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Abstract  

Huvudfrågeställningen i studien var om Sjöfartshögskolan i Kalmar kursplaner uppfyller de krav 

som ställs i STCW del A-III/1 på utbildningsprogrammen för sjöingenjörer. Syftet med arbetet 

var att verifiera Sjöfartshögskolan i Kalmars kursplaners uppfyllelse av STCW-kraven enligt del 

A-III/1 för sjöingenjörer. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie där de i 

STCW uppställda kraven enligt del A-III/1 studerades och jämfördes med kursplanerna inom 

utbildningsprogrammet för sjöingenjörer på Sjöfartshögskolan i Kalmar.  Resultatet som 

framkom var att 72 % av kraven i A-III/1 var uppfyllda i kursplanerna för 

Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar. Min rekommendation är att kursplanerna ses över och 

justeras för att bättre stämma överens med STCW-kraven, för att säkerhetsställa att kvaliteten 

på utbildningen är hög och konstant. 
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Abstract  

The main question formulation of this essay was whether the requirements stated in the STCW 

code section A-III/1 are fulfilled by the syllabi of the Marine Engineering programme at the 

Kalmar Maritime Academy. The cause was to verify how well the syllabi of the Marine 

Engineering programme fulfill the requirements stated in the STCW code, section A-III/1. The 

method used was a qualitative study of literature where requirements in the STCW code, 

section A-III/1 were studied and compared with the syllabi. The result was that 72 % of the 

requirements stated in A-III/1 were fulfilled by the syllabi of the marine engineering program. 

My recommendation is that the syllabi are looked over and adjusted to better meet the 

requirements of the STCW-code to ensure that the quality of the program is high and constant. 
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Definitioner och förkortningar 

STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers. 

IMO: International Maritime Organization. 

ISM: International Safety Management Code 

PID-regulator: Proportionell integrerande deriverande regulator 

Kursplan: Dokument som beskriver en kurs syfte, innehåll, förkunskapskrav, med mera. 

Hp: Högskolepoäng. 

HLR: Hjärt-lungräddning 

EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon 

SART: Search and Rescue Transponder 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns två skolor i Sverige som utbildar sjöbefäl; Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers i 

Göteborg. Sjöfartshögskolan i Kalmar är en del av Linnéuniversitetet som är ett statligt 

universitet (Universitetskanslersämbetet, 2016). 

 

En sjöbefälsskola måste uppfylla kraven ställda i STCW-koden för att kunna utbilda sjöbefäl. De 

båda sjöbefälsskolorna är godkända av Transportstyrelsen (Transportstyrelsen, 2016) som är 

den myndighet utfärdar behörigheter och certifikat till sjöbefäl som uppfyller kraven. STCW 

står för ”International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers” och är namnet på det internationella regelverk som styr utbildningen av 

sjöpersonal. Det är en konvention som är skapad av FN:s sjöfartsorgan IMO och infördes 1978. 

Den senaste omarbetningen skedde 2010, och heter STCW-Manilla. Syftet med STCW är att 

sjöfartsutbildningar ska vara likartade, oavsett utbildningsplats. De flesta FN-stater har antagit 

konventionen (IMO, 2016). Den del i STCW-koden som tas upp i denna studie heter A-III/1 och 

behandlar kunskapskraven för vaktgående maskinbefäl (IMO, 2011).  

 

En kursplan är ett dokument som beskriver en kurs syfte, innehåll, förkunskapskrav, med mera. 

Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vilken form av undervisning och 

examination en antagen elev eller student är utlovad (Högskoleförordning, 1993).  

 

Det finns inget publicerat om hur kursplanerna för Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar uppfyller 

STCW-kraven på Sjöfartshögskolan i Kalmar. På Transportstyrelsens webbsida står det att 

sjöbefälsskolor ska uppfylla kraven i STCW-konventionen, inte specifikt om kursplaner. 

Eftersom kursplanerna ska spegla kursernas innehåll, och kurserna ska utbilda studenten 

utifrån dom krav som står i STCW, så borde rimligtvis även innehållet i kursplanerna täcka de 

krav som är ställda i STCW. Detta arbete ska ge studenter och lärare information om 

överenstämmelsen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att verifiera Sjöfartshögskolan i Kalmars uppfyllelse av STCW-kraven i del 

A-III/1 i utbildningen för sjöingenjörer. För att uppnå syftet med studien ställs följande frågor: 

 

Till vilken procentuell grad uppfyller kursplanerna på Sjöfartshögskolan i Kalmar de krav som 

ställs i STCW på utbildningsprogrammet för Sjöingenjörer? Hur stor procentuell del av kraven 

är uppfyllda? 

 

Hur stor andel av STCW-kraven är uppfyllda av kursplaner i programutbildningen (180 

högskolepoäng), och hur stor andel är uppfyllda av fristående kurser? 

 

 1.3 Avgränsning 

Endast kursplaners uppfyllelse av STCW-kraven skall undersökas, inte om undervisningen 

täcker in alla kraven. Endast del A-III/1 i STCW-koden kommer att undersökas. Kursplanerna 

som undersöks tillhör utbildningsplanen YGSIF-3 för Sjöingenjörsutbildningen på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. 
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2. Metod 

Detta arbete är en allmän litteraturstudie där de i STCW uppställda kraven i del  

A-III/1 studerats och jämförts med kursplanerna för Sjöingenjörsprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

 

Erikson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en allmän litteraturstudie kan 

benämnas litteraturöversikt, litteraturgenomgång eller forskningsöversikt. Vidare skriver de att 

syftet med en litteraturstudie kan vara att sammanställa en beskrivande bakgrund eller att 

beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Metoden blev vald eftersom beskrivning av 

metoden stämmer överens med studiens mål. 

 

STCW-kraven i delen i A-III/1 har översatts till svenska, och har därefter gåtts igenom ett efter 

ett för att hitta kursplaner som motsvarar kraven. Datasökningar har utförts i alla kursplanerna 

från utbildningsplanen YGSIF-3 där nyckelord från STCW-kraven i A-III/1 har använts som 

sökord. Hänsyn har tagits till huruvida kursplanerna ingår i de 180 poängen som ingår i 

programutbildningen eller ej.  
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3. Resultat 

Resultatdelen inleds med varje huvudrubrik för de olika kategorier av STCW-krav som finns i 

STCW A-III/1. Under varje huvudrubrik finns 3 underrubriker. Den första underrubriken 

”Kompetenskrav” är en sammanfattning av kravet eller kraven. Under den andra 

underrubriken ”Kunskap, förståelse och färdighet” presenteras varje krav mer detaljerat. Den 

tredje underrubriken talar om vilka kursplaner och vilka stycken i kursplanerna som uppfyller 

STCW-kravet.  

 

I kapitel 3.5 presenteras varje krav var för sig med den eller de kursplaner som uppfyller kravet 

nämnda under. Detta för att läsaren på ett mer överskådligt sätt ska kunna se vilka kursplaner 

som uppfyller kraven. 

 

Resultatdelen avslutas i kapitel 3.6, med två diagram som på ett överskådligt sätt illustrerar 

resultatet. 

 

3.1 Maskinteknik på operativ nivå 

3.1.1 Kompetenskrav 

Att hålla en säker ingenjörsvakt. 

 

3.1.2 Kunskap, förståelse och färdighet 

 Genomgående kunskap om regler som skall följas under en ingenjörsvakt, inkluderat: 

1. plikter associerade med att överta och acceptera en vakt 

2. rutinuppgifter åtagna under en vakt 

3. underhåll av maskinloggböcker och betydelsen av gjorda mätningar 

4. plikter associerade med att överlämna vakten 

 

Säkerhet och nödprocedurer; byte mellan automatik till lokal styrning av alla system. 
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Säkerhetsåtgärder att följa under en vakt och omedelbara handlingar som skall utföras i fall av 

brand eller olycka, med särskilt avseende till oljesystem. 

 

Resursförvaltning i maskinrummet 

 

Kunskap om regler för resursförvaltning i maskinrummet, inkluderat: 

1. fördelning, tilldelning och prioritering av resurser 

2. effektiv kommunikation 

3. bestämdhet och ledarskap 

4. uppnå och behålla medvetenhet av situationen 

5. medvetenhet av arbetslagets erfarenhet 

 

3.1.3 Uppfyllelse i kursplaner 

Kraven i punkt 1 och 2 och .4 i 3.1.2 kan anses vara uppfyllda av 1FT24U Fartygsdrift, 5 hp som 

innehåller ”rutiner och ansvarsförhållande vid bemannad och obemannad drift enligt 

Sjöfartsverkets föreskrift om vakthållning”. I Sjöfartsverkets föreskrifter finns rubriken 

”Övertagande av vakten” som behandlar detta (SJÖFS 2005:7).  

 

Punkt 3 i 3.1.2 kan anses vara uppfylld i 1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp, där 

”fartygsteknisk driftdokumentation och prestandatester” ingår. Man förväntas även kunna 

”analysera och tolka fartygstekniska mät och driftvärden och utifrån dessa vidta 

ändamålsenliga fartygstekniska åtgärder”. 

 

Övriga numrerade punkter i 3.1.2 kan ej anses vara uppfyllda av det som står i kursplanerna. 

 

Den fristående punkten ”säkerhet och nödprocedurer; byte mellan automatik till lokal styrning 

av alla system” går inte att hitta i någon kursplan, däremot kan den anses vara delvis uppfylld i 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp som har kravet att studenten ska kunna 

allmänt redogöra för hur nödstyrning samt nödmanövrering av huvudmaskinen utförs. 

