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NUTEC Dykkenytt nr.l/1993 
------------------------------------- __ ,_" ___ , __ "'" 

LEDER 

Ragnar J. V æmes, NUT EC 

Vinterens utgave av NUTEC Dykkenytt har en 
rekke interessante nyheter denne gangen. Spesielt 
gjelder dette planene om et nytt dykkeforsknings
program og et senter for hyperbannedisinsk fors
kning i Bergen. 

Men først må jeg desverre tilstå at løftet i forrige 
utgave om å komme med utdypende informasjon 
om Krombergutvalgets innstilling om dykking i 
herværende utgave ikke kan holdes. Grunnen til 
dette er at Utvalgets innstilling er blitt utsatt og 
ennå ikke foreligger. NUTEC Dykkenytt lover 
imidleritd å komme tilbake til denne saken ved 
første anledning. 

Einar Tresselt, tidligere NUTEC, nå Statoil, gir en 
oversikt over bakgrunnen for og arbeidet med et 
nytt dykkeforskningsprogram, kalt ALF A og 
OMEGA. En bredt sammensatt gruppe fra industri, 
arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner, samt 
NUTEC har i en enstemmig innstilling lagt fram 
forslag til et todelt program som skal gå fra 1993 
til år 2000. Programmet skal ha en basal forsk
ningsdel og et delprogram som skal ivareta den 
mer praktisk rettede virksomheten. 

Parallelt med denne innstillingen foreligger der et 
forslag til avtale for å opprette et Senter for 
hyperbarrnedisinsk forskning i Bergen. Gunnar 
Knudsen, NUTEC og Jon Lekven, Det medisinske 
fakultet gir en oversikt over denne innstillingen og 
de planer som videre foreligger. De fremtidige 
partene i Senteret; NUTEC, Universitetet i Bergen, 
Haukeland sykehus,Sjøforsvaret og Staten.<; dykker
skole var representert i utvalget som har utarbeidet 
innstillingen til avtale. Et av de viktige momentene 
for å opprette dette Senteret er blant annet at Hau
keland sykehus nylig er tildelt landsfunksjonen for 
hyperbarrnedisinsk behandling. 

Otto Inge Molvær, NUTEC har et bidrag om 
sjøsyke under vann. En av de mest sannsynlige 
årsakene synes å være san.<;ekonnikt selv om dette 
ikke synes å forklare alle tilfeller. Molvær ber om 
dykkemes egen erfaringer med dette, så bare kom 
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med leserinnlegg om saken. 

Jan Risberg, NUTEC går gjef!nom historikken 
for hydrogen-dykking og erfaringene fra 701 
meters dykket i Stolt Comex Seaways anlegg 
i Marseille i november i fjor. Selv om en 
dykker klarte å utføre meningsfylt arbeid på 
dette dypet, er det et åpent spørsmål om det 
noen gang vil bli praktisk bruk for hydreliox 
eller hydroxdykking. Utsiktene er ikke spesielt 
lyse for denne teknologien. 

I forbindelse med at vi har avsluttet en 
dykkesesong og nå står foran en ny, har 
dykkeselskapenc Sub Sea Dolphin, Rockwater 
og Stolt Comex Seaway blitt bedt om å skisse
re erfaringene fra i fjor, samt planene frem
over. Alle tre dykkeselskap stilte seg meget 
positiv til denne oppfordringen, og innlegg 
foreligger fra alle i herværende NUTEC 
Dykkcnytt. Statens dykkerskole ble bedt om å 
komme med samme oppsummering og videre 
planer, og Geir Hansen gir i sin oversikt et 
klart inntrykk av at skolen er inne i en meget 
aktiv og kreativ periode. 

Kåre Segadal, NUTEC har et interessant iml
legg om sikrere dekompresjonsprosedyrer. 
Dette gjelder for heliox metningsdykking 
dypere enn 180 meter. Viktige faktorer i forsla
get er endring av oksygenpartialtrykket, prose
dyrer for fysisk aktivitet under dekompresjonen 
og systematisk bruk av symptomlister. 

Vi har alt for lite leserinnlegg i NUTEC 
Dykkenytt. Dette forhold synes ikke å være i 
overensstemmelse med den store interesse som 
det tydligvis er til vår informasjonsavis. Grip 
pennen eller PC'en fatt og kom med innlegg til 
de temaene som er tatt opp, til nye momenter 
rundt dykking, eller kommentarer til Alf 
Schønhardts leserinnlegg om Norges forvalt
ningsansvar i herværende utgave. 
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AogQ 

Einar Tresselt, NUTEC/ST A TOlL 

I erkjennelse av at det eksisterende forsk
ningsprogram, FUDT, vil bli terminert etter 
1993, tok NUTEC et initiativ i desember 1991 
til å se nærmere på situasjonen og om mulig 
få etablert et nytt program. Saken ble drøftet 
med de norske oljeselskapene som stilte seg 
positive til forslaget. 

Dette resulterte i at en rekke organisasjoner i 
januar 1992 av NUTEC ble invitert til å delta 
i et utvalg for å se nænnere på fremtidig 
hyperbarmedisinsk forskning og utvikling. 

Følgende organisasjoner ble invitert: 

Statoil, Hydro, Saga, NOPEF, AODC og 
OSSL, 

og alle var enstemmig positive til dette til
taket. 

Utvalget kom i gang allerede i februar og 
leverte sin enstemmige innstilling i en rapport 
til NUTEC i slutten av april. 

Et særdeles effektivt utvalg. 

Utvalgets mandat var: 

Utvalget skal identifisere markedets behov 
for forskning og utvikling innen dykking 
og bemannede undervanns operasjoner. 

Utvalget skal, basert på pkt. l, utarbeide en 
modell for organisering, finansiering og 
faglig innhold av et fremtidig forsknings
program for perioden 1993 og fremover. 
Dette forskningsprogrammet tenkes å er
statte dagens FUDT -program. Resten av 
FUDT -programmet skal inkorporeres i det 
nye programmet fra og med 1993. 
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Forslaget til fremtidig dykkeforskningsprogram 
ble kalt a og ro, noe som gjenspeiler at pro
grammet ble delt i to, en grunnforskningsdel 
og en utviklingsdel. 

Rapporten sammen med et forslag fra NUTEC 
om prioritering og økonomisk kvantifisering 
ble i mai oversendt de norske oljeselskapene 
for vurdering. Reaksjonene var positive. 

Fra rapportens sammendrag kan vi sitere: 

Operatørselskapene har som mål å redusere 
omfanget av bemannet dykking. Det skal 
skje samtidig som kravene til sikkerhet og 
beredskap skal opprettholdes. Dette krever 
at de begrensede ressurser som står til 
rådighet forvaltes på en god måte. 

