Ha koll på alla aktörernas arbetsmiljöansvar
Veta hur företaget arbetar systematiskt med arbetsmiljö
Se över arbetsmiljön med beställaren/byggherren och upprätta en första riskbedömning

Tilldelning av uppdraget som BAS-P
Byggherren har skriftligen överlåtit BAS-P ansvaret med en tydlig avgränsning
Har en överlämning skett mellan dig och en eventuell tidigare BAS-P?
Vid behov upprätta en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket
Inkludera arbetsmiljön i uppdrag till projektörerna
Prata arbetsmiljö med respektive projektör
Red ut vilka risker respektive projektör kan tänkas skapa
Gå igenom Arbetsmiljöverkets checklista för projekteringsansvar med varje projektör
Se över hur de olika projektörerna kan tänkas skapa risker för varandra

Samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler (AML 3 kap §7a)
Prata med alla projektörer för att se vilka risker som finns
Begär in riskbedömningar från alla projektörer
Upprätta lista med gällande lagar och föreskrifter (s.k. laglista)
Upprätta en lista över kunden/byggherrens krav och mål inom arbetsmiljöområdet
Beakta arbetsmiljöplan och annan relevant dokumentation (AML 3 kap §7a)
Upprätta arbetsmiljöplan
Se till att arbetsmiljöplanen uppdateras under projekteringen
Se till att påverkade projektörer/entreprenörer informeras om andra projektörers risker
Upprätta en processbeskrivning över hantering av arbetsmiljö under projekteringen
Delta i planering och ledning av projektering (AFS 1999:3 §11)
Ha rollen som projekteringsledare
Delta på projekteringsmöten

Samordna så att risker för ohälsa och olyckor förebyggs under utförandet (AFS 1999:3 §11)
Hälsofarliga material vid rivning kartläggs genom provtagning och riskanalys
Stabilitet hos objekt som ska rivas har undersökts
Samordna tillämpningen av arbetsmiljöfrågor
Begär in riskbedömningar från alla projektörer
Se till att alla riskanalyser uppdateras under projekteringen
Ta upp risker och riskområden på projekteringsmöten
Se till att varje projekteringsområde rapporterar om arbetsmiljön i sina lösningar
Vid risker - se till att påverkade projektörer kommunicerar med varandra
Var uppmärksam på arbetsmiljön för projektörernas lösningar
Samordna planering/projektering med avseende på arbetsmiljö (AFS 1999:3 §11)
Transporter på etableringsområdet ska ske på ett säkert sätt.
Etableringsområdet ska vara tillräckligt stort så att det inte blir trångt
Säkerställ att fotgängare separeras från transportleder med tunga fordon
Samordna och tidsplanera alla arbeten (AML 3 kap §7a / AFS 1999:3 §11)
Tidsplanera arbetena för att minimera risker
Ta upp tidsplaneringen på projekteringsmötena
Planering och projektering är färdigt i god tid så att samordning av arbeten kan ske
Upprätta/låta upprätta AMP när det behövs (AFS 1999:3 §12)
Se till att arbetsmiljöplanen upprättas innan arbetsplatsen etableras
Se till att arbetsmiljöplanen uppdateras under projekteringen

Utarbeta slutdokumentation innan överlämning beskriver (1999:3 §12b)
Begär in dokumentation från projektörerna
Säkerställ att projektörerna levererar anvisningar för säker produktion och brukande
Sammanställ slutdokumentation inför överlämning

