ENTREPRENØR FAKTABLAD
For entreprisen:

Nyborggade (sag nr. 3600-004)

Virksomhed:

Bilsby Vamdrup A/S

CVR:

78001216

Gyldigt til og med:

12. september 2015

Er evalueringen afbrudt?:

Nej

Side 1/3

Bygge Rating

Tidsfrister

Mangler

Arbejdsulykker

Kundetilfredshed

Skala:

Projektinformation
Kunde

Københavns Kommune

Evalueret af

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning - Københavns Ejendomme

Bygningens anvendelse

Bygninger til kulturelle formål samt institutioner

Projekttype

Nybyggeri

Partnering

Nej

Entrepriseinformation
Evalueringstidspunkt

12. september 2012

Entrepriseform

Hovedentreprise

Byggestart

2. juli 2012

Virksomhedens rolle

Hovedentreprenør

Afle vering

6. august 2012

Entreprisesum

0 - 5 mio. kr.

ENTREPRENØR FAKTABLAD
For entreprisen:

Nyborggade (sag nr. 3600-004)

Virksomhed:

Bilsby Vamdrup A/S

CVR:

78001216

Område

Nøgletal

Side 2/3

Virksomhedens
resultat

Bygge
Rating

Point

(se note 1)

Tidsfrister

Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt
udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser

Mangler

1) Antal kosmetiske mangler

0,000 pr. mio. kr.

5

2) Antal mindre alvorlige mangler

5,854 pr. mio. kr.

2

3) Antal alvorlige og kritiske mangler

0,000 pr. mio. kr.

5

4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere

0,000 pr. mio. kr.

-

0,706 %

3

Nej

-

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

100,0 %

Arbejdsulykker

Ulykkesfrekvens

0,0 pr. mia. kr.

Kundetilfredshed

Kundetilfredshed med byggeprocessen (se note 2)

4,1

Kundeloyalitet (se note 3)

5,0

5

3,8

5

4,5

Point i alt (max. 20)

18,3

Note 1: Prisniv eau 01.01.2004. Se uddy bende oply sninger på bagsiden.
Note 2: Nøgletallet er opgjort ef ter f ølgende karakterskala: 1 = Meget v ærre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet,
3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet .
Note 3: Kundens v urdering af om man vil beny tte v irksomheden igen v ed et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter f ølgende kara kterskala:
1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 = Muligv is, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert.

ENTREPRENØR FAKTABLAD
For entreprisen:

Nyborggade (sag nr. 3600-004)

Virksomhed:

Bilsby Vamdrup A/S

CVR:

78001216

Emner i kundetilfredshedsmåling

Side 3/3

Vurdering

Betydning

(se note 1)

(se note 2)

Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen
eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på
byggepladsen.

4

5

Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med
udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og
ønsker inden for de aftalte rammer.

4

3

Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere
entreprisen til tiden.

5

5

Entreprenørens evne til indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.

4

4

Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt
samarbejde mellem projektets nøglepersoner.

4

4

Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks.
naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under
arbejdets udførelse.

-

-

Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende
aflevering.

4

4

Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i
overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.

3

3

Note 1: Vurdering er op gjort ef ter f ølgende skala: 1 = meget v ærre end gennemsnittet, 2 = v ærre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet,
4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet.
Note 2: Bety dning er opgjort ef ter f ølgende skala: 1 = mindst v igtigt, 2 = mindre v igtigt, 3 = v igtigt, 4 = mere v igtigt, 5 = særdele s v igtigt.
En streg (-) bety der, at spørgsmålet ikke er relev ant i den konkrete opgav e.

Baggrund
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
f aktablad f or hv er enkelt entreprise, den har f ået ev alueret. Når en
v irksomhed har tre f aktablade, kan den f å udlev eret en karakterbog.
Ev alueringstidspunktet er datoen f or oprettelsen af f aktabladet.
Faktabladet er gy ldigt i 3 år.

Kort om Byggeriets Evaluerings Center
Bag centret står et samlet by ggeerhv erv: By gge-, Anlægs- og
Trækartellet, DI By g, By gherref oreningen, Danske Arkitektv irksomheder,
Dansk By ggeri, Realdania, Ministeriet f or By, Bolig og Landdistrikter,
Foreningen af Rådgiv ende Ingeniører og Tekniq.
By ggeriets Ev aluerings Center
Strandgade 27B, plan 5, 1401 K øbenh av 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

Mulighed for kontrol
Man kan f å v erif iceret indholdet af et f aktablad v ed at kontakte
By ggeriets Ev aluerings Center og oplyse sagsnummeret. Centrets
medarbejder e kan efterf ølgende udf øre kontrollen.

Bygge Rating
Ratingsy stemet v iser, hv or virksomheden placerer sig i f orhold til
gennemsnittet f or alle gy ldige sager i By ggeriets Ev aluerings Centers
database.

