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Vi brænder for samarbejde.”
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Lokalkontor  

Hovedkontor
og regionskontor

OKNygaards mission er at være anerkendt som  brancheleden-
de indenfor anlæg, klima, pleje og drift af alle typer udearealer 
for kunder, der værdsætter  godt håndværksmæssigt arbejde 
leveret i hele løsninger.

Kunderne betjenes fra vores afdelinger i Aalborg, Randers, Aar-
hus, Horsens, Vejle, Kolding,  Rødekro, Odense, Borup, Farum og 
København samt fra vores landsdækkende storkundeafdeling.

Vi skaber lokale arbejdspladser, og med en lokal tilstedeværelse 
kan vi løfte opgaver for såvel lokale som landsdækkende kunder.  

For os er god service at skabe sammenhæng mellem det, vi siger, 
og det, vi gør, så vi når fælles mål og løsninger. 

Hele Danmarks anlægsgartner
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Drift og vedligehold  Vinteraktiviteter

KlimaløsningerAnlæg

Legepladser og bevægelse

Græspleje og klipning

Renholdelse af veje og stier

Træbeskæring, topkapning 
og plantning

Vedligehold og pleje af parker
 og grønne anlæg

Vedlighold og rengøring 
for landsdækkende kunder

Glatførebekæmpelse

Fejning og snerydning

Kloakløsninger

Regnvandsbassiner

Faskiner mv.

Grønne tage

Kloakarbejde

Belægning

Torve og pladser

Beplantning

Anlæg af grønne områder

Økologi og biodiversitets-
løsninger
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Hoved- og nøgletal

Udviklingen i hoved- og nøgletal i t.kr.

2019 2018  2017 2016

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 595.755 551.230  481.095  401.934 

Bruttoresultat 97.637 87.909  68.774  65.213 

Driftsresultat 12.069 21.105  14.686  10.943 

MEDARBEJDERE

Antal medarbejdere 485 449 386 333

BALANCE

Balancesum 215.715 188.474  176.560  140.766

Egenkapital 62.181 56.225 41.286 31.275 

NØGLETAL

Overskudsgrad 2,1 3,8  3,1  2,7

Bruttomargin 16,4 15,9  14,3  16,2 

Afkastningsgrad 5,9 11,2  8,4  7,8

Egenkapitalens forrentning 14,8 30,4  27,8  23,5 

Soliditetsgrad 28,8 29,8  23,4  22,2
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Omsætning Resultat før skat Egenkapital Gennemsnitlige årsværk

596
mio.

11
mio.

62
mio.

485
Medarbejdere

FTE

2017 2018 2019

481 mio..
551 mio..

596 mio..

2017 2018 2019

15 mio.
19 mio.

11 mio.

2017 2018 2019

41 mio.

56 mio.
62 mio.

2017 2018 2019

386

450
485

Året i tal
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Hovedaktivitet
OKNygaard udfører alle typer af opgaver i forbindel-
se med anlæg, klimaløsninger, drift, pleje og vedlige-
hold af  udearealer. 

Anlægsgartnervirksomheden er opdelt i to forretningsområder: 
Anlæg og Drift,  med tilhørende leverancer inden for klima, LAR, 
kloak, renovering, grøn pleje, outdoor facility samt  snerydning 
og glatførebekæmpelse. Kunderne er private og offentlige virk-
somheder,  boligselskaber, institutioner samt landsdækkende 
kædevirksomheder og organisationer.  

DIREKTION

ANLÆG

Vest (Jylland)

DRIFT
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Salg/Tilbud

Øst (Sjælland og Fyn)

Økonomi / Administration / IT

HR / Business support

Indkøb / Arbejdsmiljø

Aarhus / Horsens / Aalborg / Randers

Odense

Organisation

Salg / Tilbud

Vejle / Kolding / Rødekro

København / Borup

Farum
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Samarbejde er en bærende del af vores kultur – både eksternt og internt.
Det er sådan, vi skaber de gode resultater.

I alt var 565 medarbejdere ansat i OKNygaard i 2019, herunder kan du se, hvordan de fordelte sig.

