
HVORDAN SKABER 
VI DEN OPTIMALE 
PROCES - SAMMEN?
Her er vores bud. Hvad mener DU?



VI GØR DET  
LETTERE AT 
VÆRE RÅDGIVER

Dårlig planlægning, dårligt udført arbejde 
eller manglende viden hos entreprenøren 
giver ofte rådgiveren ekstraarbejde.  
Derfor er det vigtigt at vælge sine samar-
bejdspartnere med omhu.

Styr på processen fra start til slut
Hos OKNygaard sætter vi en ære i at have 
styr på processen fra start til slut.  
Det indebærer bl.a. en grundig projektfor-
beredelse, jævnlig dialog med projektets 
interessenter og grundig kvalitetssikring 
undervejs. 

For rådgivere betyder det blandt andet: 
• Mindre tidsforbrug på projektet – og  

derved større mulighed for fortjeneste
• Færre konflikter med bygherre og 

brugere – og derved mulighed for nye 
opgaver og gode anbefalinger

• Kvalitetsarbejde fra starten – og derved 
større tilfredshed og mindre tidsforbrug 
på tilsyn og udbedring af fejl og mangler

Det, der er vigtigt for vores
kunder, er også vigtigt for os. 
Du kan forvente høj faglighed, 
kvalitet og holdånd fra  
enhver OKNygaard-kollega.

”



Vi skaber en proces, der virker  
– for alle parter
Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan vi sikrer en god proces for alle parter i de  
projekter, vi er involverede i.

Opstart Aflevering   
•  Styr på underentrepre- 
    nører og leverandører
•  Klare aftaler 
•  Tydelige rammer
•  Styr på økonomien •  Afstemme forventninger

•  Fælles forståelse
•  Fremme dialog
•  Godt samarbejde

Tilbudsgivning

Rådgivning

Intern mangelgennemgang  
før aflevering

Kontrakter

Opstartsmøde 

Projektforberedelse 

Ugentlige  
planlægningsmøder

Hurtig mangeludbedring

Evaluering og 
efterkalkulation

•  Velkvalificerede beregnere
•  Bedste tilbud indhentes
•  Seriøse og gennemarbejdede      
     tilbud til tiden

•  Budgetoverslag
•  Dialog om faglighed og  
     tekniske løsninger
•  Vi sidder klar ved telefonen

•  Grundig planlægning
•  Optimeret tidsplan
•  Risikominimering
•  Plan for kvalitetssikring og     
     arbejdsmiljø
•  Bedste hold til opgaven

•  Optimal udnyttelse  
     af ressourcer
•  Konstant overblik
•  Løbende forbedringer
•  God kommunikation
•  På forkant og  
     løsningsorienteret

•  Professionel projekt- 
     afslutning
•  Tilfredse brugere

•  Konstant læring
•  Konstant forbedring
•  Fundament for fremad- 
     rettet samarbejde

1 års pleje af høj kvalitet

•  Plan for pleje
•  Veludført projekt bliver  
     flottere
•  Vi ser frem til 1 års  
     gennemgang

•  Overblik
•  Færre mangler

Rydning
Vi er eksperter i  
håndteringsregler  
og har det rette grej  
til at udføre arbejdet.

Andre håndværk
Kræver projektet  
specialister til  
særlige delopgaver, 
bruger vi stabile og  
velkvalificerede  
underleverandører.

Belægning
Vores velkvalificerede 
medarbejdere lægger  
alle slags belægninger,  
fra brosten til  
insitu-støbt beton.

Inventar
Vi installerer  
alle former for  
inventar, og  
rådgiver gerne  
om mulighederne.

Beplantning
Vi sørger altid for  
kritisk kvalitets- 
sikring af planter, og  
planter med øje for  
fremtidig pleje.

Kloak
OKNygaard har  
autorisation som  
kloakmestre, og  
mange af vores  
anlægsgartnere  
har rørlægger- 
uddannelse.

Jord/grus
Korrekt flytning og 
håndtering i forhold 
til fremtidige forhold.
Udgravning og  
afretning med GPS  
sikrer millimeter- 
præcision.



– vi har kunden med på holdet

Tlf. 70 21 54 00
info@oknygaard.dk
www.oknygaard.dk

VIL DU ”LEGE”  
MED OS?

Så garanterer vi: 

• Samme nøglepersoner i projektet fra start til slut
• At vi har sat os grundigt ind i materialet før  

projektstart
• Et tillidsfuldt og givende samarbejde med gensidig 

respekt
• Dialog og løsninger der optimerer projektet
• Hurtig og effektiv kommunikation – både internt og 

eksternt
• Klare og veldokumenterede aftaler
• Kritisk kvalitetssikring af både arbejde og materialer
• Underentreprenører der leverer kvalitet


