
PSO – Port Security Officer, enligt  
utökade hamnskyddet 2005/65 EG 

I det utökade hamnskyddet för hamnar i Europa finns EU-direktiv 2005/65 som ett obligatoriskt regelverk.  
Där ska man skydda den kritiska infrastrukturen i hamnen utanför de områden som omfattas av 

 Sjöfartskyddet. Övergripande ansvarig i ett sådant geografiskt område, som kan innefatta flera närbelägna 
hamnar, leds arbetet av en av myndigheterna godkänd PSO - En Port Security Officer. 

För säkerställande av bästa möjliga skydd för sjöfarts- och hamn-
verksamhet ska det införas hamnskyddsåtgärder som omfattar 
varje hamn inom de gränser som Transportstyrelsen har fastställt 
för Sverige så att de skyddsåtgärder som vidtagits med till-
lämpning av Sjöfartskyddet enligt förordning (EG) nr 725/2004 
förbättras genom ökat skydd i områden med hamnverksamhet. 
Åtgärderna gäller alla hamnar med en eller flera av de hamnan-
läggningar som omfattas av Sjöfartskyddet och enligt Transport-
styrelsens direktiv.

Utbildningen och arbetsuppgifterna för en PSO följer Sjöfartsver-
kets föreskrifter 2007:1 om Hamnskydd och de Internationella 
krav som finns rörande detta.

Plats och kursstart
Beroende på Coronaläget kan utbildningen genomföras som en 
webbutbildning, vilket vi nu har mycket goda erfarenheter av. 
Men vi hoppas naturligtvis att vi kan träffas som vanligt i Stock-
holm på Securitas, Lindhagensgatan 70. Hur det blir meddelas 
anmälda deltagare i god tid innan utbildningen. 

Start tisdag 13 april kl 10.30 och avslut onsdag 14 april  
ca kl 15.00.

Målsättning
Efter genomförd utbildning skall deltagaren förstå och övergri-
pande ansvara för säkerhetsarbetet i det geografiska området  
i en eller flera närliggande hamnar för Hamnskyddet enligt  
myndigheternas krav.

Kostnad 
7 500:- per deltagare exl moms. Logi kan erbjudas på Marriott 
Hotel om vi får möjlighet att genomföra utbildningen live. 

Dokumentation
Kurspärm, böcker och dokumentation delas ut i samband med 
utbildningen eller skickas innan om det blir webbutbildning. 
Kursintyg delas ut efter genomförd utbildning. 

Kursinstruktör 
Johan Ohlsson , Securitas Sverige AB samt externa instruktörer

Anmälan 
Anmälan är bindande. Klicka här eller tryck på den blå symbo-
len för att anmäla dig, senast 23 Mars. Vid frågor kontakta  
Johan Ohlsson, telefon: 010-470 26 11, e-post:  
Johan.Ohlsson@securitas.se

Klicka här!  

Anmäla dig 

senast 23 mars!

Grundläggande utbildning för Hamnsäkerhetschef 
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