22 %78 %

Timelønnede Funktionærer

46
elever

145 400 20

69
medarbejdere

13
udlært i 

2019

Anciennitet 
under 10 år

Anciennitet 
over 10 årElever og anciennitet

Ansatte fordelt på:

Anlæg Drift Direktion og stab

496
medarbejdere

80 %

20 %

Samarbejde
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Alle indsatserne bliver sat i relation til FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Samfundsansvar

OKNygaard arbejder målrettet med en samfundsansvarlig adfærd og over-
holder gældende lovgivning i et positivt samspil med kunder, leverandører, 
medarbejdere og myndigheder.

Det gælder i forhold til det produkt, vi leverer til vores kunder, og den måde OKNygaard 
drives på som virksomhed. Samtidig er ønsket også at gå foran og skabe en virksomhed, 
der sætter nye standarder, både i forhold til OKNygaard, vores samarbejdspartnere og  
anlægsgartnerbranchen.

Vi arbejder ud fra syv temaer for at beskrive de konkrete tiltag, der virkeliggør vores 
strategi og målsætninger: 

• Kommunikation
• Menneskerettigheder
• Arbejdsforhold
• Miljø og Klima, Økonomi- og forretningsanliggender
• Forbrugeranliggener
• Samfundsudvikling.
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Viden
Der er i 2019 investeret yderligere ressourcer i personaleudvikling og ny 
teknologi for at sikre målsætningen på dette område. Der er bl.a. ansat en 
antropolog i HR Business Support, og det interne lederudviklingsprogram, 
som omfatter alle virksomhedens afdelinger, udvikles fortsat.

Når målet til stadighed er at kunne levere høj produktkvalitet og innovative 
løsninger, er det afgørende for selskabet at kunne rekruttere og fastholde 
medarbejdere med et højt uddannelsesniveau indenfor anlægsgartner-
branchen og de kompetenceområder, som naturligt indgår i en virksomhed 
af OKNygaards størrelse.

Vores mantra er, at vi ikke kun uddanner til OKNygaard, men til branchen 
generelt. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre vores elevers tid hos os så 
god som mulig. Vi tager socialt ansvar og rekrutterer bredt, lige fra de ele-
ver, der har psykiske eller sociale udfordringer, til de elever, der har fagligt 
potentiale til at deltage i DM i Skills. Vores elevpolitik understøtter FN´s 
verdensmål nummer 8, der handler om at reducere ungdomsarbejdsløshed 
og få unge i uddannelse.

Vi tror nemlig på, at vi både skal danne og uddanne vores elever, og det    
mener vi, at vi kommer bedst i mål med ved både at have en elevansvar-
lig på hver adresse og samtidig sørge for, at hver elev har en mentor. For at 
klæde de elevansvarlige og mentorerne bedst muligt på har vi udviklet en 
2-dages mentoruddannelse.

Der er etableret et elevnetværk, hvor vores 60 elever får mulighed for at møde 
hinanden, netværke, videndele og tale om det at være elev i OKNygaard. 
 

Udvikling i antal ansatte

2018 201920172016

333
386

449

485

2015

324

Årsværk
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Arbejdsmiljø 

Medarbejderne er OKNygaards væsentligste ressource. 
Selskabet er arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001 og 
har vedvarende fokus på at fastholde og udbygge et godt 
arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøcertificeringen er suppleret af Arbejdstilsynets bekendt-
gørelse nr. 1191, som betyder, at selskabet har offentliggjort en grøn 
krone-smiley.

I arbejdsmiljøudvalg arbejdes der kontinuerligt med forbedringer af 
arbejdsmiljøet og med sundhedsfremme. Et arbejde, som understøttes 
af virksomhedens online videnssystem, som via smartphones giver 
medarbejderne direkte adgang til bl.a.: maskinvejledninger, APV for 
særlige arbejdsopgaver, kemikalie brugsanvisninger, registrerings- 
beviser, mulighed for registrering af nærved-ulykker og overblik over 
sikkerhedsorganisationen.

