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Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som 
omfattas av IGF-koden 

Bakgrund 

IGF-koden
1
 träder ikraft den 1 januari 2017. Koden reglerar fartyg som 

drivs av flytande naturgas och har som syfte att fastställa harmoniserade 

säkerhetskrav för fartyg som drivs av dessa bränslen. Kodens ikraftträdande 

medför även krav om certifikat för personal som ska tjänstgöra ombord på 

fartyg som omfattas av IGF-koden. Detta regleras av tillägg i STCW-

konventionen
2
 och -koden som också träder ikraft 1 januari 2017.   

Vilka fartyg berörs? 

Certifikatskraven enligt STCW träffar endast sjömän som tjänstgör ombord 

på fartyg som omfattas av IGF-koden. Tillämpningsområdet för IGF-koden 

framgår av SOLAS
3
 kapitel II/1 del G. 

Det innebär att personal ombord på existerande fartyg som drivs av naturgas 

inte kommer att träffas av några formella certifikatskrav. Certifikatskraven 

kommer dock att träffa personal ombord på framtida fartyg i enlighet med 

SOLAS kapitel II/1 del G. 

Vid reglernas ikraftträdande 1 januari 2017 kommer därmed inga sjömän att 

träffas av certifikatskravet. 

Vilka sjömän berörs och vilka certifikat? 

Det kommer att finnas två certifikat för sjömän som kommer att tjänstgöra 

ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden. 

                                                 
1
 International Code of Safety for Ships using Gases or other Low flashpoint Fuels 

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

Seafarers 
3
 The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 
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Grundläggande certifikat för tjänstgöring på fartyg som omfattas av 
IGF-koden 

De som kommer att behöva det grundläggande certifikatet är de som har 

särskilda säkerhetsuppgifter i anslutning till skötsel, handhavande eller 

nödåtgärder i förhållande till bränslet. 

Avancerat certifikat för tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-
koden 

De personer i besättningen som kommer att behöva det avancerade 

certifikatet är befälhavaren, maskinbefälen samt varje annan person med 

direkt ansvar för skötsel och handhavande av bränsle och bränslesystem.  

Hur får man ut certifikaten? 

Ett certifikat för grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-

koden kommer att kunna sökas ut mot bakgrund av en godkänd 

grundläggande kurs. 

Ett certifikat för avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-

koden kommer att kunna sökas ut mot bakgrund av en godkänd avancerad 

kurs samt en månads sjötjänstgöring. 

Övrigt 

Ett föreskriftsförslag som i detalj kommer beskriva kraven för att erhålla 

certifikaten kommer att skickas ut på extern remiss under hösten 2016.  

Denna information kommer även att finnas på Transportstyrelsens webbsida 

för ombordanställda.  
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