1SÄ51U Brandskydd 2, 2 hp innehåller ”brandbekämpning ombord”. Efter kursen ska man 

kunna ”använda brandskydds och brandbekämpningsutrustning” och ”vidta relevanta åtgärder 

vid händelse av brand, inbegripet farligt gods, olja, kem och gasbränder”.  
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Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp har som mål att studenten ska kunna 

”säkert hantera och använda överlevnadsutrustning”, ”redogöra för grundläggande 

brandsläckningsmetoder”, ”genomföra brandsläckning och rökdykning” och ”utföra första 

hjälpen enligt LABCDE inklusive HLR med AED”. Även kursen 1FF11I Fartygs och 

verkstadsförlagd utbildning, 30 hp innehåller punkter där man ska kunna ”redogöra för olika 

larmsignaler, utrymningsvägar samt sin egen uppgift i en nödsituation och utrymningsvägar” 

och ”använda fartygets brandsläckningsutrustning samt redogöra för brandskyddet ombord”.  

 

Dessa kurser kan anses uppfylla kravet om säkerhetsåtgärder att följa under en vakt i 3.1.2. 

 

Kursen 1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp kan anses uppfylla kraven i punkt 2 och 3 om 

resursförvaltning, i och med att man förväntas kunna ”analysera situationer som inbegriper 

beslutsfattande, grupprocesser, kommunikation och administration relaterat till sjöfarten”.  

Punkt 1, 4 och 5 i 3.1.2 går inte att finna i kursplanerna. 

 

3.1.4 Kompetenskrav 

Använda engelska i skriftlig och muntlig form. 

 

3.1.5 Kunskap, förståelse och färdighet 

Adekvat kunskap om det engelska språket, för att befälet ska kunna använda ingenjörsskrifter 

och för att kunna utföra ingenjörsuppgifter. 

 

3.1.6 Uppfyllelse i kursplaner 

Efter att ha läst kursen 1FT04I Maritim teknisk Engelska I, 3 hp ska man kunna ”förklara och 

behandla förekommande engelsktekniskt språkbruk och terminologi, både muntligt och 

skriftligt” och kunna ”strukturera och formulera en formellt strukturerad teknisk rapport.” 

Efter den uppföljande kursen 1NA64U Maritim Engelska II, 4 hp ska studenten kunna 

”analysera maritimt textmaterial” och kunna ”motivera åsikter och redovisa handlingar i 

muntlig och skriftlig form”. Dessa kurser kan tillsammans anses uppfylla STCW-kravet i 3.1.5. 
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3.1.7 Kompetenskrav 

Använda inbyggda kommunikationssystem. 

 

3.1.8 Kunskap, förståelse och färdighet 

Användande av alla kommunikationssystem. 

 

3.1.9 Uppfyllelse i kursplaner 

Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp innehåller ”rutiner vid nödsituationer” 

där delen ”utrymningsvägar, intern kommunikation och larmsystem” finns med. 

Kursen 1SÄ51U Brandskydd 2, 2 hp innehåller ”kommunikation och koordination mellan 

räddningsenheter”. Efter kursen 1FT54I Driftoptimering och felsökning 4 hp ska studenten 

kunna ”analysera och organisera tillgängliga resurser med avseende på fartygsteknik, miljö och 

sjösäkerhet via god kommunikation, lagarbete och gruppsamverkan”. Den innehåller även 

”ledarskap och kommunikation såsom Engine Room Resource Management (ERM)”. 

 

Tillsammans kan dessa kursplaner anses uppfylla kravet om kommunikationssystem i 3.1.8. 

 

3.1.10 Kompetenskrav 

Manövrera huvud och hjälpmaskiner med tillhörande styrsystem. 

 

3.1.11 Kunskap, förståelse och färdighet 

Grundläggande uppbyggnad och manövreringsprinciper för maskinsystem, inkluderat: 

1. marina dieselmotorer 

2. marina ångturbiner 

3. marina gasturbiner 

4. marina pannor 

5. axelinstallationer, propeller inkluderat 

6. övriga hjälpsystem, inkluderat pumpar, kompressorer, separatorer, evaporatorer, 

värmeväxlare, kylmaskiner, luftkonditionering och ventilationssystem 

7. styrmaskin 

8. automatiska reglersystem 
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9. vätskeflöden, och egenskaper hos smörjoljor, bränsle och kylsystem 

10. däcksmaskineri  

 

Säkerhets och nödprocedurer för manövrering av framdrivningsmaskineri, inklusive 

styrsystem. 

 

Förberedelse, manövrering, felsökning och nödvändiga åtgärder för att förhindra skada för 

följande maskinkomponenter och reglersystem: 

1. huvudmaskin och tillbehör 

2. ångpannor och tillbehör samt ångsystem 

3. hjälpmaskiner och tillhörande system 

4. Övriga system, såsom kylmaskiner, luftkonditionering och ventilationssystem 

 

3.1.12 Uppfyllelse i kursplaner 

Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har som moment att studenten 

ska kunna 

”demontera och återmontera mindre dieselmotor vad avser vevrörelse, cylinderhuvud 

och transmission”. Kursen 1FT23U Förbränningsmotorer, 5 hp har som mål att studenten ska 

kunna ”förklara och beskriva förbränningsmotorers arbetssätt och styrning” och innehåller 

”kolvmotor och gasturbinprocesser” och 

”konstruktion och arbetssätt för kolvmotorer och gasturbiner”. 

 

Dessa kurser kan anses täcka kraven i punkt 1 och 3 i 3.1.11. 

 

Kursen 1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp har som mål att studenten ska kunna 

”redogöra för ånganläggningars uppbyggnad, komponenter och funktion” och 

”tillämpa grundläggande ång och värme teknisk beräkning på ånganläggningar och 

dess huvudkomponenter” och innehåller 

”ånganläggningar och dess arbetssätt, konstruktion, komponenter, 

säkerhetsutrustning och regelverk”. Kursen 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har målet att studenten ska kunna 

”redogöra för fartygets ång, varmvatten eller hetoljeanläggning”. 
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Dessa kurser täcker kravet för punkt 4 och delvis kravet för punkt 2 i 3.1.11. Det står inget 

specifikt i kursplanerna om ångturbiner, men en ånganläggning kan innehålla en ångturbin 

(Donald, 1977) och en ånganläggning innehåller i de flesta fall en ångpanna (Milton, 1970). 

Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har målet att studenten ska 

kunna ”grundläggande redogöra för huvudmaskineriets axelarrangemang”. Kursen 

1FT52I Fartygs miljöpåverkan, 8 hp innehåller ”grundläggande propellerteori”. 

 

Dessa kurser kan anses täcka kravet för punkt .5 i 3.1.11. 

 

Punkt 6 i 3.1.11 kan delvis anses vara täckt av kurserna: 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp med målet att studenten ska kunna 

”förklara drifttekniska förutsättningar och situationer för fartygsmaskinerier” och 

”operativt handha fartygsmaskineri med därtill hörande utrustning med hänsyn 

taget till sjösäkerhet, driftsekonomi och miljö”. 

 

1FT12U Pump och fläktteknik, 6 hp med målet att studenten ska kunna 

”förklara vanligt förekommande pumpars och fläktars funktion och arbetssätt”. 

 

1FT01U Pneumatik, 3 hp med innehållet 

”grundläggande pneumatik samt komponenter i pneumatiska system” och 

”deplacerande kompressorer, konstruktion och arbetssätt”. 

 

1FT13U Maritim förbränningsteknik, 4 hp som innehåller 

”fartygs bränslebehandling omfattande separering, centrifugering och filtrering”. 

 

1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp som innehåller 

”industriella värmeväxlare, dess egenskaper och användningsområden” och 

”värmeöverföring vid medströms, motströms och tvärströmsvärmeväxlare” 

 

1FT42U Kylteknik och ventilation, 4 hp som innehåller 

”kylanläggningars uppbyggnad och komponenter”, 

”drift och felsökning i kyl och värmepumpsanläggningar” och 

”ventilation; system och komponenter i olika typer av applikationer”. 
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1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp med målet att studenten ska kunna 

”redogöra för fartygets kyl/frys och luftkonditioneringssystem”. 

 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp som innehåller ”ventilationssystem” och ”ventilationsutrustning”. 

 

Den del i punkt 6 i 3.1.11 som inte finns nämnt i kursplanerna är den om evaporatorer. 

 

Det finns inget nämnt om styrmaskiner, därför kan kravet i punkt 7 i 3.1.11 ej anses vara 

uppfylld. 

 

Kursen 1ER22U Mät och Reglerteknik, 7 hp har som mål att studenten ska kunna 

”förklara relevanta reglerkonfigureringar och komponenter i ett reglersystem”.   

 

Denna kursplan kan anses täcka kravet i punkt 8 i 3.1.11. 

 

Punkt 9 i 3.1.11 kan delvis anses vara uppfylld i kursen 1FT12U Pump och fläktteknik, 6 hp som 

innehåller ”hydromekaniska beräkningar som innefattar, viskositet, vätskekraft mot plan yta, 

lyftkraft i fluid, kontinuitetsekvationen, Bernouillis ekvation, laminär och turbulent strömning 

samt motstånd i rörledningar och ventiler.”, 1FT13U Maritim förbränningsteknik, 4 hp som 

innehåller ”flytande och gasformiga bränslens karakteristiska egenskaper och standard” och 

1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp som har kravet att eleven ska kunna ”redogöra för 

värmeöverföring med olika typer av värmeväxlare samt olika tekniker vid värmeöverföring 

med värmeväxlare”. Egenskaper hos smörjoljor däremot tas inte upp i någon kursplan, med 

undantag för kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp som under rubriken 

”säkerhet på tankfartyg” har innehållet 

”fysikaliska egenskaper hos olja, kemikalier och gaser, ångtryck och temperatur, 

elektrostatiska uppladdningsegenskaper, kemiska symboler.”, vilket bör syfta på oljans 

egenskaper ur en säkerhetssynvinkel, med tanke på kursplanens rubrik, och inte ur en 

maskinteknisk synvinkel, som detta krav bör syfta på, med tanke på kravets rubrik. 

