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Kvalifikasjonskrav på mindre lasteskip

• Forslag om endring av 

kvalifikasjonsforskriften på høring

• Et resultat av

– Uttrykt behov fra næringen

– Innføring av bygge og 

utrustningskrav for disse 

fartøyene

– Sikkerhetstilrådinger fra SHT

• Forslag ble utarbeidet av en 

gruppe sammensatt fra næringen 

etter mandat fra 

Sjøfartsdirektoratet
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Forslaget
• Foreslår å innføre 2 nye typer sertifikater i 

kvalifikasjonsforskriften – D6 og D7

• Begge bygger på kravene i STCW-konvensjonen og 

kan dermed også brukes som «første byggetrinn» i 

sertifikatstigen

• Ligger på nivå under D5 i de norske 

sertifikathierarkiet

– Omfang av teoretisk kunnskap

– Krav til fartstid for å løse sertifikatet

• Felles for begge sertifikatene

– Krav om helseerklæring

– Krav om grunnleggende sikkerhetsopplæring
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Forslaget – D6 

• Gir rett til å føre fartøy opp til 24 meter lengde 

(L) – fartsområde liten kystfart og lavere

• Teoretisk utdannelse med bakgrunn i STCW

Regel II/3 med tilhørende tabell A-II/3

– Samme som D5, men med mindre omfang

– Sannsynligvis utdanning på ca 200 timer

• Praktisk utdannelse 

– Fartstid på 24 måneder på fartøy over 8 meter –

minst en måned etter fullført teoretisk 

utdannelse

– Alternativt 8 måneder i et opplæringsprogram 

(«kadettprogram»)

• Radiosertifikat ROC

29.09.2017

Foto: www.AQS.no



Forslaget – D7

• Gir rett til å føre fartøy opp til 15 meter største lengde 
som ikke skal slepe, maksimalt skal føre 1 000 kg 
last og som utfører løft hvor krengende arm ikke 
overstiger 0,100 meter – altså – fartøy som faller 
utenfor byggeforskriften

• Teoretisk utdannelse med bakgrunn i STCW Regel 
II/3 med tilhørende tabell A-II/3

– Samme som D6, men med mindre omfang

– Sannsynligvis utdanning på ca 100 timer

• Praktisk utdannelse 

– Fartstid på 18 måneder på fartøy over 8 meter – minst 
en måned etter fullført teoretisk utdannelse

– Alternativt 6 måneder i et opplæringsprogram 
(«kadettprogram»)

• Radiosertifikat SRC
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Innføring/overgang

• Forskriften planlagt å tre i kraft 1.1.2018

• Sertifikat D6 og D7 må være på plass senest 1.1.2021

• Emneplaner skal være klar til forskriften trer i kraft

– Modulbasert undervisning

– Kombineres med jobb

– Overgangsordning D5L –> nye sertifikat

– Realkompetanse?

• Mulighet for «kvalifikasjonsbevis»?

• Frist for innspill på høringen: 21.11.2017
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https://www.sjofartsdir.no/sjofart/regelverk/horinger/horing-om-endring-i-forskrift-22.-desember-2011-nr.-1523-om-kvalifikasjoner-og-sertifikater-for-sjofolk/

