
BYGGE 
  RATING
Bygherrens professionelle 
ledelsesredskab til bedre  
byggeproces og 
bedre byggeri

BYGGE RATING
er professionel 
og troværdig  
evaluering 
uden besvær

Sammen skaber vi målbare 
forbedringer af byggeriet



Hvad får du ud af at  bruge 
BYGGE RATING i 
udvælgelse? 
Stadig flere bygherrer ser en for-
del i at bruge BYGGE RATING 
som et af de kriterier, der indgår, 
når de udvælger arkitekter, råd-
givende ingeniører og entrepre-
nører til deres byggesager. Det 
nye normale er, at virksomhed-
erne bliver bedt om at aflevere 
deres BYGGE RATING, når de 
ansøger om prækvalifikation. 

Som bygherre kan du bruge 
BYGGE RATING sammen med 
oplysninger om virksomheder-
nes økonomi, referencer mv. til 
at få et solidt vidensgrundlag til 
at udvælge de bedst kvalificer-
ede virksomheder til din 
byggesag.

BYGGE RATING hjælper dig 
med at bedømme ansøgerfeltet 
samt dokumentere dine til- og 
fravalg.

Hvad får du ud af at  bruge 
BYGGE RATING i din 
byggesag? 
Det er en gammel erfaring, at 
det, vi måler, er det, vi får. Både 
som individer og som virksom-
heder vil vi gerne præstere vores 
bedste, når vi ved, at vi bliver be-
dømt på vores præstation. 

Vi øger altså kvaliteten af bygge-
processen ved at måle på den. 
Tal fra BEC databasen bekræfter 
dette:







Ved at tilmelde din byggesag til 
BYGGE RATING, sikrer du dig, 
at der er fokus på:

  god byggeproces
  godt samarbejde
  aflevering til tiden
  overholdelse af aftalt pris
  aflevering med få eller

ingen mangler

Fra starten af din byggesag bør 
du derfor indgå en aftale med 
dine rådgivere og entreprenører 
om tilmelding af byggesagen til 
BYGGE RATING.

Hvorfor 
   BYGGE RATING

90 % af entrepriserne afl- 
everes uden alvorlige 
mangler

63 % af entrepriserne 
afleveres uden mangler 
eller udelukkende med 
kosmetiske mangler
 94 % af entrepriserne 
afleveres til tiden 



Der er to udgaver af BYGGE RA-
TING. Én for entreprenører og 
én for rådgivere, dvs. arkitekter 
og rådgivende ingeniører.

Den enkelte virksomhed får BYG-
GE RATING for de opgaver, som 
tilmeldes til evaluering. Tilmel-
dingen sker ved opgavens på-
begyndelse, således at der ikke 
er mulighed for at frasortere 
uheldige opgaver på forhånd. 
BYGGE RATING for en opgave 
er gyldig i 3 år.

Virksomheden får også en sam-
let BYGGE RATING, som er et 
gennemsnit af alle de opgaver, 
virksomheden har fået evalueret i 
de seneste 3 år.

Udbudsgenerator
Allerede i forbindelse med dit 
udbud bør du orientere dine 
rådgivere og entreprenører om 

at BYGGE RATING vil blive 
anvendt på byggesagen. Du 
kan bede om, at ansøgere 
afleverer deres BYGGE RATING i 
forbindelse med prækvalifikation. 
Du kan også bede om, at dine 
rådgivere og entreprenører 
tilmelder deres opgave på din 
byggesag til BYGGE RATING. 
Dette kan du vælge at formulere 
som et krav eller som en 
opfordring.

På vores hjemmeside (under 
”BYGGE RATING”) finder du 
Udbudsgeneratoren. Den kan 
du bruge til at generere tekst-
forslag til udbudsbekendt-
gørelser, udbudsmateriale og 
kontrakter.

Procesevaluering
Det er som regel en fordel at 
foretage evaluering undervejs i 
byggesagen – det kalder vi 
en procesevaluering. Det er en 
metode til at ’tage temperaturen’ 
på samarbejdet, og den investe-
ring kan være givet godt ud.

Procesevaluering er et nyttigt 
redskab, som understøtter det 
gode samarbejde, den gode dia-
log og den gode byggeproces. 
Procesevaluering hjælper dig 
med at få rettet op på eventuelle 
problemer undervejs i byggesa-
gen, inden de vokser sig store.

Det ekstra
Hos Byggeriets Evaluerings Cen-
ter får du ikke kun en evaluering, 
men også en lang række nyttige 
ledelsesredskaber:

  Adgang til BEC data basen
med BYGGE RATING for
hundredvis af virksomheder

  Support til din udbudsproces
  BYGGE RATING til dine råd-

givere og entreprenører
  Professionel information og

vejledning

Hvad er 
   BYGGE RATING?

Eksempel på BYGGE RATING 
for en rådgiver

Eksempel på BYGGE RATING for en entreprenør

BYGGE RATING skala
  Meget bedre end gennemsnittet

  Bedre end gennemsnittet

  Som gennemsnittet

  Værre end gennemsnittet

  Meget værre end gennemsnittet

BYGGE
RATING
for opgaver

Samlet 
BYGGE
RATING

BYGGE RATING

BYGGE RATING



   entreprenører tilmelder sig hver 
   især

I begge tilfælde sker tilmeldin-
gen på vores hjemmeside, 
www.byggerating.dk.

Priser
Det koster fra 996 kr. ex. moms 
for BYGGE RATING for en 
byggesag. Honoraret afhænger 
af dit medlemskab og antallet af 
rådgivere og entreprenører på 
byggesagen.

Du finder vores prisliste på vores 
hjemmeside. 

Om Byggeriets  Evaluerings 
Center
Byggeriets Evaluerings Center 
er en erhvervsdrivende fond, 
der blev stiftet i 2002 af bygge-
riets organisationer. Vi ønsker  
at fremme konkurrencen på kva-
litet i byggeriet. 

Vi har opbygget en stor viden og 
ekspertise indenfor evaluering af 
byggeriets virksomheder samt 
anvendelse af BYGGE RATING til at 
fremme den gode byggeproces. 

Vi er en troværdig, uafhængig og 
centralt placeret partner for din 
virksomhed. 

Kontakt:
Byggeriets Evaluerings Centers 
Fond
Strandgade 27B, Plan 5
1401 København K
CVR:  26488435
Telefon:  32 64 14 40
E-mail:  info@byggerating.dk
Web:  www.byggerating.dk

Hvordan kommer 
du i gang med 
BYGGE RATING?

Bliv medlem hos BEC
Din virksomhed eller organisa-
tion skal være medlem hos BEC 
for at tilmelde opgaver til 
evaluering.

Det koster kun 1.996 kr. ex. moms 
pr. år at være medlem hos BEC. 
Medlemskabet kan til enhver tid 
opsiges. 

Tilmelding på www.byggerating.dk 
(klik på ”Bliv medlem”). Her finder 
du også en samlet oversigt over 
medlemmer hos BEC. 

Tilmelding af byggesag
Vi tilbyder to former for tilmel-
ding til BYGGE RATING:

1  Bygherren tilmelder bygge-
   sagens rådgivere og  

entreprenører (anbefales) 
2  Byggesagens rådgivere  og 