Punkt 10 ”däcksmaskineri” i 3.1.11 går inte att hitta i någon kursplan. 

 

”Säkerhets och nödprocedurer för manövrering av framdrivningsmaskineri, styrsystem 

inkluderat.” kan anses uppfyllas av kursen 1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning,  
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30 hp där studenten efter avslutat kurs förväntas kunna ”redogöra för hur nödstyrning samt 

nödmanövrering av huvudmaskinen utförs”. Delen om styrsystem kan anses vara uppfylld i 

1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3 hp med målet att studenten ska kunna 

”redogöra för styrsystems funktion och kommunikation” och 

1ER53T Programmerbara Styrsystem II, 3 hp med målet att studenten ska kunna 

”redogöra för funktioner och arbetssätt för styrsystem”. 

 

Förberedelse, manövrering, felsökning och nödvändiga åtgärder för att förhindra skada för 

följande maskinkomponenter och styrsystem: 

Kursen 1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp har som mål att studenten ska kunna 

”beskriva driftoptimering av huvud och hjälpmaskiner samt övriga fartygssystem” och ”värdera 

maskineriets prestanda samt åtgärda fel på maskineri och teknisk utrustning” samt innehåller 

”drift och felsökning inom fartygsmaskineri” och ”driftoptimering av fartygsmaskineri och 

fartygsteknisk utrustning”. 

 

Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har målet att studenten ska 

kunna ”redogöra för och handha fartygets huvudmaskineri och dess kringutrustning”, 

”grundläggande redogöra för huvudmaskineriets axelarrangemang” och ”redogöra för hur 

nödstyrning samt nödmanövrering av huvudmaskinen utförs”. 

 

Kursen 1FT24U Fartygsdrift, 5 hp innehåller ”driftsättning, driftstörning och avställning av 

fartygsmaskineri med därtill hörande utrustning i fartygsteknisk simulatormiljö”. 

 

Dessa kurser kan anses uppfylla kravet i punkt 1 i 3.1.11 om kunskap om huvudmaskin och 

tillbehör. 

 

Kursen 1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp har som mål att studenten ska kunna 

”redogöra för ånganläggningars uppbyggnad, komponenter och funktion” och innehåller 

”ånganläggningar och dess arbetssätt, konstruktion, komponenter, säkerhetsutrustning och 

regelverk”. Denna kurs tillsammans med 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

kan anses uppfylla kravet i punkt 2 om ångpannor och ångsystem i 3.1.11. 
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Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har som mål att studenten ska 

kunna ”i detalj redogöra för och handha fartygets hjälpmaskiner och dess kringutrustning”. 

Denna kurs tillsammans med 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp kan anses 

uppfylla kravet i punkt .3 om hjälpmaskiner med tillhörande system i 3.1.11. 

 

Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har som mål att studenten efter 

avslutad kurs ska kunna ”i detalj redogöra för fartygets kyl/frys och 

luftkonditioneringssystem”. 

 

Kursen 1FT42U Kylteknik och ventilation, 4 hp har som mål att studenten ska kunna ”förklara 

kylteknik och ventilation genom att redogöra ämnets grundläggande 

terminologi”, ”förklara grundläggande system samt komponenters funktion i en kyl och 

ventilationsanläggning” och ”identifiera felsymptom och utefter dessa bedöma lämpliga 

åtgärder i en kylanläggning”. 

 

Dessa kurser kan tillsammans med 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp kan 

anses uppfylla kravet i punkt 4 om övriga system, såsom kylmaskiner, luftkonditionering och 

ventilationssystem i 3.1.11. 

 

3.1.13 Kompetenskrav 

Manövrera bränslesystem, smörjoljesystem, ballastsystem och andra pumpsystem och 

tillhörande reglersystem. 

 

3.1.14 Kunskap, förståelse och färdighet 

Driftkaraktäristik på pumpar och rörsystem, reglersystem inkluderat. 

 

Drift av pumpsystem: 

1. Rutinmässiga pumpmanövrar 

2. Manövrering av länsvatten-, ballast- och lastpumpsystem 

 

Länsvattenseparatorers (eller liknande system) krav och drift. 
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3.1.15 Uppfyllelse i kursplaner 

Att ha kunskap om driftkaraktäristik på pumpar och rörsystem kan antas uppfyllas av 1FT12U 

Pump och fläktteknik, 6 hp som innehåller ”vanligt förekommande pumpars och fläktars 

verkningssätt.”, parallellkoppling och seriekoppling av motstånd samt pumpar och fläktar.”, 

”turbomaskiners verkningssätt: energiutbyte mellan fluid och skovelhjul, likformighetslagar, 

affinitetslagar, specifikt varvtal”. 

 

Kursen 1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp innehåller ”pumpanläggningar för last och barlasthantering” 

och ”rörsystem för last och Barlasthantering”, ”barlasthantering”, ”Oil Discharge Monitoring 

and Equipment (ODME)”, ”oljedagbok” och simulatorövningar. Kursen täcker krav 1 och 2 samt 

”länsvattenseparatorers (eller liknande system) krav och drift”. 

 

 

3.2 Elektroteknik och reglerteknik på operativ nivå 

3.2.1 Kompetenskrav 

Manövrera elektroteknisk utrustning och styrsystem. 

 

3.2.2 Kunskap, förståelse och färdighet 

Grundläggande konfigurationer och manövreringsprinciper på följande elektrotekniska 

utrustning och styrsystem: 

1. elektroteknisk utrustning: 

1a. generator och distributionssystem 

1b. förberedelse, start, parallellkörning och byte av generatorer 

1c. elektriska motorer och startmetodik 

1d. högspänningsinstallationer 

1e. sekventiella styrsystem och tillhörande systemkomponenter 

2 elektronisk utrustning: 

2a. karaktäristik hos grundläggande elektroniska kretskomponenter 

2b. flödesscheman för styr- och reglersystem. 
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2c. funktioner, karaktäristik och egenskaper hos styrsystem för maskinkomponenter, 

inkluderat huvudframdrivningsanläggningens manövreringsstyrning och ångpannors 

automatiska reglering 

3. reglersystem: 

3a. diverse automatiska reglermetodiker och karakteristik 

3b. Proportionell Integrerande Deriverande (PID) regulators karaktäristik och tillhörande 

systemkomponenter för processtyrning 

 

3.2.3 Uppfyllelse i kursplaner 

Kursen 1ER11U Elkraft, fartyg, 6 hp innehåller ”generatorteori, impedans, magnetisering och 

märkdata”, ”samkörning av generatorer, spänningsreglering och synkronisering”, ”diesel, turbo 

och axelgeneratorer”, ”trefassystem, Y och Deltakoppling” och ”principer för generatorer och 

motorer (AC och DC)” som kan anses täcka kraven i punkt 1a, 1b och 1c i 3.2.2. 

 

Kursen 1ER21U Elsystem och felsökning, 6 hp tar visserligen upp elsystem, men ordet 

”högspänning” går inte att finna i någon kursplan, varför punkt 1d i 3.2.2 ej kan anses vara 

uppfylld. 

 

Kursen 1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3hp innehåller ”kombinatorisk och sekventiell 

styrning”, vilket uppfyller punkt 1e i 3.2.2. 

 

Kursen 1ER02U Elteknik, 6 hp innehåller ”kretsteori” och man ska efter avslutat kurs kunna 

”utföra beräkningar på lik och enfasiga växelströmskretsar med hjälp av kretsteorier” och 

”redogöra för grundläggande analoga elektronikkomponenters funktion och användning”. 

 

Efter att ha genomgått kursen 1ER41T Analog och kraftelektronik, 3 hp förväntas man kunna 

”utföra grundläggande beräkning och felsökning samt kontrollmätningar av elektronikkretsar” 

och ”använda mätinstrument för att studera kraftelektroniska kretsar och kopplingar”. Dessa 

kurser kan tillsammans anses täcka kravet för punkt 2a i 3.2.2. 

 

1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3 hp innehåller ”programspråken FBD, ST och SFC”. 

Programmeringsspråket SFC kan liknas med ett flödesschema i sin uppbyggnad (Lewis, 1998). 

Man ska efter avslutad kurs kunna ”tillämpa Boolesk algebra, relevanta talsystem och utföra 
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grundläggande programmering av styrsystem”. Detta får antas uppfylla kravet i punkt 2b i 

3.2.2. 

 

Kursen 1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3 hp innehåller ”programmering av styrsystem” 

och kursen 1ER53T Programmerbara Styrsystem II, 3 hp innehåller ”programmeringsövningar 

och problemlösningar i styrsystem”, ”drift av styr, övervaknings och alarmsystem” och 

”styrprinciper, förregling och sekvens”. Dessa kurser, tillsammans med 1FT54I Driftoptimering 

och felsökning, 4 hp som innehåller ”driftoptimering av fartygsmaskineri och fartygsteknisk 

utrustning” får antas uppfylla kravet i punkt 2c i 3.2.2. 

