
 

 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsexamen byggteknik 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

 VT 2018   

 

Förbättrad 

byggarbetsmiljösamordning 

Arbetsmiljöarbetet under planering- och 

projekteringsskedet 

Improved coordination for the construction work environment 

Work environment during design- and planning process 

Juhamatti Huoviala 

 

 
 

 



 

    

 

i 

Förord 
 

Detta examensarbete har skrivits vid Umeå universitet och är den avslutande delen på 

utbildningen inom programmet för byggteknik. Examensarbetet motsvarar 15 hp och har 

utförts i samarbete med Tyréns AB, avdelning miljö södra i Umeå.  

 

Titeln och ämnet för examensarbetet ”Förbättrad byggarbetsmiljösamordning” är 

personligen viktig för mig, då jag ofta reflekterar över min egen arbetsplatsolycka, och har 

därför valt att skriva om ämnet. Kanske kunde min olycka ha förebyggts med bättre 

byggarbetsmiljösamordning? Bilderna på framsida är ett litet kollage från min 

arbetsplatsolycka, en olycka som aldrig skulle ha behövt ske...  

 

Fallolyckan kan kort förklaras med att på grund av en förändring i planlösning, fanns inte 

den balkong som normalt monterades, bakom den platsen där jag befann mig. Konsekvensen 

blev att när jag tappade balansen under gjutningen brast den tillfälliga fallskyddslösningen 

som skapats. Skulle denna förändring i konstruktionen åskådliggjorts under planering och 

projektering kanske olyckan aldrig hade behövt ske? 

 

Jag skulle här vilja tacka min handledare Rebecca Magnusson på Tyréns AB för all den hjälp 

jag fått av henne och hennes kollegor. Ett stort tack ska även Jimmy Vesterberg, handledare 

på institutionen tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, ha för att ha orkat med 

alla mina frågor. Sist men inte minst vill jag tacka Patrik Pettersson och João Figueira för all 

den hjälp jag fått med det tvärvetenskapliga som rör datavetenskap.  

 

Tack! 

 

Juhamatti Huoviala, Våren 2018 
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Sammanfattning 
 

Syftet med examensarbetet är att lyfta det viktiga arbete som byggarbetsmiljösamordnare för 

planering och projektering (BAS-P) utför i det tidiga skedet, och vilken betydelse detta har för 

att förbättra arbetsmiljön genom hela projektet. Hur bra än arbetet i det tidiga skedet må 

vara, ska detta arbete förmedlas till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (BAS-U), 

vars uppgift är att bygga vidare på det arbete som påbörjats. I detta skede av ett projekt sker 

ett viktigt överlämnande mellan de två byggarbetsmiljösamordningsrollerna. För att dessa 

två roller ska kunna göra ett fullgott arbete krävs det att både BAS-P och BAS-U har 

utbildning, kompetens och erfarenhet för det kommande projektet och de uppgifter detta 

kräver.  

 

I detta examensarbete har BAS-P:s arbetsuppgifter och ansvarsområden studerats. Genom 

en litteraturstudie kunde relevanta förbättringsområden inventeras samt analyseras. Ett 

delresultat av litteraturstudien visade att det är viktigt att BAS-P har utbildning, kompetens 

och erfarenhet, för att göra störst arbetsmiljöpåverkan. I skedet där BAS-P arbetar är det 

samtidigt viktigt att arbetet utförs tydligt och strukturerat. För att detta arbete inte skall gå 

förlorat är överlämnandet mellan de olika BAS:arna ytterst viktig. Då inga riktlinjer för 

överlämnandet finns angivna i litteraturen (2018) skapades en enkät som kompletterades 

med djupintervjuer för att kunna få en indikation på förbättringsområden i 

överlämningsprocessen. Totalt deltog 12 BAS-P och 6 BAS-U i intervjuer och genom enkäter. 

 

Studien har resulterat i en plan för uppbyggnad av en laglista samt en checklista för 

egenkontroll vid handläggning av BAS-P:s arbetsuppgifter. Checklistan underlättar för BAS-P 

att utföra alla sina arbetsuppgifter samt hjälper till att tydliggöra och strukturera 

ansvarsområden.  Studien visar även på att överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U är 

viktigt och borde göras via, i första hand ett fysiskt möte med rätt dokumentation som 

underlag samt sekundärt via telefon- eller Skype-möte. Det är också viktigt att 

arbetsmiljöplanen byter ägare likt en stafettpinne i ett stafettlopp, och att detta förlopp i 

förhand är definierat.  

 

Då det gäller BAS:arnas utbildning, kompetens och erfarenhet, krävs en mer djupgående 

studie för att kunna få en fullständig analys. Studien visar att det finns intressanta skillnader 

i bedömningen och kontrollen av BAS:arnas kvalifikationer. 
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Abstract 
 

The purpose of this degree project is to highlight the important work done by the planning 

and design coordinator for the construction environment in the early stages, and the 

significance of this for improving the working environment throughout the project. This work 

will be conveyed to the construction and installation work coordinator, whose task is to build 

on the work that has begun. At this stage of a project, an important transfer between the two 

building environment coordination roles takes place. In order for these two roles to be able to 

be successful, both require education, skills and experience for the upcoming project. 

 

In this project, the planning and design coordinator for the construction environment duties 

and responsibilities have been studied. Through a literature study, relevant improvement 

areas could be identified and analyzed. The results of the literature study showed that it is 

important that the planning and design coordinator has the relevant education, skills and 

experience to make the biggest impact on the work environment. The work carried out by the 

planning and design coordinator has to be clear and structured. The handover between the 

different coordinators is extremely important so that this work is not obstructed. As no 

guidelines for the handover are given in the literature (2018), a questionnaire with 

subsequent deep interviews was created. This will produce an indication of improvement 

areas in the handover process. A total of 12 planning and design coordinator for the 

construction environment and 6 construction and installation work coordinator participated 

in interviews and through surveys. 

 

The study has resulted in a plan for the creation of a law list and a checklist of the 

construction duties for the planning and design coordinator. This checklist makes it easier for 

the coordinator to perform all their tasks and helps to clarify and structure responsibilities. 

The study also shows that the transfer between the planning and design coordinator and the 

construction and installation work coordinator is extremely important. The transfer should 

be done primarily via a physical meeting with the right documentation as a basis and 

subsequent meetings via telephone and/or Skype meetings. It is also important that 

responsibility for the occupational health and safety plan is handed over like a baton in a 

relay race, and that this process is defined in advance. 

 

A more in-depth study is required for a full analysis regarding the impact of the education, 

skills and experience of the coordinator. The study shows that there are interesting 

differences in the assessment and control of construction work coordinator qualifications. 
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Nomenklatur 
 

Byggherre – Varken Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverket definierar begreppet 

byggherre. I dessa skrifter anges bara att det är någon som utför byggnads- och 

anläggningsarbeten [1]. I plan- och bygglagen nämns byggherren som den som för egen 

räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten [2]. I 

byggplatsdirektivet benämns byggherren som varje fysisk eller juridisk person för vars 

räkning ett  byggnadsprojekt utförs [3]. Byggherren kan då definieras som den fysiska eller 

juridiska person som för egen räkning samt på egen bekostnad låter utföra något bygg- eller 

anläggningsrelaterat.  
 

Byggplatsdirektivet – Ett EU-direktiv är ett sätt för Europeiska Unionen att tillåta sina 

medlemsnationer att uppnå för unionen gemensamma mål men på nationens egna villkor. 

Motivet bakom byggplatsdirektivet var de allvarliga arbetsmiljöriskerna inom byggbranschen 

i EU [4]. 

 

Laglista – Listan är ett referensdokument (databas) från vilket det bifogas relevanta 

skrivningar från vald lagstiftning till bland annat arbetsmiljöplaner alternativt andra 

dokument där behov finns av att kunna  referera till specifika paragrafer. 

 

P-skedet – Kan definieras som det skede som nämns i både Arbetsmiljölagen och AFS 

1999:3 som ”under varje skede av planeringen och projekteringen” [5] [6] d.v.s. det tidiga 

skedet då ett bygg- eller anläggningsprojekt planeras och projekteras. 

 

Projektet – Med detta ord beskrivs det som byggherren låter utföra, ett byggnads- eller 

anläggningsprojekt med där tillhörande bygg- och anläggningsarbete. 

 

Slutdokumentation – Enligt AFS 1999:3 9§ samt 12b§ är detta en dokumentation som ska 

vara färdigställd då arbetena avslutats. Den ska beskriva objektets konstruktion och 

utformning samt de byggprodukter som använts, allt i den omfattning som är av betydelse för 

säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av 

objektet [5]. 

 

Tidiga skedet – Om ett projekt inte har mål, budget, en organisation eller en tidsplan 

innebär detta att projektet befinner sig i det tidiga skedet [7]. Om detta skulle åskådliggöras i 

figur 2 skulle det motsvara tiden från byggherrens idé till upphandling d.v.s. det likställs med 

planerings- och projekteringsskedet. 

 

Uppdragstagare – Definieras enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. 7c § som en uppdragstagare 

som fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering och/eller arbetets 

utförande. Detta uppdrag skall vara skriftligt avtalat [6]. 



 

    

 

vi 

Förkortningar 

 

ADI – Arbetsskyddsstyrelsens direktinformation (allmänna råd) 

AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling (föreskrifter) 

AFS 1999:3 – Föreskrift om Byggnads- och anläggningsarbete 

AML – Arbetsmiljölagen 

AMF – Arbetsmiljöförordningen 

AMP – Arbetsmiljöplan 

APD-plan – Arbetsplatsdispositions - plan  

AV – Arbetsmiljöverket 

BAS – Byggarbetsmiljösamordnare 

BAS – P – Byggarbetsmiljösamordnare för planering/projektering 

BAS – U – Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet 

BH – Byggherren 

B-skedet – Bruksskedet (drift- och underhållsskede och förvaltningsskede) 

FHA – Förhandsanmälan 

FFU – Förfrågningsunderlag 

PC – Platschef 

P – Projektörer 

P-skedet – Planerings- och projekteringsskedet 

SAM – Systematisk arbetsmiljöarbete 

TA-plan – Trafikanordningsplan 

U-skedet – Utförandeskedet 
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1 Inledning 

Arbetsmiljön i bygg- och anläggningsprojekt kan förbättras och detta examensarbete kommer 

att ge en översikt av några arbetsuppgifter som BAS-P kan förbättra.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Inom den svenska privata och offentliga byggsektorn har det mellan åren 1995 till 2017 dött i 

snitt ca. 11 personer per år i yrkesrelaterade olyckor [8], vilket är 11 personer för många! 

Därav anses denna studie vara viktig att göra, då det fortfarande dör byggnadsarbetare på 

jobbet se figur 1. 

 

 
  Figur 1. Dödsfall inom byggbranschen i Sverige 1995 – 2017. Sammanställd från [9], [10]. 

 

För att skapa en bra arbetsmiljö krävs det tidig arbetsmiljöplanering och styrning. Eftersom 

BH redan i ett tidigt skede aktivt kan styra samt ställa krav på projektets byggprocess, det 

färdiga projektet och rivningen av densamma kan BH även i samma utsträckning påverka 

arbetsmiljön i sagda projekt (figur 2) genom att styra och ställa krav. Genom de val av bl.a. 

arbetsmetoder, konstruktion, design, material samt tidsplan som BH gör tidigt i ett projekt 

påverkas arbetsmiljön genom hela projektet [11]. 
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Figur 2. Påverkansmöjligheter av arbetsmiljön under ett projekt, [11]. 

 

Den 1 januari 2009 infördes två nya arbetsroller inom den svenska arbetsmiljölagstiftningen 

som kom att påverka hela byggbranschen. Arbetsrollerna var ett steg i att införliva EU:s 

byggplatsdirektiv (92/57/EEG) i den svenska byggbranschen. Bakgrunden till EU:s direktiv 

var alla de arbetsmiljörisker som finns i förberedelsestadiet, alltså konsekvenser från en 

bristfällig eller ofullständig projektering. Inom EU har ofullständig projektering bidragit till 

över 50 procent av byggarbetsplatsrelaterade olyckor [1]. Ett EU-direktiv sätter upp vilka mål 

ett medlemsland skall uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till väga eller 

implementeras [12]. Införlivandet av direktivet till svenska föreskrifter skedde genom AFS 

1999:3. Efter kritik från Europeiska kommissionen 2006 har ytterligare omskrivningar gjorts 

i både AFS 1999:3 samt AML 3 kapitlet för att bättre kunna införliva direktivet. 

Omskrivningen i AML resulterade i att BH:s roll i arbetsmiljöarbetet utökades genom 

lydelsen; den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (BH) ska beakta 

arbetsmiljösynpunkter under varje skede av planeringen och projekteringen, vilket tidigare 

bara gällde projekteringen, samt utse en lämplig arbetsmiljösamordnare för P-skedet samt 

U-skedet. Även BAS:arnas arbetsuppgifter och ansvar anges i enlighet av direktivet i AML, 

där det framgår att både BH och BAS har ett parallellt ansvar för att uppgifterna enligt 

förskrifter och lagstiftning blir utförda [5]. 

