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BYGGBRANSCHENS CERTIFIERING

Säkra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön på ditt bygge – bf9k.se

FÖR NÖJDA KUNDER
I BYGGBRANSCHEN

Pålitligt och enkelt
Med en entreprenör som är certifierad
enligt BF9K får kunden en bekräftelse
på att entreprenören har ett fungerande
ledningssystem för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö (KMA) som genom intern
och extern revision hålls vid liv och
ständigt förbättras.
De anslutna företagen har tillgång till en
webbaserad dokumentservice med information och aktuella dokument. Det finns
också auktoriserade handledare anslutna
till BF9K. De hjälper till med utveckling,
utbildning och stöd till företagen.
BF9K-certifieringen innebär också att
företaget lämnar ifrån sig egenkontroller

som motsvarar samhällets krav och som
omfattar
■■ vad som kontrolleras
■■ vem som kontrollerar
■■ mot vad kontrollen görs
■■ hur kontrollen sker
■■ resultatet av kontrollen.
BF9K togs fram år 2000 av Stockholms
Byggmästareförening i samarbete med
föreningens medlemmar och sakkunniga.
BF9K-systemet utvecklas kontinuerligt
för att anpassas till nya samhällskrav och
för att på bästa sätt stödja företagen att
uppfylla sina kunders behov.

BF9K-kraven
Kraven i BF9K grundas på gällande lagar,
förordningar och föreskrifter samt på
erfarenheter från byggbranschen. Varje
företag anpassar sitt kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljösystem så att det fungerar väl i
företagets specifika verksamhet samtidigt
som kraven uppfylls.

Kvalitet
BF9K är ett system för produktcertifiering
och det innebär att kraven kontrolleras
och verifieras av entreprenören genom
provning, mätning, arbetsberedning eller
annan åtgärd i projekten.
Kraven baseras på lagar, regler och
erfarenheter i branschen. Vilka krav som
är aktuella beror på vilken typ av projekt

och verksamhet det gäller. Separata
kravspecifikationer finns för olika typer
av entreprenadverksamheter såsom husbyggnad, anläggning med flera.

Miljö
Miljökraven i BF9K utgår från den miljöbelastning som gäller för byggbranschen
generellt:
■■ lufttäthet i klimatskal
■■ värmeisolering (termografering)
■■ energiåtgång i bostäder
■■ val av byggmaterial och kemiska
produkter
■■ materialinventering inför rivning
■■ omhändertagande av avfall och
farligt avfall
■■ rivningsplan.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljökraven i BF9K grundar sig på
arbetsmiljöverkets författningssamling
(AFS):
■■ systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1)
■■ arbetsmiljöplan (KMA-plan)
(AFS 1999:3)
■■ arbetsplatsplanering
■■ skyddsrond
■■ säkerhetsdatablad vid arbeten
med farliga ämnen
■■ yrkesbevis maskinförare och
behörighet tekniska anordningar
■■ tillståndsansvarig, heta arbeten

FÖRDELAR MED BF9K
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Byggentreprenören har ett fungerande
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.
Tilläggskontrollen av kritiska punkter
är väldokumenterad.
Entreprenörens personal är välutbildad.
Effektivitet och kvalitet ökar.
Entreprenören har ett enhetligt
arbetssätt.
Systemet kan enkelt utvärderas.
Dina krav uppfylls på ett bättre sätt.
Du kan ha förtroende för entreprenören.

… för byggföretaget
■■

■■

■■
■■
■■

■■
■■

Det blir lättare att uppfylla kundens
och samhällets krav.
Lönsamheten ökar/kostnaderna
på olika sätt kan hållas nere
Konkurrenskraften ökar.
Utomstående kan lätt värdera systemet.
Verksamhetens effektivitet ökar,
liksom kvaliteten på arbetet.
Arbetssättet i företaget blir enhetligt.
Introduktion av nya medarbetare
underlättas.
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BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet,
miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på
samma sätt som en ISO-certifiering, men
systemet är direkt anpassat för företag i
byggbranschen, oavsett storlek.
Varje företag bygger sitt system utifrån
BF9K-systemets krav så att det passar den
egna verksamheten. En bärande del är att
det finns krav på kontroller i projektet som
överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och
arbetsmiljölagen.
BF9K-företag certifieras en gång per år
av ett oberoende certifieringsorgan för att
säkerställa att företaget tillämpar systemet
på rätt sätt.

BF9K-företagen certifieras av en oberoende revisor en gång om året för att säkerställa att företaget tillämpar systemet på rätt sätt.