 

Kursen 1ER53T Programmerbara Styrsystem II, 3 hp innehåller ”programmeringsövningar och 

problemlösningar i styrsystem”, ”drift av styr, övervaknings och alarmsystem” och 

”styrprinciper, förregling och sekvens” samt ”villkorstyrning”. Detta kan antas uppfylla kravet i 

punkt 3a i 3.2.2. 

 

Kursen 1ER22U Mät och Reglerteknik, 7 hp innehåller ”regleringsprinciper för diskontinuerliga 

och kontinuerliga regulatorer”, ”framkoppling, kaskadreglering och kvotreglering”, ”grunder 

för adaptiv reglering och filter”, ”optimering, justering och uppbyggnad av reglersystem” och 

”reglertekniska komponenter”. Då dessa moment innefattar PID-regulatorer (Malmberg, 

2004), får krav 3b i 3.2.2 anses vara uppfyllt. 

 

3.2.4 Kompetenskrav 

Underhåll och reparation av elektroteknisk utrustning. 

 

3.2.5 Kunskap, förståelse och färdighet 

Säkerhetskrav för arbete med elektriska system ombord, inklusive säker avskiljning av elektrisk 

utrustning innan personal tillåts arbeta med sådan utrustning. 

 

Underhåll och reparation av elektrisk systemutrustning, eltavlor, elmotorer, generatorer och 

elektriska likströmssystem och utrustning. 

Detektering av elektriska fel, lokalisering av fel och åtgärd för att hindra skada. 
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Uppbyggnad och användning av elektrisk test och mätutrustning 

Funktion och prestandatest av följande utrustning och dess konfigurering: 

1. övervakningssystem 

2. automatisk regleringsutrustning 

3. skyddsutrustning 

 

Tolkning av elektrotekniska ritningar. 

 

3.2.6 Uppfyllelse i kursplaner 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp har som mål att studenten efter avslutad kurs ska kunna ”med 

säkerhet utföra ombord vanligen förekommande elarbeten” och ”tillämpa säkerhetsrutiner, 

lagar och föreskrifter vid arbete i en starkströmsanläggning”. 1FF21I Fartygs och 

verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har som mål att studenten efter avslutad kurs ska kunna 

”redogöra för hur fartygets grundläggande elsystem är uppbyggt samt uppvisa ett gott 

säkerhetstänkande vid arbeten i elanläggningar”. Kursen 1ER21U Elsystem och felsökning, 6 hp 

innehåller ” nationella och internationella regelverk” och ”ansvar och behörigheter”. Dessa 

kurser täcker kraven i den första punkten i 3.2.5. 

 

Kursen 2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp ger även kunskap om att ”välja lämplig metod för 

utförande av reparation och underhåll”, ”arbeta i elsystem bestående av motorer, 

generatorer, omformare med tillhörande skydd, manöver, reglerorgan och driftövervakning”, 

”välja rätt mät och provutrustning” och om att ”utföra felsökning och reparation på ombord 

förekommande manöver och övervakningssystem”.  1ER21U Elsystem och felsökning 6 hp 

innehåller ”praktisk felsökning samt drift och underhåll av elektriska anläggningar” och ”olika 

felsökningsinstrument; megger, termografi, jordfelsmätare samt elkvalitetsanalysator”. Kursen 

1ER02U Elteknik, 6 hp innehåller ”mätmetoder och mätinstrument”.  

 

Dessa kurser får anses täcka av kraven i den andra, tredje och fjärde punkten i 3.2.5. Det går 

dock inte att hitta något specifikt om underhåll och reparation av elektrisk systemutrustning, 

eltavlor, elmotorer, generatorer och elektriska likströmssystem och utrustning, men eftersom 

underhåll och reparation ändå nämns, får kravet anses vara uppfyllt. 

Kursen 2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp har som mål att studenten ska kunna ”utföra 

felsökning och reparation på ombord förekommande manöver och övervakningssystem”,  
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”utföra kontroll och felsökning samt avhjälpande underhåll på styr, regler och 

övervakningsutrustning inklusive PLC system”, ”arbeta i elsystem bestående av motorer, 

generatorer, omformare med tillhörande skydd, manöver, reglerorgan och driftövervakning” 

och ”redogöra för komponenter i elsystem såsom: kontaktorer, reläer, brytare, kablar, PLC-

system, frekvensomriktare, skyddsutrustning (säkringar, generatorskydd etc.) 

asynkronmotorer, och synkrongeneratorer”. Den innehåller även ”generatorinstallation med 

generatorskydd (backeffekt, frekvens, spännings och strömskydd), fasningsutrustning, aktiv 

och reaktiv effektfördelning” och ett ”större projektarbete inriktat på konstruktion, 

installation, dokumentation och felsökning av ett typiskt fartygs elsystem inkluderande 

generering, skydd, jordfelsövervakning, styrning, drivning, fördelning och konsumtion.”. Dessa 

kurser får anses täcka kraven för delpunkterna 1, 2 och 3 i 3.2.5. 

 

Kursen 1ER21U Elsystem och felsökning, 6 hp innehåller ”elschema, ritningar och 

elschemaläsning” och ”dokumentation av elektriska anläggningar” och kursen 2FF32I 

Tillämpad elteknik, 15 hp har som mål att man ska kunna ”tillämpa elscheman i praktiken”. 

Dessa kurser får anses täcka den sista punkten om ” tolkning av elektrotekniska ritningar” i 

3.2.5. 

 

3.3 Underhåll och reparation på operativ nivå 

 

3.3.1 Kompetenskrav 

Lämpligt användande av handverktyg, maskinverktyg och mätinstrument för tillverkning och 

reparation ombord. 

 

3.3.2 Kunskap, förståelse och färdighet 

Egenskaper och begränsningar av material som används i byggande och reparation av fartyg 

och utrustning. 

 

Egenskaper och begränsningar av metoder att använda för tillverkning och reparation. 

 

Egenskaper och parametrar att beakta vid tillverkning och reparation av system och 

komponenter. 
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Metoder för att utföra säkra nöd/tillfälliga lösningar. 

 

Säkerhetsåtgärder att tillämpa för att säkerhetsställa en säker arbetsmiljö för användande av 

handverktyg, maskinverktyg och mätinstrument. 

 

Användande av handverktyg, maskinutrustning och mätutrustning. 

 

Användande av olika tätningar och packningar. 

 

3.3.3 Uppfyllelse i kursplaner 

Kursen 1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp innehåller ”egenskaper och 

användningsområde hos metalliska och icke metalliska material”, ”värmebehandling av 

metaller”, ”materialprovning” och ” egenskaper och användningsområde för kompositer”. 

 

Denna kurs kan anses uppfylla den första punkten i 3.3.2.  

 

1DU15D Underhållsteknik, 6 hp innehåller ”reparationsmetoder för mekaniska komponenter” 

och ”instrument och utrustning för konditionskontroll, inklusive praktisk hantering såsom 

axeluppriktning, vibrationer, vibrationsmätmetoder och frekvensanalys av vibrationer, samt 

vibrationers påverkan på mekaniska komponenter”. 

 

Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har som mål att studenten ska 

kunna: ”utföra enklare reparationer och nytillverkning”, ”använda vanligt förekommande 

verkstadsutrustning i filarverkstad, maskinverkstad, svetsverkstad, rörverkstad, 

värmebehandlingsverkstad, samt motorverkstad” och ”använda olika underhållsmetoder som 

förekommer inom varvsindustrin”. Dessa två kurser uppfyller den andra och tredje punkten i 

3.3.2. 

 

Den fjärde punkten i 3.3.2, ”metoder för att utföra säkra nöd/tillfälliga lösningar”, uppfylls inte 

av någon kursplan. 

 

Kursplanen 1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp nämner att den praktiska 

delen på delkurs fartygsförlagd utbildning 1, 12 hp, ”skall vara inriktad på maskinrumsarbete 
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(motormansarbete) och säkerhet ombord”. Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd 

utbildning, 45 hp innehåller en svetsverkstadskurs med ”information om skyddsföreskrifter och 

utrustningshandhavande”. 

 

Dessa kurser kan bara delvis anses uppfylla kravet i den femte punkten i 3.3.2, eftersom det 

inte är nämnt något specifikt om säkerhet vid användande av handverktyg. 

 

Kravet om användande av handverktyg, maskinutrustning och mätutrustning kan anses 

uppfyllt av 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp som innehåller delkursen 

kvalificerad verkstad 2, 13 hp. Denna delkurs innehåller rubrikerna: rörverkstad, svetsverkstad, 

filar- och monteringsverkstad, motorverkstad och maskinverkstad. Dessa delar av kursen kan 

anses täcka kravet, med innehåll som ”hårdlödning med olika typer av lod samt mjuklödning”, 

”svetsning och skärning med gas”, ”metallbågssvetsning”, ”borrning, gängning, filning, slipning, 

bandsågning”, ”demontera och återmontera mindre dieselmotor vad avser vevrörelse, 

cylinderhuvud och transmission”, ”allmänna mätkontroller med mikrometer och indikatorer”, 

”supportsvarvens konstruktion och användning” och ”arbete i fräsmaskin”. Det finns inget 

specificerat om användning av handverktyg, men eftersom handverktyg är nödvändiga i flera 

av momenten, till exempel ”demontera och återmontera mindre dieselmotor vad avser 

vevrörelse, cylinderhuvud och transmission” (Calder & Nigel, 1992), så får det antas vara 

underförstått.  

