
 

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 

Til oplysninger svarende til BYGGE RATING 

Virksomhed:  

Byggesagens navn:  

Kunde:  

Udførelsesperiode: til 

 

Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har BYGGE RATING, i forbindelse med udbud, hvor 
bygherren forlanger, at tilbudsgivere fremlægger BYGGE RATING eller tilsvarende oplysninger. Oplysningerne i denne 
blanket kan ikke indgå i en virksomheds BYGGE RATING. 
 
Sådan bruges blanketten 

1) Vælg en entreprise, der er afsluttet indenfor de seneste 36 måneder. 
 
2) Udfyld beregningsblankettens 3 sider. Din kunde på entreprisen skal som minimum deltage i måling af 
kundetilfredshed, jf. beregningsblankettens side 3/3. 
 
3) Overfør de beregnede tal til side 4, som skal attesteres af entreprenøren og kunden.  
 
4) Siden ”Oplysninger svarende til BYGGE RATING” kan derefter benyttes i forbindelse med ansøgning om 
prækvalifikation mv. 

 

Tidsfrister Udfyld Felt 

Dato for arbejdets påbegyndelse  

Dato for første registrering af timelønnede medarbejdere på byggepladsen 
 T1 

Planlagt afslutning  

Hvornår forventes entreprisen afsluttet jf. den ved entreprisens opstart gældende tidsplan? 
 T2 

Afleveringsdato  

Hvis entreprisen indgår i en samlet aflevering af flere entrepriser og er færdiggjort mere end 
10 arbejdsdage før den samlede afleveringsforretning, anføres færdiggørelsesdatoen i stedet 
for afleveringsdatoen 

 T3 

Samlet ændring af tidsfrist målt i arbejdsdage 

Dvs. tidsfristforlængelse ekskl. lørdage, søndage og helligdage. 
 T4 

Beregn: 

Antal arbejdsdage fra T1 til T3 (Begge inkl., men ekskl. lør-, søn- og helligdage) 
 T5 

Beregn: 

T4 + Antal arbejdsdage fra T1 til T2 (Begge inkl., men ekskl. lør-, søn- og helligdage) 
 T6 

Beregn: 

Find den dato, som ligger midt mellem T1 og T3. Hvis midtpunktet ligger mellem to datoer, 
vælges den førstkommende. (Inkl. lør-, søn- og helligdage) 

 T7 

Beregn: 
  

  
       (1 decimal) Hvis T5 er mindre end T6, skal T8 sættes lig med 100,0 % 

 T8 

 
  



 

BEREGNINGSBLANKET side 2/3 

Til oplysninger svarende til BYGGE RATING 
 

Entreprisesum samt omregning til prisniveau august 2016 Udfyld Felt 

Realiseret entreprisesum for entreprisen i kr. ekskl. moms  E1 

Hvis T7 er en af disse datoer 15. februar (K1), 15. maj (K2), 15. august (K3) eller 15. 
november (K4) udfyldes felt E2 og felterne E3 – E7 springes over. Ellers fortsættes til E3.  
 
Slå op (se eksempel nedenfor) 

Indeksværdi i byggeomkostningsindeks for boliger (i alt) gældende for T7. Brug fx Danmarks 
Statistik (http://www.statistikbanken.dk/BYG42) 

 E2 

Slå op (se eksempel nedenfor) 

Sidste indeksværdi i byggeomkostningsindeks for boliger (i alt) FØR T7. Brug fx Danmarks 
Statistik (http://www.statistikbanken.dk/BYG42) 

 E3 

Slå op (se eksempel nedenfor) 

Dato for indeksværdien E3. Skal være en af disse datoer: 15. februar (K1), 15. maj (K2), 15. 
august (K3) eller 15. november (K4) 

 E4 

Slå op (se eksempel nedenfor) 

Sidste indeksværdi i byggeomkostningsindeks for boliger (i alt) EFTER T7. Brug fx Danmarks 
Statistik (http://www.statistikbanken.dk/BYG42) 

 E5 

Beregn: 

Find dag, måned og år for datoerne T7 (på side 1) og E4.  
Eksempel hvis T7 er 26. august 2015, så er dag = 26, måned = 8 og år = 2015 
 