Utvalget har merket seg den positive utvik
lingen i Bergen ved at det offentlige bygger 
ut hyperbar medisin på Universitetet og 
Haukeland Sykehus. Dette vil være stabilise
rende for det dykkemedisinske og dykketek
niske miljø i Bergen. 

Utvalget foreslår at F &U-innsatsen på 
fagområdet organiseres i to programmer. 
Begge programmer skal ha et tidsperspektiv 
for perioden 1993-2000. 

Basisprogrammet kalles ALF A og bør etter 
utvalgets mening integrere både den offent
lig finansierte forskning og den innsats som 
NUTECs eierselskaper finner det nødvendig 
innenfor grunnforskning og målrettet forsk
ning. Hovedsete for dette program må være 
i Bergen .. NUTECs plass i dette program
met finansieres av NUTECs eiere og skal 
være et strategisk virkemiddel for å styrke 
NUTEC og NUTECs samarbeid med andre 
institusjoner i og utenfor Bergen. 
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OMEGA skal ivareta den praktisk rettede 
virksomhet. Programmet skal være åpent 
for de bedrifter i næringen som ønsker å 
delta. Prosjektene utføres der hvor de 
deltakende bedrifter finner dette hensikts
messig. 

OMEGA kan organiseres på samme prin
sippielle grunnlag som FUDT-programmet 
drives i dag. Dette er en oppgave for de 
selskapene som deltar i programmet. 

ALFAs organisering og drift er et ansvar 
for NUTECs ledelse og eiere i samarbeid 
med det offentlige. For begge programmer 
gjelder at de skal styres gjennom program
styrer. Selskapene bestemmer selv hvordan 
disse styrer skal settes sammen og deres 
forankring innad i selskapene. 

ALF A-delen av programmet har fokusert på 
følgende områder: 

Langtidsvirkninger 
HPNS (HØytrykksnervesyndrom) 
Dekompresjon 
Arbeidsmiljø 

Disse områdene er senere vurdert på samme 
måte av Universitetet og av NUTEC og fore
slått som satsingsområder overfor de norske 
oljeselskapene. I tillegg er foreslått telemedi
sin som et mulig nytt satsingsområde. 
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Innenfor OMEGA-delen pekes det på en rekke 
problemområder som krever oppmerksomhet, 
her kan nevnes noen eksempler som monitor
ering, nødutstyr, ergonomi, samarbeid mellom 
dykker og ROV og ROV-ADS, standarder 
m.m. 

Utvalget peker forøvrig i sin a og ro rapport på 
at det er viktig å bygge opp et miljø i Bergen 
med henvisning til det institusjonelle ansvar 
som nå er i Bergen innen dette fagområdet. 

Videre peker utvalget på, sitat: 

Det er ikke tvil om at bransjen har bidratt 
til at det i Norge er etablert parallelle 
miljøer innen dykke medisinsk forskning og 
at tilgjengelige F &U-midler ikke er tilstrek
kelig for å ivareta disse miljøene på en 
betryggende måte. 

Ut fra egen vurdering, men også med støtte i 
rapporten, tok NUTEC kontakt med de andre 
miljøene i Bergen med spørsmål om å samle 
kreftene i et "Senter for hyperbar medisinsk 
forskning" i Bergen, nettopp for på en bedre 
måte å utnytte de begrensede ressursene. 

Og dette ser det ut til at vi får til. 

Et utvalg med representanter fra Universitetet 
i Bergen, Haukeland Sykehus, Sjøforsvaret og 
NUTEC leverte i oktober et enstemmig forslag 
til organisering av- og avtale for et 
hyperbarmedisinsk senter i Bergen. 

Så får vi bare avvente oljeseelskapenes vurd
ering av størrelsen på forskningsmidlene som 
skal tildeles de nye programmene. 
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SENTER FOR HYPERBARMEDISINSK FORSKNING I BERGEN 

Gunnar Knudsen, NUTEC og Jon Le kven, 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. 

Forskningsmiljøene innen hypcrbarmedisinsk 
forskning i Bergen har lang tradisjon for samar
beid på prosjekt - og personnivå. Det har på denne 
bakgrunn vært naturlig å få vurdert hvordan dette 
samarbeidet kan videreutvikles og videreføres. 
Etter initiativ fra NUTEC og Det medisinske 
fakultet ved Universitetet i Bergen ble det våren 
1992 satt ned en arbeidsgruppe med mandat til å 
foreslå opprettelse av et Senter for hyperbar 
medisinsk forskning i Bergen. De fremtidige 
partnerne i Senteret; Norsk Undervannsteknologisk 
Senter a.s, Universitetet i Bergen, Haukeland 
sykehus, Sjøforsvaret og Statens dykkerskole var 
representert i arbeidsgruppen. 

Det hyperbannedisin.<;ke miljøet i Bergen fremstår 
i dag som et kompetent miljø innen hyperbar 
medisin og fysiologi idet; 

- Universitetet i Bergen har fra 01.01.92 overtatt 
ansvaret for NA VFs dypvanns-medisinske 
forskningsprogram, og har opprettet et professo
rat innen hyperbar medisin og fysiologi. 

- Landsfunksjonen for hyperbar medisinsk be
handling er tildelt Haukeland sykehus. 

- Dykkerelatert grunn- og anvendt forskning er 
blitt utført ved NUTEC siden 1977, og vil bli 
videreført i nært samarbeid med NUTECs eiere. 

- Sjøforsvaret har siden 1952 drevet egen dykke
virksomhet og utstrakt behandling av dykkere. 

- Statens dykkerskole ble etablert i 1979 og er 
den sentrale undervisningsinstitusjon for dykke
industrien. 

Arbeidsgruppen konkluderte bl.a. med følgende 
retningslinjer eller rammer for organisering og 
drift av senteret: 

Senterets fonnål. 

Senterets fonnål er å fremme kunnskap og infor-
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masjon om hyperbarmedisin og relaterte forhold. 
Senteret skal være den organisatoriske ramme for 
grunnleggende forskning innen disse områder. 

Det er et mål at de forskningsresultater som oppnås 
gjennomgår en vitenskapelig kvalitetskontroll, 
offentliggjøres med størst mulig internasjonal 
distribusjon, og gjøres kjent for de aktuelle grupper 
i arbeidslivet. Det er videre et mål at personell av 
ulike kategorier kan erverve høyere kunnskaps- og 
kompetansenivå. For å fremme Senteret" formål 
knyttes det kontakter mot forskningsmiljø i inn og 
utland. 

Partene har som målsetting å gjøre Bergen til et 
europeisk kompetansesenter i hyperbar relatert 
grunnforskning. 

Senterets oppgaver. 

