
Stärk din kompetens för rollen som Byggarbetsmiljösamordnare   
enligt Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare, detta gäller även vid enklare servicearbeten 
i lokaler. Det är den som låter utföra arbetet, byggherren, som är ansvarig för att utse samordnare för planering och projektering (BAS-P) 
samt för utförandet (BAS-U). Byggherrens ansvar kan också överlåtas till en uppdragstagare, beroende på upphandlingsform.

År av erfarenhet från HSE-P, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet, har möjliggjort för DEKRA att utveckla en bred kunskap. 
Detta gör det idag möjligt för oss att stötta våra kunder vid varje fas av ett HSE-P-projekt. DEKRA kan genom lokal representation i många 
länder, vara din följeslagare och hjälpa dig att garantera trygghet, säkerhet och kvalitet.
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DEKRA Industrial AB 
Gamlestadsvägen 2, Box 13007 
402 51 Göteborg  
Telefon 010 - 455 1000  
www.dekra-industrial.se 
 
Med reservation för ändringar.

DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende 
besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och 
är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 44 000 
medarbetare i 60 länder. 

BAS-P & BAS-U  
Fastighet, Bygg & Anläggning 

DEKRA erbjuder två olika utbildningar: 

Grundutbildningen passar dig som ska uppfylla grundläggande 
kunskapskrav som byggarbetsmiljösamordnare enligt AFS 1999:3 
eller som agerar byggherre. Grundutbildningen syftar till att ge 
kunskap om roller, ansvar och arbetsmiljöföreskrifter lämpliga att 
implementera vid tillfälliga bygg- och anläggningsarbeten.

Fördjupningsutbildningen baseras på god praxis för tillfälliga 
byggarbetsplatser. Fokus är på vad som praktiskt ska utföras som 
BAS-U och är lämplig för personer som ska arbeta i rollen. Delta i 
diskussioner och praktiskt implementerar vanligt förekommande AFS 
på verkliga scenarios med särskild risk. Under utbildningen får du 
upprätta gemensamma skyddsregler på den tillfälligt gemensamma 
arbetsplatsen. Du får också applicerar andra krav och regler som 
vanligen hanteras på en tillfällig gemensam arbetsplats ur ett 
skyddsperspektiv.

Fastighetsägare/Byggherre 

Som fastighetsägare eller som byggherre lägger man grunden till hur 
säker en byggarbetsplats blir. Man ska i ett tidigt skede utse 
byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) och ansvarar för att 
en arbetsmiljöplan upprättas och att arbetsmiljöfrågor beaktas under 
hela byggprocessen. 

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/BAS-U)
 
Som BAS-P ska man kunna förutse och förebygga de arbetsmiljörisker 
som kan tänkas förekomma i den färdiga anläggningen eller 
byggnaden samt arbetsmiljörisker och riskfyllda arbetsmoment som 
kommer att förekomma under uppförandet av byggnaden.
Vi kan hjälpa er med att identifiera riskfyllda moment och att organisera 
ert säkerhetsarbete för att förhindra olyckor. Vi hjälper er med att 
utforma arbetsmiljöplaner och integrera dem i ert säkerhetsarbete.