 

Inom Tyréns Sverige finns kompetensområdet projektledning under vilket handläggare av 

byggarbetsmiljösamordning BAS-P och BAS-U arbetar. Totalt inom Sverige handlägger 

kompetensområdet ca. 200 BAS-P-projekt, vilket motsvarar ca 3 procent av det totala antalet 

uppdrag per år. Handläggarna erbjuder tjänster som beställarstöd, granskning, revision i 

arbetsmiljöfrågor samt rådgivning åt beställare och projektörer i områden som riskanalyser, 

arbetsmiljö, säkerhet i det tidiga skedet samt agerar som arbetsmiljöstöd vid upprättande av 

förfrågningsunderlag. För att kvalitetssäkra detta arbete finns tydliga rutiner som styr 

handläggarna beroende på projektets storlek och komplexitet, ett ytterligare steg i detta 

kvalitetsarbete är att Tyréns gör en lämplighetsprövning av varje BAS inför förestående 

uppdrag och har dessutom också valt att personcertifiera ett antal BAS:ar [13]. 

 

Tyréns handläggning av BAS-P-projekt bygger framför allt på att ta fram en relevant 

arbetsmiljöplan till ett givet projekt. I handläggningen kan även en kontroll av att t.ex. BH 

har gjort anmälan av byggnadsarbete till AV genom en FHA. Ytterligare ingående delar av 
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handläggningen kan vara kontroll alternativt upprättande av en APD-plan eller TA-plan. 

Tyréns BAS-P handläggare levererar oftast samtliga beställda dokument till BH som 

använder dessa som ett underlag till FFU, så att den tilltänkta entreprenören kan beräkna 

och ge ett korrekt pris på kommande skyddsarbeten [13]. 

 

AMP är ett dokument, i vilket projektets utförande beskrivs, med hänsyn till säker 

arbetsmiljö. Den beskriver projektets organisation, ordnings- och skyddsregler, vem som är 

ansvarig för vad samt vilka risker som finns och hur dessa åtgärdas och kan förbyggas. 

AMP:n skall finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen, för alla att ta del av. I P-skedet har  

BAS-P och BH ansvar att upprätta en AMP, med risk för straffsanktion om detta förbises. 

Under U-skedet har BAS-U och BH sedan ansvaret att uppdatera samt se till att AMP finns 

tillgänglig på byggarbetsplatsen, med risk för straffsanktion om detta förbises [14]. 

  

Till AMP ska varje projektör och entreprenör bidra med sitt underlag som kan bestå av 

riskbedömningar, arbetsberedningar och beskrivningar som har betydelse för 

byggarbetsmiljön, vilket görs genom att dessa underlag lämnas till den BAS som är ansvarig 

för respektive skede av projektet. [14].  

 

FHA är en dokumentation med information om projektets placering, start- och slutdatum, 

vilka som är ansvariga samt vilka som deltar i projektet på ett eller annat sätt. 

Dokumentationen skall skickas till AV innan arbetsplatsen etableras, och detta skall BH 

ombesörja med risk för straffsanktion om detta förbises [14]. 

 

Som underlag till de dokumenten som handläggare av BAS-frågor skall ta fram inom Tyréns, 

har företaget skapat ett antal checklistor och mallar. Dessa är riktade mot bland annat de 

projekterande teknikerna t.ex. konstruktion, geoteknik, anläggning och installation m.m. 

Utifrån dessa kan sedan BAS-P kontrollera att hänsyn tagits till arbetsmiljön i både P- och  

B-skedet. Utöver detta gäller det även för BAS-P att delta vid projekteringsmöten för att 

genom dessa ta del av planerings- och projekteringsprocesser. Projekteringsmöten är också 

ett ypperligt tillfälle för BAS-P att kunna återkoppla eventuella samordningsproblem under 

P-skedet samt framgent i projektet [13].  

 

Då BAS-P och BAS-U arbetar i olika skeden av ett projekt, är det viktigt att det arbete som 

BAS-P har startat, fortsätter in i U-skedet där BAS-U verkar, betydelsen av detta moment kan 

ses i figur 3. Därför kan det anses vara viktigt att överlämnandet mellan BAS-P till BAS-U 

eller BAS-P till BH och FFU utförs på ett sätt där ingen information eller tanke/plan 

försvinner.  
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                       Figur 3. Överlämnandets betydelse i ett projekt, [11] 

 

Då överlämnandet sker till BH, finns där ett riskmoment, nämligen att den entreprenören 

som vinner upphandlingen inte får de handlingar som BAS-P tagit fram till BH:s FFU. Vid 

t.ex. en totalentreprenad så kommer allt detta arbete måsta göras om igen. 

I en tidigare studie [15] av överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U visade på att då inga 

rutiner fanns på plats för hur överlämnandet skulle utföras, blev konsekvenserna att var och 

en försåg sig med den information de behövde utan att ta hänsyn till varandra. I en annan 

studie om kommunikationen och samarbetet inom BAS, visade på att om BAS-U är med i P-

skedet, ökar förutsättningarna för ett gott arbetsmiljöarbete, men även att det fanns 

utvecklingsmöjligheter vid överlämnandet och kring återkopplingen vid överlämnandet. Med 

ett bra informationsflöde mellan P- och U-skedet skulle resultatet bli en bättre arbetsmiljö 

[16]. En tredje studie visade på att det finns kunskapsbrister hos enskilda projektörer, men 

även att arbetsgången vid BAS arbeten är inkonsekvent på grund av dålig 

erfarenhetsåterföring. Parallellt med detta är kommunikationen mellan de olika BAS-rollerna 

bristfällig, och att AV:s roll i detta arbete är otydlig. Totalt sett skapar dessa faktorer en 

sämre arbetsmiljö och ökar kostnaderna för arbetet [17]. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

I det tidiga skedet inom ett projekt går det att påverka arbetsmiljön för resten av projektet 

med störst effekt. I detta skede arbetar BAS-P, som har i uppdrag att samordna 

arbetsmiljöpåverkande faktorer samt undvika riskfyllda projektörslösningar. Genom bl.a. 

möten och checklistor granskas projektörens lösningar och en AMP upprättas där risker och 

åtgärder till dessa listas. Allt detta arbete skall vara förankrat i lagstiftning t.ex. med 

hänvisning till AFS:ar och AML m.m. Problemet idag är att mycket av detta arbete görs under 

tidspress av för dåligt utbildade BAS-P:er som ”kopierar och klistrar in” mellan olika projekt. 

På detta sätt är de inte alltid projektanpassade, relevanta eller uppdaterade AMP:er som 

BAS-P upprättar. Vidare skall BAS-P överlämna sitt påbörjade arbete till nästa 

arbetsmiljöansvarig i projektet, BAS-U, eller som oftast till byggherren som sedan bifogar 

AMP:en som en del av FFU. Överlämnandet består av den AMP som tagits fram, som skall 

uppdateras och anslås på byggarbetsplatsen. Leveransen av BAS-P:s handläggning har en 
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tendens att mottagas på varierande nivåer beroende på mottagarens utbildning, kompetens 

och erfarenhet, men även intresse och tid. Lagstiftning kräver dock att BAS har den 

utbildning, kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med examensarbetet är att visa hur viktigt det är att BAS-P har nödvändig kunskap för 

sitt arbete men även hur stor betydelse det har att detta arbete görs i rätt tidpunkt, ett tidigt 

skede. Vidare kommer även betydelsen för överlämnandet mellan de olika BAS-funktionerna 

redovisas samt dess betydelse för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. För att på ett översiktligt 

sätt kunna presentera en metod för detta samt förbättra möjligheterna till systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) är syftet med arbetet att påvisa att ett levande kontrolldokument, 

checklista skulle förbättra arbetet för de individer som arbetar som BAS idag. 

 

1.4 Mål 
 

Målet med examensarbetet är att hitta förbättringspotentialen i hur BAS arbetar, framför allt 

BAS-P. Detta kommer att innefatta en analys av hur BAS arbetar idag samt en redogörelse för 

vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som tillfaller BAS-P-rollen. 

För att förbättra arbetet där BAS-P agerar, skall en funktion för inhämtande av styrande 

dokument (laglista) tas fram samt en egenkontrollschecklista för BAS-P:s arbetsuppgifter och 

ansvarsområden upprättas. Överlämnandet av det arbete som produceras under det tidiga 

skedet skall ses över och förbättringsförslag ska hittas. För att detta arbete skall vara 

kvalitetssäkrat skall en analys av BAS-P:s utbildning, kompetens och erfarenhet göras och 

avvikelser presenteras. 

Lagslistan ska göra det lättare för BAS att hitta relevant lagstiftning samt att hänvisa till 

denna i AMP vilket även minskar risken för ”kopiera och klistra in”, då ett aktivt val av 

lagstiftning måste göras i varje projekt.  

 

Egenkontrollen skall förtydliga och kvalitetssäkra BAS-P:s arbete genom att en enhetlig 

checklista tas fram som knyter an till lagstiftning, de paragrafer som BAS-P enligt lagstiftning 

skall uppfylla, samt följer det naturliga flödet vid handläggningen. Checklistan ska även ta 

fasta på de punkter där BAS-P skall påvisa skyldigheter för BH:s räkning. Vid användandet 

av denna checklista kan arbetet som utförs förbättras och kvalitetssäkras.  

 

1.5 Frågeställningar 
 

1. Vilka förbättringsmöjligheter finns det i BAS-P:s arbete?   

 

2. Har BAS-P den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att minska 

olyckor samt förbättra arbetsmiljön i ett tidigt skede? 

 

3. Hur ser överlämnandet (leveransen) ut mellan BAS-P till BAS-U alternativt BH? 
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1.6 Avgränsningar  
 

Examensarbetet kommer i första hand att analysera det tidiga skedet och det arbete som 

BAS-P utför i detta skede. Då examensarbetet ändå har för avsikt att ge insikt i vilka delar 

som har stor betydelse för arbetsmiljön som helhet, ingår en analys av överlämnandet och 

den utbildning, kompetens samt erfarenhet som lagstiftning kräver att BAS skall ha. Däremot 

kommer ingen analys att göras av den privata sektorn samt att analysernas synvinkel 

kommer att vara från ett mer bygginspirerat håll och inte anläggning. Då examensarbetet 

delvis blir tvärvetenskapligt – byggteknik och datavetenskap, kommer bara det 

byggvetenskapliga att presenteras. Det datavetenskapliga kommer att presenteras i enklare 

flödesscheman för att påvisa funktionaliteten. Någon djupare analys av lagstiftning kommer 

heller inte att göras i detta examensarbete, utan bara de mest relevanta kommer att tas med 

t.ex. AML och AFS 1999:3. 
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2 Teori 

Under detta kapitel ges en teoretisk bakgrund till BAS i sin helhet, men även ingående delar 

som påverkar denna. De ingående rollerna som kommer att presenteras och som anses vara 

ytterst relevanta för analysen av det tidiga skedet är BH, BAS-P, BAS-U samt uppdragstagare. 

Även delar av deras arbetsmetoder presenteras, så som checklistor, överlämnandet samt 

deras utbildning, kompetens och erfarenhet. 

 

2.1 Byggarbetsmiljösamordning 
 

I Sverige ligger alltid arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som grund för planeringen av en 

säker byggarbetsplats. Utöver detta så har BH, P, BAS-P och BAS-U ett arbetsmiljöansvar 

inom ramen för deras åtaganden. BH har ett övergripande arbetsmiljöansvar, vilket medför 

ett ansvar att se till att övriga aktörer fullföljer sina arbetsmiljöåtaganden [18]. Redan i ett 

tidigt skede styr BH byggprocessen genom att fastställa krav på det färdiga projektet. Om 

dessa krav tydligt inkluderar arbetsmiljö, kommer dessa aspekter att tas i hänsyn genom hela 

P-skedet. Bakgrunden till varför BH oftast utser en BAS och inte tar uppdraget själv, är på 

grund av brist på kompetens inom området [11]. BAS-P har i uppdrag att säkerställa en bra 

arbetsmiljö genomgående i projekten genom att: 

 

• Delta i planering samt agera ledande projekteringen. 

• Samordna samt tidsplanera arbetena. 

• Upprätta eller låta upprätta AMP innan etablering sker. 

• Åstadkomma anpassningar samt uppdateringar av AMP, men även övrig 

dokumentation. 

 

I AML och AFS 1999:3 finns ett tydligt BH och P ansvar för arbetsmiljön, vilket medför att de 

måste beakta arbetsmiljön under såväl planering, projektering, utförande samt brukande. 

