
 

 Personcertifiering – CSK 
 

 

Personcertifiering 

Personcertifiering innebär prövning av viss fysisk persons kompetens 
och lämplighet för definierade operatörs- eller ledningsuppgifter. Då 
ställda krav uppfylls utfärdas personcertifikat. 
Certifierad Stålbyggnadskonstruktör, CSKCSKCSKCSK är infört som gemensamt 
begrepp för konstruktör inom bärande stålkonstruktioner i normal 
utförandenivå. 
 
Personcertifiering leder till: 

• • • • En ökad kvalitet då produktkraven kan efterlevas på ett 
   effektivt sätt vilket ger god ekonomi och säkerhet för produkter 
och 
   projekt. 

• • • • Inköpare och beställare av kan enkelt kravsätta tjänster genom 
att 
   kräva Certifierad Stålbyggnadskonstruktör, CSK. 

• • • • Företag och personer kan marknadsföra sin samlade 
   kompetens genom CSK-begreppet.  

 
CSK, Certifierad Stålbyggnadskonstruktör  

Certifiering av stålbyggnadskonstruktör innebär att personen som är certifierad innehar kompetens 
avseende att konstruktionen uppfyller ställda funktionskrav, att samhällets och byggherrens krav är 
uppfyllda samt att konstruktionen är dimensionerad för god ekonomi och utförbarhet. 

 
Krav på sökande 

• • • • Teknisk grundutbildning motsvarande civilingenjör Väg- och vatten samt fem års erfarenhet som  
   konstruktör, eller högskoleingenjör med treårsutbildning bygg- och anläggningsteknisk inriktning och  
   åtta års erfarenhet som konstruktör 
• • • • Fackteknisk kunskap förvärvad genom exempelvis SBI’s utbildning ”Certifierad stålbyggnads- 
   konstruktör”, med godkänt resultat på tentamen. 
• • • • Kunskap om kvalitetsstyrning och kontroll av dimensionering i projekteringen. 
• • • • Lämplighet, intyg från arbetsgivare 

 

Ansökan 

Ansökan görs på formulär hos Nordcert (www.nordcert.se) eller hos SBI (www.sbi.se). I ansökan skall 
sökande även bifoga relevanta intyg/betyg. 

Konstruktören skall även lämna förbindelse att han/hon förbinder sig att följa de regler om ansvar 
för uppgifter som gäller för verksamhetsområdet ifråga. 

 
Nordcerts granskning 

När ansökan inkommit till Nordcert kontrolleras ansökan med tillhörande handlingar i syfte att 
verifiera att ansökan är komplett samt uppfyllande av krav. Den som ansöker eller dennes 
arbetsgivare, debiteras en anmälningsavgift. 

 



 

Beslut om certifiering; certifikat 

Beslut om certifiering meddelas den sökande. Certifikat skickas till godkänd person. Certifikatet är 
giltigt i upp till fem år. Vid meddelande av certifikat faktureras certifieringsavgift. Kommande år 
faktureras årsavgift. 

 
Upprätthållande av certifikat    

Om inget föranlett indragning av certifikat och konstruktören fortfarande är verksam görs efter 5 år 
en ny utvärdering och CSK erbjuds ny certifieringsperiod. 

 
Regler som finns att beställa från Nordcert    

C01 Administrativa regler 
C02 Kravregler 
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