Arbejdsmiljøpolitikken tager afsæt i:

• Forebyggelse frem for helbredelse
• Minimering af risikoen for skader og ulykker
• Sundhed og trivsel
• Udvikling og uddannelse 64 61 59 0,11

Antal hændelser

2017 2018 2019 Gennemsnit pr.
medarbejder
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Miljøforhold

Miljøforhold
Vores miljøpolitik tager udgangspunkt i en miljømæssigt forsvarlig driftsførelse og indgår som en natur-
lig del af selskabets målsætning om produktkvalitet og produktionsforhold.
OKNygaard er ISO 14001 certificeret og arbejder målrettet på at have så lille et miljø- og klimamæssigt 
aftryk som muligt. Målsætningen er at være en af de fremmeste virksomheder i branchen omkring 
miljø og klima.

Som en del af miljøpolitikken tilbyder virksomheden altid alternativer til pesticidløsninger og vejleder 
kunderne til den mest miljø- og klimamæssigt forsvarlige løsning.

Vi investerer fortsat i konvertering af maskinparken til eldrift samt i en øget anvendelse af robotløs-
ninger.

I 2019 tilkøbte vi specialkompetence i sprøjtesåning på grund af ønsket om større biodiversitet og flere 
bivenlige arealer. Sprøjtesåning er ideelt ved såning på svært fremkommelige arealer; det kan være 
skråninger, regnvandsbassiner, byggegrunde eller langs veje og jernbaner.
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Samarbejde er vores kendetegn
Samarbejdskulturen er stærk i OKNygaard og omfatter både kunder og medarbejdere. Som 
den eneste virksomhed i branchen har vi ansat en antropolog som samarbejdsudvikler, der 
arbejder målrettet med at udvikle samarbejds- og dialogkompetencer blandt medarbejdere 
og samarbejdspartnere.

Når vi i OKNygaard vælger at gennemføre samarbejdsworkshops i opstartsfasen af vores 
anlægsprojekter og større driftsaftaler, er det, fordi vi ved, at et godt samarbejde og en 
strømlinet produktion ikke kommer af sig selv. 

Vi har et ønske om at sætte fokus på de centrale perspektiver omkring samarbejde og pro-
duktion i det enkelte projekt, ikke kun for bygherre og projektledere, men for alle led i vores 
produktion. Mange af vores medarbejdere har lang erfaring og specialkompetencer. 

Det ser vi som en styrke, vi vil sætte i spil, så vi kommer så godt i mål med vores anlægspro-
jekter og driftsopgaver som muligt.

Tillid

Tid

Med samarbejdsworkshop

Uden 

Workshop

Hér begynder vi at finde
gode løsninger sammen
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Tid

Uden 

Den smukke Solbjerg Plads på Frederiksberg i København 
har gennem flere år oplevet problemer med at klare det dag-
lige pres af parkerede cykler, og der måtte derfor opføres ny 
cykelparkering. OKNygaard skulle stå for virkeliggørelsen af 
de mange nye cykelparkeringsmuligheder på pladsen. 

Cykelparkeringen på CBS var et mindre projekt, men med 
en meget stram tidsplan. Derfor blev det besluttet at afhol-
de samme indledende samarbejdsworkshop, som vi gør på 
større projekter for at sikre, at der fra starten var skabt for-
ståelse mellem parterne. 

Under udførelsen opstod der nogle kvalitetsudfordringer på 
tværs af faggrænser, og der skulle træffes hurtige beslut-
ninger om, hvordan vi bedst kom videre med projektet. 

Den indledende workshop havde lagt et solidt fundament af 
tillid mellem bygherre, rådgivende arkitekt og os, der gjorde 
det muligt at arbejde igennem udfordringerne og finde brug-
bare løsninger. På workshoppen havde der særligt været fo-
kus på, at vi skulle være åbne og ærlige og ikke gemme på 
problemerne, men melde klart ud. Den åbne tone i kommu-
nikationen kunne mærkes og var med til at forebygge mis-
forståelser.

Projektet blev afsluttet med tilfredsstillende resultat og en 
tilfreds kunde, også selvom en meget simpel opgave endte 
med at blive en samarbejdsopgave frem for en faglig opgave.

