Denna utbildning riktar sig till dig som ska samordna
arbetsmiljöfrågor i projekterings- och
planeringsskedet (BAS-P) eller i utförande skedet
(BAS-U).
Utbildningen uppfyller kraven som Arbetsmiljöverket
ställer på utbildning för en arbetsmiljösamordnare
och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna
agera som BAS-P och/eller BAS-U. Vi går igenom
aktuell lagstiftning, förordningar och föreskrifter.
UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
BAS-P – arbetsmiljö vid projektering och planering
Inför projektering och planering måste en byggarbetsmiljösamordnare utses av byggherren för att
förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor. I rollen ingår att samordna alla frågor som rör arbetsmiljön
under projektering och planering, vilket kan handla om att ta fram avtal med projektörer, granska
underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter, samt upprätta den första versionen av
Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.
BAS-U – arbetsmiljö vid utförande
I utförandeskedet innebär ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare att samordna arbetsskyddet på
arbetsplatsen, genom att till exempel kräva in riskanalyser från underentreprenörer, uppdatera
arbetsmiljöplanen, gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas, att maskiner är besiktigade och att
förare har rätt utbildning.
DU FÅR LÄRA DIG:
– Vad BAS-P och BAS-U innebär enligt lag
– De arbetsmiljöföreskrifter som du som byggarbetsmiljösamordnare behöver ha god kännedom om
– Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
– Vilka olika ansvarsområden och roller som nns – arbetsgivare, beställare och
byggarbetsmiljösamordnare
– Att göra riskanalyser
– Att upprätta en arbetsmiljöplan
– Att förebygga olycksfall, sjukdomar och belastningsskador
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som delegerats att ansvara för arbetsmiljösamordning i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P)
och utförandeskedet (BAS-U), samt
– Projektledare
– Projektörer
– Byggherre
– Entreprenörer
– Konsulter med era.
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att få en bred kunskap om regelverk, roller, ansvar och metodik inom
arbetsmiljösamordning för projektering och planering samt utförande. Efter kursen får du ett intyg på att
du har dokumenterad kunskap som krävs av en byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS- U enligt
kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.
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