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Information om  fartygsbefäl klass VIII

Sjöfartsverkets föreskrifter om utbildning för sjöpersonal        SJÖFS 2000:1
Ålderskrav 18 år

Fartygsbefälsexamen klass VIII, omfattning och innehåll  Sjöfs 2000:1 bilaga 4

Kursavsnitt Omfattning Innehåll
Del A 1 Bryggtjänst
Navigation

24 tim • sjökort,nautiska publikationer,symboler och förkortningar
• hydrografi och sjökortetets tillförlitlighet
• kurser och bäringar,rättning för deviation och missvisning
• bestämmande av fartygs position genom utnyttjande av 

landmärken,,sjömärken etc.
• elektroniska navigationshjälpmedel,dessas förmåga och 

begränsningar
• meteorologi,väder- och väderinformationssystem
• internationella och nationella sjövägsregler
• regler för bryggtjänsten,vakthållningen ombord
• att planera och genomföra en resa inomskärs och i kustnära 

farvatten                  

Del A 2 Bryggtjänst,
Radar

10 tim • radarns principer
• faktorer som påverkar radarns prestanda
• praktisk förmåga att kunna utnyttja radar :
•        för positionsbestämning
•        vid gång i farled
•        för att bestämma andra fartygs sanna kurs,fart och
            närmsta passageavstånd i syfte att förhindra kollision
• praktiska övningar på verklig utrustning alternativt simulator

Del B, Miljö-och
fartygsteknik

22 tim • grundläggande stabilitetsbegrepp
• placering av last- och passagerare och dess inverkan på 

fartygets stabilitet
• faktorer som påverkar mindre fartygs manövrering med 

tonvikt på inre farvatten
• åtgärder till skydd för den marina miljön
• åtgärder vid partiell förlust av flytbarhet
• manöver-och maskinsystem ombord

Del C 1, Säkerhet,
Brandskydd

8 tim • brandtriangeln
• brandtyper,flambarhetsgränser
• brandorganisationen ombord
• brännbart material,bränders spridning
• olika släckmedel och system
• släckmetoder
• brandmans utrustning
• praktiska släckövningar

Del C 2, Säkerhet,
Hälso- och sjukvård

8 tim • grundläggande anatomi
• cirkulations- och respirationssystem
• diagnostisering
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Kursavsnitt Omfattning Innehåll
Del C 2, Säkerhet,
Hälso- och sjukvård

• ABC-sjukvård,omhändertagande av skadade
• transport av skadade
• hypotermi

Del 3 C, Säkerhet,
Personlig säkerhet

8 tim • säkerhetsorganisationen ombord
• vilka nödsituationer som kan uppstå,tex brand,kollision och
grundstötning och vilka åtgärder som skall vidtas i samband med 
dessa
• personlig livräddningsutrustning
• livbåtar och livflottars egenskaper och utrustning
• flytvästars hantering
• egenskaper och handhavande av pyroteknisk utrustning
• olika typer av evakueringssystem
• vikten och nyttan av regelbundna övningar
• effekter olyckor kan ha på den marina miljön samt vilka 

åtgärder som kan vidtas för att minimera dessa
Del C 4,Säkerhet,
Passagerarsäkerhet

8 tim • assistera passagerare till embargeringsstation
• undvika och begränsa panik bland passagerare och besättning
• hjälpa passagerare med den personliga  livräddnings- 

utrustningen
• använda passagerarlistor vid embargeringssituationer
• ge klara och koncisa order
• genomsök av fartyget
• metoder för att assistera passagerare med handikapp

Del D, Nödåtgärder 8 tim • olika kommunikatiomsmetoder
• nödsignaler och nödtrafik inklusive avläggande av 

kunskapsprov för vhf-dsc certifikat
• åtgärder att vidtas efter kollision eller grundstötning
• skadeinventering
• GMDSS-systemets funktion inklusive SAR (Search And 

Rescue
• SART och EPIRB

Del E, Författning 4 tim • sjömanslag
• nationell sjösäkerhetslagstiftning
• nationell miljölagstiftning
• sjölagen,kap 1,6,18 och 20

Mera info

www.sjofartsverket.se
www.hik.se  (sjölfartshögskolan i Kalmar)
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Information om fartygsbefäl klass VIII

Förslag till litteratur och bestick 

• Navigation , Arnell-ekstrand ( bokhandel)
• Int 1/Kort 1
• Sjötrafiksföreskrifter        (bokhandel)
• Radarlära, Edberg-Wikström (Hjertmans t.ex)
• Radarplottingplanketter    ( finns normalt hos oss )
• Lärohäfte VHF                (finns normalt hos oss )
• Sjökort   speciell för övning, 93 -61 (finns normalt hos oss)
• Transportör, linjal 40 cm lång med hög kant (bokhandel)
• Suddgummi,penna
• Miniräknare, Casio Fx-82 eller liknande dock ej programmerbar

Det finns även andra läroböcker att tillgå 

Praktiska detaljer inför tentamen

Du som avser avlägga prov för fartygsbefäl klass VIII skall till provet medtaga :

• tentamensavgift (800:- år 2002 , aktuell uppgift fås från högskolan Kalmar)
• ID-handlingar (skall uppvisas för kontroll)
• läkarintyg (se nedan )
• penna,radergummi,miniräknare,passare linjal och transportör
• VHF-certifikat ( uppvisas för kontroll, se även punkten nedan)
• intyg om brandutbildning-träning ( avsnitt C 1, uppvisas för kontroll )
• intyg om ABC-sjukvård ( avsnitt C 2, uppvisas för kontroll )

Provet är uppdelat på ett teoretisk skriftligt- och ett praktiskt prov. Tiden för samtliga delmoment 
beräknas uppgå till 3-4 timmar.För att erhålla “examensintyg” skall samtliga moment i provet 
vara godkända. I det skriftliga provet ingår följande delmoment:

• Miljö- och fartygsteknik
• Säkerhet,brandskydd,hälso-och sjukvård,personlig säkerhet,passagerarsäkerhet samt författning
• Bryggtjänst, radar
• Bryggtjänst, navigation inklusive sjötrafikföreskrifter,meteorologi
Praktisk radarprov genomförs i skolans radarsimulator
VHF certifikat kan Du avlägga under utbildningstiden likaså brandutbildningsintyget

Läkarintyg
Läkarintyg för sjöfolk skall kunna uppvisas för kontroll och får ej vara äldre än två år.
Av läkarintyget skall klart framgå :
• Synskärpa
• Färgseende
• Synfält
• Översynhet
• Hörsel
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