Syftet med detta är att arbetsmiljön ska förbättras i ett tidigt skede. När hänsyn tas till valet 

av konstruktion, produktionsmetoder och material i ett tidigt skede så ökar möjligheterna att 

förbättra arbetsmiljön. Skulle rätt val göras i detta stadium av ett projekt kan eventuella 

risker helt elimineras. Utöver detta bör även hänsyn tas till att 1) byggtiden är tillräcklig, 2) 

transportmöjligheterna är godtagbara, 3) etableringsområdet är tillräckligt stort och 4) 

tillräcklig hänsyn har tagits för samordning [11]. 

 

För att ansvaret för byggarbetsmiljön inte ska kunna bli ifrågasatt, måste det vara väldigt 

tydligt vem som har blivit utsedd till BAS. Ty det får bara finnas en BAS vid en given 

tidpunkt, yta och projekt, vilket gäller för både P-skedet som U-skedet. Dessa kan avlösa 

varandra över tid respektive fas inom ett projekt [19]. Att det kan finnas flera BAS över ett 

projekts tid eller faser bygger på att ett t.ex. konsultföretag handlägger BAS-P (BAS-P1) och 

tar fram en AMP åt BH som tar in denna som en del av FFU:n inför upphandling av t.ex. en 

totalentreprenad. Det företag som sedan vinner upphandlingen utser en BAS-P2. Beroende på 

upphandlingsform och BH:s organisation, kan ett flertal BAS-Pn uppstå och det är i dessa 

situationer som det är av största vikt att även dokumenten som framställts av varje BAS-P1 

också följer med vid varje skifte likt en stafettpinne vid ett stafettlopp. Ett likvärdigt förlopp 

kan även ske på BAS-U sidan [1]. 
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Till BAS kan utses en juridisk eller fysisk person som disponerar den rätta utbildningen, 

kompetensen samt erfarenheten som krävs för att utföra den samordning som uppdraget 

kräver. En juridisk person kan utses, som t.ex. kan vara ett aktiebolag. Från aktiebolaget kan 

en anställd utses som en fysisk person, det kan även vara en egenföretagare, enskild firma 

eller någon anställd hos dessa, men det är en annan sak vem som utses till handläggare av 

samordningen. Däremot så är det mot den som utsetts till BAS som AV har rätt och kommer 

att ställa eventuella krav rörande samordningen. Den personens namn som blivit utsedd ska 

finnas på samtliga dokument där BAS eftersöks [5]. 

 

2.1.1 Byggherren samt dess uppdragstagare 
 

Inställningen till arbetsmiljöarbete och de goda effekter detta arbete kan ge påverkar 

drivkraften för hur arbetet utförs. För att skapa en god arbetsmiljö, krävs därför en motiverad 

BH som kräver en god samverkan mellan de olika aktörerna inom projektet, vilket 

underlättar upptäckten av risker samt åtgärder till dessa. Totalt sett kräver detta en 

engagerad byggorganisation som är engagerade, aktiva, tålmodiga samt att de ger sitt stöd för 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete [11]. BH har i sin roll störst inflytande på alla skeden inom 

sina projekt [1]. BH:s ansvar och uppgifter återfinns främst i AML och AFS 1999:3 dessa kan 

överskådligt ses i bilaga 2. Dessa innebär att BH har det grundläggande arbetsmiljöansvaret, 

vilket betyder att denne ska se till att samtliga inblandade under samtliga skeden av 

byggprocessen analyserar sitt arbete ur ett arbetsmiljöperspektiv [18]. Det arbetsmiljöansvar 

som åligger BH kan vara omfattande, till sin hjälp kan BH utnämna en BAS för P-skedet och 

en för U-skedet. Att utse en BAS kräver en aktiv BH, även om denne är passiv betyder det 

inte att BH har utsett sig själv till BAS. Däremot så kvarstår ansvaret enligt 6§ AFS 1999:3 

sista stycket, ansvaret för BAS-P och BAS-U:s uppgifter. Det krävs alltså ett avtal mellan BH 

och entreprenören, konsulten, e.d. för att ansvaret skall skifta. BH:s arbetsmiljöuppgifter och 

ansvar är på sätt och vis exklusiva för denne, de åligger inte per automatik BAS om inte ett 

avtal tecknats mellan dessa [19]. I praktiken utser BH en BAS-P och en  

BAS-U, vid utnämnandet är det viktigt att BH även kontrollerar att de utnämnda har rätt 

utbildning, kompetens samt erfarenhet för det sagda uppdraget [18].  

 

Tillsammans med BAS ansvarar BH för arbetsmiljön genom hela projektet [18], vilket 

innebär: 

 

• Arbetsmiljön under både planering och projektering som under utförandet, men även 

under bruksskedet. 

• Att en förhandsanmälan skickas till arbetsmiljöverket. 

• Att en arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetspalsen etableras, att densamma 

uppdateras och anslås på byggarbetsplatsen. 

• Följer upp BAS arbete genom hela projektet. 

 

BH är skyldig att lämna en FHA till AV, om arbetena inom projektet beräknas pågå under 

längre än 30 arbetsdagar och sysselsätta mer än 20 personer vid något tillfälle eller, om det 

totala antalet persondagar överstiger 500. Utöver detta är BH även skyldig att upprätta en 

AMP som skall finnas tillgänglig innan arbetsplatsen etableras. En AMP skall upprättas om 

något av de byggarbeten med särskild risk enligt AFS 1999:3 §12 2st. C, har inventerats som 

en del av arbetena inom projektet, eller om en FHA måste lämnas [5]. Om projektet har en 
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sådan omfattning att en FHA behöver lämnas, men BH underlåter att upprätta en 

arbetsmiljöplan, ska denne betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor. I det fall projektet 

har en sådan omfattning att ingen FHA behöver lämnas skall denne betala 10 000 kronor. 

Om BH underlåter att lämna in FHA skall denne betala en sanktionsavgift på 5000 kronor [5]. 

 

BH kan överlåta arbetsmiljöansvaret till en uppdragstagare (entreprenör, konsult etc.), som 

denne har anlitat för en del eller hela ansvaret. För att uppdragstagaren ska kunna överta det 

ansvar som åligger BH enligt AML och AFS 1999.3, ska uppdragstagaren fått ett självständigt 

ansvar samt att överlåtandet skett skriftligt [19]. Detta innebär att uppdragstagaren skall 

kunna styra projektet utan inblandning av BH [11]. Däremot kan inte BH överlåta sitt 

arbetsmiljöansvar till en uppdragstagare om entreprenadformen är delad entreprenad eller i 

en entreprenadform där uppdragstagaren inte garanteras självständighet i sitt 

arbetsmiljöarbete. Därför är det vid total- eller generalentreprenader där det blir tillämpligt 

för BH att anlita en uppdragstagare [20]. Vid upphandlingen av uppdragstagare är det viktigt 

att BH är tydlig i sitt FFU med tanke på arbetsmiljö och säkerhet [18]. Risken är om inte 

uppdragstagaren är tillräckligt självständig att arbetsmiljöansvaret speglas tillbaka på BH, 

bevisbördan för denna självständighet ligger hos BH [1]. Tydlighet är även viktig då BH:s 

ansvar sträcker sig ända in i bruksskedet av byggnaden eller anläggningen. Där relevanta 

handlingar om byggnaden skall finnas med hänseende på dess skötsel och underhåll så som 

beskrivningar, ritningar som beskriver konstruktion, material som använts [18].  

 

2.1.2 Byggarbetsmiljösamordning planering och projektering 
 

Den BAS-P som enligt AML 3 kap 6 § 1 st. 2 utsetts ska samordna tillämpningen av relevanta 

arbetsmiljöregler under så väl P-skedet, U-skedet som B-skedet. Denna samordning gäller 

särskilt, då frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter 

varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment skall beräknas [6]. BAS-P tar 

i praktiken över BH:s uppgifter i P-skedet där en kontroll genomförs av det BH ansvar som 

finns skrivet i AML samt AFS 1999:3, och kan ses i bilaga 2. BAS-P är alltså samordnare av 

arbetsmiljöfrågor i P-skedet. BAS-P:s arbetsuppgifter och ansvar består av att samordna och 

sammanställa de underlag som tas fram av alla projekterande tekniker (arkitekter, ingenjörer 

och andra tekniska konsulter) inom projektet. BAS-P ska även planera och projektera utifrån 

arbetsmiljön samt säkerheten. Detta arbete skall sammanställas i en AMP. Rent praktiskt 

innebär detta att BAS-P ska granska ritningar och tekniska beskrivningar från de tekniska 

projektörerna inom projektet, så att arbeten kan utföras säkert och olika arbeten inte skapar 

risker för varandra [18]. I projekt med en hög grad av komplexitet och många projekterande 

tekniker blir detta arbetet omfattande [1]. Av den AMP som BAS-P ska upprätta skall det 

framgå de risker som går att förutse under P-skedet samt en beskrivning av de åtgärder som 

bör sättas in för att förebygga dessa risker. För att detta skall gå att utföra i praktiken behöver 

BAS-P begära in riskanalyser från alla projekterande tekniker som medverkar i P-skedet. 

Vidare kan det vara bra att BAS-P hämtar in ytterligare information samt kunskap från 

utförare/entreprenörer för att kunna utveckla AMP med hänsyn till förebyggande åtgärder 

och risker. Ett bra forum för att starta arbetet med samordning, arbetsmiljöarbetet och 

inhämtning av information är det initiala startmötet med projektörer och andra inblandade i 

P-skedet. Det är här viktigt att BAS-P är drivande för att uppnå ett bra byggarbetsmiljöarbete [19]. 
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En metod för att förbättra möjligheterna till att bra arbetsmiljöarbete i det tidiga skedet är att 

så tidigt som möjligt utse BAS-P, och att denne arbetar utifrån en tydlig checklista samt har 

full tillgång till samtliga resurser och befogenheter [1]. AML beskriver BAS-P:s uppdrag som 

en samordnare av relevant arbetsmiljölagstiftning, en regelförsörjare som ska tillhandahålla 

ett regelpaket för P-skedet men även för de följande skeden U-och B-skedet [6]. BAS-P har i 

sitt uppdrag även en skyldighet att underhålla samt tillhandahålla en samordning, detta så 

att punkterna under 5-5b §§ AFS 1999:3 löpande uppdateras och hålls relevanta mot 

projektet [1].  

 

I enlighet med AML 3 kap 7§ ska varje projekterande teknik under P-skedet beakta 

arbetsmiljösynpunkter när det gäller såväl U-skedet som B-skedet [6]. De olika projekterande 

teknikerna inom ett projekt kan komma med relevant input om arbetsmiljön och dessa är 

viktiga att fånga upp och ta med i den AMP som BAS-P är skyldig att upprätta [1]. För att 

projektörer och byggherrar ska ta hänsyn till arbetsmiljöaspekter vid projektering, behövs det 

rutiner för: [11].  

 

• Upprättande av en arbetsmiljöplan samt riskanalys. 

• Samordning av arbeten och skyddsanordningar. 

• Konstruktiv eftertanke bör ges med hänsyn till exempel projektets placering, 

produktionsmetoder och material. 

• Planering av säkra transporter samt rimliga tider för projektering och utförande. 

• Upprättandet av slutdokumentationen inför bruksskedet.  

 

Som en avslutande handläggningsuppgift bör BAS-P säkerställa att möjligheter finns för 

BAS-U att ta del av den dokumentation som tagits fram samt främja ett samarbete. För att få 

en övergripande bild av BAS-P:s roll kan den ses som en mångskiftande arbetsuppgift. Där 

uppgifternas omfattning och komplexitet ökar i takt med projektens storlek [1]. 

 

För att kunna åstadkomma ett standardiserat arbetssätt, är checklistor en vedertagen metod 

för detta. Speciellt i verksamheter där man vill att alla gör likadant. I arbetsmiljöarbetet 

fungerar checklistor utmärkt för att fånga upp och åtgärda risker. Alternativ till checklistor är 

att själv inventera alla risker i projektet, bedöma dem och söka rätt på lämpliga åtgärder. 

Detta tar mer tid, kunskap och är samtidigt svårare att få rätt. En bra checklista 

kännetecknas av att de är anpassade till användaren, till arbetet som görs, de synliggör risker 

samtidigt som de ger kunskap om lösningar och att de överför kunskap om god sedvana, 

sätter normer och påverkar attityder. Checklistor begränsar inte användaren utan genom 

arbete med checklistor kan fler risker inventeras och åtgärdas [21]. 

