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Sammen tegner vi fremtidens infrastruktur

 › Projekt- og byggeledelse

 › Bygherrerådgivning

 › Jernbane

 › Veje

 › Broer og konstruktioner

 › Geoteknik

 › Trafik- og byplanlægning  

 › Intelligent mobility

 › Miljø, klima og vand

 › Landmåling og  

arealerhvervelse

 › IT og geodata 

 › Risk management 

 › Asset management

 › Energi
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Vi lever i en tid, hvor der er meget, vi må gentænke. Hvordan vi rejser og trans-
porterer vores gods. Hvordan vi sikrer vores byer og værdier mod konsekvenser 
af klimaforandringer. Og hvordan nye teknologier kan blive en løftestang til at 
overkomme udfordringer og øge livskvaliteten. Som rådgivere har vi et særligt 
ansvar for at bidrage til denne transformation. Og vi ved, at vi sammen med vores 
kunder kan vi gøre en reel forskel i udviklingen af et mere bæredygtigt samfund. 

Fremtidens infrastruktur er fællesnævner for vores arbejde. Vi 
er et bredt hold af projektleder, specialister og rådgivere, som 
samarbejder på multidisciplinære projekter inden for transport, 
nye mobilitetsformer, byudvikling, miljø og klima. 

For os er fremtiden digital; både når det handler om de løsnin-
ger, vi tilbyder vores kunder, og måden hvorpå vi arbejder. Fx 
hjælper vi med den seneste teknologi inden for intelligent og 
omkostningseffektiv overvågning af infrastrukturs tilstand, asset 
management og 3D-modellering. Men vi er også med til at tænke 
i helt nye mobilitetsformer, hvor trafikken er førerløs, eller hvor 
du får hjælp til at planlægge din rejse via en app på mobilen. 

Del af SNC-Lavalin Group

Sommeren 2017 blev Atkins en del af SNC-Lavalin. Tilsammen 
er vi nu en af verdens absolut største rådgivervirksomheder med 
over 50.000 ansatte, som arbejder på tværs af 50 lande. 
I Danmark har vi fortsat den samme stærke ekspertise til at 
løse komplekse infrastrukturprojekter, men nu med et langt 
større hold af eksperter i ryggen. Det giver os unikke muligheder 
for at udveksle viden og hente internationale kræfter til vores 
lokale kunder.

Uddannelse forandrer verden

Vi har valgt at støtte op om initiativer, der fremmer uddannelse af 
de nye talenter, som skal forme fremtidens samfund. Bl.a. bidra-
ger vi til Engineer the Future, som har til formål at øge interessen 
for de tekniske og naturvidenskabelige fag blandt børn og unge på 
folkeskoler og ungdomsuddannelser. Siden Engineer the Future 
startede er optaget på ingeniøruddannelserne steget med 26 %.  

Herudover har vi altid et stort hold af studerende tilknyttet, 
som skriver afgangsprojekter, er i studiejobs eller elev- og 
praktikforløb. 

Uddannelse og kontinuerlig faglig udvikling er for alle i Atkins. 
Som ansat har alle et forløb med halvårlige udviklingssamtaler, 

som lægger op til struktureret uddannelse, faglig sparring og 
tilbud om mentorordning. Det mener vi, er en af forklaringerne 
på, at så mange af vores dygtige kolleger vælger at blive hos 
os i så mange år.

Sikkerhed og kvalitet

Vores kunder kan kende os på den store vægt, vi lægger på 
sikkerhed, kvalitet og integritet i samarbejdet. Atkins 
Danmark er certificeret i henhold til de internationale standarder: 

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001 
samt:
87:2005 (Kronesmiley)* 
1522:2007* 

*De sidste er de nationale standarder for ekstraordinært godt 
arbejdsmiljø, sikkerheds- og kvalitetsledelse.
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NØGLETAL, ATKINS DANMARK

Resultatopgørelse   15-16     16-17      2017* 2018

Årets resultat (MDKK) 25 25 17 33

Overskudsgrad     6,7% 6,7% 7,2% 6.6%

Antal medarbejdere**  381 394         395 415

*) Finansåret 2017 var på 9 måneder 
**) Udregnet i fuld tid

NETTOOMSÆTNING, ATKINS DANMARK

*) Finansåret 2017 var kun 9 måneder 
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