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Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P & BAS-U 

En effektiv utbildningsdag för dig som ska fungera som byggarbetsmiljösamordnare. Det är ett 
lagkrav på att det vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska finnas 
byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) och utförandet (BAS-U). Det 
gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser 
byggarbetsmiljösamordnaren.  

Den som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. 
Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.  

Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en 
uppdragstagare, en total- eller utförandeentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs 
självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. 

Innehåll  
• Grundläggande arbetsmiljökunskaper 

• Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen 

• Arbetsplatsens utformning 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande 

• Arbetsmiljöansvar och straffansvar 

• Arbetsgivar- och arbetstagaransvar 

• Byggherre- och projekteringsansvar 

• Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan 

• Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-P och BAS-U 

• Kursen avslutas med ett kunskapsprov 

• Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till Dig, mallar som du kan använda i Ditt 

arbete som BAS-P och BAS-U 

Utbildningens syfte 
 
Utbildningen behandlar det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U. Deltagarna får 
god kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och 
projektering i syfte att få de nödvändiga kunskaperna som krävs för att vara verksam i rollen som 
byggarbetsmiljösamordnare. Du behöver inga direkta förkunskaper men det är en fördel om du har 
viss kännedom om projekterings-, bygg-, installations- eller anläggningsarbete.  
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Utbildningen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt de som i sin 
yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut 
såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl. 

INTYG  
Efter genomförd utbildning erhålls ett personligt intyg som gäller i fem år, dagen är uppbyggd för att 
uppfylla alla lagkrav och bestämmelser. 
 
Våra utbildningar utgår från en casebaserad pedagogik med ett strukturerat tillvägagångssätt som 
omfattar både hårda och mjuka värden. Under utbildningsdagen ger vi utrymme för att lyfta 
deltagarnas egna frågor.   
 
PartnerConcept genomför även skräddarsydda utbildningar. Kontakta oss: 
utbildning@partnerconcept.se Tel +46 (8) 506 36 293 
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