2.1.3 Byggarbetsmiljösamordning utförande 
 

BAS-U är samordningsansvarig för arbetsmiljöfrågor under U-skedet av projektet, vilket 

innebär en samordning av olika verksamheters arbeten på ett gemensamt arbetsställe, så att 

inte entreprenörerna skapar arbetsmiljörisker för varandra. Den AMP som tillhandahålls av 

BAS-P, skall av BAS-U uppdateras och anpassas till det praktiska arbetet som ska utföras, 

vilket innebär en undersökning av vilka arbetsmetoder samt utrustningar som är tänkt att 

användas, så att dessa uppfyller de satta arbetsmiljöreglerna. Denna undersökning görs 

enklast genom att BAS-U begär in riskbedömningar med tillhörande åtgärdsbeskrivningar 

från samtliga aktörer [18]. Enligt AFS 1999:3 17 § är den som bedriver verksamhet på ett 
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arbetsställe skyldig att lämna uppgifter som beskriver de risker som kan uppstå som en 

konsekvens av dennes verksamhetsutövning till BAS-U [5]. När detta arbete är gjort kan 

AMP uppdateras och göras tillgänglig för alla på arbetsplatsen. Det är även viktigt att AMP 

löpande uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider och eventuellt förändras [18]. För att 

kunna utföra ett så pass gediget kontrollarbete, gäller det för BAS-U att ha den utbildning, 

kompetens samt erfarenhet som projektet kräver [5]. I tillägg till detta så listar även AV ett 

antal regelverk i vilka en lämplig BAS-U ska ha kunskap i [22]. 

 

2.2 Överlämnanden 
 

I enlighet med AML 3kap 7a § ska BAS-P samordna samt tillämpa relevanta 

arbetsmiljöregler. Dessa skall följas under projektets samtliga skeden, även inkluderat 

bruksskedet [6]. BAS-P har i sin roll även uppgiften att säkerställa överlämnandet av 

samtliga dokument från P-skedet till BAS-U samt att däremellan finns ett samarbete [1]. Då 

BAS-U oftast befinner sig hos en huvudentreprenör som enligt AML 3kap 7c § har tagit rollen 

som uppdragstagare är det viktigt att BAS-P uppmärksammar BAS-U för all dokumentation 

samt tar initiativ till ett samarbete. Överlämnandet mellan BAS-P till BAS-U ska bestå av 

första versionen av arbetsmiljöplanen, kopia av förhandsanmälan till arbetsmiljöverket samt 

alla relevanta ritningar och projekteringshandlingar. Det är viktigt att dessa handlingar görs 

tillgängliga för BAS-U av den för projektet utsedda entreprenören. Följaktligen så att ett 

fullständigt underlag kan erhållas för att kunna uppfylla kraven i AFS 1999:3 samt AML, se 

bilaga 2. Att BAS-P ska ta hänsyn till samtliga, dessa punkter kan tolkas som att uppgiften 

innefattar en stödjande funktion, och att uppdraget kräver en viss nivå av initiativtagande så 

att störningarna och riskerna framgent inom projektet blir minimala. Arbetet med ovan 

nämnda lagstiftningar försvåras av att de är svårbedömda samt att entreprenadform och 

avtal kan avgöra vad som är möjligt eller inte att utföra [1]. Det är viktigt för BAS-U:s 

planering av U-skedet att BAS-P har angett alla förhållanden i AMP som är viktiga för dennes 

planering av kommande arbeten. Eftersom det sedan ingår i BAS-U:s uppgifter att 

uppdatera, anpassa samt färdigställa riskbedömningarna av de olika arbetsmomenten inför 

produktionsstart, relevans skapas till projektet i AMP [11]. 
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2.3 Utbildning, kompetens och erfarenhet 
 

I AML 3 kap 6§ beskrivs att en BAS ska utses för både P som U-skedet och att dessa ska vara 

lämpliga för den kommande uppgiften [6]. Lämpligheten samt rollen förtydligas i AFS 1999:3 

6§ som redogör för att BAS kan vara både en juridisk eller fysisk person, men den skall ha 

utbildning, kompetens och erfarenhet för de uppgifter som åligger enligt AML samt AFS 

1999:3. Vidare ska BH eller dess uppdragstagare kunna styrka kvalifikationerna hos den som 

utsetts till BAS, likväl den personal som arbetar underordnat BAS med samordning [5]. 

Rollen som BAS-P innebär ett omfattande och varierande uppdrag som kräver kunskap i 

inom många olika fackområden såsom juridik, ekonomi och administration [1], vilket 

innebär att om BAS-P är en fysisk person behöver den täcka upp allt detta, och därför kan en 

supportfunktion bli relevant [1]. 

 

I kommentarerna till 6§ AFS 1999:3 beskrivs kunskapen som BAS bör besitta såsom 

grundläggande arbetsmiljökunskap, men även goda kunskaper om innehållet i AML, AMF, 

samt följande föreskrifter om [5]: 

 

• byggnads- och anläggningsarbete 

• systematiskt arbetsmiljöarbete 

• belastningsergonomi 

• arbetsplatsens utformning 

• stegar och arbetsbockar 

• ställningar 

• asbest 

• kemiska arbetsmiljörisker. 

 

Dessa är övergripande AFS: ar för BAS men ytterligare föreskrifter kan behövas beroende på 

vilka risker som förekommer in om projektet. BAS-U bör komplettera sina kunskaper 

beträffande följande föreskrifter om [5]: 

 

• besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 

• användning av lyftanordningar och lyftredskap 

• maskiner och andra tekniska anordningar 

• användning av arbetsutrustning 

• bultpistoler 

• spikpistoler 

• buller 

• vibrationer 

• kvarts. 

 

BAS utbildning, kompetens och erfarenhet förtydligas i kommentarerna till 6§ AFS 1999:3 

genom att lämpligheten ska styrkas via ett intyg över genomgången utbildning [5]. Den vars 

innehåll AV har tagit fram ett förslag till, men inte godkänner eller dess utbildare. 

Utbildningen erbjuds av olika branschorganisationer t.ex. Sveriges byggindustrier eller 

fristående utbildningsföretag [22]. När det sedan kommer till kompetens och erfarenhet kan 

dessa verifieras genom intyg från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Men i princip behövs 
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erfarenheter och kompetens inom följande områden styrkas hos en BAS, för att denne ska 

kunna fullgöra sitt ansvar: [5] 

 

• Utförandet av byggnads- och anläggningsarbete. 

• Samordning, ledning eller styrning av byggnadsprojekt. 

• Projektering (denna gäller främst för den BAS som skall arbeta inom P-skedet).  

 

Omfattningen av denna erfarenhet och kompetens avgörs av varje projekts storlek och 

karaktär [5]. 

 

BH eller av denne anlitad uppdragstagare är ansvarig för att utsedd BAS har den särskilda 

praktiska och teoretiska kunskapen som projektet kräver. Kvalifikationerna för BAS kan 

variera i sitt innehåll eftersom varje projekt kan se väldigt olika ut. Det är därför väldigt 

viktigt att BAS har den utbildning, kompetens och erfarenhet som uppfyller de krav som 

projektet ställer [23]. Att BAS-P och BAS-U har kunskaper om bygg- och anläggningsarbeten 

är viktigt, då de ska kunna förstå hur valen i projekteringen påverkar arbetsmiljön [11]. 

 

En ny kvalifikationskontroll har sedan 1 januari 2010 trätt i kraft, vilket innebär att BH ska 

kunna styrka kvalifikationerna hos den BAS som utses för uppdraget inklusive dennes 

personal. Det finns ett flertal organisationer som har tagit fram en personcertifiering, som 

underlättar för BH att uppfylla detta nya krav. För att kunna bli certifierad BAS ska personen 

uppfylla krav enligt två olika nivåer, dessa är beroende av projektets svårighetsgrad [24]: 

 

Certifiering normal ger behörighet för mindre flerbostadshus, kontorshus, industribyggnader 

och anläggningsprojekt medan kvalificerad ger behörighet för större eller komplicerade 

byggnads- och anläggningsprojekt. Kvalifikationerna för de två nivåerna kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Krav för personcertifiering enligt normal och kvalificerad nivå, tabell sammanställd från [24]. 

Område Normal Kvalificerad 

Utbildning Allmän teknisk kunskap från 

genomförd relevant teknisk 

utbildning eller, 

Allmän teknisk kunskap 

från genomförd relevant 

teknisk utbildning eller,  

Yrkeserfarenhet Minst 10 år inom relevanta 

områden. 

Minst 10 år inom relevanta 

områden. 

Arbetslivserfarenhet Praktisk arbetslivserfarenhet ska 

med intyg verifieras inom 

relevanta områden. 5 år varav 

minst 3 år avser arbete med 

projektering eller projektledning. 

Praktisk 

arbetslivserfarenhet ska 

med intyg verifieras inom 

relevanta områden. 7 år 

varav minst 5 år avser 

arbete med projektering 

eller projektledning. 

Praktiskt arbete 

inom 

byggbranschen 

Ska vara dokumenterad med 

minst 5 år varav 3 år 

produktionsledning eller 

byggledning. Detta ska styrkas 

genom tjänstgöringsintyg eller 

annan likvärdig dokumentation.  

Ska vara dokumenterad 

med minst 7 år varav 5 år 

produktionsledning eller 

byggledning. Detta ska 

styrkas genom 

tjänstgöringsintyg eller 

annan likvärdig 

dokumentation. 

Lämplighet Detta skall styrkas genom ett 

lämplighetsintyg från t.ex. 

arbetsgivare eller uppdragsgivare. 

Detta skall styrkas genom 

ett lämplighetsintyg från 

t.ex. arbetsgivare eller 

uppdragsgivare. 

Kunskaper inom 

bygglagstiftning 

Kunskap inom AML, AMF, AFS, 

praktisk samordning och 

grundläggande 

arbetsmiljökunskap samt 

tillämpning av dessa kontrolleras 

genom ett skriftligt prov. 

Kunskap inom AML, AMF, 

AFS, praktisk samordning 

och grundläggande 

arbetsmiljökunskap samt 

tillämpning av dessa 

kontrolleras genom ett 

skriftligt prov. 
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3 Metod 

En övergripande litteraturstudie har genomförts som ligger till grund för de tre 

underliggande rubrikerna av metoden. Litteraturstudien genomfördes för att inventera 

relevant indata. Sökningar gjordes i lagstiftning som berör byggnads- och anläggningsarbete, 

men även AML granskades. Utöver detta har sökningar gjorts i svenska byggbranschens 

utvecklingsfond (SBUF) databas, Boverkets hemsida, Sveriges byggindustrier, artiklar har 

inventerats på Google Scholar. Utöver detta har skriven litteratur på området granskats. 

Sökord under litteraturstudien har varit BAS, BAS-P, BAS-U, byggherre, överlämnandet, 

utbildning, kompetens och erfarenhet, checklistor och det tidiga skedet. Ytterligare metoder 

för att inhämta resultat till detta examensarbete har varit enkäter, djupintervjuer samt 

deltagande på utbildning för BAS. Resultaten från enkäter och djupintervjuer har avkodats, 

detta för att de svarandes anonymitet skall bevars. Däremot så har de citat som använts blivit 

tillskrivna en beteckning. Detta så att läsaren skall förstå vilken sida av överlämnandet 

individen befinner sig. 

 

3.1 Förbättringsmöjligheter i BAS-P:s arbete 
 

Metoden för att inventera förbättringspotentialen för hur BAS-P fullföljer sina 

ansvarsområden har bestått av att genom den utförda litteraturstudien tillsammans med 

problembeskrivningen ta fram en laglista samt en ny checklista för egenkontroll vid 

handläggning av BAS-P:s uppgifter. 

 

Arbetet med laglistan har utförts genom att sammanställningar av de flitigast refererade 

ADI:er och AFS:ar har gjorts i Excel (se bilagorna 4 och 5), då detta program frekvent 

används inom branschen och med det är de flesta bekanta med det. Sammanställningen är 

tänkt att visa hur ingående information översiktligt kan åskådliggöras till laglistan. 

Flödesschemat för att visa funktionaliteten hos laglistan har skapats genom draw.io som är 

ett gratis ritprogram för diagram, process diagram, organisations-planer och flödesscheman. 

Funktionaliteten hos laglistan har analyserats via djupintervjuer med BAS-P handläggare 

inom Tyréns AB, där flödesschemat legat som grund. 

 

Checklistan för egenkontroll har skapats genom att via litteraturstudien inventera BAS-P:s, 

BAS-U:s och BH:s uppgifter och ansvar (se bilaga 2) och tidsflöde i arbetet. Utifrån detta har 

sedan strukturen för checklistan kunnat tas fram. Word har använts med 

utvecklarfunktionen aktiverad för att kunna infoga enklare funktioner inom checklistan, som 

datumväljare, fler vals listor och kryssrutor. Vid färdigställandets slutskede har checklistan 

skickats till BAS-P handläggare inom Tyréns AB för granskning och utvärdering. 

