
Bygge 
  Rating
entreprenørens 
professionelle 
ledelsesredskab til 
bedre bundlinje

BYGGE RATING
er professionel 
og troværdig  
evaluering 
uden besvær

Sammen skaber vi målbare 
forbedringer af byggeriet



Hvad skal din virksomhed med 
BYGGE RATING?
Stadigt flere bygherrer ser en 
fordel i at bruge BYGGE RATING 
som et af de kriterier, der ind-
går, når de udvælger entrepre-
nører til deres byggesager. Det 
nye normale er, at du bliver bedt 
om at aflevere din virksomheds 
BYGGE RATING, når du ansøger 
om prækvalifikation. Derfor er 
det en god idé at være medlem 
hos BEC, og få en BYGGE RA-
TING for din virksomhed.

Desuden får du gavn af BYGGE 
RATING på flere niveauer.





Du får målinger af dine kun
ders tilfredshed efter en an
erkendt metode til en kon
kurrencedygtig pris
Du kan sammenligne re
sultater for din virksomhed
med branchegennemsnit

 BYGGE RATING er et værdi
fuldt kvalitetsstempel, du kan
bruge i din markedsføring,
på din hjemmeside, på
firmabilen mv.

Få karakter for dit arbejde
Din virksomhed får en BYGGE 
RATING for hver byggesag, som 
bliver evalueret. Sagens BYGGE 
RATING er gyldig i 3 år.

I får også virksomhedens samlede 
BYGGE RATING, som er et gen-
nemsnit af alle de entrepriser, I har 
fået evalueret i de seneste 3 år.

Hvorfor 
  BYGGE RATING

BYGGE
RATING
for opgaver

Samlet 
BYGGE
RATING



BYGGE RATING for 
entreprenører omfatter disse 
indikatorer:

Tidsfrister
 Overholdelse af tidsfrister

korrigeret for tidsfrist for
længelser

Mangler
 Antal mangler indført i

afleveringsprotokollen
klassificeret efter alvor

 Økonomisk værdians æt- 
telse af mangler

 Manglers betydning for
ibrugtagning

Arbejdsmiljø
 Antal anmeldte

arbejds ulykker sat i
forhold til
entreprise summen

 Virksomhedens
smiley fra
Arbejdstilsynet

Kundetilfredshed
 Bygherrens

tilfredshed med
bygge processen
(skala 1 til 5)

 Kundeloyalitet
(skala 1 til 5)

Vi står for at indsamle alle oplys-
ninger i forbindelse med evalu- 
eringen. Din kunde skal samlet 
set bruge 10-20 min. på evalu-
eringen, som foregår digitalt.  
Du skal selv bruge ca. 10 min.

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

 BYGGE RATING for din
virksomhed

 BYGGE RATING for den
enkelte entreprise

 BYGGE RATING rapport,
som bl.a. viser udvikling
over tid og mulige
indsatsområder

 Forbedringspotentiale
rapport med konkrete mål
for at fastholde eller
forbedre jeres BYGGE
RATING





Procesevaluering.
Evaluering undervejs
i byggesagen, som giver
dig mulighed for at rette op
på problemer, inden de
vokser sig store.
Adgang til BEC databasen
med BYGGE RATING for
hundredvis af virksomheder

 Beslut selv, om jeres
BYGGE RATING skal vises i
BEC databasen

 Overfør din virksomheds
BYGGE RATING til jeres
egen hjemmeside

 Professionel information
og vejledning

 Streamers til
virksomhedens biler

Hvad er 
  BYGGE RATING?

BYGGE RATING skala
  Meget bedre end gennemsnittet

  Bedre end gennemsnittet

  Som gennemsnittet

  Værre end gennemsnittet

  Meget værre end gennemsnittet

Eksempel på BYGGE RATING for en entreprenør

Vidste du?
– at du kan lægge
din virksomheds
BYGGE RATING
på jeres egen
hjemmeside

BYGGE RATING



Bliv    medlem     hos  BEC
Din virksomhed skal være med-
lem hos BEC for at tilmelde 
entrepriser til BYGGE RATING.

Det koster kun 1.996 kr. ex. 
moms pr. år at være medlem 
hos BEC. Medlemskabet kan 
til enhver tid opsiges. 
Herefter betaler I kun for de 
entrepriser, I tilmelder til BYGGE 
RATING.

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

Tilmelding    af  entreprise
Du tilmelder en entreprise på  
vores hjemmeside, 
www.byggerating.dk.

Det er muligt at tilmelde alle ty-
per af entrepriser – store som 
små – offentlige som private. Til-

meldingen skal dog ske, inden 
byggearbejdet påbegyndes eller 
umiddelbart efter.

Priser
BYGGE RATING for en entreprise 
koster fra 996 kr. til 2.996 kr. ex. 
moms, afhængigt af hvilket 
medlemskab, du har valgt for din 
virksomhed. 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 kvalitet 
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 får du en 
BYGGE RATING?




