
A global fully integrated professional services and project 
management company



We strive to be the premier engineering solutions partner, 
committed to delivering complex projects from vision 
to reality for a sustainable lifespan. 

Our vision
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Increased geographic reach

› An established and balanced footprint

› Greater “at-scale” European and 
Middle Eastern presence

› Atkins Energy segment allocated 41% Europe, 46% 
North America, 9% Middle East & Africa and 4% 
Asia Pacific

› Atkins segmentation based on fiscal year ended March 
31, 2016 applied to twelve month period ended 
September 30, 2016

› Pro forma financials based on SNC-Lavalin fiscal year 
ended December 31, 2016 and Atkins twelve month 
period ended September 30, 2016

~16,000 
employees

~12,000 
employees

~17,500 
employees

~4,500 employees
Americas

Europe

Middle-East
& Africa

Asia Pacific
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Enhanced value-chain

A more comprehensive end-to-end service offering

Construction & Project
Management

Operations & 
Maintenance

ProcurementDesign &
Engineering

Digital & AI Sustaining 
Capital

Consulting
& Advisory

› Concept, feasibility 
and design services

› Human-centered 
innovative digital 
design tools and 
techniques

› End-to-end offering, 
from initial regulatory 
approvals to final build

› 20+ years of 
experience offering 
simulation consultancy 
and advice 

› Expert consultancy 
covering the full 
lifecycle

› Plan, design and 
enable major capital 
projects

› Extensive 
engineering and 
master planning 
capabilities

› Digital products and 
tools to enhance 
delivery

› IoT, mobility 
services and 
strategic digital 
asset management 
solutions

› Procurement 
Management

› Contract 
Administration

› Purchasing

› Expediting

› Material 
Management

› Logistics

› Quality Surveillance

› Inspection, Material 
Control

› Multi-disciplinary 
construction and 
technical field services

› Construct, commission, 
maintain, and enhance 
assets

› Self-performed 
construction using
a qualified labour force

› Consultancy services 
and entire program 
management

› Business change 
programs

› Around-the-clock 
support for mission-
critical activities

› Operate and 
maintain major 
public-private 
partnership (P3) 
projects

› In-depth review 
of end-to-end 
operations, asset 
portfolios and 
value chain

› Asset management 
and solutions to 
reduce costs and 
improve productivity
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Atkins is part of 
SNC-Lavalin’s 
Engineering, Design and 
Project Management sector
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Our world 
is always 
changing

› Together with our clients, we’re always 
striving 
to find better ways to get things done. 
Whether 
it’s rapid urbanisation against the backdrop 
of ever increasing pressures on resources, 
or the accelerated connectivity of people 
and places fuelled by technology and big 
data

› Our industry is uniquely positioned to 
deliver outcomes for our clients that help to 
enrich people’s lives

› That’s what we’re working on

Where others see challenges,
we see opportunities to 
transform things for the better.

Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 
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We know that working 
collaboratively enables us 

to answer our client’s 
challenges better

We always look to build 
partnerships both 
inside and out:

› Our people build close relationships with 
their clients to understand them, their end 
user and their goals.

› We form joint ventures and strategic 
collaborations to deliver the transformative 
solutions that our clients need.

› We work collaboratively as a diverse 
collection of experts across SNC-Lavalin, 
and with leading industry and academic 
organisations.
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We’re a local adviser who knows the world

No matter whether our clients are 
working with us in Singapore or 
Saudi Arabia, in one market or 
many, they benefit from our 
international expertise applied 
with local knowledge 
and insight.