 

3.2 Utbildning, kompetens och erfarenhet 
 

Metoden för denna del började med att deltaga på grundutbildningen för BAS som 

anordnades av Teknologisk Institut i Stockholm [25]. Detta gav mig möjlighet att få en insyn 

i hur utbildningen är utformad och hur BAS-rollen realiseras. Denna erfarenhet har sedan 

använts för att kunna relatera till eventuella svagheter i en typisk grundkurs för BAS. Efter 

detta tog litteraturstudien vid för att få en ytterligare fördjupning i området.  
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Lydelserna i AFS 1999:3 § 6, gällande BH:s ansvar (att kontrollera att BAS:en har för 

projektet relevant utbildning, erfarenhet och kompetens) har jämförts mot de 

kvalifikationskrav som certifieringsorganen kräver vid personcertifiering av BAS enligt tabell 

1 samt AV:s rekommenderade utbildningsinnehåll. AV är kontrollerande myndighet, men de 

varken tillhandahåller eller godkänner utbildningar [22]. 

3.3 Överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U 
 

Metoden för analysen av överlämnandet står på tre ben, det första är den initiala 

litteraturstudien som utfördes. Genom vilken indata till hur överlämnandet sker idag 

analyserades, och vilka handlingar som skall ingå vid överlämnandet. För att få en indikation 

över problematiken i överlämnandet skapades en enkät genom Google formulär, se bilaga 3. 

Enkäten skickades till ett antal BAS-P inom Tyréns samt till BAS-U både inom och utanför 

Tyréns. Även en efterkommande intervju har gjorts med de svarande för att förtydliga och 

utveckla vissa av svaren. Genom enkäten och intervjuerna har en bild skapats över på vilket 

sätt majoriteten av överlämnandena sker samt vilka för- och nackdelarna som finns med 

dessa metoder. De tillfrågade har även fått svara på hur nöjda de är totalt sett med 

överlämnandet i dagsläget. 
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4 Resultat och diskussion 

Det resultat som presenteras kommer även diskuteras, detta för att läsaren enklare ska 

kunna följa den röda tråden. De svar från enkäter och intervjuer som har varit relevanta för 

resultatet har tagits in och citerats.  

 

4.1 Förbättringsmöjligheter i BAS-P:s arbete 
 

Nedan presenteras de konkreta förbättringsförslagen vid handläggning av BAS-P, förslag på 

uppbyggnad av laglistan samt checklistan för egenkontroll. 

 

4.1.1 Laglistan 
 

Det resultat som kommit fram är, att det är av största betydelse att BAS-P arbetar 

strukturerat. Arbetet med mallar och checklistor underlättar för handläggaren att förtydliga 

sitt arbete samt kvalitetssäkra det gentemot lagstiftning och beställare. Som ett resultat av 

detta konstaterande har förslag på en laglista samt en checklista för egenkontroll för BAS-P:s 

handläggning arbetats fram. Dessa förslag har sedan granskats och kommenterats av olika 

BAS-P:s och sedan omarbetats.  

 

Figur 4 beskriver laglistan och dess funktionalitet i form av ett flödesschema. 

 

 
Figur 4. Flödesschema för funktionaliteten hos laglistan. 

 

Laglistan är tänkt att likt en cell kunna infogas i vilket dokument som helst där referenser till 

lagtext önskas och ska bearbetas. Laglistan kommer att förenkla BAS-P:s arbete med 

samordningen samt tillämpningen av relevant arbetsmiljölagstiftning- och regler under 

samtliga av projektets skeden.  
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BAS-P-handläggare inom Tyréns AB har gett feedback på laglistan och nämnt att: 

 

 

” Funktionen med att kunna välja ut ett arbete/moment och sedan få de AFS:ar och 

ADI:er som berör det arbetet är mycket bra. Att sedan kunna välja vidare och ta ut text 

på paragrafnivå är också bra men kommer nog inte att användas så ofta i författandet 

av AMP. Dock kan denna funktion vara bra när det handlar om arbeten som inte utförs 

så ofta i ”vanliga” byggnadsprojekt. Eftersom man enkelt kan bifoga en fördjupning i 

lagstiftningen då. Den största risken är i denna modell att hålla databasen uppdaterad. 

Uppdateras den inte så är risken stor att man hänvisar till gamla AFS:ar eller ADI:er 

som inte gäller längre. Skulle man kunna få denna databas att ligga på 

arbetsmiljöverket att uppdatera, så skulle det ju vara perfekt (BAS-P11)” 

 

 

” Listfunktionen samlar alla AFS:ar och ADI:er m.m. som är relevanta för 

byggarbetsmiljöer. Genom att skapa en ”bruttolaglista” med alla styrande dokument 

som kan tänkas vara relevanta i en listfunktion så underlättar laglistan genom att 

användaren endast behöver välja vilka lagar/regler som är relevanta för det specifika 

projektet. Tid för att leta rätt på lagar/regler på Arbetsmiljöverkets hemsida minskar 

och risken för att missa något styrande dokument minskar. Dock krävs en 

återkommande granskning och uppdatering av laglistan för att hålla den aktuell. Efter 

att man valt styrande dokument till det specifika projektet kan även enskilda 

paragrafer från varje AFS filtreras fram. (Detta fungerar dock inte för ADI:er som 

består av löpande text med överskrifter.) Filtreringen gör att det går snabbt och 

smidigt, genom att alla lagtexter från alla valda styrande dokument finns på ett och 

samma ställe. Det är enkelt att klicka sig vidare och läsa urklipp ur AFS:ar, utan att 

behöva bläddra i flertalet pdf:er eller utskrivna kopior. Då allt finns digitalt kan 

urklipp enkelt utföras för att t.ex. infoga delar av lagtexten i Arbetsmiljöplanen. Dock 

krävs en återkommande granskning och uppdatering av samtliga paragrafer för att 

hålla funktionen aktuell. Verktyget kommer troligtvis främst att kunna användas som 

informationskälla. Större urklipp från AFS:ar görs sällan direkt in i 

Arbetsmiljöplanen, då detta är utrymmeskrävande och sällan pekar på tolkningen av 

lagen för det specifika projektet. (Istället omskrivs relevant lagtext i korta 

sammanfattande punkter.) (BAS-P12)” 

 

 

” Väldigt bra att det finns en rullista med alla AFS:ar/ADI:er, föreskrifter m.m. 

samlade under varje riskområde så att det inte finns någon risk att någon av dem 

glöms bort. Denna struktur skulle underlätta vårt arbete avsevärt. 

Problemet kring detta för vår del skulle vara det praktiska, dvs vem skall se till att 

denna lista är uppdaterad? Känns som ett betungande arbete för denna personen. Det 

som dock skulle kunna underlätta denna hanteringen var om det fanns något 

nyhetsbrev från Arbetsmiljöverket så snart som en AFS/ADI m.m. byts ut/uppdateras 

m.m. Enligt min vetskap finns inte denna service och om vi själva måste hämta hem 

samtliga AFS:ar blir det väldigt tidskrävande. (BAS-P6)”  

 

 



 

    

 

19 

” Det är bra med en interaktiv lista där man kan anpassa informationen utifrån 

rådande förutsättningar. Databasen måste vara i ett format som är tillräckligt ”smart” 

för att kunna söka ut specifik text att koppla till en viss risk. Det vore bra med en 

sökfunktion där man kan söka på exempelvis ”drunkning” så att man kan sortera ut 

text som passar för det specifika ändamålet. Det är också bra om det finns länkar till de 

AFS:ar som berörs i de dokument som genereras. (BAS-P2)” 

 

 

Av samtliga citat kan en konsensus ses över att laglistan behöver ett massivt arbete med 

uppdateringar samt formatering. Detta för att det årligen kommer omskrivningar och nya 

AFS:ar och ADI:er. Laglistan är ett önskvärt verktyg, den skulle förenkla 

informationssökningen genom att informationen görs mer överskådlig. Riskerna för att 

missa något styrande dokument eller att något arbetsmoment skulle glömmas bort 

minimeras. Just detta gör att arbetet med handläggningen av BAS-P blir mer tidseffektivt och 

tydligt. Citaten ger i sin helhet en fingervisning på att laglistan är ett önskvärt verktyg som 

skulle kunna vara av intresse för att förbättra och kvalitetssäkra handläggningen vid BAS-P. 

De förändringar och önskemål som finns för laglistan är att den bör innehålla en sökfunktion 

för nyckelord. Då laglistan kräver ett enormt arbete med uppdatering skulle det kunna 

tillhandahållas av t.ex. AV som en webbtjänst.  

 

4.1.2 Checklistan för egenkontroll  

 

BAS-P har en lång lista av ansvarspunkter och uppgifter att ta hänsyn till både för sin egen 

del, men även vid vissa situationer för BH räkning. Som stöd för detta arbete har BAS-P det 

projektörsansvar som innebär att varje projekterande teknik ska beakta 

arbetsmiljösynpunkter, och komma med relevant input om arbetsmiljön. Ett sätt att öka 

möjligheterna till ett bra arbetsmiljöarbete är att BAS-P så tidigt som möjligt kommer in i 

projektet och att denne arbetar utifrån en tydlig checklista se figur 5.  
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      Figur 5. Första sidan från checklista för egenkontroll. 

 

Checklistans utformning och flöde följer i tidslinje de kontrollpunkter som BAS-P skall 

samordna. Även uppgifter avseende både BH:s och BAS-U:s ansvar finns med i checklistan, 

då dessa kan vara relevanta för BAS-P att upplysa om och följa upp för att åstadkomma en 

bra arbetsmiljö. 

 

Checklistan för egenkontroll finns i helhet under bilaga 1, den har skickats för granskning av 

BAS-P handläggare inom Tyréns AB för att få en indikation av dess funktionalitet för just 

egenkontroll vid BAS-P-handläggning.  

 

 

”En mycket bra och genomtänkt BAS-P checklista som kvalitetssäkrar vårt arbete med 

AMP bättre än vår tidigare mall. Bra att de olika områdena delats in beroende på vilka 

personer/skeden som skall bedömas, exempelvis inom de inledande områdena samt 

avslutande delarna. Bra att det även infogats text kring vad som Tyréns förespråkar 

samt vart det går att hitta rutiner för oss på Tyréns. Det känns även bra att det lyfts 

fram viktig text som behövs för att vi skall göra ett bra arbete men som inte direkt är 

vårt ansvarsområde men som underlättar för kunden. Även bra att hänvisningar till 

lagstiftningen finns med och lätt kan hänvisas till. Strukturen på den nya mallen 

underlättar även den hanteringen och användandet som i sin tur ger upphov till en 

bättre ordning kring vilka delar som ännu inte är lösta och behöver få svar på.  

Jag ser inga svårigheter eller problem med att använda denna checklista. Det är en 

mycket bra grund som vi sedan kan bygga vidare med. En sak som jag kommer på att 

vi kan lyfta in mallen sedan är under vilken tidsperiod som AMP gäller för. Här är det 

viktigt att vi skriver in start och stoppdatum för vårt ansvarsområde, så att vi inte 

behöver stå till svars till förändringar som tillkommit efter leverans (BAS-P6)”  
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” Jag anser att checklistan för egenkontroll är bra, och den kommer att förenkla mitt 

arbete då den visar på ett bra tidsflöde i handläggningen. Bra att hänvisningar till var 

i vårat system vissa andra dokument ligger ”mallhanteraren” under punkt 1.3, men 

även att det under 5.1 Bra att det ligger med när och förhandsanmälan krävs! 

Det hade varit önskvärt att även lägga till punkterna 1.5: Har certifierad granskare 

utsetts? Vem? 2.3 Kan man ha någon fråga om byggherrens kunskap om sitt eget 

ansvar? 3.1 Kan man lägga in någon typ av startmötesrutin? Kortfattat? (BAS-P2)” 

 

 

” Checklistan ger BAS-P en tydlig struktur att arbeta efter, som även är knuten till 

lagstiftning. Vilket förenklar arbetet men även ger en möjlighet att vid ifrågasättanden 

kunna användas som en kvalitetssäkrande åtgärd, det går att påvisa vilket arbete som 

gjorts samt att detta är knutet till relevant lagstiftning. Utöver detta så ger den en 

metod för säkrare affärer genom att det blir enklare att bedöma omfattningen av 

arbetena.  Alltså ett enklare anbudsförfarande. Förbättringsförslag:  2.3 är BH 

medveten om sitt arbetsmiljöansvar? kontaktperson företag och namn. 2.4 och2.5 har 

en juridisk person utsetts? kontaktperson företag och namn. 2.6 i noteringen: åtgärder 

och risker kan inventeras genom en tydlig APD. 3.1 Omfattningen av 

arbetsmiljödokumentationen, är dem tillräcklig? Lägg in 4.1f Riskinventering inför B-

skedet, 3.1a på vilket sätt sker samordningen inför kommande B-skede? Avslutningsvis 

punkt 7.4 riktlinjer för metod inför överlämnandet – notering till mallen för detta. 

(BAS-P 3)” 

 

 

Citaten ger en indikation på att egenkontrollen uppfyller ändamålet till vad den är ämnad att 

göra, nämligen att förtydliga och kvalitetssäkra BAS-P:s arbete. Den uppskattas genom att 

vara tydlig och enkel i sin uppbyggnad samt att den följer tidsflödet vid handläggning. 