Senteret skal fremme forslag til forskningsprogram 
og prosjekter innen Senterets formål. Senteret skal 
koordinere grunnleggende forskningsaktiviteter 
innen hyperbannedisinske og fysiologiske problem
stillinger for å fremme rasjonelle forskningspro
gram, og utnytte den samlede kompetanse og 
utstyr. Klinisk forskning knyttet til hyperbar virk
somhet inngår i Senterets oppgaver. Senterfunk
sjonen omfatter ikke pasient ansvaret i tilknytning 
til beredskaps- og behandlingsfunksjoner. Senteret 
har et særlig ansvar for populær formidling av 
forskningsresultater overfor arbeidslivet og of
fentligheten. 

Organisering og lokalisering av Senteret 

Senteret planlegges opprettet som et nettverks
samarbeid og organiseres med en styringsgruppe 
med representanter for partene. 

Senteret vil ha nær tilknytning til Universitetet i 
Bergen og det planlegges kontorfasiliteter ved 
Haukeland sykehus. 
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Personell og utstyrsutnyttelse. 

For å oppnå en optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser vil partene legge forholdene tilrette fix 
personellfellcsskap ved gjensidige bistillings
ordninger eller tilknyming på prosjcktbasis. Videre 
planlegges det rekrutteringsstillinger over 2-4 års 
perioder (stipendiater) som opptas i universitetets 
doktorgradsprogrammer. 

For å få til en utnyttelse av det til dels kostbare 
utstyret som benyttes i ulike forskningsprosjekter 
vil forholdene legges tilrette for sambruk av ut'>tyr 
og fasiliteter. 

Senter for hyperbanncdisinsk forskning i Bergen 
planlegges etablert med fungerende styre, daglig 
leder og kontorfasiliteter i løpet av første kvartal 
av 1993. Infonnasjon om Senterets forsknings
aktiviteter og drift vil bli gitt i neste nummer av 
Dykkenytt eller via andre infonnasjonskanaler. 
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SJØSYKJE UNDER VATN 

Otto Inge Molvær, NUTEC 

Det fmst fleire teoriar om kva årsaka eller 
årsakene til sjøsykje (reisesykje eller rør
slesykje) er. Konflikt mellom ulike sanse
inntrykk står i denne samanhengen sentralt: 
Dersom til dømes synsinntrykk og impulsar 
frå balanseorgana i det indre øyret ikkje 
stemmer over eins, vert hjernen "forvirra" og 
kjem med "feilmelding" i form av sjøsykje
symptom. Etter ei tids eksponering vil det hos 
dei fleste skje ei "rekalibrering" eller tilpas
sing slik at toleransen aukar. 

Rundt halvparten av astronautane som har 
vore på romferd har i vektlaus tilstand fått 
sjøsykjeliknande symptom kalla romsykje. I 
tillegg til sansekonflikt får dei ei omfordeling 
av væskevolumet i kroppen frå nedre kropps
avsnitt og meir sentralt. Eitt av teikna på dette 
er at dei vert pløsne i andletet. Det har vore 
spekulert på om også dette kan ha noko med 
romsykje å gjere. 

Hos ein dykkar under vatn vil det hydro
statiske trykket gi ei liknande omfordeling av 
kroppsvæskene. Reseptorar ("følarar") i sentra
le samleårar oppfattar dette som for stort 
blodvolum og gir nyra tips om å sleppe ut 
meir væske (immersjonsdiurese). Under vatn 
kan det og lett oppstå sansekonflikt, spesielt 
når det er mørkt eller dårleg sikt slik at ein 
manglar gode synsreferansar. Ved litt djup 
luftdykking kan nitrogen-"narkose" venteleg 
forverre verknaden av dei nemnde meka
nismane. 

I fjor kom det ein forskingsrapport som synte 
at røynde dykkarar vart snarare kvalme ved 
visse rørsler under vatn enn på land (1). Dei 
åtte personane vart fyrst testa med visse 
hovudrørsler på ei rotasjonsplattform på land 
til dei vart kvalme. Så vart dei "innlosjerte" i 
eit habitat på grunt vatn ved Key Largo i 
Florida i ni døger. Rotasjonsplattforma vart 
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plassert rett under habitatet på 7,6 m djup, og 
dei gjentok testen dagleg under menings
dykket. Serien vart avslutta med ny test på 
land. 

Ved tolking av resultata vart det teke omsyn til 
adaptasjonseffekten (tilvenjinga) av den stadige 
gjentakinga. Likevel vart det påvist ein sikker 
(statistisk signifikant) lågare toleranse under 
vatn. På så grunt vatn kan ein nærast sjå vekk 
frå nitrogeneffekten som årsaksfaktor, og 
immersjonsdiuresen skulle eliminere auka 
væsketrykk sentralt som mogleg årsak. Ein står 
då att med sansekonflikueorien som hovud
årsak. Eg ser likevel ikkje vekk frå at faktorar 
rne ikkje kjenner kan liggje bak. 

Reint praktisk kan dette tyde på at ein ikkje 
bør gå i vatnet om ein er litt sjøsjuk på ein 
dykketur, for ikkje å risikere å kaste opp under 
vatn. Sjølv om ein ikkje kastar opp, vil sjø
sykje kanskje disponere for trykkfallssykje, 
mellom anna fordi ein kan verte mindre obser
vang på tid og djupne. I ein slik tilstand kan 
ein og oversjå andre fårar. 

Men stemmer desse forskingsresultata med 
andre dykkarar sine erfaringar? 

Yrkesdykkarar har fortalt meg at dei i helioks
metting toler meir sjøgang enn på overflata, og 
testing av balanseorgan-funksjonen under djup 
helioksmetting tyda på reduserte reaksjonar ved 
stimulering (2). 

Dersom lesarane har eigne erfaringar eller 
andre synspunkt på dette, er eg interessert i 
tilbakemedling, anten som lesarinnlegg i 
NUTEC Dykkenytt, eller ved direkte kontakt. 
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HYDROGEN, HYDROGENDYKKING OG HYDRA X 

Jan Risberg, NUTEC 

Nov -92 gjennomførte en fransk dykker ver
dens dypeste dykk: 701 m i trykkammeret til 
Stolt Comex Seaway i Marseille. Målrettet 
forskning og utvikling hadde vist at det var 
mulig å skyve grenser ved bruk av denne 
"nye" gassen. Hvilke egenskaper har egentlig 
hydrogenet og hvilken plass kan det få i 
fremtidig dykking? Denne artikkelen gir en 
introduksjon til temaet. 

