udnytter vores
erfaring herfra til at foretage en effektiv og
kundeorienteret assessering.
#Assessor #Cybersikkerhed
#Trafiksikkerhed #Intelligent Mobility

Mobilitet i det digitale
og fysiske landskab
Kan vi benytte data og førerløs
teknologi til at forbedre mobilitet for
borgerne og effektiviteten i kommunens service? Og hvordan kommer vi
i gang med det første projekt?
Det er nogle af de spørgsmål, som mange
stiller i øjeblikket. De bagvedliggende ønsker
og behov kan være meget forskellige; fx
minimering af tidsforbrug til administrativt
arbejde i hjemmeplejen, optimering af
pladsen i byen gennem smart parkering,
intelligent omdirigering af trafikken ved
myldretid og innovative metoder til at skabe
sikre skoleveje.

Uanset hvilken udfordring eller idé, der ligger
bag, så har vi i dag mange flere muligheder,
når vi gør brug af data og ny teknologi.
Aalborg Kommune har taget hul på det
første pilotprojekt med en førerløs minibus,
der skal servicere et boligområde i Aalborg
Øst, og skal forbinde området med resten af
det offentlige transporttilbud. Lovgivning på
området er ny, og godkendelsesprocessen er
ved at tage form. Derfor har Aalborg Kommune
fået Atkins som uafhængig assessor til at
hjælpe med at få et pilotprojekt godkendt til
testkørsel i området.

Intelligent Mobility (iM) er en samlet
betegnelse for nye, brugerorienterede
tilgange til, hvordan vi kan gentænke
infrastruktur og services via brug
teknologi og data. Atkins har stor fokus
på disse 3 overordnede områder.
CONNECTED AND
AUTONOMOUS VEHICLES
(CAVS) AND RE-IMAGINING
INFRASTRUCTURE
MOBILITY AS A SERVICE
AND SMART TRANSPORT
PLATFORMS
BIG DATA AND
CYBER RESILIENCE

Læs mere om Intelligent Mobility
hos Atkins: www.atkinsglobal.com/
intelligent-mobility
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VEDLIGEHOLD AF BROER
Det er vigtigt at prioritere vedligehold af broer, hvis kommunen
vil undgå uforudsete og dyre reparationer. I en længere årrække har
Atkins været fast tilknyttet IkastBrande Kommune som brorådgiver. I
den forbindelse løser vi mange og meget
varierede opgaver, herunder general- og
særeftersyn, reparation, forstærkninger
og ombygninger, nedrivninger m.m.
#Broprojektering #Tilsyn #Bygherrerådgivning
#Drift og vedligehold #Generaleftersyn

HORNSLETS UDVIKLING
Hornslet er en mindre pendlerby ca. 20 km nord for Aarhus og ca. 40 km
fra Grenaa. Aarhus Letbane kommer til at betyde en langt bedre trafikal
forbindelse mellem Hornslet og de to større byer. Dette har givet anledning
til, at Syddjurs Kommune ønsker at undersøge områdets potentialer for
byudvikling og mobilitet.
Atkins assisterer kommunen med at opstille scenarier for, hvordan
midler til en banebro, vej- og stiforbindelser og alternative broforbindelser kan understøtte kommunens strategiske mål for Hornslet.
Herudover udarbejder vi en screening i forhold til: byudvikling, muligheder i forbindelse med letbanen, mobilitet og forbindelser, stationsopland, tilgængelighed, passagerpotentiale, trafikal sammenhæng
og centerdannelse. Efterfølgende har vi udarbejdet detailprojekt på
1,4 km ny vej inkl. vejafvanding og udlednings- og nedsivningstilladelser samt skitseprojekt for genåbning af vandløb.
#Samfundsøkonomiske analyser #Byudviklings- og
mobilitetsscreening #Bygherrerådgivning #Udbudsmateriale
#Vejskitsering #Vejprojektering #Screening af bro #Afvanding
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Kontakt os, hvis du vil vide mere ...
Spørg mig om samfundsøkonomi
Ute Ulrike Carmen Stemmann
Tlf.: 52 51 92 75
ute.stemmann@atkinsglobal.com

Spørg mig om geoteknik,
jord og vand
Jens Jørgensen

Tlf.: 52 51 98 51
jens.joergensen@atkinsglobal.com

Spørg mig om digitalisering
og geodata
Johan Hartnack

Tlf.: 52 51 93 57
johan.hartnack@atkinsglobal.com

Spørg mig om sikre skoleveje og
cykelstier
Irene Strunge Ostenfeld

Tlf.: 52 51 97 37
irene.ostenfeld@atkinsglobal.com

Spørg mig om drift og
vedligehold af broer
Frederik Birkedal Wagner

Tlf.: 52 51 97 05
frederik.wagner@atkinsglobal.com

Spørg mig om bygherrerådgivning
og udbud
Birger Christensen

Tlf.: 52 51 98 60
birger.christensen@atkinsglobal.com

Spørg mig om byplanlægning, byog landskabsarkitektur
Cicilie Oxholm Zigler

Tlf.: 52 51 94 24
cicilie.zigler@atkinsglobal.com

Spørg mig om transportplanlægning
og miljøprojekter
Anders Kaas

Tlf.: 26 74 63 54
anders.h.kaas@atkinsglobal.com

Spørg mig om intelligent
mobility og førerløs trafik
Anders Hald Simonsen

Tlf.: 52 51 93 19
anders.simonsen@atkinsglobal.com

Spørg mig om opmåling og arealerhvervelse
Anders Christian Dissing

Tlf.: 52 51 92 90
anders.christian.dissing@atkinsglobal.com
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København
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S
Aarhus
Europaplads 2, 5.
8000 Aarhus C
Horsens
Emil Møllers Gade 41 D
8700 Horsens
Esbjerg
Dokvej 3, Sektion 4
6700 Esbjerg
Viborg
Postboks 269
8800 Viborg
info-dk@atkinsglobal.com
Tlf.: +45 52 51 90 00

www.atkins.dk

Som en del af SNC-Lavalin Group er Atkins en af
verdens største rådgivervirksomheder, og vi er en
anerkendt infrastrukturrådgiver i Danmark. Her er
vi ca. 470 specialister, rådgivere og projektledere,
som er drevet af vores store viden og passion
for vores arbejdsområder. Sammen med vores
kunder forvandler vi visioner til holdbare løsninger,
der skaber en bedre hverdag – nu og langt ind i
fremtiden.
I juli 2017 blev Atkins en del af SNC-Lavalin.
Tilsammen er Atkins og SNC-Lavalin nu en af
verdens absolut største tekniske rådgiver- og
projektledelsesvirksomheder med over 50.000
ansatte, som opererer i 50 lande.