CBS Cykelparkering/ 
Solbjerg Plads

 
På samarbejdsworkshoppen får 
man opbygget et nyt første-
håndsindtryk og et solidt funda-
ment for det fremtidige arbejde. 
Jeg er helt sikker på, at works-
hoppen har gjort, at vi kunne 
være ærlige og lægge kortene 
på bordet og få løst de proble-
mer, der opstod under projektet. 
/Ronni, formand OKNygaard.

Fremtidens  cykelparkering 
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Vi arbejder bevidst med partnerskaber for handling af flere 
årsager:

Partnerskaber er grundtanken 
i OKNygaard 

1

3

2

For det første er vi nysgerrige efter at vide noget om, hvordan 
andre brancher, faggrupper og mennesker tænker om det, vi er 
optaget af i fællesskab.

For det andet, fordi vi ved, at vi skaber bedre løsninger, når vi 
inddrager andre organisationer i det, vi synes er spændende at 
fokusere på.

For det tredje, fordi vi vil være dagsordensættende for den grøn-
ne branche inden for de fokusområder, vi har i verdensmålsregi.

Et konkret eksempel på et af de partnerskaber, vi har taget initiativ til, un-
derstøtter verdensmål 8 anstændige jobs og økonomisk vækst, mere præcist 
mål 8.6., som handler om at medvirke til en væsentlig reduktion i andelen af 
unge, der ikke er i job eller uddannelse. Partnerskabet består af Jordbrugets 
Uddannelsescenter Århus, TAMU, Jobcenter Aarhus V og OKNygaard.
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OPSTART AFLEVERING   
Tilbudsgivning

Rådgivning

Intern mangelgennemgang  
før aflevering

Kontrakter

Kickoff / 
samarbejdsworkshop 

Projektforberedelse 

Ugentlige  
planlægningsmøder

Opsamling på
samarbejde

Hurtig mangeludbedring

Evaluering og 
efterkalkulation

1 års pleje af høj kvalitet

Styret entreprise

Forud for et godt projekt går et godt opstartsforløb. Undervejs i et godt projektforløb er samarbejde og kommunikation det, der forebyg-
ger forhindringer. 

Afslutning på bedste vis sker gennem god evaluering, hurtig udbedring af evt. fejl samt samarbejde ved overdragelsen. I OKNygaard ved vi, at det gode samarbejde er fundamentet 
under det hele, derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vores samarbejdsudvikler giver medarbejderne redskaber til det gode samarbejde både før, under og efter projektstart. 
Vi arbejder sammen om de bedste anlægsprojekter.

Mangfoldighed i både store og små projekter. De seneste tre år har der været mange opgaver for skoler og institutioner. Det kræver specialkompetencer, for at projekterne kan 
gennemføres, både på grund af de krav, der stilles, og hvis dele af området stadig skal kunne benyttes, mens projektet pågår. Logistikken omkring denne type opgave bliver hur-
tigt kompleks og kræver et særligt godt samarbejde med kunden og de nødvendige underleverandører.

ANLÆG
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FREMTIDENS ANLÆG

I OKNygaard har vi stor ekspertise indenfor anlæg 
og opbygning af alle typer belægning, både de klas-
siske og helt nye formater. Vi følger den faglige og 
teknologiske udvikling tæt, så vi kan tilbyde kun-
derne løsninger, der er tidssvarende.

Vores vejr er under forandring, og fremtiden by-
der på et anderledes nedbørsmønster. Vi vejleder 
indenfor nye løsninger og belægningstyper. Det 
kan være semipermeable belægninger eller andre 
LAR-løsninger, som fx leder regnen til en dam eller 
et opsamlingsanlæg.

KLIMA

Klimatilpasning var engang en sjældenhed, nu er 
det normen. Det kræver viden og materiel for at 
kunne gennemføre de forskellige former for klima-
tilpasning, der er nødvendige for at sikre fremtidens 
byggeri og udearealer. Det har vi i OKNygaard. Vi 
sørger for hele tiden at efteruddanne vores medar-
bejdere og samtidig have en moderne og opdateret 
maskinpark, der kan imødekomme de forespørgsler, 
vi bliver mødt med.

