
 

Firmabeskrivelse
ATKI er en virksomhed, der har som målsætning at blive den bedste til trafikregistrering og 
regulering i form af LED skilte. ATKI er dannet for 7 år siden, og er de sidste par år blevet 
markedsledende med hensyn til trafikregistrering - både med hensyn til kvalitet og mængde i 
Danmark. Vi er 14 kollegaer, der arbejder sammen om at opfylde vores fælles mål. Inden for 
de sidste 2 år har vi startet en afdeling i Norge med 3 medarbejdere og leverer bl.a. udstyr til 
Oslo kummune.
.
ATKI har fra starten koncentreret sig om udstyr til registrering af trafik og 
installation/service. Vi har løbende udbygget firmaet med nye produkter, der er 
markedsledende m.h.t. faciliteter, præstationer, kvalitet og service. Vi har bevidst valgt at 
have en høj profil på fornuftig pris, kvalitet og service, da vi mener vi kan gøre en forskel i 
forhold til konkurrenterne.

Vi er forhandlere af følgende agenturprodukter i Danmark og/eller Skandinavien:

● CA – innovativ prisbilligt tælleudstyr til cykler og biler
○ EVR slangetæller
○ RadarRecorder
○ Spolebaserede udstyr med mønstergenkendelse (TM/Profiler/Blackcat)
○ Bike Recorder – spoledetektion af cykler på mønstergenkendelse
○ WIM udstyr med akselvægt

● TDS – kvalitets registrering af køretøjer
○ WIM udstyr med hjul og akselvægt
○ Spolebaserede udstyr med mønstergenkendelse

● CEOS – TIRTL infrarøde sensorer til detektion af aksler
● Traficon – videodetektion for kø tilstand eller tælling
● Never-fail spoler – 10 års garanti for holdbarhed
● Gatsometer – markedsledende automatisk trafikkontrol udstyr
● Miovision – automatiske krydstællinger med flytbart video udstyr
● Blip systems – bluetooth registrering til flowmålinger/rejsetid
● Eco-Counter – registering cyklister og gående
● Cognimatics / True View – videodetektion af cykler og gående
● Applied Traffic – prisbilligt tælleudstyr til biler

○ WIM udstyr med hjul og akselvægt
○ Spolebaserede udstyr med mønstergenkendelse

● Sterela – capitole plader (Hi-Star system)

Vi har følgende egenudviklede produkter:
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● Fartviser med internet forbindelse for konfigurering og tømning.
● Manuelt konfigurerbare "faste" LED vejskilte (f.eks. C55 skilt ) med internet styring
● FMA spolebaseret tællemaskine med mønstergenkendelse
● Fartviser.dk – system til styring og dataindsamling over internet

Vi har følgende produkter udviklet som underleverandør:

● Cykelbarometer og pumper til Veksø
● Klaptavler til Daluiso
● FMA spolesystem til Kemp & Lauridsen (udviklet til Vejdirektoratet og ÅFHH for 

opsamling af trafikdata fra motorveje for at levere data til det dynamiske trafikkort, 
TRIM og motorvejsskilte)

Udviklingen foretages i samarbejde med DTU og andre eksterne kapaciteter.

Løbende udfører vi service for Vejdirektoratet og kommuner m.h.t. installation og 
vedligehold af div. tælleapperater og fartvisere i hele Danmark. Dette inkluderer også udstyr 
fra andre leverandører. 

En stor del af virksomheden er registrering af trafik som en service for kommuner og 
rådgivende ingeniørfirmaer bl.a. COWI, Rambøll, Grontmij og Via Trafik. Dette foretages 
med mange forskellige typer udstyr. Spolebaseret, slanger, video, radar og manuelle 
registreringer. Trafikregistreringer er ca. ⅓  af den totale omsætning.

ATKI Danmark har i øjeblikket over 20 fuldtidsansatte.
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Firma oplysninger

Generelt
Addresse:
ATKI ApS
Transportbuen 5
4700 Næstved
Danmark 

Elektronisk kontakt:
Telefon: +45 4823-7910
e-mail: benny@  atki  .  dk  

CVR-nr:
27927882

Etableret:
1. september 2004

Dikektion:
Benny Nissen
Kim Hannibal

Bankoplysninger:
Sparekassen Sjælland
Reg: 0525
Konto: 128211
SWIFT-kode: SWESDK22
IBAN-nr.: DK0205250000128211

Revisor: 
Funder & Ostenfeld Revision ApS
Norgesvej 2
4700 Næstved
Telefon: +45 5572-4411
Fax: +45 5577-4411
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