Historikk 
Zetterstrøm introduserte i 1940-årene hydroge
net som puste gass for dykking og gjennomfør
te dykk i området 40-160m med relativt 
vellykket resultat. Etter at Zetterstrøm døde i 
1945 var det relativt begrenset oppmerksom
het mot hydrogenet før franske og amerikan
ske forskere mot slutten av -60 årene påny 
intensiverte forskningen. Rapporter fra Edel 
1972-74, Ornhagen -84 og Comex sine Hydra 
dykk fra -83 og utover summerer opp de 
viktigste funnene fra de siste tiårs eksperimen
telle hydrogendykk. Omfattende dyreforsøk 
med hydrogen har vært utfØrt ved de samme 
institusjonene: NMR i Bethesda USA, Comex 
SA i Marseille og FOA i Sverige. Historisk 
har eksperimentell hydrogendykking hatt tre 
stadier mht bruken av hydrogenet: De første 
dykkene i -40 årene komprimerte og 
dekomprimerte dykkerne med hydrogen/
oksygen (hydroks) eller hydrogen/helium/
oksygen (hydrelioks), i 1970- og begynnelsen 
av 1980-årene ble dykkerne eksponert for 
gass-skifte (fra helioks til hydroks eller 
hydrelioks) under ulike deler av dykkepro
filen. Fra siste halvdel av 1980-årene har de 
franske Hydra-dykkene komprimert dykkerne 
på hydrelioks mens første del av dekompresjo
nen har blitt gjennomført som en selektiv 
fjerning av hydrogen fra kammer atmosfæren. 

Hydrogen - fysiske egenskaper 
Hydrogen er naturens letteste grunnstoff med 
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en molekylvekt på 2. Gassen har en eksplo
sjonsgrense på 4-75% i luft. Hydrogenet er 
mer vannløselig enn både nitrogen og helium. 
Gassen er også høyt løselig i olje, om enn noe 
mindre enn nitrogen. Hydrogenet har ca ti 
ganger større spesiflkk: varmekapasitet enn 
nitrogen og dobbelt så stor som helium. Dette 
er egenskaper som har betydning når hydroge
net brukes som pustegass. 

Hydrogen - fordeler og ulemper ved bruk i 
dykkerens pustegass 
Pustearbeidet øker ved økende trykk, en effekt 
som forsterkes jo tyngre gassen blir. Pga sin 
lave molekylvekt har hydrogenet derfor en 
gunstig effekt på mekanisk lungeventilasjon. 
Det er eksperimentelt vist at maksimal puste
kapasitet var 35% større i en hydroks atmos
fære på 120 m enn i en tilsvarende helioks
atmosfære. Den høye varmekapasiteten utsetter 
dykkeren for mulig nedkjøling gjennom respi
rasjonen slik at oppvarming av pustegass er 
enda viktigere enn for tilsvarende helioks
blandinger. Pustesenterets følsomhet for C02 

svekkes i en hydroks/hydrelioks-atmosfære, og 
dette kan ha betydning for dykkere som allere
de i utganspunktet har lav C02-sensitivitet. 
Effekter på høyttrykks nerve syndromet (HPNS) 
er kanskje det feltet som har blitt grundigst 
studert i de eksperimentelle hydrogendykkene. 
Også hydrogenet har narkotiske effekter, men 
rusen har mer preg av hallusinogen/LSD enn 
nitrogenets alkohol-kvalitet. Hydrogen demper 
HPNS-utviklingen under dype kompresjoner, 
selv om dempningsgrad og omfang er gjen
stand for diskusjon. I tillegg til de positive 
effektene på mekanisk lungefunksjon er det 
hydrogenets gunstige HPNS-karakteristika som 
gjerne trekkes fram som gassens store fortrinn. 
Hydra X-dykket viste at en dykker kan brin
ges ned til 701m på hydrelioks og tilsynela
tende være i stand til å gjennomføre en me
ningsfylt jobb. Det som ikke er avklart er 
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hvordan dekompresjonsprofilene, og prose
dyrene, bør justeres for å utnytte hydrogenets 
effekter optimalt samtidig som man unngår 
bobledannelse. Pga sin lave molekylvekt har 
hydrogen høy diffusjonshastighet, en egenskap 
som er positiv mht inertgassutskillelse. På 
den annen side har gassen, som nevnt over, 
høy løselighet både i fett og vann. Dette 
innebærer at hvis gassbobler er dannet - i vev 
eller blod - vil de kunne vokse raskere enn for 
tilsvarende nitrogen/heliumbobler. Comex har 
valgt å dekomprimere iht "standard" heliox 
dypdykktabeller, men første delen av dekom
presjonen (ca 20 bar) har ved de siste dykkene 
vært foretatt ved en selektiv eliminasjon av 
hydrogenet. Ved Hydra X ble altså dekom
presjonen 500 m foretatt som en "stan
dard" helioks-dekompresjon. 

Som medisiner skal jeg selvsagt være forsiktig 
med å diskutere operasjonelle aspekter. Det 
står ikke å nekte at grev Zeppelin 's siste 
hydrogen ballong og dens endelikt, har etablert 
en viss frykt for bruk av denne gassen. Ek
splosjonsfaren er reell og gjør at elektriske 
anlegg og rørsystemer må sikres særskilt godt. 
Eksplosjonsfaren i selve kammeret er for så 
vidt liten pga det lave H:/02-forholdet, men 
det punktet hvor oksygenet blandes med 
kammergass (etterfylling av oksygen) er viet 
særskilt oppmerksomhet pga faren for dannel -
se av eksplosive blandinger lokalt. Økono
misk har hydrogendykking både fordeler og 
ulemper. Selve dykkesystemet må tilpasses 
spesielt for formålet. Pga hydrogenets pene
trasjonsevne (gjennom pakninger o.l.) var det 
på et av Hydra-dykkene nødvendig å isolere 
bokammeret med en utvendig nitrogenkappe 
for å redusere lokal eksplosjonsfare omkring 
kammeret. Katalysatoren som ekstraherer 
hydrogen fra kammeratmosfæren (ved å binde 
det til oksygen og dermed danne vann) utgjør 
ytterligere kostnadskrevende teknologi til slike 
dykkesystemer. Til gjengjeld er selve hydro
gengassen billig. Ved forespørsel til en distri
butør i Bergensområdet januar -93 ble det 
oppgitt en flaskepris (40 L, eks MVA) på kr 
3267 for Helium mot kr 1112 for Hydrogen, 

11 

altså en potensiell reduksjon i gasskostnad på 
ca 65%. 

Fremtid og perspektiver 
Det er vel ingen som hevder at hydroks eller 
hydrelioks vil bli tatt i bruk i operasjonell 
dykking på mange år ennå. Bruken av hydro
gen er attraktiv ved dypdykking og omfanget 
av slik dykking er relativt· beskjedent. Med 
den teknologiske utvikling av ROV -er vi har 
sett de siste tiår er det vel liten grunn til å tro 
at man vil gjøre fremtidige produksjons
systemer på dypt vann avhengig av dykker
basert intervensjon. Det er derfor vanskelig å 
forestille seg at det vil være økonomisk for
svarlig å installere et nytt, og dyrt, hydrogen
dykkesystem på et dykkefartøy i dag. Hvis 
fremtiden skulle avdekke et uttalt behov for 
dykkeroppdrag ved store dyp (>400m ?) bør 
hydrelioks være et interessant alternativ til 
tradisjonell helioks. De færreste av oss har vel 
tro på en slik utvikling ..... 
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SUB SEA DOLPHIN 1991-92 

Tom L. Smith. SubSea Dolphin A/S 

De siste årene har vært en meget spennende 
tid for SSD hvor det tradisjonelle primær
området dykking er blitt i langt større grad 
overtatt av dykkeløse metoder og løsninger. 
Denne dreiningen av selskapets strategi områ
der har krevd både nyinvesteringer, ekspan
sjon av selskapet samt en god del kreativ og 
kvalitetsbevisst satsing innen området "engi
neering". Ekspansjonen har skjedd etter SSD 
sin filosofi om å opprettholde en stabil perso
nal politikk hvor en skal unngå store svingnin
ger og usikkerhet for de ansatte. 

