
HELE DANMARKS
ANLÆGSGARTNER
– Vi sætter samarbejde i centrum



Hvad nu hvis vi kunne gennemføre 
projekter på den halve tid og med 
dobbelt effekt? 

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men virkeligheden 
har vist, at det virker.

Derfor er alle ansatte uddannet i at samarbejde, finde løsninger og tænke nyt, 
når de møder udfordringer på projektet. Vi ved, at samarbejdet mellem mange 
faggrupper kan afgøre, om et anlægsarbejde bliver en succes eller må trækkes 
med forsinkelser, problemer, uheld og øgede omkostninger.

Samarbejdsworkshop

Som den eneste virksomhed i branchen har vi ansat en samarbejdsudvikler. 
Vi påstår, at gode relationer og en fælles forståelse af det samlede projekt er 
grundlaget for at tackle de vanskeligheder, der opstår undervejs.

Inden opstart af anlægsprojektet inviterer vi bygherre og rådgiver til en 3,5 
timers samarbejdsworkshop. Her bliver vi klogere på hinanden og de forvent-
ninger, som vi har til en god proces.

Vi opstiller retningslinjer for, hvordan vi løser uoverensstemmelser og sikrer 
et godt samarbejde gennem hele projektet. Og det virker.

Tillid

Tid

Med samarbejdsworkshop

Uden 

Hér begynder vi at finde
gode løsninger sammen

Workshop

Det hele starter med en samarbejdsworkshop, 
som sikrer:

• Fælles mål og forventninger
• Smidigt samarbejde
• Bedre løsninger



Vi skaber effekten 
og resultater ved:

At mindske fokus på leverancer og   
i stedet fokusere på effekt.

At mindske fokus på formalitet og administration af systemer og i stedet 
øge fokus på tillid, personledelse og en aktiv inddragelse.

At mindske fokus på ressourceoptimering og i stedet fokusere mere 
på projektets fremdrift.

Effekten

Tid

Dobbelt’ effekt

Halv tid

Workshop Udførsel Effekt

Det er sådan vi tænker!

Gennem flere projekter har vi vist, at dette tankesæt kan øge projekternes 
succesrate og forkorte udførelsestiden markant.

Jeg var skeptisk, men er overrasket over hvor meget sådan 
en workshop kan fortælle om mig og de andre. Det skab-
te stor åbenhed og jeg fandt virkelig ud af, hvad der var  
vigtigt for projektet.

/Bygherre

”Det er da helt utroligt. 
På den her måde kan 

alting jo lade sig gøre”. 

/Landskabsarkitekt



Det er vigtigt at huske, at alle projekter startes for at skabe et be-
stemt resultat eller opnå en bestemt effekt. De startes aldrig bare 
fordi vi skal have nogle spændende opgaver.

Selv om vi godt ved det, når først maskinen er sat i gang, glemmer vi alt for ofte 
at holde fokus på, om vi igennem projektet reelt set skaber den værdi og det re-
sultat, som var grunden til, at projektet i sin tid blev sat i gang. 

Vi arbejder med faste ugemøder og åbne tids/projektplaner, hvor målet er at 
sikre, at alle kan følge med og har overblik. Vi ved, at alle ikke kan samles hver 
gang. Derfor er det afgørende at vi hele tiden kan se, hvad der kan bringe os 
hurtigere igennem projektet, hvor der kan opstå flaskehalse og hvad vi kan 
gøre for at forhindre dem.  Vores projekttavler giver dette overblik og hjælper 
med til at skabe korte kommunikations- og beslutningsveje.

Sidst men ikke mindst, så er en samarbejdsorienteret projektledelse  med 
fokus på teamet helt afgørende.  

Projektlederen skal kunne tilføre energi og skabe et tydeligt billede af menin-
gen med projektet for hver enkelt projektdeltager. Fokus skal fastholdes på re-
sultatet og den merværdi, kunden ønsker og som var årsagen til, at projektet 
blev sat igangsat.

På vores workshop arbejder vi også med at identificere gode idéer og planlægge 
projektet, så det leveres i værdiskabende bidder så tidligt som muligt. 

Det handler om at sikre 
konstant fremdrift i projektet

”Urban Greening kræver en holistisk projekttilgang og samarbejds- 
metoder. Vi investerer i at udvikle og sammensætte helt nye metoder til 
projektsamarbejde og -gennemførsel i den grønne branche. Vi er over-
beviste om, at den viden anlægsgartnerne kan tilbyde vil være med til 
at skabe fremtidens grønne landskaber.” 

/Morten Dohrmann Hansen, CEO idverde Danmark.



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

”MÅLET ER ENKELT. 
VI VIL VÆRE DE BEDSTE 
ANLÆGSGARTNERE I DANMARK.”

– Vil du med på holdet?

FØLG OS PÅ:

Denne tryksag er trykt 
med omtanke for miljøet.

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er total- 
leverandør af udearealer og landskaber. Vi beskæftiger over 500 medarbejdere, 
som anlægger og drifter udearealer for kunder, der værdsætter godt arbejde.

Du skal have viljen til at levere den bedste service og en faglig kvalitet, der 
skaber det bedste produkt for kunden. Du skal kunne dit kram, du skal være 
serviceminded og stolt af dit fag.

Se ledige stillinger her: www.oknygaard.dk/kontakt/job
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Vi samarbejder 
om at anlægge 

og drifte 
fremtidens 

grønne byrum.
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