Checklistan är ett bra verktyg eftersom den ger en helhetsbild av rollernas olika 

ansvarsområden. Att tidsflödet har följt med i strukturen gör att större effektivitet skapas i 

handläggningen. Checklistan är inte bara ett sätt för BAS-P att effektivisera sitt arbete utan 

den fungerar också som ett förtydligande utåt och ett bevismedel på det arbete som utförts. 

Genom denna egenkontroll kan det förtydligas och påvisas att allt detta arbete är nödvändigt 

för att uppfylla en god byggarbetsmiljö inom ett projekt. Ett antal förbättringsförslag nämns 

samtidigt, vilket är förståeligt då denna checklista behöver en större revision för att kunna 

fungera som den egenkontroll som den är tänkt att vara. 

  



 

    

 

22 

4.2 Utbildning, kompetens och erfarenhet 
 

Under grundutbildningen som anordnades av Teknologisk Institut i Stockholm fanns 

deltagare med väldigt varierande bakgrund, arbetsledare, projektledare, BH, projektörer. 

Dessa är alla roller som har anknytning till den indata som skall bifogas en AMP. Frågetecken 

uppstår hur deras kvalifikationer gentemot ett projekt skulle tolkas alternativt kontrolleras. 

 

AV är den myndighet som utför kontroll att BAS har den utbildning, kompetens och 

erfarenhet som projektet kräver och att BH har utsett rätt BAS för det sagda projektet. AV:s 

förslag till utbildningen för BAS är vad många av utbildningsföretagen baserar sina BAS-

grundutbildningar på. I och med att en individ har genomfört utbildningen med ett godkänt 

resultat, har denne möjlighet att arbeta i rollen som BAS. AV utför sedan 

myndighetsutövning och ska bedöma olika utbildningsföretags-utbildningar utan att varken 

ha godkänt utbildningen eller utbildningsföretagen. Ett svar på varför AV inte godkänner sin 

egen rekommendation till utbildning eller de som utbildar enligt den har inkommit från AV:s 

svarstjänst, och kan ses i sin helhet under bilaga 6 som underrättar att: 

 
” Vi godkänner eller rekommenderar däremot inte några utbildningar som 
utbildningsgivare anordnar. Detta har olika anledningar. Dels för att vi som statlig 
myndighet inte får snedvrida konkurrensen och dels för att det inte ingår i vårt 
regeringsuppdrag att certifiera eller godkänna utbildningar (AV svarstjänst)” 

 
Svaret är förståeligt ur AV:s synvinkel, då AV som myndighet inte kan förvrida marknaden 
genom att som myndighet ställa krav på vad som gäller eller inte. Att det i AV:s uppdrag inte 
ingår ett ansvar för att godkänna eller certifiera är en politisk fråga vars analys och arbete 
kräver ett omfattande arbete. Situationen för BAS kvalifikationer är i och med detta utanför 
AV:s kontroll, och ligger mer på landets beslutsfattare.  
 

BH har enligt lagstiftning en skyldighet att styrka kvalifikationerna hos den BAS som utsetts 

inför det kommande projektet. Vid denna kvalifikationskontroll ingår även kompetens och 

erfarenhet, vilket är svårare att kontrollera hos den tilltänkta BAS:en. Vad erfarenheten ska 

bestå av beskrivs i kommentarerna till § 6 i AFS 1999:3 och som antyder på att en längre tid 

inom byggbranschen krävs samt att erfarenheter ska finnas gällande arbete med utföranden, 

planering, projektering och samordning av bygg- och anläggningsprojekt. För att kunna 

uppfylla både BH:s krav på kontroll av kvalifikationer och även få en kontroll på att BAS har 

den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs. Har olika certifieringsorgan börjat 

personcertifiera BAS så att dessa uppfyller samtliga krav som ställs på BAS både från BH, 

projektet och förhoppningsvis AV.  

 

Utifrån litteraturstudien är det svårt att göra en omfattande analys av om BAS utbildning, 

kompetens och erfarenhet, eller komma fram till något slutgiltigt resultat. Det är däremot 

intressant att det finns en viss nivå av inkonsekvens i vad gäller kvalifikationerna hos BAS. I 

denna studie blev resultatet att det inom området bara finns ett fåtal studier gjorda, och att 

det definitivt finns utrymme för fler för att få en tydlighet av vad som gäller. 
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4.3 Överlämnandet 
 

Teori och lagstiftning beskriver överlämnandet och dess tillvägagångssätt väldigt kortfattat. 

Tidigare studier visar också på att inga tydliga riktlinjer finns för hur detta ska göras. Däremot 

nämner [1] vad som bör överlämnas d.v.s. första versionen av arbetsmiljöplanen samt en kopia 

av förhandsanmälan till arbetsmiljöverket. Indikationer från intervjuer har byggt upp en bild 

av att överlämnandet kan se väldigt olika ut. Dokumentationen vid överlämnandet kan ha olika 

omfattning men även sättet som överlämnandet sker på varierar, vilket har visat sig ge olika 

effekt på helheten. 

 

Kommentaren från BAS:ar angående olika typer av överlämnanden presenteras nedan: 

 

”Underlaget som jag överlämnar är en AMP, APD-plan, samt den inventerade 

risklistan från projektet. Reaktionen då överlämnandet sker genom ett fysiskt möte blir 

initialt: vad ska detta vara bra för? Vi har inte tid för detta! Däremot så brukar den 

sekundära reaktionen vara mer positiv, nu förstår jag, vad bra. Och det är där jag 

försöker landa vid ett fysiskt möte, överlämnande. (BAS-P3)” 

 

 

”Jag har använt mig av fysiska möten vid överlämnanden då jag tycker att det ger en 

tydlighet och spårbarhet av AMP och de risker samt åtgärder som finns och hur detta 

skall förverkligas (BAS-P2)”  

 

 

”Tidsaspekten med ett fysiskt möte är nog anledningen varför jag fördrar mail 

alternativt ett Skype möte (BAS-U1)” 

 

 

” I ett större projekt där Tyréns var BAS-P (som underkonsult), fungerade inte 

överlämningen av Arbetsmiljöplanen till BAS-U överhuvudtaget. Projektet var stort 

och hierarkiskt, vilket innebar att BAS-P levererade till sin beställare (som i det här 

fallet var en annan konsult), som i sin tur levererade till Byggherren. Byggherren 

skulle sedan leverera till utsedd BAS-U – vilket aldrig skedde. Detta uppdagades vid en 

senare inspektion från Arbetsmiljöverket då både BAS-P, Byggherren och BAS-U var 

kallade. Arbetsmiljöplanen togs fram av BAS-U och BAS-P kunde snabbt se att det var 

en helt annan plan än den som arbetats fram under planerings- och 

projekteringsskedet. Byggherren hade aldrig överlämnat Arbetsmiljöplanen till BAS-U, 

troligtvis p.g.a. kunskapsbrist. BAS-U hade inte efterfrågat Arbetsmiljöplanen då 

denne antog att någon sådan inte hade upprättats. BAS-P var ”bakbunden” och hade 

aldrig direktkontakt med vare sig Byggherren eller BAS-U. (BAS-P12)” 

 

 

”Vi får oftast våra AMP från externa konsulter av BAS-P, och jag har varit med om att 

det inte finns någon AMP med i handlingarna för projektet. Då gör vi så att vi skapar 

en AMP från noll (BAS-U2)” 
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”Det fysiska mötet blir pedagogiskt, tydligt, alla förstår och vet vad som gäller. Det blir 

en typ av kvalitetssäkring av data input till utförandeskedet (BAS-P3)” 

 

 

”Att alla förstår, man har chans att fråga vid otydligheter och att parterna lär känna 

varandra vilket ger en ökad förståelse för varandras synpunkter och behov (BAS-U3)” 

 

 

”Vanligen inleds överlämningen med en presentation av projekteringsprocessen 

tillsammans med en beskrivning av riskbedömningar och risker som identifierats. 

Vidare så redovisar jag vad som projekterats bort och varför. Genom att på detta och 

tillsammans med protokoll formalisera överlämnandet tvingar alla att deltaga (BAS-

P9)” 

 

 

”Vid leveransen till BAS-U märker man att vissa tar till sig det man säger i samtalet 

och förstår sin roll medan andra inte förstår sin roll, och har inställningen att detta är 

ytterligare ett dokument som skall tas emot (BAS-P4)” 

 

 

”I vissa uppdrag känns det rimligt med ett mail överlämnande då riskerna i projektet 

är av mer generell karaktär, men om det är något mer specifikt är det bättre att kunna 

förklara hur man tänkt och vilka åtgärder man anser vara tillämpliga (BAS-P2)” 

 

 

”Vid leverans genom samtal eller mail vet man inte hur mottagaren egentligen har 

tagit emot den, det kan endast få en uppskattning av vid ett fysiskt möte (BAS-P4)”  

 

 

”Nackdelen med mail överlämningar är att man väldigt sällan får någon respons från  

BAS-U (BAS-P6)” 

 

 

” Frågor och ändringar kan tas direkt och man får en bättre förståelse mot varandra  

(BAS-P11)” 

 

 

Utifrån citaten förstås att det oftast är ett antal dokument som överlämnas och inte bara en 

AMP. Det finns också en antydan av tvång inblandat, genom att inte alla inblandade tar 

arbetsmiljöarbetet på fullt allvar. Reaktioner i stil med ”ytterligare ett dokument i 

mängden”. Däremot så brukar reaktionen bli mer positiv och uppskattande när väl 

mottagande part förstår allvaret bakom ansvaret de har. En indikation fås av att om 

överlämnandet görs via ett fysiskt möte kan otydligheter förklaras. Däremot uttrycker BAS-U 

att denna metod för överlämnandet tar för lång tid. Tydlighet är en av de viktigaste 

faktorerna för att främja ett gott samarbete med BAS-U. De övriga metoderna för 

överlämnandet som inventerats i enkäten samtal samt via mail och Skype-möte. I hänseende 

till dessa har interpreterats att de fungerar men inte föredras. De används mer som ett 

alternativ då avståndet mellan BAS-P och BAS-U är långt. En av svagheterna med samtal 



 

    

 

25 

eller mail är att möjligheten för återkoppling inte finns eller möjligheten till förtydliganden. 

Då avståndet är ett hinder är nog Skype- eller telefonmöten de alternativ som är att föredra. 

 

Då överlämningen från BAS-P sker till en BH, kommer dokumentationen som överlämnas att 

hanteras på ett annat sätt, det bifogas som en del av ett FFU. Dokumentationen hamnar 

sedan i ett senare skede hos BAS-U då denne har blivit utsedd av BH. Det är i detta skede 

viktigt att samtlig dokumentation byter händer likt en stafettpinne. Detta är ett fenomen som 

också har återspeglats hos BAS-U, som kan bekräfta att även de har startat projekt utan att 

en AMP har kommit fram. Här påvisar citaten att detta inte fungerar i praktiken. 

 

Enkäten bestod av två övergripande frågor som var riktade från olika sidor av 

överlämnandet, P-skedet och U-skedet: hur väl tycker du att överlämnandet av AMP 

fungerat överlag? Och på vilket sätt har majoriteten av dina överlämnanden av AMP 

utförts? Då det gäller sättet för överlämnandet, har enligt figur 6 majoriteten av de svarande 

BAS-P angett att de använder sig av lika andelar mail som fysiska möten. En liten del 

använder sig av samtal. 

 

 
Figur 6. Procentuell fördelning av sätt för överlämnandet av AMP från BAS-P till BAS-U/BH 

 

Att sättet för överlämnandet genom mail och samtal tillsammans motsvarar en mindre del än 

fysiska möten och Skype-möten tillsammans kan förklaras genom att dessa överlämningssätt 

tolkas som det svagare sättet för överlämning. Kommentarerna från intervjuer ger en 

indikation till orsaken, dålig kommunikation: 

 

 

”Man vet inte hur BAS-U egentligen tar emot den, det kan man endast få en 

uppfattning om endast vid ett fysiskt möte (BAS-P4)” 

 

eller 

 

”Risken är att man missar viktiga delar som BAS-P vill trycka på i ett projekt, ett 

leveranssätt som möjliggör en direktkommunikation och delning av dokumentation för 

direkt feedback är att fördra (BAS-U1)” 
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Tittar man på hur pass nöjda BAS-P är överlag med sina överlämnanden i figur 7, svarar 

mindre än hälften av de svarande att de är relativt nöjda, medan övriga svarar att det inte 

riktigt fungerar och detta visar på att det finns förbättringspotential vid överlämnandet. 

 

 
           Figur 7. Procentuell fördelning av hur väl BAS-P tycker överlämnandet fungerat. 

 

Sammanfattningsvis ges en indikation av att ett fysiskt möte är att föredra för att 

åstadkomma ett tydligt och kvalitativt överlämnande från BAS-P:s sida. 

