
 

 Personcertifiering – CA Stål 
 
 
Personcertifiering 

Personcertifiering innebär prövning av viss fysisk persons kompetens 
och lämplighet för definierade operatörs- eller ledningsuppgifter. Då 
ställda krav uppfylls utfärdas personcertifikat. 
Certifierad arbetsledare/inspektör, CACACACA----stålstålstålstål är infört som gemensamt 
begrepp för arbetsledare/inspektör inom bärande stålkonstruktioner. 
 
Personcertifiering leder till: 

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

• • • • Minskat antal olyckor genom att arbetsmiljörisker förebyggs. 

• • • • Inköpare och beställare av kan enkelt kravsätta tjänster genom 
att kräva CA. 

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

 

CA, Certifierad arbetsledare / inspektör – CA Stål  

Personcertifiering av arbetsledare eller personal som utövar tillsyn över montering och utförande av 
stålkonstruktioner. 

 

Krav på sökande 

Normal utförandenivå: 

•••• Minst 3 års erfarenhet som arbetsledare/inspektör eller likvärdigt  

• • • • Teknisk grundutbildning (120 högskolepoäng) inom bygg eller motsvarande 
(Kan ersättas av ytterligare 3 år av relevant erfarenhet) 

• • • • Fackteknisk kunskap förvärvad genom exempelvis utbildning ”TR-stål/N” Stålbyggnadskontroll AB, 
eller ’’EN 1090’’ Force Technology eller likvärdigt, med godkänt resultat på tentamen 

• • • • Kunskap om byggregelverket PBL, BVL, BKR, BSK, EKS och EN1090 

• • • • Kunskap om kvalitetsstyrning- och kontrollbegrepp i byggsektorn, Planer, Checklistor, ISO 9000 

• • • • Lämplighet, intyg från arbetsgivare 

 

Komplicerad utförandenivå: 

Som normal utförandenivå enligt ovan men kompletterad med: 

• • • • Minst 1 års erfarenhet som arbetsledare/inspektör i K-nivå 

• • • • Fackteknisk kunskap förvärvad genom exempelvis utbildning ”TR-stål/K” Stålbyggnadskontroll AB, 
eller likvärdigt, med godkänt resultat på tentamen 



Ansökan 

Ansökan görs på formulär hos Nordcert (www.nordcert.se). I ansökan skall sökanden redovisa 
uppgifter om verksamhetsområde och kvalifikationer, vilka skall vara styrkta med intyg/betyg i 
bilagor. Arbetsgivaren vid ansökningstillfället skall även anges. 

sökanden 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 och Nordcerts instruktion som anger CAs 
ansvar och uppgifter inom verksamhetsområdet bifogas. Certifikatet är giltigt i upp till fem år. Vid 
meddelande av certifikat faktureras certifieringsavgift. Kommande år faktureras årsavgift. 

Certifieringsmärket  får användas på slutintyg som utfärdas över utförda montagearbeten. 

 

Upprätthållande av certifikat    

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

 

Regler som finns att beställa från Nordcert    

C22 Personcertifiering – Administrativa regler 

C23 Personcertifiering – Kravregler CA 

C24 Personcertifiering – Instruktion byggplats CA 
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