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Du lär dig vad som krävs av beställaren/byggherren, uppdragstagaren samt BAS-P 

och BAS-U enligt arbetsmiljöverkets krav samt hur detta praktiskt kan hanteras. 

Som BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering av ett 

bygg- och anläggningsarbetets inledande fas) behöver du bl.a. ha kunskap i arbets-

miljöfrågor – vilka områden som ska vara redovisade i arbetsmiljöplanen, hur du 

upprättar en sådan, leder och samordnar t.ex. projektörer, gör riskbedömningar samt 

dokumenterar och arbetar med att t.ex. förebygga risker. 

Som BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av ett bygg- och anlägg-

ningsarbete) ska du t.ex. ansvara för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på bygg-

arbetsplatsen och löpande genomföra anpassningar av den. Du ska även veta vilka krav 

du ska ställa på entreprenörerna samt hur du lämpligen kontrollerar att dessa krav 

innehålls. 

Ovan gäller även för mindre arbeten av underhållskaraktär. 

Innehåll: 

1. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

2. Regler om byggarbetsmiljöansvar och straffansvar; varför vi har dem, vad innebär 

de och hur de hanteras: 

➢ Praktiskt innebär detta att t.ex. att ritningar och tekniska beskrivningar samordnas 

och att planeringen och projekteringen möjliggör att arbetet kan utföras utan att 

olika moment skapar risker på grund av att de utförs samtidigt eller i anslutning 

till varandra. 

➢ Om det saknas en arbetsmiljöplan, eller finns brister i den då bygg- eller anlägg-

ningsarbetet påbörjas kan en sanktionsavgift falla ut. 

3. Samordning eller samråd enligt arbetsmiljölagen (AML). 

4. Roller, arbetsuppgifter, ansvar, samordning och delegering: 

➢ Byggherre. 

➢ Uppdragstagare. 

➢ Byggarbetsmiljösamordnare; BAS-P och BAS-U. 

➢ Beställare och samordningsansvarig. 

➢ Leverantör och entreprenör. 

➢ Arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Fortsättning på nästa sida …  
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5. Arbetsmiljöplanen (AMP), förhandsanmälan och andra kravdokument. 

6. Arbetsolyckor, tillbud, belastningsskador och arbetssjukdomar. 

7. Orientering kring ett antal föreskrifter (AFS:ar) som t.ex.: 

➢ Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

➢ Bygg- och anläggningsarbete, arbetsplatsens utformning, ergonomi. 

➢ Ställningar, stegar och arbetsbockar, arbetsutrustning. 

➢ Buller, vibrationer, kemiska arbetsmiljörisker, medicinska kontroller, personlig 

skyddsutrustning, hygieniska gränsvärden, kvarts och asbest. 

8. Intressanta rättsfall. 

9. Frivilligt skriftligt prov med möjlighet att få diplom vid godkänt prov. 

 

 

Kursens mål: 

Deltagaren ska få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska be-

aktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning 

ska ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare. 

 

 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som BAS-P eller BAS-U samt alla som i sin 

yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats 

ska se ut. Dessa yrkesroller är t.ex. beställaren/byggherren, arkitekter, chefer, 

platschefer, arbetsledare, skyddsombud, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörådgivare, 

entreprenörer och underentreprenör, konsulter etc. 
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