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Grundpraktik efter avslutad utbildning:

Hur lång är praktiktiden efter avslutad Del 147 utbildning?

Praktiktid för följande kategorier:   A, B1.2, B1.4 

• Om du gått en Del 147 utbildning, Basic Training krävs det 1 år grundpraktik  

• Om du gått en Del 147 utbildning, Basic Examination krävs det 3 år grundpraktik 

• Om du gått en Del 147 utbildning, Basic Examination (reducerad)  krävs det 2 år grundpraktik 
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Grundpraktik efter avslutad utbildning:

Hur lång är praktiktiden efter avslutad Del 147 utbildning?

Praktiktid för följande kategorier:  B1.1, B1.3, B2

• Om du gått en Del 147 utbildning, Basic Training krävs det 2 år grundpraktik  

• Om du gått en Del 147 utbildning, Basic Examination krävs det 5 år grundpraktik 

• Om du gått en Del 147 utbildning, Basic Examination (reducerad)  3 år grundpraktik 
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Vilken är skillnaden, Basic Examination 2 år och 3 år 

För att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan om ett utfärdande av ett Del 66 certifikat, 

med Basic Examination som avgångsbetyg och endast 2 år utförd grundpraktik, för kategorierna  A, 

B1.2, B1.4 

Behöver sökande ska kunna uppvisa:

• Ett yrkesexamensbevis från Del 147 utbildning

• Utbildningen ska ha utförts med godkänt resultat (närvaro)

• Deltagit i den internt styrda praktiken i utbildningen med godkänt resultat och blivit bedömd
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Vilken är skillnaden, Basic Examination 2 år och 3 år 

För att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan om ett utfärdande av ett Del 66 certifikat, 

med Basic Examination som avgångsbetyg och endast 3 år utförd grundpraktik, för kategorierna  

B1.1, B1.3, B2

Behöver sökande ska kunna uppvisa:

• Ett yrkesexamensbevis från Del 147 utbildning

• Utbildningen ska ha utförts med godkänt resultat (närvaro)

• Deltagit i den internt styrda praktiken i utbildningen med godkänt resultat och blivit bedömd

Hur kan då ovanstående styrkas?
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Del 147 organisationen intygar 

Det är den Del 147 utbildningsorganisation som utfärdat Basic Examination som ska intyga följande 

kriterier:

• Ett yrkesexamensbevis från Del 147 grundutbildning

• Grundutbildningen ska ha utförts med godkänt resultat (närvaro)

• Deltagande i den internt styrda  praktiken i utbildningen med godkänt resultat och blivit 

bedömd

Den Del 147 organisation där du har genomfört din grundutbildning har möjlighet att intyga ovan 

kriterier på dokumentet ”Supplement till CoR”



Tack för att du tagit del av denna 

information från Transportstyrelsen!

Frågor gällande innehållet i den här informationen skickas via mail 

till: 

flygtekniker@transportstyrelsen.se

7