 

Kravet om användandet av packningar och tätningar i 3.3.2 kan anses vara till hälften uppfyllt 

av kursplanen för 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp som innehåller 

punkten ”box och flänspackningsmaterial”. Det går inte att hitta något om tätningar i 

kursplanerna. 

  

3.3.4 Kompetenskrav 

Underhåll och reparation av maskineri och utrustning ombord. 

 

3.3.5 Kunskap, förståelse och färdighet 

Säkerhetsåtgärder att vidta för reparation och underhåll ombord, inklusive säker avskiljning av 

maskineri innan personal tillåts arbeta med sådant maskineri eller utrustning. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Calder%2C%20Nigel%22%7C%7Csl~~rl','');
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Relevanta grundläggande mekaniska kunskaper och färdigheter. 

 

Underhåll och reparation, såsom demontering, justering, och montering av maskineri och 

utrustning. 

 

Användandet av korrekta specialverktyg och mätinstrument. 

 

Konstruktionsegenskaper och val av material i byggandet av utrustning, tolkat från 

maskinritningar och handböcker. 

 

Tolkning av rörritningar, hydrauliska ritningar och pneumatiska ritningar. 

 

3.3.6 Uppfyllelse i kursplaner 

Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp innehåller ”personlig säkerhet och 

ansvar”. Kursplanen till kursen 1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp nämner 

att den praktiska delen på delkurs fartygsförlagd utbildning 1, 12 hp, ”skall vara inriktad på 

maskinrumsarbete (motormansarbete) och säkerhet ombord.” Även delkurs fartygsförlagd 

utbildning 2, 16 hp innehåller en praktisk del som är inriktad på ”maskinrumsarbete 

(motormansarbete) och 2:e fartygsingenjörens arbetsuppgifter samt säkerheten ombord.”. 

Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp innehåller en svetsverkstadskurs 

med ”information om skyddsföreskrifter och utrustningshandhavande”.  

 

Dessa kurser kan bara delvis anses uppfylla kravet i den första punkten i 3.3.5, eftersom det 

inte finns något specifikt nämnt om säkerhet vid reparation och underhåll, eller avskiljning av 

maskineri. 

 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp innehåller ”demontering och montering 

av en dieselmotorns topplock, kolv samt tillhörande delar”. Kursen 1FF21I Fartygs och 

Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har innehållet: ”demontera och återmontera mindre 

dieselmotor vad avser vevrörelse, cylinderhuvud och transmission. Översyn av 

insprutningsventiler. Justering av in och utloppsventiler”. Kursen 1DU15D Underhållsteknik, 6 

hp innehåller ”reparationsmetoder för mekaniska komponenter”. Dessa kurser kan anses täcka 
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det andra kravet i 3.3.5 som handlar om grundläggande mekaniska kunskaper och tredje 

kravet om underhåll och reparation. 

 

Det går inte att hitta något skrivet i kursplanerna om specialverktyg, så det fjärde kravet i 3.3.5 

kan ej anses vara uppfyllt. 

 

1FT12U Pump och fläktteknik, 6 hp innehåller komponenter och material i rörsystem. 1FT21U 

Hållfasthetslära och maskinelement, 5 hp innehåller ”drag och tryckbelastning, skjuvning, 

vridning, böjning, knäckning, utmattning och sammansatta spänningar” och ”maskinelement, 

hopfogningselement och transmissionselement”. 1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp 

innehåller ”egenskaper och användningsområde hos metalliska och icke metalliska material”, 

”värmebehandling av metaller”, ”materialprovning” och ”egenskaper och användningsområde 

för kompositer”.  

Dessa kurser kan anses uppfylla det femte kravet i 3.3.5. 

 

1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp har som mål att studenten ska kunna ”tolka 

komplicerade maskinritningar”. Kursen 1NA64U Maritim Engelska II, 4 hp har som mål att 

studenten ska kunna ”analysera maritimt textmaterial”. Kursen 1FT04I Maritim teknisk 

Engelska I, 3 hp har innehållet ”fartygs och sjöfartsrelaterad terminologi inkl. maskineri, 

teknisk utrustning samt fartygsbesättning och dess organisation” och ”övning i att skriva 

tekniska instruktioner och rapporter på engelska”. Dessa kurser täcker kraven om 

maskinritningar och handböcker i 3.3.5. 

 

1FT02U Hydraulik, 3 hp innehåller ”hydraulikscheman och symboler enligt ISO12191”. 1FT01U 

Pneumatik, 3 hp innehåller ”pneumatiska ritningar, scheman och symboler”. Dessa kurser 

täcker kravet om pneumatiska och hydrauliska ritningar i 3.3.5. Kravet nämner dock även 

”rörritningar”, vilket inte är nämnt i någon kursplan. Men både hydrauliska och pneumatiska 

system innehåller rör (Isaksson, 1993; Evensen, 1995). Andra kurser tar upp rör och ritningar, 

även om rörritningar inte är specifikt nämnt, såsom 1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp som innehåller 

”rörsystem för last och barlasthantering”, och ”rörsystems konstruktion, komponenter och 

material” samt 1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp som har målet att studenten ska 

kunna ”tolka komplicerade maskinritningar”. Tillsammans kan dessa kursplaner anses uppfylla 

det ställda kravet i 3.3.5. 
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3.4 Kontrollera driften av fartyget och omtanke för personer 

ombord på en operativ nivå 

3.4.1 Kompetenskrav 

Säkerhetsställa överensstämmelse med krav för förhindrande av förorening. 

 

3.4.2 Kunskap, förståelse och färdighet 

Förhindrande av förorening av den marina miljön 

 

Kunskap och försiktighetsåtgärder att beakta för att hindra förorening av den marina miljön. 

 

Anti-föroreningsförfaranden och all tillhörande utrustning. 

 

Betydelsen av förebyggande åtgärder för att skydda den marina miljön. 

 

3.4.3 Uppfyllelse i kursplaner 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp innehåller ”drifttekniska rutiner och åtgärder mot utsläpp från 

fartygs maskinrum” och ”driftpersonalens ansvar enlig lag, förordning och föreskrift och 

allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg”. 

1SÄ22I Sjö och försäkringsrätt, 5 hp innehåller ”Lag om förorening från fartyg”. 

 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp har målet att studenten ska kunna ”redogöra för internationella 

konventionen för förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL) annex I och II samt 

relevanta IMO rekommendationer för fartyg och hamnar”. 

 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp innehåller ”sjöfartens påverkan på den marina 

miljön och effekterna av förorening”, ”grundläggande miljöskyddsåtgärder och kunskaper i den 

marina miljöns komplexitet och mångfald”, ”effekter av föroreningar på människor och det 

marina livet”, ”åtgärder som ska vidtas i händelse av spill.”, ”rapportering till ansvariga 

personer” och ”förhindra sprödbrott”. Dessa kurser kan anses uppfylla alla kraven under 3.4.2. 
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3.4.4 Kompetenskrav 

Upprätthålla sjövärdigheten på fartyget 

 

3.4.5 Kunskap, förståelse och färdighet 

Stabilitet 

Arbetskunskap och tillämpning av stabilitet, trim och utmattningstabeller, ritningar och 

utrustning för utmattningsritningar. 

 

Förståelse av grundläggande konstruktion för vattentäthet. 

 

Förståelse av grundläggande åtgärder att vidta, vid händelse av partiell förlust av fullständig 

flytförmåga. 

 

Skeppkonstruktion 

Allmän kunskap av de huvudsakliga strukturella delarna av ett fartyg och de korrekta namnen 

för de olika delarna. 

 

3.4.6 Uppfyllelse i kursplaner 

1FT11U Skeppsteknik, 4 hp har som mål att studenten skall kunna ”beskriva fartygs 

huvuddimensioner och konstruktionsdelar, skrovbelastningar samt vattentäta indelningar.”, 

”beskriva relevanta nationella regler och internationella konventioner rörande fartygs 

konstruktion och stabilitet”, ”redogöra för vanliga uttryck och lämpliga åtgärder för fartyg”. 

Kursen 1FT56I Stabilitet, 2 hp har som mål att studenten ska kunna ”använda en 

skadekontrollplan”, ”beskriva skadestabilitetens olika betraktelsesätt” och ”genomföra ett 

krängningsprov med vägning för bestämmande av lätt fartygs tyngdpunktsläge och egenvikt”. 

Dessa kurser kan anses uppfylla alla kraven i 3.4.5. 

 

3.4.7 Kompetenskrav 

Förhindra, kontrollera och släcka bränder ombord. 
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3.4.8 Kunskap, förståelse och färdighet 

Brandskydd och brandsläckningsutrustning 

 

Förmåga att organisera brandövningar. 

 

Kunskap om brandklasser och brandens kemi. 

 

Kunskap om brandsläckningssystem. 

 

Åtgärder att vidta vid händelse av brand, även brand med oljesystem inkluderat. 

 

3.4.9 Uppfyllelse i kursplaner 

1SÄ51U Brandskydd 2 hp har som mål att studenten ska kunna ”förklara brandkemi och 

brandförlopp”, ”förklara och beskriva brandskydd och brandförhindrande åtgärder”, 

”organisera och leda brandbekämpning ombord med särskild hänsyn till 

koordination, kommunikation och organisation”, ”använda brandskydds och 

brandbekämpningsutrustning” och” vidta relevanta åtgärder vid händelse av brand, inbegripet 

farligt gods, olja, kem och gasbränder”. 

 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp har som mål att studenten ska kunna 

”använda fartygets brandsläckningsutrustning samt redogöra för brandskyddet ombord". 