Beregn så: 
 

 
dag 
(T7) 

 
måned 

(T7) 
 

måned 
(E4) 

 
år 

(T7) 
 

år 
(E4) 

 

(  - 15) + (  -  ) * 30 + (  -   ) * 360 
 

 E6 

Beregn: (her interpoleres mellem E3 og E5) 
 

   
           

  
   (6 decimaler) 

 E7 

Beregn: (her omregnes entreprisesummen til prisniveau 15. august 2016) 

 

Hvis E2 er udfyldt:    
     

  
 

 
ELLER 
 

Hvis E7 er udfyldt:    
     

  
 

 E8 

 

Eksempel på opslag af indeksværdierne E3 og E5 

Hvis T7 (dvs. datoen midt mellem start og slut for entreprisen) er 26. august 2015, skal man finde indeksværdierne for 
15. august 2015 (2015K3) og 15. november 2015 (2015K4): 
 
Opslag af E3: indeksværdi for 15. august 2015 (2015K3) = 100,2 
  
Opslag af E5: indeksværdi for 15. november 2015 (2015K4) = 100,9 
 
Byggeomkostningsindeks for boliger offentliggøres med en vis forsinkelse. Hvis den indeksværdi, du skal bruge, endnu 
ikke er offentliggjort anvendes i stedet den senest offentliggjorte indeksværdi. 

 
 



 

BEREGNINGSBLANKET side 3/3 

Til oplysninger svarende til BYGGE RATING 
 

Mangler - BEC’s mangelliste kan hentes under ’blanketter’ Udfyld Felt 

Antal kosmetiske mangler  M1 

Antal mindre alvorlige mangler  M2 

Antal alvorlige og kritiske mangler  M3 

Antal forhold der skal undersøges nærmere  M4 

Økonomisk værdiansættelse af mangler  M5 

Beregn: 
  

  
            (3 decimaler) 

 M6 

Beregn: 
  

  
            (3 decimaler) 

 M7 

Beregn: 
  

  
            (3 decimaler) 

 M8 

Beregn: 
  

  
            (3 decimaler) 

 M9 

Beregn: 
  

  
       (3 decimaler) 

 M10 

Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller 
faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet? 

 Ja 
 Nej 

M11 

 

Arbejdsulykker Udfyld Felt 

Har der været arbejdsulykker, der har medført fravær fra arbejdet i mindst 1 dag ud 
over tilskadekomstdagen? 

 Ja 
 Nej 

A1 

Antal arbejdsulykker, der har medført fravær fra arbejdet på mindre end 3 uger ud over 
tilskadekomstdagen. (inkl. evt. underentreprenører) 

 A2 

Antal arbejdsulykker, der har medført fravær fra arbejdet på 3 til 26 uger ud over 
tilskadekomstdagen. (inkl. evt. underentreprenører) 

 A3 

Antal arbejdsulykker, der har medført fravær fra arbejdet på over 26 uger ud over 
tilskadekomstdagen. (inkl. evt. underentreprenører) 

 A4 

Beregn: 
        

  
                (1 decimal) 

 A5 

Beregn: 
             

  
                (1 decimal) 

 A6 

 

Kundetilfredshed - kundetilfredshedsmåling kan hentes under ’blanketter’ Udfyld Felt 

Den samlede kundetilfredshedskarakter  

Skala 1-5 (1 decimal) 
 K1 

Kundeloyalitet  

Vil du benytte virksomheden igen ved et lignende projekt? Skala 1-5 (heltal) 
 K2 



 

OPLYSNINGER SVARENDE TIL BYGGE RATING  
 

Virksomhed:  

Byggesagens navn:  

Kunde:  

Udførelsesperiode: til 

 

Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har BYGGE RATING, i forbindelse med udbud, hvor 
bygherren forlanger, at tilbudsgivere fremlægger BYGGE RATING eller tilsvarende oplysninger. Oplysningerne i denne 
blanket kan ikke indgå i en virksomheds BYGGE RATING. 

 

Område Indikator Virksomhedens resultat (se note 1) 

  
Indsæt værdi fra det felt, der er angivet i 
venstre side 

Tidsfrister 
Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid 
korrigeret for tidsfristforlængelser 

T8 

% 

Mangler 1) Antal kosmetiske mangler 

M6 

pr. mio. kr. 

