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Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö

Utbilda dig till efterfrågat fartygsbefäl för den 
mindre sjöfarten i våra hav och skärgårdar. Yrket 
som ger dig möjlighet att bo kvar på din ort.

Ombord på Färjerederiets fartyg t.ex. arbetar du ca. 
4-5 månader per år och ledig ca. 7-8 månader per 
år med full lön! Om du tänker dig Kustbevakningen 
(KBV) som framtida arbetsgivare, så är FB7-examen 
ett krav inför antagning till KBV:s utbildning. I 
utbildningen till fartygsbefäl i skärgårdsmiljö läser 
du kursen Fartygsbefäl klass 7, där vi varvar teori 
och praktik med Lärande i Arbete (LIA) som ger dig 
nyttiga erfarenheter inför arbetslivet till sjöss i våra 
hav och skärgårdar. Din LIA ger dessutom goda 
möjligheter att knyta kontakter med potentiella 
arbetsgivare i hela Sverige. I utbildningen finns bl.a. 
navigationsutbildning i modern simulatormiljö samt 
ombord skolfartyget M/S Topaz i den vackraste av 

skärgårdar – Höga Kusten! Avancerad brandutbild-
ning (Advanced Fire Fighting), maskinutbildning 
(MB8), radioutbildning (ROC), sjömanskap ingår, 
mm. Efter slutförd utbildning är du utbildad lätt-
matros och har en FB7-examen. För att få FB7-be-
hörighet behöver du ytterligare  6 månaders sjötid. 
En del av sjötiden får du inom utbildningen i kursen 
Lärande i arbete/LIA, resterande får du arbeta ihop 
efter utbildningen.
Observera att en termin, (kursen Fartygsbefälsexa-
men klass VII), genomförs på en sjöfartshögskola på 
annan ort.
Efter utbildningen 
Som fartygsbefäl arbetar du med att köra mindre 
färjor, bogserbåtar, lotsbåtar och passagerarfartyg 
i skärgårdsmiljö, inkluderande skötsel och löpande 
underhåll av fartygsmaskineri.

Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö
Utbildningens omfattning:
Utbildningens studietakt:
Utbildningsort:
Utbildningens studieform:
Examensbenämning: 
Ansvarig utbildningsanordnare:

400 YH-poäng - 2 år
Heltid
Härnösand, Västernorrlands län
Bunden
Yrkeshögskoleexamen Fartygsbefäl i Skärgårdsmiljö
Härnösands kommun

Ansök på www.hetautbildningar.se

Utbilda dig till fartygsbefäl i en spännande bransch!

  



Behörighetskrav

(5 poäng motsvarar en veckas studier)
• Bryggtjänst och sjömansskap (25 p)
• El- och materialkunskap (20 p)
• Examensarbete (10 p)
• Fartyg och arbetsmiljö (20 p)
• Fartygsbefälsexamen klass VII (100 p) 
• Isbrytning och fartygsassistans (10 p)
• Krishantering (5 p)
•  Lagstiftning och företagande för skärgårds-  

 trafiken (15 p)

• Ledarskap (5 p)
•  LIA 1 (90 p)
• LIA 2 (45 p)
•  Manövrering  med tillämpat sjömanskap (10 p)
• Maritim engelska (5 p)
• Maskinteknik (10 p)
• Navigation (20 p)
• Termokemiska risker ombord (10 p)
 
Summa : 400 yrkeshögskolepoäng

För att vara behörig till Heta Utbildningar ska du uppnå grundläggande behörighetskrav för  
Yrkeshögskolan och angivna särskilda förkunskaper. 

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande :

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan   
 omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Särskilda behörighetskrav 
Ett godkänt läkarintyg för sjöfolk erfordras för att behörighet ska kunna erhållas efter godkänd utbildning 
samt praktik.

Särskilda förkunskaper
För att vara behörig ska du även ha :
Lägst betyg E i Svenska 1, Engelska 05, Matematik 1a samt El- och verkstadsteknik eller motsvarande.

Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand 
Besöksadress: Gånsvikvägen 2, Härnösand

Telefon: 0611-34 86 03
E-post: info.heta.utbildningar@harnosand.se

Webb: www.hetautbildningar.se

Följ oss på Facebook:
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand

Utbildningens innehåll