På grunn av den raske utviklingen i markedet 
har SSD nå identifisert følgende hoved sats
ningsområder for de nærmeste årene; Engim 
neering, Tradisjonene ROV tjenester, Dyk~ 
king, Inspeksjon, Marine Operasjoner 
samt Miljørettede tjenester. De to sistnevnte 
inngår i de mer langsiktige målsettinger. Et 
mer utfyllende bilde av utviklingen og status 
på erfaringer gjort hos SSD de siste årene, 
samt noen tanker om fremtiden kan oppsum
meres slik: 

-"Engineering" avdelingen i SSD består av en 
kombinasjon av sivilingeniører, ingeniører, 
tekniske tegnere og AutoCad operatører, hvor 
nøkkel-personellet har solid operasjonell erfa
ring. Avdelingen har de siste årene hatt ansvar 
for utvikling og produksjon av følgende 
tjenester/leveranser; Komplette "ROV -tooling 
packages" for Øst Frigg-, Tommeliten-, 
Heidrun-, Statfjord Satellitt-, Lille Frigg- og 
Draugen prosjektene. I tillegg har avdelingen 
vært medvirkende i utvikling av flere interes
sante spesiaHøsninger som f.eks. u.v. kontroll
systemer for Statfjord satellitt intervensjons 
verktøyet i et nært samarbeid med Kongsberg 
Offshore. Dessuten er en mengde konsept
studier og verifikasjonstester blitt utført for 
kunder som Norwegian Contractors og Kongs
berg Offshore samt de fleste norske operatør-
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selskap ifm kommende dypvanns olje- og gass
felt. 

-ROV avdelingen består av personell med 
utstrakt industri-erfaring, og disponerer pr i 
dag 10 ROV'er (8 stk WROV og 2 OBS 
ROV) og har samtidig tilgang til Sub Sea 
gruppens egne 50 ROV som er tilgjengelig. I 
tillegg er 2 nye WROV i bestilling fra moder 
selskapet Sub Sea Offshore, hvorav den ene er 
"nyvinningen" Examiner som i likhet med 
Pioneer er egenutviklet av Sub Sea Gruppen. 
Like før juletider ble Exarniner presentert for 
brukere av ROV tjenester på norsk og engelsk 
sokkel. Examiner systemet inneholder en del 
interessante løsninger som meget lav egenvekt, 
et DP lignende posisjoneringssystem, 100 HP 
tilgjengelig kraft fordelt over to uavhengige 
kraftkilder, valgbar front dvs. at ROV'ens 
f:ront- og bakdeler er identiske og det til enhver 
tid under operasjonen kan skiftes mellom hva 
som skal være front og bak på fartøyet, "pan & 
tilt" funksjoner for selve farkosten, kontinuerlig 
PC-basert vedlikeholdsoppfølging samt mulig
heten til å bære med seg en OBS ROV. Dessu
ten har avdelingen investert i et interessant og 
avansert Stereo Camera System som bl.a. har 
mulighet til å registrere avstander og benytte 
dette i et integrert CAD system. Det vil bli 
spennende å følge pålitelighets- og anvendbar
hetsstatistikken av dette utstyret med tanke på 
fremtidige muligheter. Det er i tillegg investert 
i "force feedback" manipulatorer, som det er 
gjort gode erfaringer med. SSD har ydet ROV
tjenester de siste årene til så og si alle operatø
rer på norsk sokkel. 

- Dykkeavdelingen har hau et godt belegg de 
siste årene hvor dykkelekteren Buldra selvsagt 
er sentral. Buldra har vært benyttet både for 
Metningsdykk-, Luftdykk-, ROV operasjoner 
og som administrasjonssenter for operasjoner i 
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regi av Norwegian Contractors og Statoil. I 
tillegg har Buldra vært mye beskjeftiget i 
forbindelse med metningsdykker-opplæring for 
Statens Dykkeskole og Interdive Ltd. En rekke 
oppgraderinger er gjort på Buldra både med 
hensyn til sikkerhet og effektivitet. Buldra 
fremstår i dag som et godt spesial hjelpemid
del for et allsidig inshore dykke alternativ. De 
fartØy som er tilbudt offshore de siste årene 
har hovedsakelig vært skip som er på charter 
til Sub Sea Gruppen. Det kan nevnes at Sub 
Sea Gruppen i -92 gjorde en rekke revolusjo
nerende og tilnænnet perfekte "tie-ins" på 
rustfritt, duplex stål Maui feltet 
New Zealand med Sub Seas' 
sveisesystem OTTO. Ifm dette sveise prosjek
tet ble et nytt system for isolering av gassfor 
urensing benyttet for å unngå forurensing i 
sveisehabitatet. samme automatiske 

ble for noen siden benyttet 
av SSD til TOGI og Gullfaks B "tie-in". I 
1985 OITO med akseptable 
kvalitetssveiser ned til 500 msw ved Nutec 
forsøkssenter. 

--På Inspeksjon og Survey støtter SSD 
seg i stor grad til Gruppens ressurser. 
Sub Sea har i løpet av siste månedene 
sikret en større kontrakt med Statoil bla. 

ledningsnettene de neste 
er et av større satsingsområ 

gruppen blinket ut, nr.JC som har resul-
tert i at Sub Sea nylig har kjøpt Brown 
Root Survey. På norsk sokkel har SSD og Sub 
Sea Gruppen over flere år ydet survey/
inspeksjonstjenester. BP benyttet seg 
av Sub Sea Gruppens egenutviklede GFMD 
system (Gamma Ray Flooded Member 
Detector) med godt resultat 

-"Alternative Marine Operasjoner" er Sub Sea 
Gruppen's nye nisje for undervanns-oppgaver. 
Gruppen har kommet langt med planene om 
bruk av VLROV (Very Large ROVs) ved sitt 
kjøp av den første VLROV til bla. væruav
hengig håndtering og nøyaktig undervanns
plassering av moduler på opptil 500 tonn. I 
tillegg sees det på videreutvikling av PRS 
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(Pipeline Repair Systems) i forhold til dagens 
systemer med VLROV samt OTTO 
og forskjellige typer mekaniske koblinger og 
"tie-ins". Dessuten har Sub Sea Gruppen sett 
på mulighetene av mer kostnadseffektive og 
operasjonseffektive metoder for kabellegging 
og legging av mindre rørsystemer på havbun
nen. 

