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Tillfälliga riktlinjer för fartygsförlagd utbildning 

Med anledning av den pågående pandemin (Covid-19) har det uppstått 

svårigheter att få tillgång till praktikplatser. Transportstyrelsen har därför 

sett ett behov av att införa tillfälliga lättnader i de ordinarie riktlinjerna för 

fartygsförlagd utbildning. Dessa tillfälliga riktlinjer  syftar till att underlätta 

för eleverna att genomföra sin praktik. 

De tillfälliga riktlinjer gäller för elever inom gymnasial sjöfartsutbildning, 

samt elever vid sjöfartshögskolorna. Riktlinjerna kompletterar 

Transportstyrelsens ordinarie riktlinjer för fartygsförlagd utbildning och är 

giltiga för de praktikperioder ombord i fartyg som påbörjas under perioden 1 

december 2020 till 31 december 2022. 

Transportstyrelsen förlänger i och med detta den tidigare tillfälliga riktlinjen 

som gällde under perioden 1 december 2020 till 1 april 2022. 

Anledningen till detta är att svårigheter, med anledning av Covid-19, att få 

tillgång till praktikplatser fortfarande kvarstår. 

Åtgärder   

Transportstyrelsen möjliggör att fler elever kan fullgöra praktik samtidigt på 

enskilda fartyg samt att längre praktikperioder kan genomföras på vissa 

fartyg.  

Begränsning av antalet elever per avdelning ombord 

Transportstyrelsen medger att de nuvarande rekommendationerna rörande 

maximalt antal elever per avdelning ombord kan frångås. Detta under 

förutsättning att skolan kan säkerställa att eleven får handledning ombord 

samt kan säkerställa att förutsättningar finns för att uppfylla de kunskapsmål 

som ska uppnås genom den fartygsförlagda utbildningen. 
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Begränsning av högsta antal dagars praktik för elever på fartyg enligt 
bilaga 11 

I bilaga 1 till de ordinarie riktlinjerna för fartygsförlagd utbildning 

begränsar Transportstyrelsen det maximala antalet dagar som eleven kan 

vara ombord i det fartyg som omnämns i bilagan.  

Transportstyrelsen medger nu tillfälligt att elever kan fullgöra längre 

praktikperioder på dessa fartyg. Detta under förutsättning att skolan kan 

säkerställa att eleven får handledning ombord samt kan säkerställa att 

förutsättningar finns för att uppfylla de kunskapsmål som ska uppnås genom 

den fartygsförlagda utbildningen. 

 

Begränsning av högsta antal dagars praktik för sjöfartshögskolans 
elever på vissa fartygstyper  

Transportstyrelsen begränsar, i de ordinarie riktlinjerna för fartygsförlagd 

utbildning, det maximala antalet för sjöfartshögskolans elever på 

bogserfartyg, passagerarfartyg i närfart, isbrytare, specialfartyg, 

bunkerfartyg samt multi service vessels. Transportstyrelsen frångår nu 

tillfälligt dessa begränsningar och medger att sjöfartshögskolans elever kan 

fullgöra längre praktikperioder på dessa fartyg. Detta under förutsättning att 

skolan kan säkerställa att eleven får handledning ombord samt kan 

säkerställa att förutsättningar finns för att uppfylla de kunskapsmål som ska 

uppnås genom den fartygsförlagda utbildningen. 

 

Sektionen för sjöpersonal 

Sjö- och luftfart 

Transportstyrelsen 

  

                                                 
1 Godkända fartyg med en bruttodräktighet under 1600 eller maskinstyrka under 1500 kW 

som praktikplattformar 


