
   

 
 

 
 
 

 

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3  

 

Virksomhed:        Arkitektfirmaet Henrik Nielsen 

CVR:  31831253 

Udskrivningsdato:  Den 25. februar 2011 

Gyldig til og med:  Den 18. marts 2011 

 

 

Karakterbogen er kun gyldig, når den er underskrevet af virksomheden 

Undertegnede indestår for, at virksomhedens nøgletal for alle evalueringer, der er gennemført indenfor de 
seneste 3 år, er udleveret til Byggeriets Evaluerings Center, således at karakterbogen omfatter alle gyldige sager. 

Dato: 
  

Titel + navn: 
 

Underskrift: 
 

 

 

Bygge Rating for virksomheden
1
 

Skala: 
 

 

 
 

 

 

Antal sager i karakterbogen fordelt efter rating 
Sagernes totale 

rådgiverhonorar
3
 

Dato for seneste 
evaluering 

     

Ingen 
rating

2
 

2 1 0 0 0 0 0 - 5 mio. kr. Den 18. november 2010 

Note 1:  Virksomhedens samlede rating beregnes som et v ægtet gennemsnit. Som v ægt beny ttes rådgiv erhonoraret.   
Note 2:  Der opnås ikke en rating på sager, hv or ev alueringen er blev et helt eller delv ist af brudt, jf. side 3/3.  

Note 3:  Prisniv eau 01.01.2004. Se uddy bende oply sninger på bagsiden. 

 

 
Virksomheden kan selv downloade sin karakterbog eller få tilsendt en udskrift fra Byggeriets Evaluerings Center. 
Sidstnævnte verificeres og underskrives af to medarbejdere fra Byggeriets Evaluerings Center. Begge versioner 
af karakterbogen – med eller uden underskrifter fra Byggeriets Evaluerings Center – har samme gyldighed.
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Virksomhed:        Arkitektfirmaet Henrik Nielsen 

CVR:  31831253 

 

Nøgletal  Vurdering 
BEC 

gennemsnit 
Antal  
sager 

Delopgaver
4
 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 4,0 3,5 3 

 

Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 3,8 3,5 3 

Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 4,0 3,8 3 

Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 4,0 3,9 3 

Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets 
aktører 

4,0 3,7 3 

Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 4,0 3,9 3 

Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel 
løsning 

3,9 3,8 3 

Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 3,9 3,7 3 

Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig 
driftsøkonomi 

4,0 3,5 3 

Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 4,0 3,5 3 

Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i 
projektmaterialet 

4,0 3,6 3 

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

4,0 3,8 3 

Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende 
aflevering 

4,5 3,6 3 

Tilfredshed
5 Angivelse af tidligere bygherrers samlede tilfredshed med 

rådgivningsopgaven 
4,0 3,8 3 

Loyalitet
6 Angivelse af, om tidligere bygherrer vil benytte rådgiveren igen 

ved lignende projekter 
4,7 4,0 3 

Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 4,0 3,7  

Gennemsnit
7
  4,2 3,8  

Bygge Rating 
 

 
 

Note 4:  Vurdering af  delopgav er er opgjort ef ter skalaen: 1 = Meget v ærre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet,  

3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet.  
Note 5:  Kundetilf redshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilf reds, 3 = Tilf reds, 4 = Mere tilf reds, 5 = Særdeles tilf reds. 

Note 6:  Kundeloy alitet er opgjort ef ter skalaen: 1 = Udelukket; 2 = Sikkert ikke; 3 = Muligv is; 4 = Sikkert; 5 = Helt sikkert.  

Note 7: Gennemsnit af v urderinger f or delopgav er v ægter 50 %. Tilf redshed og Loy alitet v ægter hv er 25 %.
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Virksomhed:        Arkitektfirmaet Henrik Nielsen 

CVR:  31831253 

 

Oplysninger om helt eller delvist afbrudte evalueringer  

Sager, som enten er blevet afbrudt, eller hvor parterne ikke blev enige eller ikke ønskede at medvirke.  
 

Afbrudte sager 

Bygherre - 

Byggesag - 

Årstal - 

Type - 

Entreprisetype - 

Status - 

 
 



   

 
 

 

Baggrunden og idéen med karakterbogen 

 
By ggeriets nøgletalssy stem er et af f lere initiativ er, staten har iv ærksat 
f or at f remme en mere f ornuftig udv ikling i by ggeriet i retning af bedre 

kv alitet, lav ere priser og større produktiv itet.  

Sådan bliver nøgletallene til 
Den enkelte v irksomhed bliv er bedømt af sin kunde og f år udlev eret et 

faktablad f or hv er enkelt opgav e, de har f ået ev alueret. Når en 
v irksomhed har tre f aktablade, kan den f å udlev eret en karakterbog. 

