RÅDGIVER FAKTABLAD

Side 1/3

For rådgiveropgaven:

Vandfaldsmølle - TR (sag nr. 1079-002)

Virksomhed:

S E Brockhuus A/S, Rådgivende Ingeniørfirma

CVR:

10027489

Evalueringsstatus :

[X] 1. evaluering

[] 2. evaluering

[X] Endeligt faktablad

Er evalueringen afbrudt?: Nej

Bygge Rating for rådgiveropga ven
Skala:

A

B

C

D

E

Projektinformation
Kunde

Kattrup Gods

Bygningens anvendelse

Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse

Projekttype

Reparation og vedligeholdelse

Datoer og Økonomi

Rådgivningens karakter

Evalueringstidspunkt

Den 13. november 2009

Rådgivningsaftale

Totalrådgivning

Byggestart

Marts 2009

Rådgivningstype

Ingeniør

Afle vering

Oktober 2009

Fagområde (Ingeniør)

Øvrige

Projektpris

Ikke oplyst

Partnering

Nej

Rådgiverhonorar

0,5 - 2,5 mio. kr.

Inkl. projekteringsledelse

Ja

Rådgiverydelse, start

Den 1. juni 2008

Inkl. byggeledelse

Ja

Rådgiverydelse, s lut

Ikke afsluttet

Inkl. fagtilsyn

Ja

RÅDGIVER FAKTABLAD

Side 2/3

For rådgiveropgaven:

Vandfaldsmølle - TR (sag nr. 1079-002)

Virksomhed:

S E Brockhuus A/S, Rådgivende Ingeniørfirma

CVR:

10027489

Evalueringsstatus :

[X] 1. evaluering

[] 2. evaluering

[X] Endeligt faktablad

Vurdering

Betydning 2

Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter

4

5

Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner

5

5

Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag

5

5

Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog

5

5

Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets
aktører

5

5

Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning

5

4

Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning

5

4

Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima

5

4

Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig
driftsøkonomi

4

5

Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning

5

5

Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet

5

5

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

-

-

Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering

5

5

Tilfredshed 3

Angivelsen af bygherrens samlede tilfredshed med
rådgivningsopgaven

4

Loyalitet 4

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

3

Nøgletal
Delopgaver 1

Gennemsnit af vurderinger for delopgaver
Gennemsnit

5

4,8
4,2

Bygge Rating
Note 1: Vurdering er op gjort 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. En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relev ant i den konkrete opgav e
Note 2: Bety dning er opgjort ef ter skalaen: 1 = Mindst v igtigt, 2 = Mindre v igtigt, 3 = Vigtigt, 4 = Mere v igtig, 5 = Særdeles v igtig t.
Note 3: Kundetilf redshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilf reds, 3 = Tilf reds, 4 = Mere tilf reds, 5 = Særdeles tilf reds.
Note 4: Kundeloy alitet er opgjort ef ter skalaen: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 =Muligv is, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert.
Note 5: Gennemsnit af v urderinger f or delopgav er v ægter 50 %. Tilf redshed og Loy alitet v ægter hv er 25 %.

RÅDGIVER FAKTABLAD

Side 3/3

For rådgiveropgaven:

Vandfaldsmølle - TR (sag nr. 1079-002)

Virksomhed:

S E Brockhuus A/S, Rådgivende Ingeniørfirma

CVR:

10027489

Evalueringsstatus :

[X] 1. evaluering

[] 2. evaluering

[X] Endeligt faktablad

Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt

Vandfaldsmølle er et stuehus fra år 1777 til en gammel vandmølle.
Huset er totalrenoveret og fremstår i dag som et moderne enfamilies udlejningshus.
Huset var totalt uisoleret og opvarmet med kakkelovne osv. I dag er det indrettet til en moderne familie.
Renoveringen er foretaget under hensyntagen til den danske kulturarv, således er f.eks. husets facader ført tilbage
til oprindelig udseende.
Kampestens sætning omkring mølledammen og møllehjulsinstallationen er renoveret, og lyden fra vandets fald er
en fryd for øret.
Et gammelt arbejderhus i tilknytning hertil er renoveret og indrettet til garage og depotplads.
S.E.Brockhuus A/S har været Totalrådgivere på opgaven, med arkitekt som underrådgivere.
Arbejdet var udbudt til udvalgt lokal håndværker i fagentreprise.