EDF Energy Strategic Partnership, 
UK and locations worldwide

Project NEON, 
Las Vegas, USA

Victoria Harbour, 
Hong Kong

Dubai Metro,
UAE
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Rail 
Consultancy

Project Management
Consultancy

Engineering

› Ca. 100 ansatte i Oslo

› Tre forretningsenheter

› Engineering (ENG) – engineering tjenester til nøkkelkunder innen jernbane, vei og infrastruktur

› Project Management Consultancy (PMC) – ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, 

prosjektevaluering og prosjektledelse

› Rail Consultancy (RC) – teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, 

signal og rullende materiell 

› Universitets/høyskoleutdanning med erfaring fra offentlig sektor og næringsliv

› Kombinerer lokal og internasjonal kompetanse til våre kunders beste

Atkins Norge AS
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Sammen skaper vi 
et smartere, 
tryggere og mer 
bærekraftig samfunn

› Et bærekraftig og effektivt transportsystem som tar oss dit vi vil – når vi vil 

› Byer og samfunn som er bra å leve i for alle 

› Offentlige tjenester som er relevante og tilgjengelige når vi trenger dem

› Et godt helsevesen som tar vare på oss i alle livsfaser

Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 
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Misjon
Vi skal være en brobygger mellom våre kunders 

ambisjoner og resultater og bygge et ledende 

kompetansemiljø tilpasset våre markeder gjennom å 

rekruttere, utvikle og engasjere kunnskapsrike og 

eksepsjonelle mennesker!
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Vår ambisjon er å være landets 
fremste på alle tjenester vi leverer 
til våre kunder. Våre
kunder skal anerkjenne vår 
oppdragsgjennomføring og våre 
leveranser som relevante,
fremragende og bedre enn våre 
konkurrenters.
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Bærekraft står sentralt i vår forretningsstrategi.

Vi jobber målrettet med å bidra til mer 
bærekraftige resultater 
for våre kunder og for samfunnet.
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Vår 
oppdragsgjennomføringsmodell 
sikrer kvalitet i oppstart og 
gjennomføring av oppdrag 
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Våre tjenester

› Prosjekt-, program- og porteføljeledelse (‘P3M’)

› Prosjektstyring (framdrift, kostnad, kvalitet, risiko, 

kontrakt, endringer)

› Ekstern kvalitetssikring og vurdering av 

gjennomførbarhet 

› Strukturert beslutningsstøtte (analyse av usikkerhet, 

lønnsomhet, fremdrift)

› Teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innen 

skinnegående infrastruktur og rullende materiell

› Engineering-tjenester innen jernbane, vei og 

infrastruktur

Våre tjenester favner ekspertise i alle faser av 

komplekse prosjekter innenfor samferdsel, 

bygg/byutvikling, offentlig sektor, helse, samt teknisk 

rådgivning og prosjekteringstjenester innenfor 

skinnegående transport.
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ENG

16



Engineering (ENG)

› Leverer prosjekteringstjenester

› Ved å kombinere ledelse og lokalkunnskap fra Norge med tverrfaglig global kompetanse, tilbyr vi trygge, bærekraftige 

og effektive prosjekteringstjenester

› Samarbeider på tvers i Atkins Norge og internasjonalt til det beste for våre kunder
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ENG - hovedområder
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Vi tilbyr rådgivning som dekker hele verdikjeden i prosjekter Ekspertise i verdensklasse innen design, bygging og drift av vei & jernbane

Vi designer et bærekraftig og effektivt transportsystem Vi tilbyr ekspertise innenfor alle deler av fremtidsrettet byutvikling

Vi skaper et 
smartere, 

tryggere og mer 
bærekraftig 
samfunn! 
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PMC
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Project Management Consultancy (PMC)
- Brobygger mellom strategi og resultater

› Landets fremste prosjektledermiljø

› Vi skaper et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn gjennom prosjektene vi leder og styrer

› «The One to Call !»

› Jobber integrert i kundens prosjekt team

› Samarbeider på tvers i Atkins Norge og internasjonalt til det beste for våre kunder

20



PMC – fire hovedområder
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Et godt helsevesen som tar vare på oss i alle livsfaser Offentlige tjenester som er relevante og tilgjengelige når vi trenger dem

Bærekraftig og effektivt transportsystem som tar oss dit vi vil – når vi vil Byer og samfunn som er bra å leve i for alle 

Vi skaper et 
smartere, 

tryggere og mer 
bærekraftig 

samfunn 
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RC
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Rail Consultancy (RC)

› Jernbaneteknisk rådgivningskontor – vi brenner for jernbane, metro og trikk (skinnegående transport)

