
Kurstid 
1 utbildningsdag, 08.30-16.30.  
Information om ort och adress finns på www.gerjo.se. 
 

Pris 
4500kr/ person exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. 
 

Anmälan 
Anmäl dig på www.gerjo.se. Anmälan är bindanden. Platsen kan vid 
behov överlåtas till en annan deltagare.  
 

Utbildning – Bas U och Bas P             
Byggarbetsmiljösamordnare 
 

Från och med den 1 januari 2011 kräver Arbetsmiljöverket att den som jobbar som 
byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad, och kunna styrka sin kompetens. 
 
Beskrivning 
Utbildningens syfte är att ge kunskap och färdigheter för att du ska kunna agera som Bas U 
och Bas P i små och medelstora byggprojekt . Vi fokuserar på praktisk tillämpning av 
arbetsmiljölagen och vårt mål är att du direkt ska få användning av dina nya kunskaper i 
arbetslivet. Teori varvas med verkliga scenarier från byggarbetsplatser. Eftersom våra utbildare 
jobbar parallellt på byggen av olika dignitet, har vi ständigt uppdaterad och relevant 
erfarenhet.  
 
Deltagare 
Utbildningen vänder sig till dig som skall vara Bas  U/P och som har praktisk erfarenhet från 
bygg- och anläggningsarbete, eller arbetar som lärare på byggprogrammen. Byggherrar, bygg- 
och arbetsledare, platschefer, konsulter, projektörer, kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljösamordnare, lärare m.fl. 
  
 

  Gamla Dalbyvägen 225 
245 92 Staffanstorp   

  info@gerjo.se   
             www.gerjo.se  



Kursinnehåll:   
 
Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och diskuterar 
arbetsmiljöansvarat som åligger olika parter i ett byggprojekt. Vi belyser vilka 
konkreta arbetsuppgifter som BAS och övriga ansvarar för under planerings-
skedet, projekteringen samt när bygget är igång. Vi ger exempel för att underlätta 
Bas U/P-arbetet.  
 
Vi arbetar även med följande: 
•  Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen 
•  Gällande föreskrifter och systematiskt arbetsmiljöarbete 
•  Byggherrens ansvar 
•  Bas P-ansvar och arbetsuppgifter 
•  Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker 
•  Bas U-ansvar och arbetsuppgifter 
•  AMP,  kontroller, planering, samordning, uppföljning, skyddsronder 
•  Riskanalyser 
•  Skyddsorganisation, rutiner 
•  Föreskrifter kring besiktning och användning av lyftanordningar,  
    lyftredskap, maskiner och andra tekniska anordningar 
•  Föreskrifter kring användning av arbetsutrustning 
•  Kunskapsprov 
 

Efter avslutad utbildning och godkänt kunskapsprov får du ett intyg  
som styrker din kompetens. 
 

Företagsanpassad utbildning  
Vi skräddarsyr gärna denna kurs till ert företags behov. Välkommen med begäran 
om offert via info@gerjo.se.  
 

 

Välkommen till oss!                           
 

 


