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TILBUDSFASEN
Når vi modtager et nyt udbud, indhen-
ter vi altid priser fra underentreprenører 
og underleverandører, hvorefter vi kan 
regne et skarpt tilbud 

PROJEKTGRANSKNING
Efter kontraktens modtagelse udfø-
res nu en grundig projektgranskning. 
Materialer og underentreprenører 
handles af og formand får projektet 
overdraget, så alt er klargjort inden 
projektopstart.

UDFØRELSESFASEN
Formand og projektleder deltager i 
byggemøder, hvor vi hele tiden ser 
fremad for at kunne være på forkant 
med projektets eventuelle udfordrin-
ger. Der fremsendes aconto-opgørelse 
en gang månedligt. Ekstraarbejde + 
opgørelse over ekstraarbejder tilsen-
des løbende iht. aftale. Ved projektets 
aflevering deltager formand og pro-
jektleder, hvor KS samt D&V overleve-
res til bygherre.

EFTER UDFØRELSE
Såfremt etableringspleje er indeholdt i 
tilbuddet, har vi dygtige medarbejde-
re, som tager sig af det. Ved 1-års-af-
levering deltager både formand og 
projektleder.

Det er vores mål altid at have KANT på vores 
projekter, da vi kun således kan opnå at køre 
et optimalt projekt, med et optimalt flow.

Samtidig har vi stort fokus på, at KANT  udadtil, 
ligeledes kræver KANT  indadtil.

Det er vores overbevisning, at vi opnår det 
bedste resultat ved en god relation, et godt 
samarbejde og samtidig at alle skal være til-
fredse og glade for det opnåede resultat, når 
projektet er afleveret.

Optimus Anlæg A/S vil derfor altid søge løsnin-
gen, frem for konflikten.

For at kunne leve op til KANT har vi udarbejdet 
et redskab, som vi kalder Det Optimale Projekt.

KVALITET 
ANSVARLIGHED 
NÆRHED 
TROVÆRDIGHED
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Buddingevej 
Landskabsprojekt omkring omsorgsboliger i Buddinge
Landskabsarkitekt: Lassen Landskab

Musicon 
Etablering af det nye og fremtidige torv i Musicon-bydelen
Landskabsarkitekt: SLA

Magnoliahuset 
Landskabsarbejder i storentreprise og fokus på børn 
med funktionsnedsættelser
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter

Søkanten 
Befæstelser, beplantning og inventar
Landskabsarkitekt: 1:1 Landskab

Gadekærvej 
Renovering af udearealer ved boligblok og på 
parkeringskælder dæk
Landskabsarkitekt: Rambøll

Teglholmen, Vognmandsmarken, 
Albertslund Kanalgade 
Mindre planteopgaver
Hovedentreprenør: Barslund A/S

Palæfløjen Roskilde 
Nyt afvandingsprojekt og omlægning af eksisterende 
naturstensbelægninger
Landskabsarkitekt og bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Kamillevej 10 
Renovering af udeareal ved hovedbibliotek
Rådgivende Ingeniør: Per Hagemann

Sundbyøster Skole – opstart marts 2017 
Renovering af skoleareal og legeplads
Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel

Skolen på Duevej – opstart maj 2017
LAR-projekt i skolegård
Landskabsarkitekt: MASU Planning

Se fotos fra vores referencer på optimus.dk

Nuværende og kommende projekter  Du kan se et udsnit fra 
Det Optimale Projekt her..