› Utleie av høykompetente konsulenter, utfører oppdrag hvor vi bistår i kundens prosjekter eller drifts- / 

operatørorganisasjoner

› Står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført

› «We care» for våre kunder, ansatte, samfunnet, miljøet

› Samarbeider på tvers i Atkins Norge og internasjonalt til det beste for våre kunder
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RC – tre hovedområder
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Gods 

Passasjerer

Strategi

Drift og ledelse
Anskaffelser

EngineeringSignalsystemer

Sikkerhetsstyring, RAMS og oppfølging av utbyggingsprosjekter

Støtte i anskaffelser, logistikk og drift 
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Bistår med tilbud og mobilisering av persontogtrafikk i Norge 
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Rådgivning
Dokumentasjon
Sikkerhetsstyring
Logistikk
Teknisk prosjektledelse 
Godkjenningsprosesser 
infrastruktur
Kvalitetsstyring 
Anskaffelsesprosjekter
Bistand tilbudsarbeid  
persontogtrafikk
Mobilisering nye trafikkavtaler
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Våre kunder
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• Avinor
• Bane NOR
• Bybanen
• Bærum kommune
• Oslo Kommune
• Cyberforsvaret
• Digitaliseringsdirektoratet
• Direktoratet for e-helse
• Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap

• Direktoratet for 
økonomistyring

• Flytoget
• Finansdepartementet
• Forsvarsdepartementet
• Forsvaret
• Forsvarsmateriell
• Forsvarsbygg
• GoAhead Norge
• Hafslund

Noen av kundene vi er så heldige å få jobbe med

27

• Helsedirektoratet
• Helse Sør-Øst
• Justisdepartementet
• Mantena
• Miljøverndepartementet
• Nærings og 

fiskeridepartementet
• Oslo Kommune
• NAV
• Nye Veier
• Politiet
• Ruter
• Skatteetaten
• Sporveien
• Statens kartverk
• Statkraft
• Statnett
• Statsbygg
• Sykehuspartner
• Telenor
• Tolletaten



Hva våre kunder
sier om oss

Å hjelpe våre kunder i å lykkes med sine 

prosjekter er kjernen i alt vi gjør. 

Vi bygger tillit og leverer langvarig verdi.

«Jeg er spesielt 
fornøyd med 
informasjons-
utvekslingen gjennom 
hele prosjektet som 
har resultert i en 
systematisk, rasjonell 
og tilnærmet feilfri 
overlevering av 
prosjektet til kunden.»

28

«Atkins er flinke til å 
forstå kundenes krav 
og tenker alltid fra 
kundenes 
perspektiver.»

. 

«Det finnes en rekke 
lignende leverandører 
som Atkins. Atkins har 
imidlertid vist seg som 
gode og pålitelige 
partnere. Vi ønsker å 
opprettholde og utvide 
dette partnerskapet.»
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Hva våre kunder
sier om oss

Å hjelpe våre kunder i å lykkes med sine 

prosjekter er kjernen i alt vi gjør. 

Vi bygger tillit og leverer langvarig verdi.

«Jeg har jobbet med 
deres konsulent i løpet 
av de siste par 
månedene og tilbudet 
er nå sendt inn. Jeg vil 
understreke at 
konsulenten har vært 
en stor verdi for 
tilbudet. Konsulentens 
engasjement og 
forpliktelse til tilbudet 
har vært uten 
sidestykke. Han er av 
stor verdi for dere.»

«Deres konsulent er 
samlet sett den 
konsulenten som 
scorer best på 
tildelingskriteriene. 
Med sin solide 
erfaring så velger vi 
ham til vårt 
anskaffelsesprosjekt.» 



Verdier, ansatte, sosialt
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Team Atkins
Safety – Integrity– Collaboration – Innovation
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Our values are the essence of our company’s identity. 

They represent how we act, speak and behave together, 

and how we engage with our clients and stakeholders.

We redefine engineering 
by thinking boldly, proudly 
and differently.

We work together and embrace 
each other’s unique contribution 
to deliver amazing results for all.

We put safety at the heart of 
everything we do, to safeguard 
people, assets and the environment.

We do the right thing, 
no matter what, and are 
accountable for our actions. 

