Byggarbetsmiljösamordnare BAS-PU
Från 1 januari 2009 gäller ändrade krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande. Vid varje bygg- och anläggningsarbete
ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U).
Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De
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 utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns
ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.
MÅLGRUPP

• Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda
behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot
och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Heta arbeten
eller annan profil som bäst passar er verksamhet.

KUR SMÅL

1 heldag (Obs - mängden utbildning som krävs för BAS P/U
avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens
i relation till verksamhetens omfattning.)

Utbildningen riktar sig till dig som är beställare, projektledare
eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig
som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P
och/eller BAS U.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering
och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett byggoch anläggningsprojekt.

KURSINNEHÅLL
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljökunskap och statistik
Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
Kompetenskrav och uppgifter för BAS PU
Arbetsmiljöplan – innehåll
Riskhantering – översikt
Arbetsmiljöverkets kontroller

KUR SL ÄNGD

UTBILDNIGNSBE VIS

Efter genomförd kurs utfärdas utbildningsbevis. Certifiering
av BAS PU sker i särskild ordning, beroende på kompetens
och den verksamhet som deltagaren bedriver.
Kurslitteratur, utbildningsbevis, frukost och lunch ingår.

BAS-P/U

3600 kr exkl. moms
BA S - P/U, utökad

3600 kr exkl. moms
Suuab arrangerar utbildningar för såväl stora som
små grupper och företag. Du kan gå din utbildning
över hela Sverige. Välkommen till www.suuab.se för
att läsa mer om våra utbildningar och om oss.

SUUAB

SKENE UTBILDNING & UTVECKLING AB

Vid frågor och bokning kontakta oss gärna.
Suuab - Skene Utveckling och Utbildning AB

Janne 0709-36 02 19, janne@suuab.se eller

Huvudkontor: Varbergsvägen 67, 511 61 Skene

Lotta 0768-66 31 58, lotta@suuab.se

www.suuab.se

0320 - 65 51 80, info@suuab.se

www.suuab.se