Vi hade aldrig kunnat växa och
samtidigt utveckla vår verksamhet
om vi inte hade haft certifierings
systemet BF9K i ryggen.
Pär Karlsson, vd ByggConstruct

ByggConstruct är ett byggföretag i
Uppsala och med den offentliga sektorn
som sin främsta kundgrupp. Sedan
många år tillbaka är företaget certifierade
enligt BF9K. Flexibiliteten är en av de
största fördelarna med att använda BF9K.
Det finns en stor möjlighet att anpassa
systemet efter företagets specifika
förutsättningar.
– Fördelen med BF9K jämfört med
andra certifieringssystem är att BF9K är
skapat av byggare, för byggare och att det
är externa revisorer som kontrollerar att vi

gör rätt. Efter varje revision hittar vi alltid
förbättringspunkter som gör oss ännu
bättre, säger Carl Jonsson, ansvarig för
BF9K på ByggConstruct.
Förutom att vara ett verktyg för kvalitets-,
miljö- och arbetsmiljöarbetet har BF9K
även varit ett stöd under ByggConstructs
expansionsfas. Under de senaste åren har
företaget gjort företagsförvärv och ökat
antalet anställda. BF9K har under denna
period varit ett viktigt verktyg för det
interna arbetet med företagskultur och
värderingsgrund.
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BF9K ÄR ETT VIKTIGT VERKTYG FÖR BYGGCONSTRUCT

Fördelen med BF9K är att
det är skapat av byggare,
för byggare.
Carl Jonsson, ansvarig för BF9K
på ByggConstruct
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Vad betyder BF9K?
BF9K står för byggbranschens kvalitets-, miljöoch arbetsmiljösystem. BF9K har samma grundprinciper som
ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1 och syftet
är att arbetet med systemet ska leda till ständig förbättring.

Vilka företag
passar BF9K för?
BF9K är särskilt framtaget för byggbranschen och fungerar lika
bra oavsett företagets storlek eller inriktning. Bland de certifierade företagen finns allt från de minsta specialföretagen med
några få anställda till stora byggentreprenörer.
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Vad innehåller BF9K?
BF9K innehåller
■■ certifieringsregler
■■ krav på egenkontroll i projekten
■■ krav på utbildning
■■ krav på rutiner i projekten
■■ krav på administrativa rutiner.

Vad får de företag
som är BF9K-certifierade?
BF9K-certifierade företag får
■■ tillgång till BF9K:s webbplats med stöddokument
■■ tillgång till Byggvarubedömningen
■■ 20 procent rabatt på Stockholms Byggmästareförenings
BF9K-kurser
■■ rabatt på ID06-kort
■■ användarträffar med information om aktuella ämnen
■■ support i BF9K/KMA-frågor.

Vad kostar det?
Anslutningsavgifter och årsavgifter samt kostnad för
certifiering varierar beroende på företagets omsättning.

Hur gör man för
att bli BF9K-certifierad?
Intresserade företag kontaktar BF9K-ansvarig för mer information. Därefter beslutar företaget om man vill ansluta sig till
systemet och påbörjar arbetet med att ta fram ett kvalitets-,
miljö- och arbetsmiljösystem som uppfyller BF9K-kraven.
Vanligtvis är det lämpligt att ta hjälp av en auktoriserad
BF9K-handledare i det arbetet. Olika utbildningar för medarbetarna ingår i processen och som BF9K-ansluten har man 20 procent rabatt på kurserna hos Stockholms Byggmästareförening.
När KMA-systemet är »färdigt« och företaget har påbörjat ett
projekt där man tillämpar systemet, kan företaget certifieras. Det
oberoende certifieringsorganet besöker företaget för en granskning och bedömning av företagets framtagna kvalitets-, miljöoch arbetsmiljösystem mot certifieringsreglerna. När företaget
har klarat revisionen, överlämnas certifikatet.

Vilka krav på
utbildning ställer BF9K?
Personal som utför arbete som påverkar produktkvalitet, miljö
och arbetsmiljö ska ha lämplig teoretisk och praktisk utbildning
samt ha färdighet och erfarenhet för arbetsuppgifterna. Nedan
stående utbilningar anpassas till personalen beroende på
organisationsstruktur, företagsstorlek och verksamhetsinriktning
i företaget:
■■ BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning
■■ BF9K - Effektiv kvalitetssäkring
■■ BF9K - Systemansvarig i företaget
■■ Fuktsäkerhet - Översiktskurs
■■ Fuktsäkerhet - Grundkurs
■■ Fuktsäkerhet - Fortsättningskurs
■■ Heta arbeten, tillståndsansvarig
■■ Miljöansvar
■■ PBL – Kontrollansvarig
■■

PBL - Översiktskurs

FÖR MER INFORMATION
■■
■■
■■

e-post info@bf9k.se
webbplats www.bf9k.se
telefon 08-587 147 00

