SJÄLVTEST FÖR BLIVANDE KONTROLLANSVARIG

Här kan du själv undersöka om du har tillräcklig bakgrund för att ha en möjlighet att kunna bli
certifierad Kontrollansvarig.
Observera att detta test endast ger en indikation och inte ska uppfattas som en bindande
bedömning. För att kunna få slutligt bedömningsbesked inför en certifiering måste du formellt
ansöka till oss på RISE. Då granskar vi din kompetens noggrannare utifrån dina intyg och dokument
och avgör om du uppnår ett certifikat.
Kraven i självtestet nedan utgår från Boverkets författningssamling BFS 2011:14 KA 4 med ändringar
BFS 2015:2 KA 5. Det som inte prövas i självtestet är verifiering av dina utbildningar, intyg eller din
kunskap.
1. Krav på teknisk utbildning (1-3§§)
Kravet på utbildning styrs av vilken behörighet du är intresserad av att bli certifierad för. Det finns två
behörigheter: N och K.
Projekt av normal art kan avse byggnader med högst två våningar. Vanligtvis utgörs dessa av en- eller
tvåbostadshus.
Projekt av komplicerad art avser byggnader med fler än två våningar samt byggnader med högre risk,
liksom höga andra objekt.
Du hittar noggrannare beskrivning i BFS 2011:14 KA 4, 1§ under Allmänt råd.

Välj det som är aktuellt för dig
Behörighet N för projekt av normal art
Behörighet K för projekt av komplicerad art

För behörighet N krävs lägst utbildning från gymnasiets bygg-, anläggnings- eller installationsteknisk
linje eller annan likvärdig utbildning, t ex utbildning som byggnadssnickare med yrkesbevis. Med
installationsteknisk utbildning meriterar vi i första hand det som har med byggnadernas primära
system och huvudsakliga funktion att göra, exempelvis vatten-avloppssystem, värmesystem,
ventilationssystem, kylsystem, styr- och reglersystem,
Har du sådan yrkesteknisk utbildning klickar du här.
Saknar du sådan utbildning kan du i stället bli prövad för kravet på 10 års praktisk erfarenhet i stället.
Läs mer om kraven som gäller här.
Hem

För behörighet K krävs lägst examen som gymnasieingenjör från tidigare 3-4-årigt tekniskt
gymnasium. Ingenjörsutbildningen ska ha skett inom lämpligt fackområde, t ex bygg-, anläggningseller installationsteknik linje.
Saknar du sådan utbildning kan du i stället bli prövad för kravet på 10 års praktisk erfarenhet i stället.
Läs mer om kraven som gäller här.
Hem

Vidare till krav på praktisk erfarenhet

Om du vill bli prövad för 10 års praktisk erfarenhet ska du ha jobbat enligt följande:
För behörighet N
För behörighet K

För N ska du ha jobbat sammanlagt i 10 år med minst en av arbetsuppgifterna nedan
a) projektering
b) projektledning
c) produktionsledning
d) besiktning eller kontroll
e) kvalitetsledning ISO 9001 på byggen
f) miljöledning ISO 14001 på byggen
g) arbetsledande ställning
h) tidigare Kvalitetsansvarig
i) kontrollansvarig
j) byggnadsinspektör eller motsvarande
Arbetet ska ha skett inom bygg, installation eller anläggningstekniska projekt. Du ska således ha haft
en övergripande ansvarig roll och inte en roll som byggarbetare (snickare, betongarbetare etc).
Vanliga exempel:
•Du som jobbar som arkitekt ska lämpligen ha jobbat med projektering eller projektledning för
enskilda husprojekt etc. Du styrker detta med både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•Du som jobbar som byggnadsingenjör ska lämpligen ha jobbat med projektering, projektledning,
produktionsledning, besiktningar, kontroller eller kvalitetsansvar på objekt. Du styrker detta med
både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•För er som har annan utbildningsbakgrund så ska ni ha haft en ansvarig ställning inom områdena a)g) och även ni ska styrka detta med tjänstgöringsintyg och projektlista.
•För dig som arbetat som byggnadsinspektör vill vi att du stryker medverkan i bygglovsärenden
(tekniska samråd, besiktningar mm) och styrker detta i tjänstgöringsintyg och någon form av exempel
på projekt (projektlista). Detta är också för att se fördelning på ärende av normal art respektive
komplicerad art.
Hem

