A/S BOLIGBETON KVALITET
Kvalitetssystemet er beskrevet i en kvalitetshåndbog, der som gyldighedsområde dækker
udvikling, projektering, produktion og levering af betonelementer.
Kvalitetshåndbogen omfatter overordnet beskrivelse af kvalitetssystemet, alle relevante procedurer
og tilhørende instruktioner.
A/S Boligbeton er produktcertificeret iht.
DS/EN 206-1 og DS 2426, Beton, Materialer
DS/EN 1168, DS/EN 13224, DS/EN 13225, DS/EN 14992, DS 482
A/S Boligbeton er endvidere systemcertificeret iht.
DS/EN ISO 9001:2015 Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav
uden udeladelser af krav fra standarden
Krav til kvalitetsstyringssystemet
Ledelsens ansvar
Kvalitetspolitik
Boligbetons overordnede kvalitetspolitik er at levere kunden den ønskede kvalitet til den
ønskede tid.
For at sikre og udvikle et højt kvalitetsniveau er Boligbeton certificeret i henhold til DS/ISO
9001:2015, med hensigt om fortsat effektivisering heraf.
Kvalitetsstyringen underbygges løbende af nye målbare kvalitetsmål. Disse mål skal sikre at
virksomheden hele tiden er opdateret i forhold til krav og ønsker fra kunden.
Kvalitetsmål
Der vil løbende blive fremsat kvalitetsmål, som er konsistent med kvalitetspolitikken.
Kvalitetsmålene bliver fremlagt og vedtaget på et Q–møde. Her vil der blive fastsat:
En passende tidsperiode, som kvalitetsmålet skal løbe over.
Hvem/hvilke personer der er ansvarlig for gennemførelse af målet.
Efter måleperioden af kvalitetsmålet er slut, vurderes resultatet på et Q-møde.
Forpligtelse
For at overholde sin forpligtelse med hensyn til kvalitet skal Boligbeton opfylde kravene i de
angivne normer, produktstandarder m.v.
Danske marked:
Eurocode, DS/EN 206-1 DS 2426, DS 13080, DS/EN 1168, DS/EN 3224,
DS/EN 13225, DS/EN 14992
Øvrige markeder: Fastlægges i det konkrete tilfælde.
Hvis Boligbeton accepterer at fremstille og levere betonelementer, der ikke opfylder kravene i
ovennævnte normer og standarder, må denne produktion ikke sættes i gang, før der foreligger
dokumentation for forsvarligheden heraf samt en skriftlig godkendelse fra kunden eller dennes
rådgiver.
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Forpligtelsen til at opfylde de nævnte normer, produktstandarder m.v. gælder de forhold, som
Boligbeton selv styrer og fastlægger gennem projektering, fremstilling og levering.
Forpligtelsen omfatter således ikke, om det af kunder eller deres rådgivere udleverede
projektmateriale er i overensstemmelse med de nævnte normer, produktstandarder m.v.
Boligbeton er dog forpligtet til at undlade produktion og levering af betonelementer, hvor det af
kunder eller deres rådgivere udarbejdede projektmateriale er i åbenbar modstrid med normer,
produktstandarder m.v.
Boligbeton sikrer, at kvalitetspolitikken forstås, gennemføres og vedligeholdes på alle niveauer i
organisationen ved
Ledelsens evaluering, 1 gang pr. år.
Interne audits, mindst 1 gang årligt.
Q-møder mindst 10 gange om året.
Audit
Interne kvalitetsaudit foretages af udvalgt personale fra Boligbeton.
Ledelsesrepræsentant
Ledelsens repræsentant er den Tekniske direktør, der har ansvar for, at kvalitetsstyringssystemet
er i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001, samt beføjelse til at sikre, at systemet
efterleves.
Ledelsens evaluering
Virksomhedsledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet omfatter en vurdering af de
informationer, som fremkommer ved indberetning fra relevante parter og ved registreringer i
forbindelse med kvalitetssystemet.
Evalueringen skal sikre, at systemet er egnet og effektivt til at opfylde kravene i DS/EN ISO9001,
Boligbetons kvalitetspolitik, og at det efterleves i praksis.
Ledelsens evaluering foregår 1 gang om året.
For hvert møde udarbejdes et mødereferat.
Mødereferater med tilhørende bilag arkiveres digitalt og danner grundlag for opfølgning af
vedtagne beslutninger.
Evalueringen omfatter en bedømmelse af:
· resultaterne af intern og ekstern audit
· tilbagemeldinger fra kunder
· procespræstationer og produktoverensstemmelse
· om forebyggende og korrigerende handlinger gennemføres som planlagt og om de
er
effektive
· opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer
· ændringer der kan påvirke kvalitetsstyringssystemet
· anbefalinger om forbedringer
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