 
2) Antal mindre alvorlige mangler 

M7 

pr. mio. kr. 

3) Antal alvorlige og kritiske mangler 

M8 

pr. mio. kr. 

4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere 

M9 

pr. mio. kr. 

Økonomisk værdiansættelse af mangler 

M10 

% 

Har der været mangler ved afleveringen, som har 
vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af 
væsentlige dele af byggeriet? 

M11 

 

Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens 

A5 

pr. mia. kr. 

 Vægtet ulykkesfrekvens 

A6 

pr. mia. kr. 

Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen 

K1 

 

 
Kundeloyalitet 

K2 

 

Note 1:  Prisniveau 15.8.2016.  
 

 

 Attesteret af kunden  Attesteret af entreprenør 

Navn 
  

 

Virksomhed 
  

 

Dato og 
Underskrift 

  

 

 



 
 

Vejledning til oplysninger svarende til BYGGE RATING 
 

Denne blanket er udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center. Blanketten kan downloades på Byggeriets Evaluerings Centers 
hjemmeside, og den må frit anvendes. Byggeriets Evaluerings Center indestår ikke for de beregnede tal, og centret er ikke ansvarlig for 
anvendelse af blanketten. 

 

Tallene er opgjort på baggrund af en entreprise, som virksomheden har udført. Evalueringen opfylder ikke definitionen på BYGGE RATING, som 
er kendetegnet ved, at entreprisen er udvalgt til evaluering inden opstart, og at evalueringen er gennemført af en evaluator som fx Byggeriets 
Evaluerings Center. 

 
Kolonnen ”Område” 
Virksomheden bedømmes indenfor fire områder: tidsfrister, 
arbejdsulykker, mangler og kundetilfredshed. Til hvert område er der 

knyttet en eller flere oplysninger. 
 
 
Kolonnen ”Indikator” 
Hvert område har en eller flere indikatorer. I kolonnen beskrives, hvilke 
konkrete oplysninger, virksomheden måles på. 
 
 
Kolonnen ”Virksomhedens resultat” 
Her vises virksomhedens tal for den evaluerede entreprise.  
 
For tidsfrister vises tallet i procent. Et tal på 100 % betyder, at 
virksomheden har afleveret til aftalt tid eller før. Et tal større end  
100 % betyder, at virksomheden har afleveret senere end planlagt. 
Godkendte ændringer af tidsfristen er indregnet i resultaterne. 
 
 
Prisniveau 
Alle priser bliver regnet i 2016 niveau ved hjælp af 
byggeomkostningsindekset fra Danmarks Statistik. Dette gør de enkelte 
tal sammenlignelige over en årrække.  
 
 
Arbejdsulykker 
fordelt efter alvorskategori En arbejdsulykke registreres i én af følgende 
tre alvorskategorier:  
Kategori 1: mindre end 3 ugers fravær  
Kategori 2: 3 - 26 ugers fravær  
Kategori 3: mere end 26 ugers fravær samt ulykker med permanent 
uarbejdsdygtighed eller dødsfald til følge. 

 Vægtet ulykkesfrekvens 
På baggrund af Arbejdstilsynets ulykkesstatistik vægtes ulykkerne med 
faktor 1:3:33 i forhold til ulykkens alvorskategori. Herefter beregnes en 

vægtet ulykkesfrekvens.  
 
 
Kundetilfredshed med byggeprocessen 
Tallet er opgjort efter følgende karakterskala:  
1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = 
Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet,  
5 = Meget bedre end gennemsnittet.  
 
 
Kundeloyalitet 
Kundens vurdering af om man vil benytte virksomheden igen ved et 
lignende projekt. Tallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = 
Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 = Muligvis, 4 = Sikkert,  
5 = Helt sikkert.  
 
En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relevant i den konkrete 
opgave.  
 
 
Kontakt 
Spørgsmål vedrørende denne blanket og BYGGE RATING kan stilles 
til: 
 
Byggeriets Evaluerings Center 
Strandgade 27B, Plan 5 
1401 København K 
 
Telefon: 32 64 14 40 
 
E-mail: info@byggerating.dk 
 
Hjemmeside: www.byggerating.dk 
 
 
 

 

mailto:info@byggeevaluering.dk