Efterf ølgende f aktablade indregnes automatisk i karakterbogen 

 
Nøgletallene i karakterbogen er opgjort på grundlag af  de 

rådgiv eropgav er, virksomheden har f ået ev alueret. Ev alueringen af  en 

rådgiv eropgav e er gy ldig i 3 år, hv orefter den udgår af karakterbogen.  

 
En karakterbog udv ikler sig ov er tid i takt med at ny e sager bliv er 

tilf øjet. Men læst her og nu v iser den et billede af  v irksomhedens 

aktuelle kompetencer.  

Prisniveau 
Alle priser bliv er regnet i 2004 niv eau v ed hjælp af  
by ggeomkostningsindekset f ra Danmarks Statistik. Dette gør de 

enkelte nøgletal sammenlignelige ov er en årrække.  

 
 

Mulighed for kontrol 
Man kan f å v erif iceret indholdet af  en karakterbog. Kontakt By ggeriets 

Ev aluerings Center og oply s v irksomhedens CVR nummer og 

udskriv ningsdato for karakterbogen. Centrets medarbejdere kan 
efterf ølgende udf øre kontrollen. 

Kort om Byggeriets Evaluerings Center  
Bag centret står et samlet by ggeerhv erv: By gge-, Anlægs- og 

Trækartellet, DI By ggematerialer, By gherref oreningen, Danske 

Arkitektv irksomheder, Dansk By ggeri, Erhv erv s- og By ggestyrelsen, 
Realdania, Socialministeriet, Foreningen af  Rådgiv ende Ingeniører og 

Tekniq.  

Byggeriets Evaluerings Center 
Strandgade 27B, plan 5, 1401 Københav n K  

Tel: 32 64 14 40 • Fax: 32 64 14 41  
e-mail: inf o@by ggeev aluering.dk 

web: www.by ggeev aluering.dk 

 

Bygge Rating 

 
Ratingsy stemet v iser, hv or virksomheden placerer sig i f orhold til 
gennemsnittet. 

 

Ratingsy stemet er udv iklet af By ggeriets Ev aluerings Center. Systemet 
er ’open source’, dv s. at andre må beny tte systemet. 

 

By gge Rating sy stemet er én blandt mange mulige metoder at anskue 

nøgletallene. Den enkelte bruger kan f rit v ælge at beny tte By gge 
Rating sy stemet eller andre metoder. 

 

 

 
 

 
Det v ægtede gennemsnit af v urderingerne f or de 15 nøgletal giv er 
v irksomhedens samlede rating som angiv et i denne tabel: 

 
By gge Rating Gennemsnit 

 
Meget bedre end gennemsnittet ≤ 5  

 
Bedre end gennemsnittet ≤ 4 

 
Som gennemsnittet ≤ 3 

 
Værre end gennemsnittet ≤ 2 

 
Meget v ærre end gennemsnittet 1 

 

 
 

Vejledning til karakterbogen 

 

Tallene i karakterbogen er opgjort på baggrund af  de rådgiv eropgav er, som virksomheden har f ået ev alueret. Når v irksomheden har f ået ev alueret 
mindst tre opgav er, kan den f å udlev eret en karakterbog. 

 

Regler 
Denne karakterbog opfy lder krav ene beskrev et i  

”Bekendtgørelse om nøgletal f or statsby ggerier mv.” og 

”Bekendtgørelse om nøgletal f or alment by ggeri mv.”. 
Karakterbogen er udstedt af By ggeriets Ev aluerings Center, som 

indestår f or rigtigheden af oplysningerne. 

 

Kolonnen ”Nøgletal” 
Ov ersigt ov er hv ilke nøgletal rådgiv eren bliv er ev alueret på.  

 

Kunden har mulighed f or at notere et eller f lere nøgletal, som ’ikke 
relev ant’ f or den ev aluerede rådgiv eropgav e.  

 

De 2 sidste nøgletal kan ikke noteres som ikke relev ante. 

 Kolonnen ”Vurdering” 
Vurdering beskriv er v irksomhedens præstation i den ev aluerede 

rådgiv ery delse.  

 

Kolonnen ”BEC gennemsnit” 
Gennemsnittet f or alle rådgiv eropgav er, der er ev alueret af 

By ggeriets Ev aluerings Center indenf or 3 år. 
 

Kolonnen ”Antal sager” 
Her f remgår, hv or mange sager, nøgletallet er blev et målt på. Et 

nøgletal måles ikke, når kunden sv arer ’ikke relev ant’ i en giv en 
rådgiv eropgav e.   

 

E 
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A 