Der står klima på fremtidens dagsorden, og vi er 
klar til at møde den.

SPECIALISEREDE PROJEKTER

OKNygaard har størrelsen og kompetencerne til at 
byde ind på specialiserede projekter, der kræver 
helt særlige forholdsregler, specialistviden, mand-
skab og maskineri. Det kan fx være flytning af store 
mængder jord gennem tætte boligområder, som vi 
gjorde i forbindelse med anlæg af kunstgræsbaner 
på Frederiksberg, København. 

Eller haveanlægget i Valdemars Have i Aarhus, 
der skulle anlægges som taghave ovenpå en par-
keringskælder. Området havde samtidig et fald på 
samlet 11 meter fra top til bund.
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Styret drift

Plejeplan og
tilbudsgivning

Rådgivning

Kontrakt og 
klare aftaler

OPSTART

Gennemgang 
af plejeplan Kunde 

feedback

Tilpasning af
plejeplan og nye behov

Løbende
tilpasning

Rådgivning og 
samarbejde om 
driftsløsninger

Kvalitetssikring og
god service

Samarbejde, faste aftaler og løben-
de rådgivning, høj kvalitet og dyg-
tige medarbejdere. Det er den pak-
ke, OKNygaard Drift giver – uanset 
kundernes behov. 

I dagligdagen, er det medarbejdernes faglige 
kundskaber og evne til at tænke selvstændigt, 
der giver kunderne det aftalte produkt. De daglige     
beslutninger og den daglige kontakt med kunder-
ne ligger hos de udførende medarbejdere, derfor 
er de den vigtigste ressource hos OKNygaard. 
 
Vi samarbejder på tværs af afdelingerne i hele 
landet, så alle ressourcer kommer i spil.

DRIFT
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BOLIGSELSKABER

OKNygaard har som målsætning 
for alle områder indenfor Drift at 
kunne sikre en stabil vedligehol-
delse af kundernes grønne ude- 
arealer. Herunder sikring mod til- 
sneede og glatte stier om vinte-
ren samt mulighed for at kunne 
genoprette flisebelægning eller 
stier, når det behøves. 

Gennem flere års erfaring med at 
arbejde for private boligselskaber 
har vi tilpasset vores driftsaftaler 
og arbejdsgange, så det er muligt 
at levere et solidt produkt, hvor 
der tages højde for de mangear- 
tede opgaver, der skal løses.

LANDSKABER

Slotsparker og byparker, golfba-
ner eller fodboldbaner, kirkegår-
de eller gågader. Sommer eller 
vinter. OKNygaard varetager 
pasning og vedligehold af store 
arealer med meget forskelligar-
tede behov. Herudover kan kun-
derne have meget forskellige  
ønsker til udseende, eller brugen 
af arealet kan afkræve særlige 
pasningsbehov. Vi har speciali-
serede medarbejdere inden for 
fx beskæring af træer, og sørger 
altid for efteruddannelse, når 
det er nødvendigt.

VINTERTJENESTE

Vintervejret er mere end no-
gensinde blevet en udfordring, 
hvad enten det er vådt og varmt 
eller koldt og snefyldt. Hos OK-           
Nygaard tager vi det alvorligt og 
tilpasser vores tilbud indenfor 
vintervedligehold til de nye for-
hold. Alle data for vintertjeneste 
bliver registreret i vores elektro-
niske system, der medvirker til 
at optimere arbejdet hos vores 
kunder. Vores medarbejdere med 
deres lokalkendskab får på den-
ne måde de bedste input til ar-
bejdet med snerydning og glat-
førebekæmpelse.

SMÅANLÆG

Det er vigtigt for OKNygaard 
at tilbyde en samlet løsning til  
vores kunder. Derfor løser vi 
mindre anlægsopgaver som en 
del af opgaverne for vores drifts-
kunder. Det kan dreje sig om 
anlæg af indgangspartier, gen-
opretning af stier og anden be-
lægning eller udskiftning af    be-
lægning til mere klimatilpassede 
løsninger. Det kan også dreje sig 
om helt at gentænke mindre dele 
af udearealerne og anlægge nye 
bede eller opholdsarealer.