 

När fördelningen av sättet för överlämnandet från ett BAS-U perspektiv analyseras i figur 8 

kan här ses en större tydlighet av att de svagare leveranssätten samtal och mail dominerar. 

Vilket har resulterat i kommentarer som: 

 

 

”Ganska slarviga överlämnanden, sällan någon genomgång hur det är tänkt och hur 

riskerna är genomarbetade. Hade önskat en mer djupgående analys av risker för de 

mer svåra arbetsmomenten (BAS-U2)” 

 

eller 

 

”Bra att ha ett fysiskt möte och ha en dialog, då dialog genom mail eller samtal inte ger 

samma resultat. Genom fysisk dialog kan man förklara mer (BAS-U5)” 

 

 



 

    

 

27 

 
Figur 8. Procentuell fördelning av sätt för överlämnandet (mottagandet) av AMP från BAS-P till BAS-U 

 

Då resultatet av total nöjdhet betraktas i figur 9 kan en tydlig brist av de fysiska mötena ses. 

Genom att uppfattningen kring överlämnandet övergår mer mot det dåliga.  

 

 
           Figur 9. Procentuell fördelning av hur väl BAS-U tycker överlämnandet(mottagandet) fungerat. 

 

Övriga åsikter som kommit fram genom enkäten och intervjuer kring överlämnandet, som 

bör lyftas är att fysiska möten skulle kosta för mycket, genom att de tar upp mer tid från både 

leverantör och mottagare. Även att tid inte finns inom vissa projekt för BAS:ens arbetet. BAS-

U är inte utsedd när överlämnandet till BH sker eller att BAS-U inte har hunnit sätta sig in i 

projektet vid tidpunkten för överlämnandet. Också det faktum att det anses finnas en 

kulturkrock mellan de två rollerna, BAS-P är en teoretiker medan BAS-U är mer praktiskt 

lagd och att dessa inte alltid talar samma språk.  

 

 

”Det är viktigt att överlämnandet görs när BAS-U hunnit sätta sig in i projektet. Då de 

oftast är dåligt insatta (BAS-P7)” 

 

 

”Jag tycker att projektledaren alltid ska ta kontakt med BAS-P när entreprenören och 

BAS-U är utsedda för att få till en bättre överlämning (BAS-P8)” 
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”Överlämningen går oftast bra men mottagaren är oftast inte förberedd, och att det 

alltid i detta sammanhang finns en attityd om att en överlämning går nog fort att fixa 

och att det är en ren formalitet med låg dignitet (BAS-P9)” 

 

 

”BAS-U hos en entreprenör är ofta en platschef eller en arbetsledare som har ont om tid 

för ett överlämnande (BAS-P10)”   

 

 

”Det tar tid och kostar pengar om BAS-P och BAS-U är geografiskt skilda från 

varandra. Det tar också tid i form av restid (BAS-U3)” 

 

 

”BAS-U arbetet skall utföras parallellt med det normala arbetet. Ingen extra tid eller 

budget ges för BAS-arbetet, vilket fungerar vid normala projekt men inte vid speciella 

projekt (BAS-U 2)” 

 

 

Tid för uppdraget, alltså samordning, finns beskrivet i AFS 1999:3 5b §, dessa kommentarer 

ger en indikation om att detta inte efterföljs i praktiken. Att överlämnandet kostar pengar och 

tar tid på grund av geografin finns inte reglerat i lagstiftning, men detta har BAS löst på ett 

bra sätt genom att använda sig av t.ex. Skype-möten. Att inte BAS-U är utsedd vid 

överlämnandet är däremot ett större problem, här faller den del av teorin in där det är av 

största vikt att dokumentationen fungerar likt en stafettpinne och att dess överlämnande 

mellan de olika skedena säkerställs. Att en kulturkrock existerar mellan de olika BAS-

funktionerna kan troligen överbryggas genom att båda parter strävar efter fysiska möten 

alternativt Skype-möten där det finns kanaler för återkoppling och förståelse för varandras 

arbetsroller kan skapas. 
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5 Slutsats 

Syftet med examenarbetet var att påvisa hur viktigt det är för BAS-P att ha rätt 

kvalifikationer inför det arbete som skall utföras och att detta görs vid rätt tidpunkt. Den 

utbildning, kompetens och erfarenhet som BAS skall besitta är ett område där det behövs 

ytterligare studier. Analysen av denna frågeställning landade i att en det existerar en viss nivå 

av inkonsekvens i kvalifikationerna som en BAS bör besitta. Även då inget konkret resultat 

kunde tas fram i hänseende på kvalifikationer, landar detta i en förhoppning av att någon tar 

vid och vidareutvecklar denna frågeställning. I form av en större studie med en större mängd 

indata än vad detta 15 hp examensarbetet klarar av att framlägga. Att BAS-P får komma in i 

projektet så tidigt som möjligt är av yttersta betydelse, då denne skall vara den som 

samordnar alla verksamheter inom ett projekt. Just denna samordning kräver att BAS-P 

arbetar på ett strukturerat sätt, och har en överblick och förståelse för de ansvar som kommer 

med rollen samt de roller som BAS är beroende av. Att ha denna kunskap och förståelse är ett 

krävande arbete som gör att BAS-P är beroende av att få hjälp med input, vilket görs genom 

möten och checklistor. Detta gör att BAS-P:s arbete blir tydligt och strukturerat, vilket i sin 

tur förenklar överlämnandet. Momentet med att överföra information och dokument mellan 

BAS-P och BAS-U, och som oftast till BH är kanske ett av de viktigaste för att säkerställa att 

BAS-P:s inledande arbete överförs och gör verkan framgent inom projektet. Vid detta 

arbetsmoment finns helt klart brister som det ser ut idag; AMP försvinner och 

överlämnandet görs bristfälligt via samtal eller mail. Här hade det varit önskvärt med 

riktlinjer för hur överlämnandet skall göras för att skapa en säker överbryggning mellan P- 

och U-skedet. Först och främst skall teorin om överlämnandet som ett stafettlopp 

implementeras och att det sker primärt via fysiska möten sekundärt genom telefon- eller 

Skype-möten, då detta möjliggör en dialog mellan parterna.  

 

För att förbättra arbetet bör checklistan för egenkontroll vid handläggning BAS-P 

implementeras i arbetet, och riktlinjer för överlämnandet tas fram så att detta moment 

säkerställs och kvalitetssäkras, men även i förhand definieras. Då det kommer till 

kvalifikationerna av BAS, kräver detta område fler och mer omfattande studier. Att företagen 

i branschen personcertifierar sina BAS:ar, ser jag efter detta examensarbete som ett steg i rätt 

riktning för att på detta sätt kunna kvalitetssäkra handläggningen. 

 

Då examensarbetet visade sig bli för stort, har en brist på lämpliga verifikationsmetoder visat 

sig, vilket har lätt till att jag har fått nöja mig med att påvisa en indikation av vissa resultat. 

Samtidigt har detta examensarbete visat att det finns mycket arbete/studier kvar inom 

området. Dessa kan bli relativt stora och krävande, eftersom det finns mycket att hämta i 

lagstiftning, vilket kräver en stor mängd analysering. Då mycket av indatat till studier av 

området behöver göras via intervjuer och enkäter. Något som skulle underlätta studier inom 

byggarbetsmiljö är vid förnyelser av lagstiftning, då en jämförelse kan göras. Alternativt att 

jämföra Sverige mot andra länder inom EU som har införlivat byggplatsdirektivet. 
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6 Fortsatta studier 

Byggarbetsmiljösamordning har funnits som ett begrepp sedan 2009, men detta 

examensarbete har visat att det fortfarande finns väldigt begränsat med litteratur och studier 

inom området. I samband med detta finns däremot ett stort utrymme för fortsatta studier 

inom området. De trådar till fortsatta studier som inventerats inom detta examensarbetet är 

att det finns ett stort behov av checklistor för de projekterande teknikernas indata åt BAS-P 

och AMP, då detta skulle underlätta BAS-P:s arbete. Till den checklistan som skapats i detta 

examensarbete skulle ett kompletterande arbetsflödesschema kunna skapas för ingående 

arbeten för BAS-P. Ta fram riktlinjer för hur överlämnandet skulle kunna förbättras och 

kvalitetssäkras, men även förbättringar till kommunikationen mellan de olika BAS:arna. 

Kvalifikationerna som BAS skall ha är ett stort och till stor del ostuderat område, men detta 

har en stor betydelse för branschen. Vidare skulle även en studie motsvarande denna kunna 

göras fast inriktad mot den privata marknaden, vilket detta examensarbete helt avgränsat. 

För den datakunnige skulle den del av detta examensarbete som avslutades i ett 

flödesschema kunna fullföljas.  
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Bilagor 
För att förtydliga bilagorna kommer stycket där de nämns att finnas tillgängliga under 

rubriken till varje bilaga, stycket kommer att inledas med en sid hänvisning. 

 

Bilaga 1. – Egenkontroll vid BAS-P handläggning 

 
Sid 20, Checklistan för egenkontroll finns i helhet under bilaga 1, den har skickats för 

granskning av BAS-P handläggare inom Tyréns AB för att få en indikation av dess 

funktionalitet för just egenkontroll vid BAS-P handläggning.  

 
Tabell 2. Checklista egenkontroll vid BAS-P handläggning 1(7) 
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Tabell 3. checklista egenkontroll vid BAS-P handläggning 2(7) 

 

Tabell 4. Checklista egenkontroll vid BAS-P handläggning 3(7) 
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Tabell 5. Checklista egenkontroll vid BAS-P handläggning 4(7) 

 
 
Tabell 6. Checklista egenkontroll vid BAS-P handläggning 5(7) 
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Tabell 7. Checklista egenkontroll vid BAS-P handläggning 6(7) 

 
 
Tabell 8. Checklista egenkontroll vid BAS-P handläggning 7(7) 
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Bilaga 2. – Uppgifter och ansvar för BH, BAS-P och BAS-U 
 

Sid 8, Totalt sett kräver detta en engagerad byggorganisation som är engagerade, aktiva, 

tålmodiga samt att de ger sitt stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete [11]. BH har i sin roll 

störst inflytande på alla skeden inom sina projekt [1]. BH:s ansvar och uppgifter återfinns 

främst i AML och AFS 1999:3 dessa kan överskådligt ses i bilaga 2. 

Sid 9, BAS-P tar i praktiken över BH:s uppgifter i P-skedet där en kontroll genomförs av det 

BH ansvar som finns skrivet i AML samt AFS 1999:3, och kan ses i bilaga 2. 

Sid 11, Det är viktigt att dessa handlingar görs tillgängliga för BAS-U av den för projektet 

utsedda entreprenören. Följaktligen så att ett fullständigt underlag kan erhållas för att kunna 

uppfylla kraven i AFS 1999:3 samt AML, se bilaga 2. 

Sid 15, Checklistan för egenkontroll har skapats genom att via litteraturstudien inventera 

BAS-P, BAS-U och BH uppgifter och ansvar (se bilaga 2) och tidsflöde i arbetet. 

  
Tabell 9. BH uppgifter och ansvar, sammanställd från [19], [5], [6] 

BH: UPPGIFTER OCH ANSVAR 

Enligt AML 

under varje skede av planeringen och projekteringen se till att 

arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det 

framtida brukandet 

AML 3 KAP 6 

§ 1 st punkt 1 

utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 

arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, alltså BAS-P 

AML 3 KAP 6 

§ 1 st punkt 2 

utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de 

uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§ 

AML 3 KAP 6 

§ 1 st punkt 3 

Utse sig själv eller någon annan till BAS. Om någon annan har utsetts befrias 

dock inte BH från ansvar för sådana arbetsuppgifter som BAS-P och BAS-U 

skall utföra. Istället gäller här ett dubbelt ansvar. 

AML 3 KAP 6 

§ 2 st  

Enligt AFS 1999:3 

BH ska under varje skede av P-skedet se till att arbetsmiljön under byggskedet 

särskilt uppmärksammas när det gäller: 

1. objektets eller anläggningens placering och utformning,  

2. val av byggprodukter,  

3. val av konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande 

element,  

4. val och utformning av stomkomplettering,  

5. val av installationer, deras placering och infästning samt  

6. val av inredningar. 

AFS 1999:3 

5 §  

BH ska särskilt uppmärksamma att: 

1. Byggtiden och tiderna för deletapperna ska vara så väl tilltagna att arbetena 

kan utföras i sådan takt att risk för ohälsa och olycksfall undviks. 

2. Transporter av byggmaterial, rivningsmassor och utrustning ska kunna ske 

på ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt. 

3. Etableringsområdet ska normalt vara så stort att de kontor, 

personalutrymmen m.m. som behövs för all verksamhet på byggarbetsplatsen 

får rum utan att det blir för trångt. 

