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Nøgletalsoplysninger på projektniveau 

 Frivillig evaluering af entreprenører 

 

Bygherrens interne kontaktperson, som ekstern evaluator skal kontakte 

Telefon 

Navn 

E-mail-adresse 

F1613 

F1615 

F1614 

 F1499 

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG  A B  C    

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 
Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder 
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Stamdata om entreprisen 

F1505, F1500, F1501, F1503, F1504 - Navn og adresse Entreprenør 

 
Entreprisen 

Frivillig evaluering af opgave under 375.000 kroner 
 F1770 

Ophørt entreprise 
 F1786 

F1780 
Virksomhedens interne kontaktperson, som evaluator skal kontakte:  

Fritaget for evaluering, overtagelse af ophørt entreprise 
 F1787 

Entreprenør fritaget for evaluering 
 F1783 

Forventet entreprisesum 
(mio. kr. med tre decimaler) 

Datoer for entreprisen: 

Evaluator 
F1790 

F1534 

 

Entreprisens type F1507 

F1509 

Entreprisens karakter 

Entreprisens opgaver 

Udfyldes i forbindelse med valg af entreprenører inden påbegyndelsen (skema B). 

Navn 

Telefonnummer 

E-mail-adresse 

F1781 

F1782 

Forventet påbegyndelsesdato 

F1522 Forventet afleveringsdato 

F1520 
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Oplysninger til beregning af nøgletal 

 
Ingen indsigelser fra entreprenør 

Udfyldes ved entreprisens afslutning. 

Ingen indsigelser fra entreprenør 
 F1784 

 
Entreprisesum 

Faktisk entreprisesum F1535  F1735 

Indsigelser fra 
entreprenør  

 

F1521 

F1527 

F1523 

F1525 

Faktisk påbegyndelsesdato 

Forventet afleveringsdato ved entreprisens påbegyndelse 

Faktisk afleveringsdato 

Antallet af arbejdsdage entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser 

Entreprisens datoer 
Indsigelser fra 
entreprenør  

 F1722 

 F1721 

 F1723 

 F1725 

 

1) Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning.  
Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. 

2) Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden 
indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og 
eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 

3) Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk  
betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion.  
Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis  
manglen ikke udbedres. 

Mangler ved entreprisen angivet 
F1541 

F1543 

F1542 

4) Forhold, der skal undersøges nærmere 
F1546 

Mangler ved entreprisen (antal) 
Indsigelser fra 
entreprenør  

 F1741 

 F1742 

 F1743 

 F1746 

 F1540 

F1549 
Sum 

 

Økonomisk værdiansættelse af manglerne (mio. kr. med tre dec.) F1532  F1732 

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

F1536  F1736 

 

 

 

Antal anmeldte ulykker til Arbejdstilsynet F1533 

Entreprisens arbejdsmiljø angivet 
Entreprisens arbejdsmiljø 

Indsigelser fra 
entreprenør  

 F1733 

 F1530 

Godkendelsesoplysninger 

 

 
Godkendelsesoplysninger 

F1560 
Entreprenørens returneringsdato 

Bygherrens afsendelsesdato 

Ønsker entreprenør ekstern høring 

Er ekstern høring anvendt 

Igangværende ekstern høring 

F1812 

 F1562 

 F1563 

 F1564 

Udfyldes ved entreprisens afslutning. 
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Underentreprenører 

 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenører (de første femten vises) 
Udfyldes i forbindelse med valg af entreprenører inden påbegyndelsen (skema B) - frivillig indberetning. 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 

F1800, F1801, F1803, F1804 - Navn og adresse F1805 - CVR-nummer 

Underentreprenørens type 
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Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgang eller ved planlægning af opgaveløsningen 
forud for entreprisens opstart på byggepladsen 

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

Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 
F1842 

F1841 

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

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

F1843 

F1845 

Kundetilfredshed (udskrives ikke i alle klienter) 

Kundetilfredshed 

Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøgle-
personer 

F1844 

Indsigelser fra entreprenør 

Betydning Vurdering 

Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 

Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overens-stemmelse med udbudsmateri-
alets krav 

F1846 

F1847 

Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt 

F1822 

F1821 

F1823 

F1825 

F1824 

F1826 

F1827 

F1831 

 F1814 

F1840 F1820 

 F1851 

 

Nøgletal (udskrives ikke i alle klienter) 

 
Nøgletal 

Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 
F1910 

Nøgletal for kosmetiske mangler F1912 

Nøgletal for mindre alvorlige mangler 
F1913 

Nøgletal for alvorlige og kritiske mangler F1914 

Økonomisk værdiansættelse af mangler sat i forhold til entreprisesummen 
F1918 

Nøgletal om manglers betydning for ibrugtagning F1921 

Ulykkesfrekvens 
F1919 

Samlet kundetilfredshedskarakter F1920 

 F1930 
Beregning Indsigelser  

 F1932 

 F1933 

 F1934 

 F1938 

 F1941 

 F1940 

 F1939 

Kundeloyalitet 
F1922  F1942 

Indsigelser fra 
entreprenør  
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