32
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Line
Jobbet i Atkins siden 2014

Våre ansatte

«Hos Atkins har jeg 
fantastiske kollegaer, som 
er superflinke innen sitt 
fagfelt. Det er givende å 
jobbe ute i oppdrag med 
spennende kunder. Gleder 
meg alltid til å møte mine 
kollegaer. Jeg setter pris 
på at Atkins ser det viktige 
i å ha sosiale arenaer.»

. 
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Knut
Jobbet i Atkins siden 2018

Våre ansatte

«Etter lang og bred erfaring 
fra andre næringer, har det 
vært svært spennende å jobbe 
med varierte oppgaver hos 
Atkins. Dette har blant annet 
vært kvalitetssikring av viktige 
samfunnsprosjekter, men 
også ansvarlig 
detaljprosjektering av 
ombygging av Lillestrøm 
stasjon. Dette er noe venner 
og familie relaterer til med stor 
interesse.»
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Thomas
Jobbet i Atkins siden 2016

Våre ansatte

«Jeg jobber i Atkins fordi jeg 
føler at jeg som ansatt blir tatt 
godt vare på, og at jeg hele 
tiden får nye utfordringer og 
spennende oppgaver som 
fagperson.»
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Raja
Jobbet i Atkins siden 2013

Våre ansatte

«I have been to many Atkins offices 
around the world and none beats our 
office in Norway. We have the best 
infrastructure and the best tools 
available, and most importantly, the 
entire team operates like one big 
family!
I have always enjoyed working on 
complex major projects and Norway 
is the best place to be!”

. 
. 
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Karianne
Jobbet i Atkins siden høsten 2019 

Sosialt

«Jeg ble positivt overrasket over 
hvor mange morsomme og 
interessante arrangement som tilbys 
de ansatte, både rent sosialt og 
faglig. Dette er spesielt viktig siden 
de fleste av oss jobber ute hos 
kunde. Jeg gleder meg til hver gang 
jeg skal møte mine kollegaer.»

. 
. 
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10-kamper

Studieturer

Fagarenaer

Sommerfest

Julebord

Julelunsj

Young guns

Frokostmøter

Magaplask



Our work
How we’re helping the world move forward and enriching 
lives through the implementation of our ideas
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Besøk gjerne våre 
hjemmesider og se 
noen av våre 
referanseprosjekter

www.atkinsglobal.no

www.atkinsglobal.com
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Smarte, miljøvennlige byer
Oslo

Nøkkelrolle i den pågående 
transformasjonen av Oslo til den smarteste, 
sikreste og mest bærekraftige byen i verden

44



45

Digital jernbane
Norge

Nøkkelrolle under den nasjonale 
planleggingen og utrullingen av ERTMS



Digital jernbane
Norge

Nøkkelrolle under den nasjonale 
planleggingen og utrullingen av ERTMS
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Nye tog

Norge

Nye tog til Flytoget AS (type 78).

Teknisk prosjektledelse, spesifikasjoner, 
kvalitetsstyring og tilbudsevaluering
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Modernisering av Folkeregisteret
Oslo

Engasjert i flere roller ifm. moderniseringen 
av Folkeregisteret i Skatteetaten



Digital engineering
Bergen

Nøkkelrolle under byggingen av ny 
kunsthøyskole i Bergen
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Input fra Merete
Bergen

Nøkkelrolle under byggingen av ny 
kunsthøyskole i Bergen
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Medikamentell kreftbehandling

Helse Sør-Øst

Regional løsning for medikamentell 
kreftbehandling

Innføring av Chemotherapy Management 
System (CMS)



Digital helse
Sykehuset Østfold

Nøkkelrolle i oppføringen av Norges første 
digitale sykehus 
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Bergen Light Rail 
Norway

Design of the track, catenary and rail power 
supply 
and RAMS-work for the overall design.
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Innføring av Follobanen på Oslo 
Sentralstasjon 
Norge

Rådgivning: kjørestrøm, spor og 
sikringsteknikk, fornyelse og vedlikehold av 
bruer, prosjektledelse m.m.
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Andre referanseprosjekter
Norge og internasjonalt
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M25
United Kingdom