AFS 1999:3 

5a § 

BH ska se till att planering och projektering sker i så god tid före arbetenas 

utförande att det är möjligt att samordna arbetena utan att arbetsmiljörisker 

uppstår på grund av tidsbrist vid samordningen 

AFS 1999:3 

5b § 1 st 

BH ska inför rivning, ombyggnad eller renovering av ett objekt eller del av ett 

objekt ska riskerna med hälsofarligt material beaktas samt undersöka 

AFS 1999:3 

5b § 2 st 
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förekomsten av ovannämnt material i objektet genom t.ex. provtagning och 

provanalys. 

BH ska inför rivning, ombyggnad eller renovering av ett objekt eller del av ett 

objekt beakta riskerna med att stabiliteten i objektet eller delar av objektet 

eventuellt kan äventyras under pågående arbete.  

AFS 1999:3 

5b § 2 st 

BH ska kunna styrka kvalifikationerna för de BAS:ar som denne har utsett 

samt den personal som denne avser använda i samordningsarbetet. Utsedd 

BAS skall besitta den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för det 

aktuella projektet. BAS kan vara antingen en juridisk eller fysisk person men 

skall ha de kvalifikationer som nämns ovan, samma gäller för dennes personal. 

AFS 1999:3 

6 §  

BH ska innan projektet startas lämna in en förhandsanmälan till AV om 

projektet beräknas pågå längre än 30 arbetsdagar och sysselsätta mer än 20 

personer samtidigt vid något tillfälle, eller om projektet planeras förbruka mer 

än 500 persondagar (1 persondag = 8 tim.) 

AFS 1999:3 

7 § 

BH ansvarar även för att ett exemplar av förhandsanmälan anslås väl synligt på 

arbetsplatsen, och om det behövs uppdateras regelbundet. 

AFS 1999:3 

7 § 

BH ska upprätta en AMP som ska finnas tillgänglig innan byggarbetsplatsen 

etableras, om något av de arbeten som anges under 12a § 2st C kommer att 

utföras inom projektet eller om en förhandsanmälan behöver lämnas enligt 7 § 

AFS 1999:3 

8 § 1 st och 

12a § 

BH ska vidare se till att alla sådana anpassningar genomförs i 

arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet 

fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum 

AFS 1999:3 

8 § 2 st  

BH ska utarbeta arbetsmiljödokumentation som ska innehålla relevant 

information för det framtida brukandet i hänseende på drift, underhåll, 

reparationer, ändringar samt rivning av objektet. Denna dokumentation skall 

vara färdigställd då arbeta avslutas. 

AFS 1999:3 

9 § och 12b § 

BH ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i dokumentationen 

som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de 

eventuella förändringar som ägt rum under byggskedet. Han ska förvara 

dokumentationen så länge som objektet består. Om objektet överlåts ska 

dokumentationen överlämnas till den eventuellt nya innehavaren av objektet. 

AFS 1999:3 

9 § 

 

Tabell 10. BAS-P BH uppgifter och ansvar, sammanställd från [19], [5], [6] 

BAS-P: UPPGIFTER OCH ANSVAR 

Enligt AML  

BAS-P ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under 

varje skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl 

byggskedet och bruksskedet av byggnaden eller anläggningen. 

- planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter 

varandra avgörs 

- när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas 

BAS-P ska beakta en sådan arbetsmiljöplan och annan 

arbetsmiljödokumentation som anges i AML 4 KAP 8 §. 

AML 3 KAP 

7a § 

Enligt AFS 1999:3 

BAS-P ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen AFS 1999:3 

11 § 1 st 

BAS-P ska 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. Detta ska göras i syfte för att 

undvika arbetsmiljörisker under utförande skedet. 

AFS 1999:3 

11 § 1 st 
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BAS-P ska genomföra samordningen så att utförandet av olika delar av 

projektet samt av konstruktioner, installationer och liknande inte sammanfaller 

i tid och rum under byggskedet på ett sådant sätt arbetsmiljörisker inte uppstår 

AFS 1999:3 

11 § 2 st 

BAS-P ska upprätta eller låta upprätta en AMP innan byggarbetsplatsen 

etableras, om något av de arbeten som anges under 12a § 2st C kommer att 

utföras inom projektet eller om en förhandsanmälan behöver lämnas enligt 7 § 

AFS 1999:3 

12 § och 12a § 

BAS-P ska utarbeta arbetsmiljödokumentation som ska innehålla relevant 

information för det framtida brukandet i hänseende på drift, underhåll, 

reparationer, ändringar samt rivning av objektet. Denna dokumentation skall 

vara färdigställd då arbeta avslutas.  

AFS 1999:3 

12 § och 9 § 

 
Tabell 11. BAS-U BH uppgifter och ansvar, sammanställd från [19], [5], [6] 

BAS-U: UPPGIFTER OCH ANSVAR 

Enligt AML  

BAS-U ska se till att samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och 

olycksfall på arbetsstället. 

AML 3 KAP 

7b § 

BAS-U ska vidare se till att: 

1. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när tekniska eller 

organisatoriska frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras 

samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana moment 

beräknas 

AML 3 KAP 

7b § punkt 1 

2. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säkerställa att 

den eller de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på 

ett systematiskt sätt samt följer en arbetsmiljöplan 

AML 3 KAP 

7b § punkt 2 

3. samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggningsarbetet 

med avseende på arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt 

AML 3 KAP 

7b § punkt 3 

4. vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges 

tillträde till arbetsstället 

AML 3 KAP 

7b § punkt 4 

5. de entreprenörer som är verksamma på arbetsstället under samråd arbetar för 

att för tillfredställande skyddsförhållanden på arbetsstället. 

AML 3 KAP 

7b § punkt 5 

Samt 7g § 

BAS-U ska därutöver: 

1. arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det 

gemensamma arbetsstället 

AML 3 KAP 

7e § punkt 1 

2. arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa 

och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället 

AML 3 KAP 

7e § punkt 2 

3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna 

skyddsregler för arbetsstället utfärdas 

AML 3 KAP 

7e § punkt 3 

4. ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller 

vissa arbeten klargörs samt 

AML 3 KAP 

7e § punkt 4 

5. personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i 

behövlig omfattning 

AML 3 KAP 

7e § punkt 5 

Enligt AFS 1999:3 

BAS-U ska delta i planeringen av arbetet och se till att gemensamma 

arbetsmiljösynpunkter beaktas när 

- arbetsmetoder och arbetsutrustning väljs 

- olika arbetena samplaneras 

- tidsplaneringen görs 

AFS 1999:3 

13 § 1 st 

Om flera företag bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska 

byggarbetsmiljösamordnaren organisera en gemensam skyddsverksamhet 

tillsammans med dem 

AFS 1999:3 

14 § 1 st 
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BAS-u ska se till att AMP finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att alla som 

arbetar där kan ta del av den, så snart byggarbetsplatsen etablerats. 

AFS 1999:3 

14 § 2 st 

samt 12a § 

BAS-U ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i AMP som kan 

komma att krävas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och de eventuella 

förändringar som ägt rum. Detta i hänseende på såväl arbetets utförande som 

organisationen av arbetsställets skyddsverksamhet. 

AFS 1999:3 

14 § 3 st 

samt 12a § 

BAS-U ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i AMP som kan 

komma att krävas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och de eventuella 

förändringar som ägt rum. 

AFS 1999:3 

14 § 4 st 

samt 12a § 

BAS-U ska ha överinseende över kontrollen av: 

- besiktning och provning av tekniska anordningar 

- förare av tekniska anordningar har tillräcklig kompetens 

- förare av tekniska anordningar har erforderliga tillstånd  

 

AFS 1999:3 

15 §  
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Bilaga 3. – Enkät överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U  

 
Sid 16, För att få en indikation över problematiken i överlämnandet skapades en enkät 

genom Google formulär, se bilaga 3. 

 

 
Figur 10. Enkät överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U 1(4) 
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Figur 11. Enkät överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U 2(4) 
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Figur 12. Enkät överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U 3(4) 
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Figur 13. Enkät överlämnandet mellan BAS-P och BAS-U 4(4) 
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Bilaga 4. – Underlag till funktionaliteten ”laglistan(AFS)” 

 
Sid 15, Arbetet med laglistan har utförts genom att sammanställningar av de flitigast 

refererade ADI:er och AFS:ar har gjorts i Excel (se Bilagorna 4 och 5), då detta program 

frekvent används inom branschen och med det är de flesta bekanta med det. 

 

Tabell 12, 13 och 14 visar ett exempel ur en 11 sidor lång lista med totalt 78 AFS:ar. 

 
Tabell 12. Sammanställning av data till funktionaliteteten laglistan. 
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Tabell 13. Sammanställning av data till funktionaliteten laglistan. 

 
 

 
Tabell 14. Samanställning av data till funktionaliteten laglistan. 
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Bilaga 5. – Underlag till funktionaliteten ”laglistan(ADI)” 

 
Sid 12, Arbetet med laglistan har utförts genom att sammanställningar av de flitigast 

refererade ADI:er och AFS:ar har gjorts i Excel (se bilagorna 4 och 5), då detta program 

frekvent används inom branschen och med det är de flesta bekanta med det. 

Tabell 15, 16 och 17 visar ett exempel ur en 16 sidor lång lista med totalt 120 ADI:er. 

 
Tabell 15. Sammanställning av data till funktionaliteten laglistan. 
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Tabell 16. Sammanställning av data till funktionaliteten laglistan. 

 
 

 
Tabell 17. Sammanställning av data till funktionaliteten laglistan. 
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Bilaga 6 – Arbetsmiljöverkets svar angående godkännande 
av utbildning och utbildare 
 
Sid 22, Ett svar på varför AV inte godkänner sin egen rekommendation till utbildning 

eller de som utbildar enligt den har inkommit från AV:s svarstjänst, och kan ses i sin 

helhet under bilaga 6 som underrättar att. 

 
Hej! 
 
Jag heter Juhamatti Huoviala och gör ett examensarbete om byggarbetsmiljösamordning 
vid Umeå universitet.  
Jag har en fråga som jag inte har hittat något svar på. 
Frågan är att det står på eran hemsida att arbetsmiljöverket inte godkänner den 
utbildning som arbetsmiljöverket rekommenderar och inte heller de som utbildar enligt 
denna. Vad beror detta på, varför är det så? 
här är en länk till sidan jag har läst detta på: https://www.av.se/produktion-industri-och-
logistik/bygg/fordjupning-om-byggnads--och-anlaggningsarbete/krav-pa-utbildning-
kunskap-och-medicinska-kontroller-inom-byggbranschen/utbildning-bas/?hl=bas 
 
Med vänlig hälsning Juhamatti 
 
 
Hej! 
 
Tack för din fråga! 
 
Vi har tagit fram förslag på vad en utbildning bör innehålla. Detta då vi har krav i våra 
föreskrifter (AFS 1999:3) på att den som är byggarbetsmiljösamordnare har rätt 
utbildning, kompetens och erfarenhet för att kunna utföra de uppgifter som arbetet 
innebär. Vi godkänner eller rekommenderar däremot inte några utbildningar som 
utbildningsgivare anordnar. Detta har olika anledningar. Dels för att vi som statlig 
myndighet inte får snedvrida konkurrensen och dels för att det inte ingår i vårt 
regeringsuppdrag att certifiera eller godkänna utbildningar. 
Byggherren är den som har ansvar för att den som utses till byggarbetsmiljösamordnare 
har tillräcklig utbildning. Det finns inte reglerat i detalj vilken utbildning eller erfarenhet 
en BAS-P eller BAS-U ska ha. En BAS-P och en BAS-U ska ha den utbildning, kompetens 
och erfarenhet som krävs för det arbete som ska utföras. Som byggherre måste man 
kunna styrka kvalifikationerna hos den BAS-P och BAS-U man utsett, till exempel genom 
ett utbildningsintyg. 
Kunskaperna ska alltid motsvara de krav som det aktuella arbetet kräver. Exakt hur ofta 
man ska uppdatera sin utbildning regleras inte i AFS, men branschen kan tillämpa en 
egen praxis.  
Regler om detta finns i 6 § i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 
1999:3). Här hittar du föreskrifterna, inklusive kommentarer:  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-
foreskrifter/?hl=afs 
 
Med vänlig hälsning, Svarstjänsten 
 
  

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/fordjupning-om-byggnads--och-anlaggningsarbete/krav-pa-utbildning-kunskap-och-medicinska-kontroller-inom-byggbranschen/utbildning-bas/?hl=bas
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/fordjupning-om-byggnads--och-anlaggningsarbete/krav-pa-utbildning-kunskap-och-medicinska-kontroller-inom-byggbranschen/utbildning-bas/?hl=bas
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/fordjupning-om-byggnads--och-anlaggningsarbete/krav-pa-utbildning-kunskap-och-medicinska-kontroller-inom-byggbranschen/utbildning-bas/?hl=bas
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/?hl=afs
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/?hl=afs
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/?hl=afs
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