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Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer 
på passagerarfartyg 

Bakgrund 

Det har fattats beslut inom IMO
1
 om ett nytt tillägg i STCW

2
 gällande en ny 

förtrogenhetsutbildning för agerande vid nödsituationer på passagerarfartyg. 

Syftet med regeländringen är att öka antalet personer ombord som är 

förtrogna med åtgärder för att skydda passagerare vid en nödsituation. 

Tillägget i STCW-konventionen och – koden träder ikraft 1 juli 2018. 

Vilka fartyg och vilken personal berörs? 

Förtrogenhetsutbildningen för nödsituationer på passagerarfartyg medför 

krav om utbildning och intyg för all personal som ska tjänstgöra ombord på 

passagerarfartyg i närfart eller mer vidsträckt fart, och på passagerarfartyg 

med tillåtet passagerarantal överstigande 500 i inre fart. 

Utbildning och intyg 

Den nya förtrogenhetsutbildningen kommer att anordnas av rederiet och ske 

ombord i aktuellt fartyg. Rederiet utfärdar ett intyg över fullgjord 

förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg. 

Förtrogenhetsutbildningen ska kunna anpassas efter vad man har för roll 

ombord, men är generellt inriktad på följande: 

 Säkerhetsfunktioner ombord 

 Placering av säkerhets- och nödutrustning 

 Personalens uppträdande vid en nödsituation 

 Kommunikation med passagerare vid en nödsituation 

                                                 
1
 International Maritime Organization 

2
 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers 
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Övrigt 

Transportstyrelsen har för avsikt att låta de nya reglerna träda ikraft 1 

januari 2018 så att det ska finnas tid att utbilda personal innan kraven träder 

ikraft 1 juli 2018. 

Ett föreskriftsförslag som i detalj kommer beskriva kraven gällande 

förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg kommer att 

skickas ut på extern remiss under hösten 2017.  

Denna information kommer även att finnas på Transportstyrelsens webbsida 

för ombordanställda.  
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