-Miljø satsingen er bestemt å rette seg spesielt 
mot registrering av miljø-tilstanden i 
saltvann. I samarbeid med etablerte spesialist 
finna innen miljø-, kjemi- og havforskning 
samt myndigheter, har SSD et 
som til inshore industri. 

Til slutt vi nevne at selvom det 
være en meget interessant tid foran oss 

g 
•! 

opplagte utfordringer i forbindelse med å 
utvikle en dykkeløs tilværelse, det likevel 
understrekes at bemannede operasjoner 
fremdeles være behov for i overskuelig 
tid. Å utføre disse tjenestene er dog blitt min, 
dre attraktive enn før, med høy økonomisk og 
sikkerhetsmessig risiko, hvor kontraktene blir 
stadig færre og av kortere varighet, samt at 
nødvendige støtteapparat kontinuerlig 

at summen bør gi bekymring 
involverte parter i dykkebransjen. 
somheten bør være rettet mot hvordan en 
effektiv og O.Qerasjon samt høyt bered-
skapsnivå bemannede dykk kan 
des i fremtiden, samtidig som satses 
ubemannede Alternative Marine Operasjoner 
(ubemannet). 



NUTEC Dykkenytt nr. 1/1993 

STOLT COMEX SEA W A Y AlS 

Yngve Bergflødt, Stolt Comex Seaway A/S 

Sesongen 1992 - Generelt 

Pr. l. januar 1993 var det ansatt 810 personer 
i selskapet. Selskapets H-verdi for 1992 var 
10,58. (H-verdi = Fraværsskade pr. million 
manntimer). 

For å utvide servicetilbudet til klienter sign
erte Stolt Tankers and Terminals 23. mars 
1992 en intensjonsavtale om kjøp av 100% av 
aksjene i Cornex Services. 

Sammenslåingen er nå et faktum, og selska
pets nye navn er Stolt Comex Seaway. Selska
pet er verdens største undervannskontraktør, 
med 2800 ansatte, og arbeider i alle større 
offshore-markeder globalt. 

I 1992 var Zeepipe det mest omfattende 
arbeidet. Prosjektet bygger et gass 
transportsystem fra Sleipnerfeltet til 
Zeebrtigge i Belgia og til Riser Platform 
16/11-S i Statpipe Transport System. I hoved
sak besto arbeidet i følgende oppgaver: 

* Installering av 4 ekspansjonsbend og inn
sveising av disse til Sleipner plattformen. 

* Installering av et ekspansjonsbend og 
innsveising av dette til 16/11-S plattfor
men. 

* To "midline" hyperbarsveiser på rørled
ningen nær Albuskjell (System P 52). 

* Innsveising av rørforbindelse mellom 
rørsystem P 52 og P 53. 

Annet arbeid på prosjektet besto i: 

Rørtransport, "dredging", dumping av grus 
over rørledning, installasjon av beskyttel
ses-deksler. 
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Det bør nevnes at prosjektet ble tildelt 
sikkerhetsprisen av Statoil i konkurranse 
med andre subkontraktører hos Statoil. 

SPESIELLE OPPDRAG 

OBS-UBA 90-400 

I begynnelsen av året ble det utfØrt dykking 
med OBS-UBA 90-400 fra 6 m til 180m dyp. 

Dykkserien startet ved Statens Dykkerskole, 
hvor trening og HAZOP ble gjort. Dykkerne 
fortsatte på Sandviksflaket i Byfjorden, Bergen. 
Her gikk man etappevis dypere til man var på 
180m dyp. 

SNORRE-TLP Intervensjon 

Det ble utfØrt en svær HAZOP og inter
vensjonsstudie i forbindelse med beredskapen 
under installasjonen av SNORRE-TLP. Målet 
her var dykking til 340 m dyp. 

ADS-New Suit 

I forbindelse med DUIS prosjektet fikk selska
pet til anskaffelse av 2 ADS New Suits 
(Atmospheric Diving Suit). 12 piloter, 4 
dykkeledere og 5 teknikere har trent ved 
Dragerwerk i Travemtinde. Treningsperioden 
ved Dragerwerk ble avsluttet i slutten av året 
og vil fortsette i sjøen ned til 300 m dyp. 
Treningen i sjø vil bli utfØrt av DSV "Seaway 
Condor" som er spesialinnredet for å kunne 
sette ADS til 340 m dyp. 

HADES fase 2 

HADES (Highest Accumulative Decom
pression Score) er et databasert verktøy. Etter 
3 år har vi klart å vise at der er en årsakssam
menheng mellom dykking som en eksponering 
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og trykkfallsyke som en effekt. Dette resulta
tet danner grunnlaget for hvordan vi vil jobbe 
fremover, med tanke på utvikling og verifika
sjon av dykketabeller/prosedyrer. HADES 
Fase 2 ble avsluttet i slutten av 1992. 

HADES Fase 3 er under planlegging. 

Overflate-orientert dykking 

Kalstø-oppdraget var det største i 1992. Det 
foregikk fra 14. mai til 3. august. l denne 
perioden ble det utført: 

58.998 manntimer 
1.755 dykk 
3.775 dykketimer 

6 fartØyer var i bruk under operasjonen, og i 
alt var 153 personer involvert i operasjonen. 
Derav 11 O dykkere og 8 ingeniører. 

DSV "Seaway Condor" tok opp boreriggen Al 
Baz som havarerte utenfor Nigeria, Afrika. Et 
vanskelig oppdrag. 

ANNET 

Stolt Comex Seaway NS fikk i slutten av året 
konsesjon på SDDR (Seaway Data 
Register) Datatilsynet. Dette etter en 
omstendelig prosess som gikk over et år. 
Registret inneholder 2662 hele metningsdykk, 
19000 klokkeløp og 16000 luftdykk. Dykkene 
er lagt inn med alle operative data og er 
verifisert. Dette setter selskapet i stand til å 
gjøre en skikkelig erfarings-evaluering og 
prosedyre-forbedring. Videre har det en rekke 
posmve "spin off' effekter. (Forsik
ringsmessig, anbudsprosess, oppfølging etc.). 

Fartøyene har vært engasjert mestparten av 
sesongen. 

Det har vært en hektisk sesong for våre ROV 
folk. 

Figure 6-1 Mark 5 deep-sea d ver 

SURFACE-SUPPLIED AIR DIVING OPERATIONS 
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ROCKWATER AlS 

Peter Jacobsen, Rockwater 

Rockwater har operert i Norge siden etablerin
gen av Rockwater A/S i januar 1990. 

Det første store gjennombruddet for Rock
water NS var kontrakten tildelt av Saga 
Petroleum ref; Snorre 1LP i august 1990. 

