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Byggarbetsmiljösamordnare
BAS P / BAS U - Grund
Fr. 2,990.00 kr
Få din BAS P och BAS U kompetens på distans. Kursen finns både som webbkurs
att genomföra i egen takt på dygnet eller live lärarledd med kursdatum.
Webbkurs eller lärarledd
Registrering till ID06-kort
Kursintyg efter avslut

www.elerno.se | 031-39 09 409 | info@elerno.se

Kvalificerad BAS P / U utbildning online för att
bli byggarbetsmiljösamordnare, från planering
och projektering (BAS P) till bygg-fas (BAS U).
Vad är BAS P / BAS U?
BAS P / BAS U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som
någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. Byggarbetsmiljösamordnaren ska utses
av byggherren och ska kunna styrka BAS-utbildning samt erfarenhet för att inneha rollen.
Arbetsmiljöverkets avsikt med BAS är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en
arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra
entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med
de risker som utföraren (entreprenören) känner till. En byggarbetsmiljösamordnare är en
person som gör riskbedömningar på en byggarbetsplats med utgångspunkt från sin kunskap

Hur går det till?
Vi erbjuder två olika metoder för att gå denna
utbildning. Välj det som passar dig bäst i
rullningslisten precis ovanför knappen ‘Boka
utbildning’ på vår hemsida.
Metod 1: Webbkurs i egen takt
Utbildningen skickas till angiven epostadress
med en personlig länk för att logga in. Du
utbildar dig helt i din egna takt när du vill på
dygnet. Allt är onlinebaserat och finns tillgängligt i 3 månader för repetition, även efter

om vilka slags olyckor och vilka arbetssjukdomar som förekommer i branschen.

att kursen är avslutad. Ingen extra litteratur

Innehåll

prov tilldelas personligt intyg.

Kursen innehåller bl.a:
•

Vad är BAS P och BAS U?

•

Bygg- och anläggningsarbeten / Byggarbetsplats

•

Tillsyn och påföljder

•

Statistik

•

Byggherren

•

Arbetsmiljöplan

•

Personligt ansvar

•

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

•

Fallrisker

•

Lyftanordningar och lyftredskap

•

Stegar och bockar

•

Förhandsanmälan

•

Arbetsmiljölagen och regelverk

•

AFS:ar Arbetsmiljöverket

•

Prov

Vem behöver gå en BAS-P/U utbildning?
Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av entreprenader och
därmed har det formella arbetsmiljöansvaret. Kursen är även till de som i sin yrkesroll har
behov av kunskap hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom byggherrar, arbetsledare, skyddsombud etc.
•

Blivande BAS P och BAS U

•

Projektörer, konsulter, byggledare etc.

•

Entreprenörer med krav på teoretiska kunskaper i BAS P och BAS U från beställaren

•

Platschefer och arbetsledare

•

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare

•

Alla som vill utveckla sin BAS P och BAS U kompetens för en säker arbetsmiljö

•

Övriga aktörer i hela byggprocessen, t ex beställare

•

Kvalificerad BAS P / U utbildning online

När upphör BAS P och BAS U?
Kursen rekommenderas att upprepas kontinuerligt.

Utbildningens mål
Syftet med utbildningen är att du ska ha de kunskaper som krävs för att kunna agera som BAS,
veta hur arbetsmiljön ska hanteras för att hålla arbetsplatsen säker och fri från olyckor och
sjukdomar samt även hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till
utförande.

behöver köpas till. Efter avslut och godkänt

Metod 2: Lärarledd webb
Fungerar precis som vanlig lärarledd utbildning med datum och starttid fast via videolänk på distans, var du vill! Innan kursstart
skickas länk till angiven epostadress för att
ansluta till klassrummet online.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kvalitetssäkert
Utbildningar som är Krav-märkta är obligatoriska enligt beslut från myndigheter, branschorganisationer eller försäkringsbolag.

Vad säger lagen?
» AFS 2008:16 Byggnads och anläggningsarbete
Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen ska delta i planeringen och i
ledningen av projekteringen. Han ska samordna planeringen och projekteringen med avseende
på arbetsmiljön, så att de som medverkar vid planeringen och projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § ska delta i planeringen av arbetet och se till att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas när arbetsmetoder och
arbetsutrustning väljs, när de olika arbetena samplaneras och när tidsplaneringen görs.
14 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska organisera en
skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska han organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till att den arbetsmiljöplan som
upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig så snart byggarbetsplatsen etablerats.
Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning
som behövs, kort sagt för att undgå riskerna i arbetet.
» AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete
» Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U
» Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete
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Box 165
281 22 Hässleholm

Om Elerno Utbildning
Elerno är ett utbildningsföretag som erbjuder konkurrenskraftiga och kompetenshöjande utbildningar, både
online och företagsanpassat på plats hos kunden.

Branscher
Tillsammans med våra pedagogiska utbildare som besitter upp till 20 års erfarenhet från diverse branscher är
våra specialområden chef, ledarskap, personal, arbetsmiljö, säkerhet, fordon, maskiner, försäljning och kundservice.

Syfte
Vårt mål är att utbildningarna ska leda till en bättre-, säkrare- och tryggare arbetsmiljö samt bidra till ett positivare resultat för verksamheten. Dessutom hålla nere extra kostnader för t.ex resor, boende och tiden som
förloras när deltagare åker iväg på utbildning.

För vem?
Vi vänder oss till alla typer av företag och organisationer, både inom den offentliga- och privata sektorn.

Webbkurser 100% online
Våra webbkurser ges på distans i form av e-learning, alltså helt utan start- och avslutningsworkshops. I majoriteten av utbildningarna får kursdeltagare inte bara teori, utan även praktisk träning i en riskfri simulerad
miljö baserad på verkliga exempel. Kursdeltagaren får bland annat öva på nyckelarbetsuppgifter genom fiktiva
träningsscenarion, applicerad problemlösningsmetodik samt professionell samt effektiv kommunikation.
En virtuell coach är med och guidar kursdeltagaren under hela utbildningen, när som helst, vart som helst.
Detta kan jämföras med piloter som genomgår simulerade praktiska övningar. Denna metod gör oss unika på
marknaden jämfört med andra företag i samma bransch.

Företagsanpassade utbildningar
Utbildningarna anpassas efter era önskemål. I samarbete med uppdragsgivaren tar vi fram en optimal lösning
gällande form, innehåll, tid och rum.

Certifiering
När en utbildning på Elerno har slutförts får kursdeltagaren ett certifikat/intyg som intygar att personen godkänts i samtliga moment.

