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BAS-P, BAS-U – Ansvar och roller 



  

• Arbetsmiljölagen – Beslutas av riksdagen 
• Arbetsmiljöförordningen – meddelas av regeringen 
• Arbetsmiljöföreskrifter – ges ut av arbetsmiljöverket 
• Allmänna råd – ges ut av arbetsmiljöverket 

 

Vilka regler finns det som reglerar 
arbetsmiljön? 



  

AML 3 Kap 
• Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall 
• Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en 

god arbetsmiljö 
• Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö 

• Arbetstagaren skall följa givna föreskrifter samt använda de 
skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för 
att förebygga ohälsa och olycksfall 
 

• Ansvaret ligger alltså både hos arbetsgivare och arbetstagare 

Vem ansvarar för arbetsmiljön? 



  

• Bygg- och anläggnings verksamhet särskilt utsatt bransch när det 
gäller olycksfall och arbetsskador 

• Undersökningar har visat att otillfredsställande projektering och eller 
planering på förberedelsestadiet har bidragit till över hälften av de 
arbetsolyckor som inträffat på byggarbetsplatser inom EU. 

• Bygg- och anläggningsarbete omfattar väldigt ofta fler än en 
yrkeskategori eller företag som samsas på en arbetsplats 
 

• För att komma tillrätta med detta problem har kravet på att en 
byggarbetsmiljösamordnare för både planerings- och utförande fasen 
ska utses införts i arbetsmiljölagen 

Varför BAS? 



  

• Skall utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering - BAS-P 

• Skall utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet                       
- BAS-U 

• Byggherren kan utse sig själv till både BAS-P och BAS-U 
• Byggherrens ansvar kan överlåtas till en uppdragstagare om denne 

självständigt styr över projektet ( total- och generalentreprenad) 
• För att överlåtelsen ska gälla ska det finnas ett skriftligt avtal om 

ansvarsöverlåtelsen 
• Vid delad entreprenad kan ansvaret ej överlåtas till en 

uppdragstagare 

Byggherrens ansvar 



BAS-P   Byggarbetsmiljösamordnare 
under planerings och projektering   



  

• Skall under varje skede av planeringen och projekteringen se till att 
arbetsmiljöaspekter beaktas både när det gäller själva byggskedet 
samt det framtida brukandet 

• Upprätta arbetsmiljöplan 
• Uppdatera arbetsmiljöplan och anpassa den vartefter projektering 

och planering framskrider 
 
 

BAS-P 



  

• Tidsplaner ska vara så väl tilltagna att arbetena kan utföras utan risk 
för ohälsa eller olycksfall 

• Riskfyllda arbeten som ej är separerade i rum separeras om möjligt i 
tid 

• Säkerställa att tillräckliga förundersökningar utförs, t.ex. inventering 
av hälso- och miljöfarliga byggnadsmaterial innan rivning 

• Ta höjd i mängdberäkningar vid schakt så att tillräckliga släntlutningar 
kan hållas 

• Vid avslutad projektering överlämna arbetsmiljöplan till BAS-U 

BAS-P 



BAS-U   Byggarbetsmiljösamordnare 
under utförande   



  

• Delta i planeringen av arbetet 
• Se till att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas när 

arbetsmetoder och utrustning väljs 
• Delta vid samplanering av olika arbetsmoment 
• Delta vid tidplanering 

BAS-U 



  

• Skall se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen 
• Skall genomföra anpassningar av arbetsmiljöplanen så att den 

stämmer överens med de förhållanden som vid varje tillfälle råder på 
arbetsplatsen 

• Organisera skyddsverksamhet, t.ex. skyddsronder tillsammans med 
de entreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen 

• Utfärda allmänna skyddsregler för arbetsplatsen 
 

BAS-U 



  

• Se till att allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls 
• Säkerställa att entreprenörerna på arbetsplatsen följer de 

arbetsmiljöregler som är tillämpliga på de aktuella arbetsmomentet 
samt följer arbetsmiljöplanen och de allmänna skyddsreglerna 

• Kontrollera att tekniska anordningar är besiktigade och provade 
• Kontrollera att förare har tillräcklig kompetens och erforderliga 

tillstånd 
• Se till att personalutrymmen och sanitära anordningar finns och är 

tillfredställande 
• Se till att endast behöriga personer ges tillträde till arbetsplatsen 
• Entreprenörer och underentreprenörer ska lämna uppgifter om risker 

som kan uppstå pga. dennes verksamhet till BAS-U 

BAS-U 



  

• BAS har dock inte det fulla arbetsmiljöansvaret 
• Varje arbetsgivare har ett långtgående ansvar för sin egen personal 
• Varje anställd har ett ansvar att delta i arbetsmiljöarbetet och att 

följa de regler, och använda sig av de skyddsanordningar som finns 
• Regler och skyddsanordningar finns av en orsak 
 - Att undvika ohälsa och olycksfall 

 

Avslutning 



www.niras.se 
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