Neste gjennombrudd sent samme år var tilde
lingen av en 2 års kontrakt med Phillips 
Petroleum for undervannskonstruksjonstjeneste 
på Ekofisk-feltet, bruk av NMD klasse 3, 
godkjent fartøy Semi 2. 

Etter disse tidlige suksesser har omsetningen 
økt fra 40 mill. NOK i 1990 til 200 mill. 
NOK i 1991, og vil overstige 500 mill. NOK 
i 1992. 

Likevel har ikke utvidelsen vært uten proble
mer. I 1991 og 1992 besørget vi 
dykkertjenester til EMC på Zeepipe 
utviklingsprosjekt, arbeidet etter Statoils 
spesifikasjoner og krav. Dette innebar dykking 
på 6 steder, og byggingen av metnings
dykkingsystem · på BAR 331 og Kalstø 
landkjenningstunnel. 

Mens offshore arbeidet alltid ble utfØrt profe
sjonelt og effektivt, hadde vi i begynnelsen 
store problemer med å møte Statoils forvent
ninger på kvalitetssikring og i spesiell doku
mentasjon. Store anstrengelser ble gjort gjen
nom de 2 år av kontrakten og til slutt, klienten 
EMC og deres klient Statoil var fornøyd med 
oppdraget. 

Denne tro har blitt styrket siden EMC har 
fornyet kontrakten opp til 3 år for lignende 
oppdrag på Europipe og senere Statoil 
rørledningskonstruksjonsprosjekt, som også 
har blitt publisert. Statoil, på vegne av Statoil, 
Norsk Hydro og Saga Petroleum har tildelt 
Rockwater en rammekontrakt for 
undervannstjenester på deres felt i 3 år med 

---------·------------~~-
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mulighet for ytterligere 2 år. Fartøyer til bruk 
vil være Semi 2 for planlagt inspeksjon og 
vedlikehold, og Regalia vil sørge for nødvendi
ge intervensjonsarbeider til 360 m vanndybde 
i tilfelle mangler/ulykker involvert i 
undervannsutstyr. 

Rockwater har ganske fersk erfaring i 
dypdykkingsoperasjoner og har derfor kontak
tet NUTEC i anbudsfasen som skal sørge for 
ekspertise fra FUDT prosjektet og tidligere 
dypdykking utviklingsarbeid. Tilførselen som 
er mottatt var en viktig faktor for vår suksess, 
og det er intensjonen at NUTEC vil bli benyt
tet til testing av utstyr, vurdering av prosedyrer 
og for hyperbare beredskapstjenester. Arbeidet 
vil starte straks og den innledende perioden til 
den offisielle kontrakts startdato 01.03.93. På 
dette stadiet med NUTECs hjelp vil vi overbe
vise Statoil om at prosedyrer og utstyr til 
beredskap og sikkerhet kan styre dykking på 
360m dyp. 

Rockwater ser fram til et godt samarbeid. 
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STATENS DYKKERSKOLES AKTIVITET I ÅRET 1992 

Geir Hansen, Statens Dykkerskole 

Året som Kikk og det som kommer 
Det er alltid mye enklere å snakke om snøen som 
falt i fjor enn å spå om fremtiden. Jeg har imidler
tid tatt mål av meg til å gjøre begge deler, så får 
det være opp til de av leserne som henger med til 
neste år å vurdere mine evner som spåmann. Da 
med et lite forbehold om at redaktøren slipper meg 
til nok en gang. · 

1992 - prøving uten feiling 
1992 er blitt historie. Det ble et år med mange 
forandringer: Året ble på mange måter et prøve-år 
som skulle danne mønsteret for skolens kursvirlc
somhet i tiden som kommer. Et fastere mønster 
hva kursaktivitet gjelder har flere fordeler. For det 
første vil det lettet infonnasjoneri overfor elevene 
vesentlig. Særlig gjelder dette videregående kurs 
hvor elevene nå til enhver tid vet når på året 
kursene avholdes. Videre er det gunstig i sammen
heng med planlegging av annen virlcsomhet som 
ikke direkte hører inn under skolens vanlige 
kurstilbud. Sist men ikke minst letter det forbered
elsesarbeidet for oss ansatte. For ettertiden vil da 
skolens hoved kurs ha følgende tidsramme: 

Klokkedykkerlcurs januar - feburar 
Anleggsdykkerlcurs januar - mai 
Grunnkurs februar-juni /august-desember 

Også i 1992 har skolen hatt økning i antall uteksa
minerte elever. En stigning på 18,4% må vi si oss 
godt fornøyd med. Totalt har 148 fått opplæring i 
lØpet av året, og det har vært 148 som uten unntak 
fortjener å bli fremhevet, en bedre gjeng skal man 
lete lenge etter. 

Da Gudmund Hernes åpnet skolen i 1991 prokla
merte han at han befant seg i Norges største 
klasserom. Dette klasserommet, skolens sjøområde, 
begynner i disse dager å bli slik vi ønsker oss 
dette. Etter en lang forberedelses periode fant 
endelig "Linebas", den kondemnerte fraktebåten 
skolen har fått, sin plass på havets bunn. "Linebas" 
er nå klar som arbeidsoppgave for anleggsdykker
kurset som tar til i januar. Et enda mer interessant 
objekt er den 120 m lange ALP' en som skolen i 
sin tid fikk av Statoil. Denne er nå plassert i et 
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dybde område fra 9 til 25 m og vil danne basis for 
skolens kommende inspekjonskurs. Deler av den er 
allerede tatt i bruk i forbindelse med grunnutdan
ning, og gir elevene en fantastisk anledning til å ta 
en offshore konstruksjon næmier ei øyensyn. 

Spådom eller plan 
Så var det spådommen da. Det er vel gjeme å ta 
munnen for full å kalle det spådom for etter- planen 
skal det jo stemme, og planer har vi. Som nevnt 
tidligere dannet 1992 mønsteret for hvordan vi 
ønsker oss kurssammensetningen i fremtiden. Vi vil 
i 1993 vektlegge videreutdanning og sertifikat
oppdatering, for å ta det siste først. Ny forskrifter 
gjør det nødvendig for dykkerne å inneha kurs i 
avansert førstehjelp som ikke er eldre enn tre år. 
Kursene er beregnet som repetisons kurs på lik 
linje med den engelske varianten og skal minimum 
ha en varighet på 30 timer. Med bakgrunn i dykke 
leder-kandidatkurset som ble avholdt i høst og 
ønskene som der kom frem om mer praktisk rettet 
undervisning, vil skolen gi et kurstilbud hvor 
nettopp dette blir tatt hensyn til. 