 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp har som mål att studenten ska kunna 

”redogöra för fartygets brandorganisation” och ”i detalj redogöra för, samt samverka med, 

fartygets brandorganisation”. 

 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp har som mål att studenten ska kunna ”redogöra 

för grundläggande brandsläckningsmetoder” och ”genomföra brandsläckning och rökdykning”. 

Alla krav om brand som står i 3.4.8 finns uppfyllda i dessa kursplaner, förutom ”förmåga att 

organisera brandövningar” som inte finns nämnt i någon kursplan. 
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3.4.10 Kompetenskrav 

Använda livräddningsutrustning. 

 

3.4.11 Kunskap, förståelse och färdighet 

Livräddning 

Förmåga att organisera övningar för övergivande av fartyg och kunskap om drift av 

räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, dess sjösättningsutrustning och arrangemang, och 

dess utrustning, inklusive radiolivräddningsutrustning, satellit-EPIRB, SART, överlevnadsdräkter 

och isolerande värmeskydd 

 

3.4.12 Uppfyllelse i kursplan 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp har som mål att studenten ska kunna 

”redogöra för olika larmsignaler, utrymningsvägar samt sin egen uppgift i en nödsituation”, 

”handha grundläggande livräddningsutrustning inklusive nöd och pyrotekniska 

signaler, EPIRB och SART”. 

 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp innehåller 

”nödsituationer och livräddningsutrustning”, ”fartygets övergivande, risker och åtgärder”, 

”bemanning av livräddningsstationer, ”övningar, livflotte och livbåt”, 

”beredskapsplaner, uppgifter enligt mönstringslista, mönstringsstationer och 

personlig skyddsutrustning” och ”värdet av övningar och vidareutbildning”. 

 

Kursen 1SÄ31U Överlevnadsteknik, 1 hp har som mål att studenten ska kunna 

”redogöra för nationella och internationella regler rörande räddningsfarkoster och 

utrustning ombord”, ”vända en livflotte med påtagen överlevnadsdräkt”, 

”sjösätta och ta ombord räddningsfarkost”, 

”ge korrekta order i samband med sjösättning och bordning av räddningsfarkoster” och 

innehåller ”konstruktion och utrustning av livbåtar, livflottar och MOBbåtar, (Man 

Overboard Boat)”, ”orientering om radioutrustning i räddningsfarkoster” och 

”sjösättningsanordningar”. 

 

Dessa kurser kan anses täcka kraven för livräddning i 3.4.11. 
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3.4.13 Kompetenskrav 

Utöva första hjälpen ombord. 

 

3.4.14 Kunskap, förståelse och färdighet 

Medicinsk vård 

Praktiskt utövande av medicinska guider och rådgivning från radio, inklusive förmågan att 

handla verkningsfullt baserad på sådan kunskap, i fall av olycka eller sjukdom som sannolikt 

skulle kunna inträffa ombord på fartyg. 

 

3.4.15 Uppfyllelse i kursplan 

Kursen 1SÄ41I Hälso och sjukvård för maskinbefäl, 2 hp innehåller 

”allmänna kunskaper om hälso och sjukvården och dess organisation ombord, 

inklusive Radio/Tele Medical”, ”anatomi och fysiolog”, 

”första hjälpen enligt LABCDEprincipen inklusive tillhörande utrustning” och 

”hjärt och lungräddning enligt VuxenHLR med hjärtstartare”. 

 

Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp har som mål att studenten ska kunna 

”utföra första hjälpen enligt LABCDE inklusive HLR med AED”. 

 

Dessa kurser kan anses uppfylla kraven för medicinsk vård i 3.4.14. 

3.4.16 Kompetenskrav 

Kunna kontrollera överensstämmande med lagstiftade krav. 

 

3.4.17 Kunskap, förståelse och färdighet 

Grundläggande kunskap om relevanta IMO-konventioner beträffande säkerhet till sjöss, skydd 

och bevarande av den marina miljön. 

 

3.4.18 Uppfyllelse i kursplan 

Kursen 1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp har som mål att studenten ska kunna 

”redogöra för internationella konventionen för förhindrande av förorening från 
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fartyg (MARPOL) annex I och II samt relevanta IMO rekommendationer för 

fartyg och hamnar”. 

 

Kursen 1FT11U Skeppsteknik, 4 hp har som mål att studenten ska kunna 

”beräkna intaktfartygs djupgående, trim och bedöma fartygs intaktstabilitet enligt 

IMO’s stabilitetskrav för alla fartyg” och 

”beskriva relevanta nationella regler och internationella konventioner rörande 

fartygs konstruktion och stabilitet”. 

1SÄ22I Sjö och försäkringsrätt, 5 hp innehåller 

”internationella konventioner och överenskommelser” och ”lag om förorening från fartyg”. 

 

1SÄ32S Maritim miljöteknik och arbetsrätt, 5 hp innehåller 

”nationella och internationella arbetsmiljöbestämmelser för tillämpning ombord”, 

”ismkoden” och ”internationella lagar och rekommendationer”. 

 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp innehåller 

”driftpersonalens ansvar enlig lag, förordning och föreskrift och allmänna råd om 

åtgärder mot förorening från fartyg”. 

 

Dessa kurser kan delvis anses uppfylla kraven om IMO-konventioner i 3.4.17. Det finns inte 

specificerat i kursplanerna om alla nämnda internationella lagar och regler är enligt IMO. 

 

3.4.19 Kompetenskrav 

Tillämpning av kunskaper i ledarskap och arbete i grupp. 

 

3.4.20 Kunskap, förståelse och färdighet 

Grundläggande kunskap om personaladministration och utbildning. 

 

Kunskap om relaterade internationella sjöfartskonventioner och rekommendationer, och 

nationella lagar. 

 

Förmåga att tillämpa uppgifts och arbetsbelastningsadministrering, inbegripet: 
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1. planering och samordning 

2. uppgiftstilldelning till personal 

3. tid- och resursbegränsning 

4. prioritering 

 

3.4.21 Uppfyllelse i kursplan 

Inga kursplaner tar upp punkterna som är nämnda i 3.4.20. 

 

3.4.22 Kompetenskrav 

Tillämpning av kunskaper i ledarskap och arbete i grupp. 

 

3.4.23 Kunskap, förståelse och färdighet 

Kunskap och förmåga att tillämpa effektiv resursadministrering: 

1. tilldelning, uppgiftsfördelning och prioritering av resurser 

2. effektiv kommunikation ombord och i land  

3. beslut som tar hänsyn till arbetslagets erfarenhet 

4. bestämdhet och ledarskap, inklusive motivation 

5. erhålla och upprätthålla medvetenhet av situationen 

 

Kunskap och förmåga att applicera tekniker för beslutstagande: 

1. situation- och riskbedömning 

2. identifiera och överväga uppkommande val 

3. val av handlingsväg  

4. utvärdering av målsättningar 

 

3.4.24 Uppfyllelse i kursplan 

Kursen 1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp har som mål att studenten ska kunna 

”redogöra för faktorer som är väsentliga i byggandet av effektiva arbetsgrupper”, 

”analysera situationer som inbegriper beslutsfattande, grupprocesser, 

kommunikation och administration relaterat till sjöfarten” och innehåller 

”arbetsgruppens utveckling och effektivitet”, ”ledarskap och grupputveckling”, 
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”kommunikationsprocesser” och ”beslutsvägar och beslutsfattande i en organisation”. Denna 

kurs kan med ovanstående delar anses uppfylla krav 2 och 4 inom resursadministrering och 

krav 2 till 4 inom beslutstagande, men ej krav 1, 3 och 5 inom resursadministrering, respektive 

krav 1 inom beslutstagande. Kursen innehåller även delen 

”administration ombord och praktiskt handhavande av administrativa system” som kan anses 

relevant i ämnet, men då det inte specificeras vilken slags administration, så blir det svårt att 

jämföra det mot de ganska specifika STCW-kraven i 3.4.23. 

 

3.4.25 Kompetenskrav 

Medverkande till säkerhet för personal och fartyg. 

 

3.4.26 Kunskap, förståelse och färdighet 

Kunskap om personliga överlevnadstekniker. 

 

Kunskap om förhindrande av brand och förmåga att släcka bränder. 

 

Kunskap om grundläggande första hjälpen. 

 

Kunskap om personlig säkerhet och sociala skyldigheter. 

 

3.4.27 Uppfyllelse i kursplan 

Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp har som mål att studenten efter avslutat 

kurs ska kunna ”beskriva gällande överlevnadstekniker ombord på fartyg” och 

”säkert hantera och använda överlevnadsutrustning”.  

 

Denna kurs kan anses täcka kravet om personliga överlevnadstekniker i 3.4.26. 

Kursen 1SÄ51U Brandskydd 2, 2 hp har som mål att studenten ska kunna 

”förklara och beskriva brandskydd och brandförhindrande åtgärder”, 

”vidta relevanta åtgärder vid händelse av brand, inbegripet farligt gods, olja, kem 

och gasbränder” och ”använda brandskydds och brandbekämpningsutrustning”. 
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Kursen 1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp har som mål att studenten ska 

kunna ”använda fartygets brandsläckningsutrustning samt redogöra för brandskyddet 

ombord”. 

 

Kursen 1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp innehåller målet att studenten 

ska kunna ”i detalj redogöra för, samt samverka med, fartygets brandorganisation”. 

 

Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp har målet att studenten efter avslutad 

kurs ska kunna ”redogöra för grundläggande brandsläckningsmetoder” och 

”genomföra brandsläckning och rökdykning”. 

