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Du holder øje med TIDSPLANEN… 
Du holder øje med ØKONOMIEN… 
 
Hvem holder øje med SAMARBEJDET 
på dit byggeprojekt? 

 
 

Godt samarbejde er en forudsætning for en god byggeproces. Men godt 
samarbejde kommer ikke af sig selv. 

 
Med BYGGE DIALOG får du et professionelt værktøj, som hjælper dig med at 

styre uden om problemer, så du kommer i mål til aftalt tid, pris og kvalitet. 
 

BYGGE DIALOG anvendes af bygherrer, rådgivere og entreprenører. 
 

 

 
 
 

 

Derfor skal du bruge BYGGE DIALOG  
+ Færre konflikter   
+ Bedre byggeproces  
+ Anerkendt standard og høj svar-% 

 
   
 3 varianter 

 

 

 
 

BYGGE DIALOG består af 2 dele 

1) Tilfredshedsmålinger i løbet af din byggesag 

2) Din dialog med de øvrige aktører på byggesagen om 

de emner, der kræver handling. Brug 5 minutter af 

byggemødet på at vende BYGGE DIALOG rapporten 

BYGGE DIALOG 

samarbejdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør 

BYGGE DIALOG Brugertilfredshed 

brugernes tilfredshed med byggeprocessen og det færdige byggeri 

BYGGE DIALOG Rammeaftaler 

brugernes tilfredshed med opgaver, der udføres i løbet af en rammeaftale 
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Brug BYGGE DIALOG til at måle tilfredshed med samarbejdet i løbet af din byggesag. Du 
kan direkte anvende resultaterne til at forbedre samarbejdet og hæve tilfredsheden. 

 

 
   

 Særdeles tilfreds  

 Meget tilfreds  

 Tilfreds  

 Mindre tilfreds  

 Ikke tilfreds  

 
Sådan kommer du i gang: 
1) Tilmeld din byggesag på www.byggerating.dk 
2) Vælg antallet af BYGGE DIALOG målinger og datoer 
3) Opret dine respondenter 

 

 

 

Start Aflevering

Tilfredshed på
traditionel byggesag

Start Aflevering

Tilfredshed på byggesag med 
BYGGE DIALOG

BYGGE DIALOG måling

Prøv BYGGE DIALOG  

Læs mere på www.byggerating.dk eller ring til os på tlf.: 32641440 

Fakta om målingen 

+ dine respondenter modtager en e-mail med et link  

+ målingen kan udfyldes på mobil, iPad og PC 

+ det tager kun 3 minutter 

Standard eller tilpasset måling 

Spørgsmålene i BYGGE DIALOG målingen er nøje 

udarbejdet af vores eksperter. Du kan selvfølgelig 

redigere og tilføje egne spørgsmål. 


