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Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg 
som omfattas av Polar-koden 

Bakgrund 

Polarkoden
1 

trädde ikraft den 1 januari 2017. Koden reglerar fartyg som 

trafikerar polarområdena
2
. Syftet med Polarkoden är att fastställa 

harmoniserade säkerhets- och miljökrav för fartyg som trafikerar 

polarområdena. Kodens ikraftträdande medför även krav om utbildning och 

certifiering för personal som ska tjänstgöra ombord på fartyg som omfattas 

av Polarkoden. Detta regleras av tillägg i STCW-konventionen
3 

och -koden 

som träder ikraft 1 juli 2018.  

Vilka fartyg berörs? 

Certifikatskraven träffar fartygsbefäl som kommer att tjänstgöra ombord på 

fartyg som omfattas av Polarkoden. Detta innebär fartyg som träffas av 

SOLAS-konventionen och som trafikerar polarområdena i enlighet med 

polarkoden efter 1 juli 2018.  

Vilka sjömän berörs och vilka certifikat? 

Det kommer att finnas två certifikat för fartygsbefäl som kommer att 

tjänstgöra ombord på fartyg som omfattas av Polar-koden. 

Certifikat för grundläggande polartjänstgöring 

De som kommer att behöva certifikat för grundläggande polartjänstgöring är 

fartygsbefäl som tjänstgör på passagerarfartyg och tankfartyg på öppet 

                                                 
1
 International Code for Ships operating in Polar waters (Polar Code) 

2
 Område i enlighet med kapitel XIV/1-2 och 1-3 i 1974 års Internationella konvention om 

säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS 1974) 
3
 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers 
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vatten i polarområde
4
. Det grundläggande certifikatet kommer även att 

krävas för fartygsbefäl, utöver befälhavare och överstyrman, som tjänstgör 

på fartyg i polarområde med en iskoncentration om minst 1/10
5
 eller 

områden där isberg förekommer, oavsett fartygstyp. 

Certifikat för avancerad polartjänstgöring 

De som kommer att behöva certifikat för avancerad polartjänstgöring är 

befälhavare och överstyrman som tjänstgör på fartyg i polarområde med en 

iskoncentration om minst 1/10 eller områden där isberg förekommer. 

Hur får man ut certifikaten? 

Ett certifikat för grundläggande polartjänstgöring kommer att kunna sökas 

ut mot bakgrund av en godkänd grundläggande utbildning.  

Ett certifikat för avancerad polartjänstgöring kommer att kunna sökas ut mot 

bakgrund av en godkänd grundläggande samt avancerad utbildning samt två 

månaders sjötjänstgöring som fartygsbefäl. 

Sjötjänstgöringen ska vara gjord som fartygsbefäl i polarområdena. Det 

kommer även finnas en möjlighet att tillgodoräkna sjötjänstgöring utanför 

polarområdena. Tjänstgöring ska kunna tillgodoräknas i Bottenhavet, 

Bottenviken samt Finska viken. Sådan tjänstgöring ska vara gjord mellan 1 

november och 31 mars och befälhavare eller rederi ska intyga att sjömannen 

tjänstgjort i vatten med en iskoncentration om minst 1/10.  

Övergångsregler 

Certifikaten kommer även kunna sökas ut mot bakgrund av övergångsregler, 

vilket innebär att den som uppfyller dessa krav inte behöver genomföra en 

utbildning för att erhålla förstagångscertifikat. 

Transportstyrelsen får till och med den 1 juli 2020 utfärda certifikat för 

grundläggande polartjänstgöring till den som innan 1 juli 2018 har 

tjänstgjort som fartygsbefäl i polarområdet i minst tre månader den senaste 

femårsperioden eller har fullgjort motsvarande tjänstgöring i område utanför 

polarområdena enligt ovan. 

Transportstyrelsen får till och med den 1 juli 2020 utfärda certifikat för 

avancerad polartjänstgöring till den som innan 1 juli 2018 har tjänstgjort 

som befälhavare eller överstyrman i polarområdet i minst tre månader den 

senaste femårsperioden eller har fullgjort motsvarande tjänstgöring i område 

utanför polarområdena enligt ovan. 

                                                 
4
 Ett område i polarområdet utan isberg men med havsis, dock med en iskoncentration 

mindre än 1/10 av den totala arean 
5
 Iskoncentration om 1/10 innebär att tio procent av den omkringliggande vattenytan är 

täckt av is. 



  Datum   3 (3)  

2017-05-15   

   

  
  

 

 

Övrigt 

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

januari 2018 så att det ska finnas tid att utbilda och certifiera personal innan 

de internationella kraven träder ikraft 1 juli 2018. 

Ett föreskriftsförslag som i detalj kommer beskriva kraven för att erhålla 

certifikaten 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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