ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är en stor del av byggprocessen.
I planerings- och projekteringsarbetet skapar vi
arbetsmiljö för människor i byggproduktion, vid
brukande samt vid drift och förvaltning eller
rivning.
I produktionsskedet är det extra viktigt att följa upp
och hantera arbetsmiljöfrågor för att undvika
sjukdomar, skador och olyckor. Byggverksamhet
är så kallad riskfylld, tillfällig verksamhet med
många företag inblandade och förutsättningar som
ändras dag för dag.
Vi på CondoConsult hjälper våra kunder att
hantera arbetsmiljöfrågor genom hela
byggprocessen. Vi har specialistkompetens inom
”byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och
anläggningsarbete” och BAS P.
Enligt arbetsmiljölagen är byggherren ansvarig för
en rad aktiviteter vid genomförandet av ett
byggprojekt. Det är byggherren som tillsätter
resurser, styr byggprocessen och som följer upp
projektet. Byggarbetsmiljösamordning,
arbetsmiljöplan, förhandsanmälan och
dokumentation är exempel på vad byggherren ska
hantera.
Vi på CondoConsult har kompetens och erfarenhet
att leda stora och små byggprojekt med komplexa
arbetsmiljörisker t ex stora nybyggnadsprojekt på
trånga tomter, omfattande ombyggnader av
utbildningslokaler, bostäder och laboratorium t.ex.
samtidigt som verksamhet finns kvar i huset.

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare för
planering och projektering,
I de projekt där vi är projektledare kan vi även vara
byggarbetsmiljösamordnare för planering och
projektering. Våra projektledare har kunskap om
de arbetsmiljöregler som gäller för byggherrar och
ansvar att det efterlevs genom hela byggprocessen.
Vi har medarbetare som är certifierade BAS P.
Utbildning
Vi bedriver utbildning inom arbetsmiljö området.
Dels kurser eller föreläsningar på etablerade
utbildningsföretag eller skräddarsydda kurser åt
företag i byggbranschen som vill bredda eller
fördjupa sin arbetsmiljökompetens.
Att integrera arbetsmiljö i kvalitetssystem
Vi på CondoConsult hjälper våra kunder att
integrera byggrelaterade arbetsmiljöfrågor i
kvalitetssystem.
Vi skapar hjälpmedel i form av mallar, checklistor
och styrdokument för projekt eller förvaltning. Vi
gör även projektanpassade arbetsmiljörevisioner i
pågående projekt för att se hur arbetet fungerar i
praktiken.
Vad kan vi hjälpa till med:
• Utbildning BAS P
• BAS P i projekt
• Arbetsmiljörevisioner byggherre/BAS P
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