Kundens kommentar

Ingen yderligere kommentarer

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
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.
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.

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 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

Vejledning til rådgiver faktablad
Tallen e i rådgiv er f aktabladet er opgjort på baggrund af en rådgiv eropgav e, 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.
Ev alueringsty pen indikerer hv ornår i processen ev alueringen er
gennemf ørt.
Hv is rådgiv eren udf ører sin y delse både f ør og under by ggef asen, skal
der udf øres 2 ev alueringer. Den 1. ev aluering er senest ved
by ggestart og 2. ev aluering er v ed afslutning af rådgiv ery delsen. Det
endelige f aktablad er et gennemsnit af de to ev alueringer.
Hv is rådgiv eren udf ører hele sin y delse f ør by ggestart eller hv is hele
y delsen hov edsageligt udf øres ef ter by ggestart, skal der kun lav es én
ev aluering. I dette tilf ælde v il rådgiv eren kun f å ét endeligt f aktablad.
Projektinformation mv.
Projektty pen v ises som enten ”ny by ggeri” eller ”reparation og
v edligeholdelse”
Ev alueringstidspunktet angiv er, hv ornår ev alueringen er genn emf ørt.
Nøgletal i dette f aktablad er gy ldige, indtil det endelige f aktablad
f oreligger. Den endelige måling f oretages, når rådgiv eropgav en er
afsluttet.
By ggestart og af lev ering er perioden hv or arbejdet på by ggepladsen
udf øres. Er by ggeriet ikke af lev eret, v il af lev eringsdato v ære noteret
som ”ikke afsluttet”.
Rådgiv ery delse, start og rådgiv ery delse, slut angiv er den periode hv or
projekteringer og/eller ev t. by ggeledelse og/eller tilsy n bliv er udf ørt.
Rådgiv ningsaf tale v ises som enten ”totalrådgiv er” eller ”delt
rådgiv ning”.

Dette f aktablad 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 .”. Faktabladet er udstedt af By ggeriets Ev aluerings
Center, som indestår f or rigtigheden af oply sningerne.
Kolonnen ”Nøgletal”
Ov ersigt ov er hv ilke nøgletal rådgiv eren bliv er ev alueret på. De f ørste
13 nøgletal bliv er bedømt både v ed v urdering og bety dning.
Kunden har muligh ed f or at notere et eller f lere nøgletal, som ’ikke
relev ant’ f or den ev aluerede rådgiv eropgav e. Dette v il f remgå af
f aktabladet v ed streger i f elterne v urdering og bety dning.
De 2 sidste nøgletal bliv er kun bedømt v ed en vurdering. Disse
nøgletal er ikke mulige at notere som ikke relev ante.
Kolonnen ”Vurdering”
Vurdering beskriv er v irksomhedens præstation i den ev aluerede
rådgiv eropgav e.
Kolonnen ”Betydning”
Spørgsmålets bety dning/v æsentlighed f or den udf ørte rådgiv eropgav e.
Beskrivelse (se side 3/3)
Beskriv elsen er rådgiv erens y derligere oplysninger v edrørend e
rådgiv eropgav en samt by ggeprojektet.
Kommentarer (se side 3/3)
Kunden har i kommentarf eltet mulighed f or at skriv e y derligere
kommentarer til ev alueringen.

Rådgiv ningsty pe vises som enten ”arkitekt”, ”ingeniør” eller ”arkitekt
og ingeni ør”
Fagområde v ises, hv is der er udf ørt ingeniør projektering på sagen.
Fagområde kan v ises som ”Installationsingeniør” (f x VVS, el,
automatik, køl, v entilation mv.), ”Konstruktion” og/eller ”Øv rige” (f x
geoteknik, akustik, inf rastruktur, miljø mv.)

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 ansk ue
nøgletalle ne. 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
A
Meget bedre en d gennemsnittet

Gennemsnit
≤5

B

Bedre end genn emsnittet

≤4

C

Som gennemsnittet

≤3

D

Værre end genn emsnittet

≤2

E

Meget v ærre end gennemsnittet

1