Vidare till projekterfarenhet

För K ska du ha jobbat sammanlagt i 10 år med minst två av arbetsuppgifterna nedan
a) projektering
b) projektledning
c) produktionsledning
d) besiktning eller kontroll
e) kvalitetsledning ISO 9001 på byggen
f) miljöledning ISO 14001 på byggen
g) arbetsledande ställning
h) tidigare Kvalitetsansvarig
i) kontrollansvarig
j) byggnadsinspektör eller motsvarande

Arbetet ska ha skett inom bygg, installation eller anläggningstekniska projekt. Du ska således ha haft
en övergripande ansvarig roll och inte en roll som byggarbetare (snickare, betongarbetare etc).
Vanliga exempel:
•Du som jobbar som arkitekt ska lämpligen ha jobbat med projektering eller projektledning för
enskilda husprojekt etc. Du styrker detta med både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•Du som jobbar som byggnadsingenjör ska lämpligen ha jobbat med projektering, projektledning,
produktionsledning, besiktningar, kontroller eller kvalitetsansvar på objekt. Du styrker detta med
både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•För er som har annan utbildningsbakgrund så ska ni ha haft en ansvarig ställning inom områdena a)g) och även ni ska styrka detta med tjänstgöringsintyg och projektlista.
•För dig som arbetat som byggnadsinspektör vill vi att du stryker medverkan i bygglovsärenden
(tekniska samråd, besiktningar mm) och styrker detta i tjänstgöringsintyg och någon form av exempel
på projekt (projektlista). Detta är också för att se fördelning på ärende av normal art respektive
komplicerad art.

Hem

Vidare till test av projekterfarenhet

Krav på praktisk erfarenhet (5-6§§)
Om du uppfyller kravet på grundutbildning enligt 2-3§§ krävs följande praktiska erfarenhet:
För behörighet N
För behörighet K Civilingenjör/arkitekt
För behörighet K högskolelingenjör (180 hp)
För behörighet K högskoleingenjör (120 hp) eller äldre gymnasieingenjör

Hem

Vidare till test av projekterfarenhet

För N ska du ha jobbat sammanlagt i 3 år med minst en av arbetsuppgifterna nedan
a) projektering
b) projektledning
c) produktionsledning
d) besiktning eller kontroll
e) kvalitetsledning ISO 9001 på byggen
f) miljöledning ISO 14001 på byggen
g) arbetsledande ställning
h) tidigare Kvalitetsansvarig
i) kontrollansvarig
j) byggnadsinspektör eller motsvarande
Arbetet ska ha skett inom bygg, installation eller anläggningstekniska projekt. Du ska således ha haft
en övergripande ansvarig roll och inte en roll som byggarbetare (snickare, betongarbetare etc).
Vanliga exempel:
•Du som jobbar som arkitekt ska lämpligen ha jobbat med projektering eller projektledning för
enskilda husprojekt etc. Du styrker detta med både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•Du som jobbar som byggnadsingenjör ska lämpligen ha jobbat med projektering, projektledning,
produktionsledning, besiktningar, kontroller eller kvalitetsansvar på objekt. Du styrker detta med
både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•För er som har annan utbildningsbakgrund så ska ni ha haft en ansvarig ställning inom områdena a)g) och även ni ska styrka detta med tjänstgöringsintyg och projektlista.
•För dig som arbetat som byggnadsinspektör vill vi att du stryker medverkan i bygglovsärenden
(tekniska samråd, besiktningar mm) och styrker detta i tjänstgöringsintyg och någon form av exempel
på projekt (projektlista). Detta är också för att se fördelning på ärende av normal art respektive
komplicerad art.

