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Dette dokument viser det aktuelle gennemsnit af virksomhedens evalueringer. Virksomheden har tilmeldt
rådgivningsopgaver til evaluering. Virksomhedens kunder eller deres repræsentanter har foretaget evalueringen efter
BYGGE RATING standarden. Hver evaluering er gyldig i 3 år. BYGGE RATING understøtter konkurrence på kvalitet i
byggeriet og giver bygherre et standardiseret værktøj til udvælgelse af entreprenører og rådgivere.
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(skala 1-5)

BEC
gennemsnit

Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter

4,8

3,1

9

Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner

4,7

3,1

8

Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag

4,2

3,8

11

Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog

4,6

3,6

11

Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets
aktører

4,5

3,5

11

Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk
løsning

5,0

3,9

11

Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel
løsning

4,5

3,8

11

Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima

4,3

3,5

10

Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig
driftsøkonomi

4,4

3,4

11

Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning

4,1

3,5

11

Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i
projektmaterialet

4,4

3,3

11

Rådgiverens håndtering af processer med
beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet

4,6

3,6

7

Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende
aflevering

4,9

3,0

5

Tilfredshed

Angivelse af tidligere bygherrers samlede tilfredshed med
rådgivningsopgaven

4,6

3,3

11

Loyalitet

Angivelse af, om tidligere bygherrer vil benytte rådgiveren igen
ved lignende projekter

4,8

3,5

11

Gennemsnit af vurderinger for delopgaver

4,5

3,5

Gennemsnit

4,6

3,5

Vurdering

Spørgsmål
Delopgaver

(skala 1-5)

Antal
sager
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Baggrund
Konkurrence på kvalitet
BYGGE RATING giver bygherren mulighed for at vælge de bedst
kvalificerede virksomheder til sine byggeprojekter.
Entreprenører og rådgivere får en BYGGE RATING, som de kan bruge
internt i ledelsen og eksternt til at vinde nye opgaver.
Sådan bliver BYGGE RATING til
Virksomhedens BYGGE RATING er opgjort på grundlag af de
rådgivningsopgaver, virksomheden har fået evalueret de seneste i 3 år.
Virksomhedens BYGGE RATING beregnes som et vægtet gennemsnit
af dens evaluerede sager. Som vægt benyttes rådgiverhonoraret.

Mulighed for kontrol
Man kan få verificeret BYGGE RATING og indholdet af dokumentet ved at
kontakte Byggeriets Evaluerings Centers Fond.
Byggeriets Evaluerings Centers Fond
Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K
Tel: 32 64 14 40 • Fax: 32 64 14 41
e-mail: info@byggerating.dk
web: www.byggerating.dk

Vejledning
Udskrivningsdato
Denne oplysning viser, hvornår dette dokument er blevet downloadet.
På vores hjemmeside kan virksomheden til enhver tid downloade en
aktuel version af dens BYGGE RATING.
Prisniveau
Alle priser bliver regnet i 2016 niveau ved hjælp af
byggeomkostningsindekset fra Danmarks Statistik. Dette gør de enkelte
evalueringer sammenlignelige over en årrække.
Kolonnen ”Spørgsmål”
Oversigt over de spørgsmål, rådgiveren bliver evalueret på.
Den, der evaluerer, har mulighed for at notere et eller flere spørgsmål
som ’ikke relevant’ for den evaluerede rådgivningsopgave.

Kolonnen ”Antal sager”
Her fremgår, hvor mange sager, spørgsmålet er blevet målt på. Det vil sige,
At spørgsmålet ikke er besvaret med ’ikke relevant’.
Vurdering af delopgaver (skala 1-5)
Disse spørgsmål er bedømt efter skalaen: 1 = Meget værre end
gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet,
4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet.
Tilfredshed (skala 1-5)
Dette spørgsmål er bedømt efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre
tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds.
Loyalitet (skala 1-5)
Dette spørgsmål er bedømt efter skalaen: 1 = Udelukket; 2 = Sikkert ikke;
3 = Muligvis; 4 = Sikkert; 5 = Helt sikkert.

De 2 sidste spørgsmål kan ikke noteres som ikke relevante.
Kolonnen ”Vurdering”
Det vægtede gennemsnit af virksomhedens karakterer for det
pågældende spørgsmål.

Gennemsnit
Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og
Loyalitet vægter hver 25 %.

Kolonnen ”BEC gennemsnit”
Det vægtede gennemsnit for alle rådgivningsopgaver, der er evalueret af
Byggeriets Evaluerings Centers Fond indenfor de seneste 3 år.

BYGGE RATING
BYGGE RATING viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til
gennemsnittet.
Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver
virksomhedens BYGGE RATING som angivet i denne tabel:

BYGGE RATING
A
Meget bedre end gennemsnittet
B
C
D
E

Gennemsnit
≤5

Bedre end gennemsnittet
Som gennemsnittet

≤4
≤3

Værre end gennemsnittet
Meget værre end gennemsnittet

≤2
1
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