
...er hvor det hele tog sin begyndelse for ATKI. 
Det startede med de klassiske slangetællere, 
man lægger hen over vejen, men siden har vi 
udvidet tællemetoderne til også at omfatte 
bl.a. spoler, radar, lidar og videodetektering 
(herunder ANPG) med kunstig intelligens, 
både på landjorden og fra luften med drone. 

Der er stort set ikke dét, vi ikke kan tælle, så er 
der behov for at få dannet sig et overblik over 
en given trafiksituation, har vi de helt rigtige 
løsninger til både trafiktælling og -analyse.

Vores p-løsninger spænder over p-
automater, bomfri flowparkering samt 

adgangsparkering med nummerpladegenken-
delse (ANPG) til p-henvisning og større p-infor-
mationssystemer. Vores henvisningsløsninger 
er baseret på enkeltpladsdetektering (SSD) via 
trådløse sensorer i jorden, eller kameraer i loftet 
samt LED-informationstavler, Sidstnævnte også 
til udendørs p-vejvisning i landets byer.

Senest har vi udviklet en AVD-løsning, der vha. 
intelligente kameraer kan detektere ledige plad-
ser på store udendørs p-områder. Blandt ATKI’s 
p-installationer kan nævnes Field’s, Odeon, Bru-
uns Galleri, Rigshospitalets personaleparkering 
samt p-vejvisning i Ribe og Esbjerg.

Trafiksikkerhed er en af 
vores mærkesager i ATKI, 
og vi sætter en ære i at gøre 
såvel gader og stræder som 
lande- og og motorveje mere 
sikre at færdes på. 

Skolepatruljeblink, skole-
varlsingstavler (A22), 
torontoanlæg, hastigheds-
nedsættende LED-tavler 
(C55), højresvingsløsninger 
og markeringslys for blot at 
nævne lidt.

Rød-gul-grøn: ATKI er den mest erfarne 
leverandør med viden om trafikstyringssy-
stemer, ITS og teknisk infrastruktur. Om det 
er en komplet installation af et nyt kryds, eller 
optimering af et eksisterende, så løser vi 
opgaven. 

Lanterner, styreapparater, overvågnings- 
systemer, detektorer og fodgængertryk. Vi 
er på forkant med fremtidens trafikstyring og 
kan rådgive i, hvordan fremkommeligheden 
i byens lyskryds forbedres, herunder diverse 
SmartCity-løsninger. 

Personregistrering og 
kundetælling er det seneste 

skud på stammen i ATKI. 
Hvadenten der er behov for 

at tælle personer på store 
udendørsarealer som parker, 

bytorve og festivalpladser, 
eller indendørs i f.eks. en 

butik eller et storcenter, kan 
vi være behjælpelige med 
intelligente tælleløsninger til 

statistik og optimering. 

Vores mest kendte produkt 
er en anordning, de fleste 
formentlig har stiftet bekendt-
skab med på de danske veje: 
Fartviseren, der viser ens 
hastighed og blinker, når der 
køres for stærkt. 

Den findes både i en stationær 
og mobil udgave samt i specialvarianter 
til f.eks. at vise hastighedsovertrædel-
sen i %. Vi tilbyder også en byport med 
indbygget fartviser samt store VMS-
tavler til f.eks. motorveje.
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