Hem

Vidare till projekterfarenhet

Om du är civilingenjör eller arkitekt inom bygg och söker behörighet K ska du ha jobbat sammanlagt i
4 år med minst två av arbetsuppgifterna nedan. Varje arbetsuppgift ska du ha utfört under minst 2
år.
a) projektering
b) projektledning
c) produktionsledning
d) besiktning eller kontroll
e) kvalitetsledning ISO 9001 på byggen
f) miljöledning ISO 14001 på byggen
g) arbetsledande ställning
h) tidigare Kvalitetsansvarig
i) kontrollansvarig
j) byggnadsinspektör eller motsvarande
Arbetet ska ha skett inom bygg, installation eller anläggningstekniska projekt. Du ska således ha haft
en övergripande ansvarig roll och inte en roll som byggarbetare (snickare, betongarbetare etc).
Vanliga exempel:
•Du som jobbar som arkitekt ska lämpligen ha jobbat med projektering eller projektledning för
enskilda husprojekt etc. Du styrker detta med både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•Du som jobbar som byggnadsingenjör ska lämpligen ha jobbat med projektering, projektledning,
produktionsledning, besiktningar, kontroller eller kvalitetsansvar på objekt. Du styrker detta med
både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•För dig som arbetat som byggnadsinspektör vill vi att du stryker medverkan i bygglovsärenden
(tekniska samråd, besiktningar mm) och styrker detta i tjänstgöringsintyg och någon form av exempel
på projekt (projektlista). Detta är också för att se fördelning på ärende av normal art respektive
komplicerad art.

Hem

Vidare till projekterfarenhet

Om du är högskoleingenjör (180 hp) inom bygg och söker behörighet K ska du ha jobbat sammanlagt
i 6 år med minst två av arbetsuppgifterna nedan. En arbetsuppgift ska du ha utfört under minst 3 år.
a) projektering
b) projektledning
c) produktionsledning
d) besiktning eller kontroll
e) kvalitetsledning ISO 9001 på byggen
f) miljöledning ISO 14001 på byggen
g) arbetsledande ställning
h) tidigare Kvalitetsansvarig
i) kontrollansvarig
j) byggnadsinspektör eller motsvarande
Arbetet ska ha skett inom bygg, installation eller anläggningstekniska projekt. Du ska således ha haft
en övergripande ansvarig roll och inte en roll som byggarbetare (snickare, betongarbetare etc).
Vanliga exempel:
•Du som jobbar som arkitekt ska lämpligen ha jobbat med projektering eller projektledning för
enskilda husprojekt etc. Du styrker detta med både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•Du som jobbar som byggnadsingenjör ska lämpligen ha jobbat med projektering, projektledning,
produktionsledning, besiktningar, kontroller eller kvalitetsansvar på objekt. Du styrker detta med
både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•För dig som arbetar som byggnadsinspektör vill vi att du stryker medverkan i bygglovsärenden
(tekniska samråd, besiktningar mm) och styrker detta i tjänstgöringsintyg och någon form av exempel
på projekt (projektlista). Detta är också för att se fördelning på ärende av normal art respektive
komplicerad art.

Hem

Vidare till projekterfarenhet

Om du är högskoleingenjör (120 hp) eller gymnasieingenjör (äldre tekniskt gymnasium) inom bygg
och söker behörighet K ska du ha jobbat sammanlagt i 8 år med minst två av arbetsuppgifterna
nedan. En arbetsuppgift ska du ha utfört under minst 3 år.
a) projektering
b) projektledning
c) produktionsledning
d) besiktning eller kontroll
e) kvalitetsledning ISO 9001 på byggen
f) miljöledning ISO 14001 på byggen
g) arbetsledande ställning
h) tidigare Kvalitetsansvarig
i) kontrollansvarig
j) byggnadsinspektör eller motsvarande
Arbetet ska ha skett inom bygg, installation eller anläggningstekniska projekt. Du ska således ha haft
en övergripande ansvarig roll och inte en roll som byggarbetare (snickare, betongarbetare etc).
Vanliga exempel:
•Du som jobbar som arkitekt ska lämpligen ha jobbat med projektering eller projektledning för
enskilda husprojekt etc. Du styrker detta med både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•Du som jobbar som byggnadsingenjör ska lämpligen ha jobbat med projektering, projektledning,
produktionsledning, besiktningar, kontroller eller kvalitetsansvar på objekt. Du styrker detta med
både tjänstgöringsintyg och egen projektlista.
•För dig som arbetar som byggnadsinspektör vill vi att du stryker medverkan i bygglovsärenden
(tekniska samråd, besiktningar mm) och styrker detta i tjänstgöringsintyg och någon form av exempel
på projekt (projektlista). Detta är också för att se fördelning på ärende av normal art respektive
komplicerad art.