De opnåede point f or hv ert af de fire områder giv er entreprisens By gge
Rating som angiv et i denne tabel:
Område

By gge Rating sy stemet er udv iklet af By ggeriets Ev aluerings Center.
Sy stemet er ’open source’, dv s. at andre må benytte sy stemet.
Sy stemet er baseret på et pointsy stem, der er gengiv et i tabellen
nedenf or. Pointsystemet er inddelt således, at gennemsnittet f or
nøgletal om tidsf rister, mangler og arbejdsuly kker er i det interv al, der
giv er 3 point.
For området ’mangler’ beregnes point som gennemsnittet af delpoint,
og det v ises med en decimal.
For området ’kundetilf redshed’ beregnes point som gennemsnit af
’kundetilf redshed med by ggeprocessen’ og ’kundeloy alitet’, og det
v ises med en decimal.

By gge Rating

Tidsf rister
Mangl er
Arbejdsuly kker

Kundetilf redshed

A

Meget bedre en d gennemsnittet

5 point

≤ 5 point

B

Bedre end genn emsnittet

≥ 4 point

≤ 4 point

C

Som gennemsnittet

≥ 3 point

≤ 3 point

D

Værre end genn emsnittet

≥ 2 point

≤ 2 point

E

Meget v ærre end gennemsnittet

≥ 1 point

1 point

By gge Rating sy stemet er én blandt mange mulige metoder at anskue
nøgletalle ne. Den enkelte bruger kan f rit v ælge at beny tte By gge Rating
sy stemet eller andre metoder.

Pointsystem for 2014 – opdateres årligt den 1. januar
Point
Område

Nøgletal

Tidsf rister

Faktisk udf ørelsestid i f orhold til planlagt udf ørelsestid korrigeret f or tidsfristf orlængelser

Mangl er

1) Antal kosmetiske mangler

≥27,51

<27,51

<6,81

<2,07

<0,29

2) Antal mindre alv orlige mangler

≥10,57

<10,57

<2,46

<0,67

<0,11

3) Antal alv orlige og kritiske mangler

≥2,29

<2,29

<0,34

<0,05

<0,01

1

4) Antal f orhold, der skal undersøges nærmere
Økonomisk v ærdiansættelse af mangler
Andel sager med mangler, der har haf t bety dning f or ibrugtagning
Arbejdsuly kker

Uly kkesfrekv ens

2

3

4

5

≥125,91 <125,91 <105,31 <100,81 <100,28

Der giv es ikke point
≥4,66

<4,66

<1,21

<0,34

<0,04

Der giv es ikke point
≥639,94 <639,94

<66,59

<7,68

0

Vær opmærksom på, at entreprisens By gge Rating kan bliv e ændret i forbindelse med, at pointsystemet opdateres, hvilket sker den 1. januar hv ert år . Det
til enhv er tid gældende pointsystem v ises på centrets hjemmeside.

Vejledning til entreprenør faktablad
Tallen e i entreprise f aktabladet er opgjort på baggrund af en entreprise, som virksomheden har f ået ev alueret. Når v irksomhed en har f ået ev alueret mindst
tre entrepriser, kan den f å udlev eret en karakterbog.
Regler
Dette f aktablad opfy lder krav ene beskrev et i ”Bekendtgørelse om
nøgletal f or statsby ggerier mv .”
og ”Bekendtgør else om nøgletal f or alment by ggeri mv.”.
Faktabladet er udstedt af By ggeriets Ev aluerings Center, som
indestår f or rigtigheden af oplysningerne.
Kolonnen ”Område”
Virksomheden bed ømmes indenf or f ire områder: tidsf rister,
arbejdsuly kker, mangler og kundetilf redshed. Til hv ert område er der
knyttet et eller f lere nøgletal.
Kolonnen ”Nøgletal”
Hv ert område har f ået tildelt et eller f lere nøgletal. I kolonnen
beskriv es, hv ilke konkrete nøgletal, v irksomheden måles på.
Kolonnen ”Virksomhedens resultat”
Her v ises virksomhedens nøgletal i den ev aluerede entreprise.
For tidsf rister v ises nøgletallet i procent. Et nøgletal på 100 %
bety der, at virksomheden har af lev eret til af talt tid eller f ør. Et
nøgletal større end 10 0 % bety der, at virksomheden har af lev eret
senere end planlagt. Godkendte ændri nger af tidsfristen er indregnet
i resultaterne.

Kolonnen ”Point”
For hv ert af de f ire områder giv es fra 1 til 5 point. For områderne
”mangler” og ”kundetilf redshed” beregnes et gennemsnit af
delpointene f or de enkelte nøgletal. Der kan maksimalt opnås 4 x 5
= 20 point.
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 sammenlignelig e ov er en årrække. Hv is
slutindekset f or beregning af beløbene på en entreprise endnu ikke
er offentliggjort, beny ttes det senest offentliggjorte indeks, indtil
slutindeks er off entliggjort. Det kan derf or f orekomme, at
nøgletalle ne ændre r sig ef ter f remsendelse af f aktabladet.
Projekt- og entrepriseinformation
Projektty pen v ises som enten ”ny by ggeri” eller ”Tilby gning,
omby gning, renov ering”.
Projektets entreprisef orm v ises som enten ”totalentreprise”,
”hov edentreprise”, ”storentreprise” eller ”f agentreprise”.
Virksomhedens rolle i projektet v ises som enten ”totalentreprenør”,
”hov edentreprenør”, ”storentrepren ør”, ”f agentreprenør” ell er
”underentrep ren ør”.
.