 

Dessa kurser kan anses täcka kravet om förhindrande av brand och förmåga att släcka bränder 

i 3.4.26. 

 

Kursen 1SÄ41I Hälso och sjukvård för maskinbefäl, 2 hp innehåller 

”första hjälpen enligt LABCDEprincipen inklusive tillhörande utrustning” och 

”hjärt och lungräddning enligt VuxenHLR med hjärtstartare”. 

 

Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp har målet att studenten ska kunna 

”utföra första hjälpen enligt LABCDE inklusive HLR med AED”. 

 

Dessa kurser kan anses uppfylla kravet om första hjälpen i 3.4.26. 

 

Kursen 1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp har som mål att studenten ska kunna 

”beskriva individers beteende och sociala roller” och innehåller rubriken 

”attityder och beteenden på arbetsplatsen”. Denna kurs kan anses täcka kravet om sociala 

skyldigheter i 3.4.26.  

Kravet om personlig säkerhet i 3.4.26 nämner inte vilken sorts säkerhet som syftas på, men 

kursen 1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp är bland annat inriktad på 

”säkerhet ombord”. 

 

Kursen 1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp har som mål att studenten ska kunna 

”beskriva viktiga rutiner för personlig säkerhet ombord”, 
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”redogöra för säkerhetsrisker och hotbilder”, ”bedöma och identifiera säkerhetsrisker” och 

”värdera säkerhetsarbetets betydelse för gällande hälsorisker och miljö vid 

lasthantering” och innehåller ”personlig säkerhet och ansvar” och 

”tankfartygs säkerhetskultur och säkerhetsledning”. 

  

Dessa kurser kan anses täcka kravet om personlig säkerhet i 3.4.26. 

 

 

3.5 Lista med STCW-krav och kursplaner som uppfyller dessa. 

 
Plikter associerade med att överta och acceptera en vakt 

Ej uppfyllt 

 

Rutinuppgifter åtagna under en vakt 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp 

 

Underhåll av maskinloggböcker och betydelsen av gjorda mätningar 

1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp 

 

Plikter associerade med att överlämna vakten 

Ej uppfyllt 

 

Säkerhet och nödprocedurer; byte mellan automatik till lokal styrning av alla system 

Ej uppfyllt 

 

Säkerhetsåtgärder att följa under en vakt och omedelbara handlingar som skall utföras i fall 

av brand eller olycka, med särskilt avseende till oljesystem 

1SÄ51U Brandskydd 2, 2 hp  

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

 

Fördelning, tilldelning och prioritering av resurser 

Ej uppfyllt 
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 Effektiv kommunikation 

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp 

 

Bestämdhet och ledarskap 

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp 

 

Uppnå och behålla medvetenhet av situationen 

Ej uppfyllt 

 

Medvetenhet av arbetslagets erfarenhet 

Ej uppfyllt 

 

Adekvat kunskap om det engelska språket, för att befälet ska kunna använda 

ingenjörsskrifter och för att kunna utföra ingenjörsuppgifter 

1FT04I Maritim teknisk Engelska I, 3 hp 

1NA64U Maritim Engelska II, 4 hp 

 

Använda inbyggda kommunikationssystem 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1SÄ51U Brandskydd 2, 2 hp 

1FT54I Driftoptimering och felsökning 4 hp 

 

Marina dieselmotorer 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1FT23U Förbränningsmotorer, 5 hp 

 

Marina ångturbiner 

Delvis uppfyllt av: 

1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 
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Marina gasturbiner 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1FT23U Förbränningsmotorer, 5 hp 

 

Marina pannor 

1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp 

 

Axelinstallationer, propeller inkluderat 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1FT52I Fartygs miljöpåverkan, 8 hp 

 

Övriga hjälpsystem, inkluderat pumpar, kompressorer, separatorer, evaporatorer, 

värmeväxlare, kylmaskiner, luftkonditionering och ventilationssystem 

Delvis uppfyllt av: 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp 

1FT12U Pump och fläktteknik, 6 hp 

1FT01U Pneumatik, 3 hp 

1FT13U Maritim förbränningsteknik, 4 hp 

1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp 

1FT42U Kylteknik och ventilation, 4 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Styrmaskin 

Ej uppfyllt 

 

Automatiska reglersystem 

1ER22U Mät och Reglerteknik, 7 hp 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Vätskeflöden, och egenskaper hos smörjoljor, bränsle och kylsystem 

Delvis uppfyllt av: 

1FT12U Pump och fläktteknik, 6 hp 

1FT13U Maritim förbränningsteknik, 4 hp 

1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

 

Däcksmaskineri  

Ej uppfyllt 

 

Säkerhets och nödprocedurer för manövrering av framdrivningsmaskineri, styrsystem 

inkluderat 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3 hp 

1ER53T Programmerbara Styrsystem II, 3 hp 

 

Huvudmaskin och tillbehör 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp 

 

Ångpannor och tillbehör samt ångsystem 
1FT31U Ånga och värmeöverföring, 4 hp 

1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp 

 

Hjälpmaskiner och tillhörande system 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp 

 

Övriga system, såsom kylmaskiner, luftkonditionering och ventilationssystem. 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1FT42U Kylteknik och ventilation, 4 hp 

1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp 
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Driftkaraktäristik på pumpar och rörsystem, inklusive reglersystem 

1FT12U Pump och fläktteknik, 6hp 

 

Rutinmässiga pumpmanövrar 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Manövrering av länsvatten-, ballast- och lastpumpsystem 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Länsvattenseparatorers (eller liknande system) krav och drift 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Generator och distributionssystem 

1ER11U Elkraft, fartyg, 6 hp 

 

Förberedelse, start, parallellkörning och byte av generatorer 

1ER11U Elkraft, fartyg, 6 hp 

 

Elektriska motorer och startmetodik 

1ER11U Elkraft, fartyg, 6 hp 

 

Högspänningsinstallationer 

Ej uppfyllt 

 

Sekventiella styrsystem och tillhörande systemkomponenter 

1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3 hp 

 

Karaktäristik hos grundläggande elektroniska kretskomponenter 

1ER02U Elteknik, 6 hp 

 

Flödesscheman för automatik och styrsystem 

1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3 hp 
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Funktioner, karaktäristik och egenskaper hos styrsystem för maskinkomponenter, inkluderat 

huvudframdrivningsanläggningens manövreringsstyrning och ångpannors automatiska 

reglering 

1ER23U Programmerbara Styrsystem I, 3 hp 

1ER53T Programmerbara Styrsystem II, 3 hp 

1FT54I Driftoptimering och felsökning, 4 hp 

 

Diverse automatiska reglermetodiker och karakteristik 

1ER53T Programmerbara Styrsystem II, 3 hp 

 

Proportionell Integrerande Deriverande (PID) regulators karaktäristik och tillhörande 

systemkomponenter för processtyrning 

1ER22U Mät och Reglerteknik, 7 hp 

 

Säkerhetskrav för arbete med elektriska system ombord, inklusive säker avskiljning av 

elektrisk utrustning innan personal tillåts arbeta med sådan utrustning 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 

1FF21I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1ER21U Elsystem och felsökning, 6 hp 

 

Underhåll och reparation av elektrisk systemutrustning, eltavlor, elmotorer, generatorer och 

elektriska likströmssystem och utrustning 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 

 

Detektering av elektriska fel, lokalisering av fel och åtgärd för att hindra skada 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 

 

Uppbyggnad och användning av elektrisk test och mätutrustning 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 

 

Funktion och prestandatest av följande utrustning och dess konfigurering: 

Övervakningssystem 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 
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Automatisk regleringsutrustning 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 

 

Skyddsutrustning 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 

 

Tolkning av elektrotekniska ritningar 

1ER21U Elsystem och felsökning, 6 hp 

2FF32I Tillämpad elteknik, 15 hp 

 

Egenskaper och begränsningar av material använd i byggande och reparation av fartyg och 

utrustning 

1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp 

 

Egenskaper och begränsningar av metoder att använda för tillverkning och reparation 

1DU15D Underhållsteknik, 6 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

 

Egenskaper och parametrar att beakta vid tillverkning och reparation av system och 

komponenter 

1DU15D Underhållsteknik, 6 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

 

Metoder för att utföra säkra nöd/tillfälliga lösningar 

Ej uppfyllt 

 

Säkerhetsåtgärder att tillämpa för att säkerhetsställa en säker arbetsmiljö för användande 

av handverktyg, maskinverktyg och mätinstrument 

Delvis uppfyllt av: 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 
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Användande av handverktyg, maskinutrustning och mätutrustning 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

 

Användande av olika tätningar och packningar 

Delvis uppfyllt av: 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

 

Säkerhetsåtgärder att vidta för reparation och underhåll ombord, inklusive säker avskiljning 

av maskineri innan personal tillåts arbeta med sådant maskineri eller utrustning  

Delvis uppfyllt av: 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

 

Relevant grundläggande mekaniska kunskaper och färdigheter 
1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

 

Underhåll och reparation, såsom demontering, justering, och montering av maskineri och 

utrustning 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1DU15D Underhållsteknik, 6 hp 

 

Användandet av korrekt specialverktyg och mätinstrument 

Ej uppfyllt 

 