Hem

Vidare till projekterfarenhet

Krav på projekterfarenhet N/K (5-6§§)
Beroende på vilken behörighet som du avser att certifiera dig för (N eller K) ska du också kunna
styrka erfarenhet från N-projekt eller K-projekt.
För N-behörighet
För K-behörighet

För N-behörighet behöver du styrka minst 1,5 års praktisk erfarenhet från normala byggprojekt. Du
stryker detta med en projektlista.
Hem

Vidare till slutbedömning

För N-behörighet där du saknar utbildning behöver du styrka minst 5 års praktisk erfarenhet från
normala byggprojekt. Du stryker detta med en projektlista.
Hem

Vidare till slutbedömning

För behörighet K ska du styrka minst följande antal år med komplicerade byggprojekt:
För civilingenjör/Arkitekt: 2 år
För högskoleingenjör (180 hp): 3 år
För högskoleingenjör (120 hp) eller äldre gymnasieingenjör: 4 år
För ”långvägare” med minst 10 års praktisk erfarenhet (ingen utbildning): 5 år
Hem

Vidare till slutbedömning

SLUTBEDÖMNING
Om du själv bedömer att du uppfyller kraven
-

Relevant utbildning eller 10 års praktisk erfarenhet
Rätt antal år med praktisk erfarenhet för din utbildningsbakgrund eller 10 år
Rätt antal år med projekterfarenhet för N eller K

Då är ditt nästa steg att ansöka om certifiering hos oss. Vi rekommenderar dig att göra detta allra
först, innan du eventuellt bokar in dig på någon kurs (frivilligt) och skriver kunskapsprovet
(obligatoriskt). Det är nämligen så att om du inte skulle bli bedömd att du uppfyller kraven, då har du
inte lagt ut kostnader för kurser eller prov i onödan. Ansökningsavgiften däremot återbetalas inte, då
certifieringsorganen har samma arbete att undersöka din kompetens oavsett om du i slutänden
uppfyller kraven eller inte.
Välkommen att göra din ansökan. Du gör den via denna länk här.
Du gör endast en ren ansökan här. När du någon dag senare fått inloggning till din kundportal, så kan
du där ladda upp dina intyg mm till oss (se nedan).

Det du ska förbereda är följande:
1) Kopior på eventuell grundutbildning inom bygg, anläggningsteknik eller installation
2) Kopior på tjänstgöringsintyg som styrker dina arbetsuppgifter och tiden (åren) för dessa
3) Projektlista som beskriver typ av projekt (t ex Stambyte 3-vån flerfamiljshus), din roll och tiden(t ex
projektledare 11 mån) och referenser (t ex Beställare Karl Karlsson, mobil: xxx-xx xx xx). Blankett
finns på vår hemsida.
4) Lämplighetsintyg. Någon som känner väl till ditt arbete styrker din lämplighet som blivande KA.
Blankett finns på vår hemsida.
5) När det gäller kunskapsprov så rekommenderar vi att du inväntar besked från din handläggare att
du kan bli certifierad, innan du bokar tid för tentamen. När du väl bokar tentamen kan du göra det
hos oss direkt (tentamen.person@ri.se) eller via utbildningsföretag (Här kan du tentera).

Har du frågor till oss kan du mejla dessa via fragor.person@ri.se

Hem

