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Problemstilling

• Projektet sætter fokus på sammenhæng mellem et anlæg (nyt eller af 
ældre dato), den daglige drift og langsigtede mål.

• Projektet er rette både mod anlæg der mangler en plan samt anlæg 
hvor der findes en plan men hvor planen ikke er konkretiseret.

• Der bliver fokus på at kunne fremstille planer der indeholder langsigtede 
mål for anlæggets udvikling, men som samtidig er operationel i en 
praktisk hverdag.

• Der tages udgangspunkt i at en plan bl.a. bør indeholde målbare delmål 
der er fulgt af vejledninger/anvisninger der bidrager med metoder og 
viden der gør de udførende i stand til undervejs enten at justere 
mål/delmålene eller justere midler til sikring af anlæggets fortsatte 
udvikling frem mod de opstillede mål.
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Output

• Der skal fremstilles et dokument 
der klæder 
bygherre/kunden/landskabsarkit
ekten/driftsfolkene på til at 
arbejde med en driftsplan samt 
at kunne tale om et anlæg, dets 
drift og fortsatte udvikling
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Projekt forløb

• Indledende møde – oktober

• KU arbejde med skelet for strukturen i opgaven

• Partner møde – januar – diskuterer oplæg

• KU arbejde videre

• Workshop – marts – bruger workshop

• KU færdiggøre dokument

• Realitets tjek – case studies

• KU justering efter realitets tjek

• Temadag hvor arbejdet præsenteres
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Matrix med Steps og Aspekter

Ja/nej Formål Status Mål/
delmål

Implemen
-tering

Opfølgning Evaluering

Inddragelse 
(hvorfor og hvem samt 
hvem skal indrage)

Kommunikation

Information (type, hvad)

Økonomi

Argumentation

Udstyr – drifts midler

Aktører

Forankring

Udfører 
(entreprenører-jer selv)

Størrelse

Ansvar

Modstand

Overblik
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Matrix struktur – kan tage frem hvad man har brug for

Spiseseddel

• Ja/nej
• Formål
• Status
• Mål/delmål
• Implementering
• Opfølgning
• Evaluering
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Implementering

• Økonomi
• Ansvar
• Kommunikation
• ..
• ..

Ja/nej

• Økonomi
• Inddragelse
• ..
• ..
• ..

Inddragelse

• Overvejelser af hvem 
der skal inddrages

• Hvordan de skal 
inddrages Hvordan skal de inddrages

• Beskrive hvordan man kan 
inddrage

• I hvilke situationer man kan 
gøre hvad

Økonomi

• Overveje:
• Hvad vil vi bruge
• Hvad har vi mulighed 

for at bruge
Hvem skal inddrages

• Eksempler på hvem der kan 
inddrages

• Beskrive hvorfor de bør eller 
kan inddrages



Projekt forløb

• Indledende møde – oktober

• KU arbejde med skelet for strukturen i opgaven

• Partner møde – januar – diskuterer oplæg

• KU arbejde videre

• Workshop – marts – bruger workshop

• KU færdiggøre dokument

• Realitets tjek – case studies

• KU justering efter realitets tjek

• Temadag hvor arbejdet præsenteres
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