Konstruktionsegenskaper och val av material i byggandet av utrustning tolkat från 

maskinritningar och handböcker 

1FT12U Pump och fläktteknik, 6 hp 

1FT21U Hållfasthetslära och maskinelement, 5 hp 

1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp 
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Konstruktionsegenskaper och val av material i byggandet av utrustning tolkat från 

maskinritningar och handböcker 

1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp 

1FT04I Maritim teknisk Engelska I, 3 hp 

1NA64U Maritim Engelska II, 4 hp 

 

Tolkning av rörritningar, hydrauliska ritningar och pneumatiska ritningar 

1FT05U Ritteknik och materialteknik, 3 hp 

1FT02U Hydraulik, 3 hp 

1FT01U Pneumatik, 3 hp 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Kunskap och försiktighetsåtgärder att beakta för att hindra förorening av den marina miljön 
1FT24U Fartygsdrift, 5 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Anti-föroreningsförfaranden och all tillhörande utrustning 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Betydelsen av förebyggande åtgärder för att skydda den marina miljön 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

 

Arbetskunskap och tillämpning av stabilitet, trim och utmattningstabeller, ritningar och 

utrustning för utmattningsritningar 

1FT11U Skeppsteknik, 4 hp 

1FT56I Stabilitet, 2 hp 

 

Förståelse av grundläggande konstruktion för vattentäthet 

1FT11U Skeppsteknik, 4 hp 
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Förståelse av grundläggande åtgärder att vidta, vid händelse av partiell förlust av fullständig 

flytförmåga 

1FT11U Skeppsteknik, 4 hp 

1FT56I Stabilitet, 2 hp 

 

Allmän kunskap av de huvudsakliga strukturella delarna av ett fartyg och de korrekta 

namnen för de olika delarna 

1FT11U Skeppsteknik, 4 hp 

 

Förmåga att organisera brandövningar 

Ej uppfyllt 

 

Kunskap om brandklasser och brandens kemi 

1SÄ51U Brandskydd 2 hp 

 

Kunskap om brandsläckningssystem 

1SÄ51U Brandskydd 2 hp 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

 

Åtgärder att vidta vid händelse av brand, även brand med oljesystem inkluderat 

1SÄ51U Brandskydd 2 hp 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

 

Förmåga att organisera övningar för övergivande av fartyg och kunskap om drift av 

räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, dess sjösättningsutrustning och arrangemang, och 

dess utrustning, inklusive radiolivräddningsutrustning, satellit-EPIRB, SART, 

överlevnadsdräkter och isolerande värmeskydd 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

1SÄ31U Överlevnadsteknik, 1 hp 
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Praktiskt utövande av medicinska guider och rådgivning från radio, inklusive förmågan att 

handla verkningsfullt baserad på sådan kunskap, i fall av olycka eller sjukdom som sannolikt 

skulle kunna inträffa ombord på fartyg 

1SÄ41I Hälso och sjukvård för maskinbefäl, 2 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

 

Grundläggande kunskap om relevanta IMO-konventioner beträffande säkerhet till sjöss, 

skydd och bevarande av den marina miljön 

Delvis uppfyllt av: 

1SÄ23I Tankfartyg, 4 hp 

1FT11U Skeppsteknik, 4 hp 

1SÄ22I Sjö och försäkringsrätt, 5 hp 

1SÄ32S Maritim miljöteknik och arbetsrätt, 5 hp 

1FT24U Fartygsdrift, 5 hp 

 

Grundläggande kunskap om personaladministration och utbildning 

Ej uppfyllt 

 

Kunskap om relaterade internationella sjöfartskonventioner och rekommendationer, och 

nationella lagar 

Ej uppfyllt 

 

Planering och samordning 

Ej uppfyllt 

 

Uppgiftstilldelning till personal 

Ej uppfyllt 

 

Tid- och resursbegränsning 

Ej uppfyllt 

 

Prioritering 

Ej uppfyllt 
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Tilldelning, uppgiftsfördelning och prioritering av resurser 

Ej uppfyllt 

 

Effektiv kommunikation ombord och i land  

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp 

 

Beslut som tar hänsyn till arbetslagets erfarenhet 

Ej uppfyllt 

 

Bestämdhet och ledarskap, inklusive motivation 

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp 

 

Erhålla och upprätthålla medvetenhet av situationen 

Ej uppfyllt 

 

Kunskap och förmåga att applicera tekniker för beslutstagande: 

Situation- och riskbedömning 

Ej uppfyllt 

 

Identifiera och överväga uppkommande val 

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp 

 

Val av handlingsväg 

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp 

 

Utvärdering av målsättningar 

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp  

 

Kunskap om personliga överlevnadstekniker  

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 
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Kunskap om förhindrande av brand och förmåga att släcka bränder 
1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1FF21I Fartygs och Verkstadsförlagd utbildning, 45 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

 

Kunskap om grundläggande första hjälpen 

1SÄ41I Hälso och sjukvård för maskinbefäl, 2 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 

 

Kunskap om personlig säkerhet och sociala skyldigheter 

1SÄ34S Maritimt ledarskap, 5 hp 

1FF11I Fartygs och verkstadsförlagd utbildning, 30 hp 

1GS01S Grundläggande säkerhetskurs, 7,5 hp 
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3.6 Resultat i diagramform 

I diagram 1 besvaras frågeställningen om uppfyllnadsgraden av STCW-krav i kursplanerna. 

 

Diagram 1 

 

 

I Diagram 2 besvaras frågeställningen om hur stor del av kraven som är uppfyllda av kursplaner 

som ingår i programutbildningen. 

 
Diagram 2 
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4. Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 

Som diagram 1 visar är det knappt tre fjärdedelar (72 %) av de ställda kraven i STCW A-III/1 

som finns i kursplanerna för utbildningsplanen YGSIF-3. Jag tror att resultatet beror på att man 

i utformningen av kursplanerna inte gått strikt efter STCW-koden, utan kanske i större grad 

gått efter vad branschen efterfrågar, eller vad laborationsutrustning tillåter. Olika personer kan 

ha varit delaktiga i utformningen av olika kursplaner, vilket gör att kvalitén på dessa blir 

varierande. Eftersom STCW-kraven trots allt är minimikrav kan man tycka att alla borde finnas 

specificerade i kursplaner för att säkerhetsställa en god utbildningskvalité. Det är svårt att 

kontrollera hur både den lärarledda utbildningen och den handledarledda utbildningen 

genomförs i realiteten, men en bra utgångspunkt vore att kursplanerna i högre grad stämde 

överens med STCW-kraven. 

 

Mitt förslag är att kursplanerna ses över, för att säkerställa att utbildningen leds i rätt riktning 

och att även nya lärare, eller lärare som inte är insatta i STCW-koden, ska kunna känna en 

trygghet i att deras undervisningsinnehåll är befogat och enligt riktlinjerna.  

 

Som diagram 2 visar uppfylls majoriteten av alla uppfyllda eller delvis uppfyllda krav i STCW A-

III/1 av kursplaner från programutbildningen. Nästan en femtedel (18 %) av kraven är dock 

uppfyllda av enbart fristående kurser, vilket innebär att en student kan genomgå en 

sjöingenjörsexamen utan att nödvändigtvis uppfylla en relativt stor andel av STCW-kraven.  

 

Utbildningsplanen som kursplanerna i studien är hämtade ifrån tas ur bruk vid slutet av 

vårterminen 2017. Anledning till att inte studien refererade till den nya utbildningsplanen för 

Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp (YGSIP), 

är att alla nya kursplaner inte var färdigställda vid studiens utförande. 

 

4.2 Metoddiskussion 

STCW-koden är inte uppdelad i paragrafer eller strikt punktvis, utan presenteras omväxlande i 

meningar och punktform. Detta gör att vissa meningar kan innehålla flera krav i ett. I denna 

studie har varje mening tolkats som ett enskilt krav, och varje punkt under en rubrik har 
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tolkats som ett eget krav. Om man istället hade delat upp vissa av meningarna i flera krav, 

hade resultatet kanske sett annorlunda ut.  

 

Denna studie bygger på tolkningar huruvida olika krav är uppfyllda. Möjligheten finns att 

uppfyllelsegraden hade tolkats annorlunda av en annan person. Kraven är i regel ganska öppet 

formulerade, vilket kan resultera i olika tolkningar. STCW-koden är skriven på engelska. Kraven 

har inför denna studie översatts av författaren. Översättningen kan vara en felkälla. 

 

Resultatet i denna studie behöver inte nödvändigtvis spegla utbildningens kvalité, eftersom 

det är möjligt att STCW-kraven uppfylls under utbildningen trots att de inte är specificerade i 

kursplanerna. Däremot är det av vikt att kursplanerna följs för att kunna upprätthålla en 

oföränderlig god kvalitét på utbildningen, och att STCW-kraven då finns i specificerade i 

kursplanerna för att säkerställa att de uppfylls i utbildningen.  

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka uppfyllelsegraden av STCW-kraven i 

kursplanerna i den nya utbildningsplanen YGSIP för Sjöingenjörsutbildningen i Kalmar. Många 

kursplaner i den nya utbildningsplanen har dock samma innehåll eller är snarlika. 

 

Ytterligare förslag är att undersöka uppfyllelsegraden av STCW del A-III/2 i kursplanerna för 

Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar för att få en fullkomlig bild av kursplanernas uppfyllelsegrad 

av STCW-koden. STCW del A-III/2 är utbildningskraven för 1:e fartygsingenjör eller teknisk chef 

på fartyg med över 3000 kW. 

 

Vidare skulle uppfyllelsegraden av STCW-koden kunna undersökas för kursplanerna på 

Sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar och på både Sjöingenjörsprogrammet 

och Sjökaptensprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan på Åland.  
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