The Connect Plus consortium comprises 
Balfour Beatty, Skanska, Atkins and Egis 
Projects and was appointed to design, build, 
finance and operate (DBFO) the 
M25 project.
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Case study layout 1 example

Hong Kong

We’re transforming the shoreline of Hong Kong island into 
the world-class waterfront through our design and supervision 
of the Central Reclamation Project.
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AVIC

Fuzhou, China

We’re working alongside our client to define and deliver their 
vision for a new town in Fuzhou (the capital of Fujian Province). 
Plans address the risk of extreme weather events such as sub-
tropical typhoons and heavy rainfall. 
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Meixi Lake 

Changsha, China

We created a dynamic, vibrant and liveable eco-low carbon 
urban environment for the local community of 260,000 
people through our integrated approach.
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London 2012 Games

Legacy transformation

Overseeing the technical transformation of the Park, including 
removal of temporary facilities, conversion of permanent venues 
and development of local infrastructure and landscape.
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Hoover Dam Bypass

United States

We contributed to reducing travel times and enhancing 
public safety through our construction management services 
on this environmentally sensitive project.
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Airbus A380 Certification 

United Kingdom, the Netherlands and UAE

Overall project management and delivery of checkstress 
programme over four years. 
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Armoured Vehicles Programme (AVP)

United Kingdom

Acquisition support to the MOD, helping them define and 
acquire the next generation of the Army’s Armoured 
Fighting Vehicles (AFV’s).
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Connected and Autonomous Vehicles (CAVs)

United Kingdom

As lead partner in the Venturer consortium we’re trialling 
autonomous vehicles in the south west of the UK and exploring 
the feasibility of driverless cars. These vehicles have the 
potential to enable huge social and economic benefits.
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High Speed 2

United Kingdom

Preliminary designs for tunnels, ‘green’ tunnels and two high 
speed lines across a 91km stretch of track, plus Environmental 
Impact Assessments. 
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Dubai Metro

United Arab Emirates

Full multidisciplinary design, design coordination of civil works 
including geotechnical and site investigations and construction 
supervision.
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Heathrow Airport

United Kingdom

We’re enabling passengers to move quickly and securely 
through Heathrow airport through our development and 
implementation of sophisticated biometric technologies. 
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Crossrail

United Kingdom

Detailed design of twin bored tunnels, and design and 
specification Tottenham Court Road and Custom House 
stations and Plumstead depot. 
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Oxford Circus

United Kingdom

Since 2009, more than 80 million people each year have 
benefited from our innovative design of the diagonal crossing 
at Oxford Circus. We’ve been able to reduce congestion and 
improve the quality of the public space at one of the busiest 
intersections in the world. 
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Tidal Lagoon Swansea Bay

United Kingdom

We’re helping to solve the renewable energy challenge 
though our feasibility studies, engineering design and 
geotechnical expertise.
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ITER

France

We’re helping to deliver nuclear fusion on a commercial scale; 
offering safe, limitless and environmentally responsible 
energy, as architect engineer in the Engage consortium for 
the ITER project.
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Four offshore wind farms 

United Kingdom

We are helping DONG Energy to cut the cost of offshore wind 
by 35-40%  by 2020 by delivering a standardised design that 
will enable a production line approach to fabrication, rather than 
a bespoke solution each time. 
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Advanced solutions to complex nuclear 
waste US Department of Energy

United States 

We provide a range of services to several DOE projects across 
the US, at sites including Hanford, Washington; Oak Ridge, 
Tennessee, and Savannah River, South Carolina. 

We were recently appointed to operate the DUF6 facilities in 
Kentucky and Ohio with our JV partners Westinghouse and Fluor. 
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Prelude, Shell 

Australia

Prelude is the largest Floating LNG project in the world. We 
have provided safety assessments and risk management 
services and are helping to develop integrity management 
models for future inspection and maintenance at Prelude’s 
offshore location.
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Valhall Redevelopment 

Norway

Provided expertise in an integrated design and assurance 
role and carried out working environment activities. 
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Takk
Atkins Norge: http://atkinsglobal.no/
Atkins Global: www.atkinsglobal.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atkins-norge-as/
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