LOKALT

OKNygaard er landsdækkende, 
men har samtidig lokale afdelin-
ger i hele landet. Det er vigtigt 
for os, at vi kender lokalområdet, 
der hvor vi arbejder, og benytter 
lokal arbejdskraft. Særligt i for-
hold til vejrlig, sommer eller vin-
ter, kan der være store lokale ud-
sving, og her er det afgørende, at 
de medarbejdere, der varetager 
driften, kender forholdene. In-
den for Drift har vi tillige flere 
landsdækkende kunder, hvor de 
enkelte lokalafdelinger vareta-
ger driften, og her skal vi sikre et 
ensartet produkt, uanset hvor i 
landet det er.
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Business 
intelligence 

system 

Digital opgradering 
 

Nyt ERP 
 

Antropolog ansat 

 
Koncept for  

totalleverancer fra  
anlæg til drift 

 
Nyt hovedkontor 

 

2013 2017 2014 2015 2020 2019 2018 2016 

Kundeprojekt 
(dialog og 

samarbejde) 
 

Fokus på 
klimaløsninger 

 

Sammenlægning (kultur 
og samarbejde) 

OKNygaard  
1.0  

OKNygaard  
2.0  

OKNygaard  
3.0  

Medarbejdere og 
ledere (kultur, dialog 

og samarbejde) 

Samarbejdsudvikler  
ansat 

 
Etablering i 

 Sønderjylland 

Ny afdeling i  
København 

OKNygaard arbejder struktureret med en rullende strategiplanlægning, som opererer 
med et taktisk perspektiv på 3 år og en strategisk tidshorisont på 5 år. 

De overordnede mål er udtrykt i ønske om at opnå finansiel frihed, en gennemsnitlig vækstrate på 10 % og 
et mål om en RG på 5 %.  Den lønsomme vækst skal ske gennem fokusering på og udvikling af eksisterende 
kernekompetencer suppleret af et stærkt fokus på professionelle kunder overalt i Danmark. 

OKNygaard ser byerne og de urbane udfordringer med at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer-
ne som et vigtigt indsatsområde.  Vi ser totaløkonomiske løsninger, der indeholder både anlægsarbejdet og 
den efterfølgende drift, som de mest optimale, idet driftsviden kan indarbejdes fra projektets start. Det er i 
partnerskabet mellem bygherre og de udførende, at de kreative og økonomisk mest fordelagtige løsninger 
findes.

Strategiske milepæle
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Havvandsoversvømmelse

Regnvandsoversvømmelse

Skadesrisiko beregnet for København 

OKNygaard har gennem en årrække haft fokus på klimaløsninger 
og virksomheden står i dag stærkt i dette marked.

De store byer skal have flere træer, grønne tage, grønne og blå gader og en by, som 
udover at kunne tåle fremtidens vejr også er rig på naturoplevelser og tilbud om 
udendørsaktiviteter. Parker, haver, søer og åer forbedres og bindes sammen af 
grønne forbindelser og korridorer. 

Dette kan både fungere som aflastning i tilfælde af voldsomme regnvejr, skabe     
levesteder for planter og dyr og give byboerne flere oplevelser og muligheder for 
at færdes i det grønne. En del af byens regnvand optages eller oplagres i de grønne 
områder, og i tilfælde af skybrud benyttes nogle af dem som midlertidige opsam-
lingssteder.

OKNygaard forventes en fortsat vækst på klimaområdet, hvorfor yderligere inve-
steringer og initiativer vil blive gennemført. Klimaløsningerne tilbydes som anlæg 
og drift, og som totaløkonomiske løsninger, der indeholder både anlæg og den ef-
terfølgende drift.

OKNygaard satser på 
klimaløsninger

Kystsikring KystsikringLandområde Spredt bebyggelse Tæt bebyggelse Skov

OKNYGAARDS
FOKUSOMRÅDE
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