Et strammere arbeidsmarlced har ført til at stadig 
flere har behov for videreutdanning for å komme i 
betraktning når det gjelder jobb. Skolen har i den 
sammenheng i flere år hatt sterlc pågang fra dykke
re som ønsker inspekjonskurs. Hittil har vi ikke 
hatt et fullgodt tilbud og har vært nødt til å avvise 
dem. Senkingen av ALP'en har imidlertid satt 
saken i et annet lys og vi vil om noen ganske få 
måneder kunne gi tilbud om inspeksjonskurs her 
hos oss. Vi har satt oss som mål at innen utgangen 
av juni skal de første elevene være uteksaminert. "I 
have a dream" ble det en gang sagt. Det har vi og, 
og stort nænnere opp fyllelsen har ikke Statens 
Dykkerskole vært. Så la oss da håpe at planene 
fungerer og at spådommen blir virkelighet. 
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SIKRERE DEKOMPRESJONSPROSEDYRER 

Kåre Segadal, NUTEC 

Det er anbefalt å redusere oksygeneksponeringen 
ved metningsdykk siden langvarig eksponering til 
oksygendeltrykk (pOJ under 50 kPa kan gi toksis
ke effekter. Bakgrunnen for dette ble beskrevet i 
Dykkenytt 1/92 og NUTEC rapport nr. 10-92. 
Tause bobler gjennom dekompresjonen kan med
føre problemer. I henhold til tilgjengelig viten vil 
lavere p02 under dekompresjon øke faren for 
boblevekst og trykkfallssyke. Den største trykk
reduksjonsraten som ikke gir trykkfallssyke, er 
proporsjonal med p02 i inspirasjonsgassen. De
kompresjonen må derfor forlenges når p02 reduse
res. 

Med dette som utgangspunkt er NUTEC rapport 
nr. 36-92 utarbeidet. Rapporten anbefaler bruk av 
nye dckompresjonsprosedyrer for heliox mctnings
dykk dypere enn 180 m. 

Veksling mellom 50 kPa (16 timer) og 30 kPa (8 
timer) vil tolereres i høyere grad enn eksponerin
gen til en konstant p02 lik gjennomsnittsverdien 
(43,3±1 kPa). Det er fornuftig å velge tiden for 
høy p02 om dagen og tiden for lav p02 om natten 
når det benyttes nattstopp. Under stoppet vil det 
være mindre behov for behandlingseffekten (for 
tause bobler) av p02 idet ekspansjonen av eventu-
elle bobler være redusert. Fordelen, med 
hensyn til inertgassutskillclsen, av en høyere p02 

om dagen må være større enn det en ren midling 
over tid skulle tilsi, siden blodsirkulasjonen er 
høyere under aktivitet på dagtid enn i hvile om 
natten. Forenklet kan en si at transportkapasiteten 
for inertgass per blodvolumenhet er høyest når p02 

er høyest - derfor utnyttes den gunstige effekten 
på inertgassutskillelsen best når blodstrømningen 
er størst. Hvis det er praktisk umulig å justere 
p02 så mye, skal den holdes innenfor 39-41 kPa, 
og trykkreduksjonsratene reduseres som angitt 
nedenfor. Oksygeneksponeringen under kompre
sjon og bunnfase må også begrenses for å redusere 
muligheten for oksygenforgiftning. 

I tillegg til redusert p02 og langsommere dekom
presjon foreslås det en del tiltak som ut fra tilgjen
gelig viten antas å virke positivt på utfallet av en 
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dekompresjon. Disse kan være upraktiske og 
upopulære, og selv om effektene ikke er godt nok 
kjent, blir de anbefalt fordi usikkerheten ved å la 
være vurderes som større. 

Inertgassen skal være helium. Nitrogen og argon vil 
i praksis ofte forekomme som forurensing (fra 
atmosfærisk luft eller sveisedekkgass). Teoretisk er 
dette uheldig under bunnfasen like før start av 
dekompresjonen, fordi disse gassene har større 
løselighet i vev (gir større bobler) og utskilles 
langsommere. Dette underbygges av praktisk 
erfaring. All inertgass-forurensing i tiden like før 
dekompresjonsstart må derfor holdes lavest mulig, 
og dette må kontrolleres ved analyser, i hvert fall 
sporadisk. Det er indikasjoner på at høy temperatur 
gir høyere inertgass-utskillelse. Det anbefales derfor 
å holde temperaturen opp mot øvre komfortgrense. 
En fast døgnrytme er generelt fysiologisk gun<>tig. 
Under metnings-dekomprcsjon med nattstopp er det 
spesielt viktig. Dykkerne bØr derfor holde en fast 
døgnrytme (f.eks ro og mørke mellom kl. 2330 og 
0630). Viktigheten av en god hydrering er påpekt 
generelt under dykking og særlig under dekompre
sjon. Dykkerne bØr derfor innta rikelig med drikke, 
minimum en liter (ikke-koffeinholdig) i døgnet. Det 
må treffes tiltak for å sikre dykkerne et godt 
kosthold. Det tlnnes indikasjoner på at marine 
flerumettete fettsyrer kan være gunstig for dekom
presjonen. De kan likeledes ha en beskyttende 
effekt mot oksygenskade, akkurat som vitamin E. 

Det er grunn til å tro at moderat fysisk aktivitet 
gjennom dekompresjonen er gunstig. Hard fysisk 
aktivitet er derimot betenkelig. Betenkelighetene er 
først og fremst knyttet til muligheten for boble
dannelse ved kavitasjon. Det må derfor være 
fornuftig å konsentrere aktiviteten til tiden like etter 
nattstopp når ovcrrnetningen er minst. Hver dykker 
skal daglig gjennomføre til sammen 60 minutter 
moderat fysisk trening. Annen nødvendig fysisk 
aktivitet (f.eks vask av kammer) skal være avsluttet 
før kl. 1800. I tiden mellom kl. 1800 og 0600 skal 
dykkerne være mest mulig i ro og ikke pålegges 
noen form for fysisk aktivitet. 

Så lenge prosedyrene er under utprøving anbefales 
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det utvidete helseundersøkelser før og etter dykk, 
med sikte på å kartlegge eventuelle langtidsvirk
ninger. 

Symptomlister eller intervju utføres for hver 
dykker hver kveld og morgen (kan gjøres meget 
enkle - poenget er at hver dykker må besvare 
spørsmål og ikke selv må ta initiativ hvis det er 
noe som bør rapporteres). 

Bobler i blodet kan ofte detekteres med ultralyd 
under dekompresjon som ikke gir klassiske symp
tomer på trykkfallssyke. Symptomene ved langva
rige dekompresjoner fra dype metningsdykk er ofte 
diffuse. Av 18 dykkere som dekomprimerte fra 
360 msw, hadde alle åtte som rapporterte sympto
mer på trykkfallssyke, høy boblegrad (III). Boble
deteksjon kan derfor være til hjelp i vurderingen 
av om mulige tilfeller av trykkfallssyke skal 
behandles. Det vil være en verdifull del av data
innsamlingen for å vurdere prosedyrene, særlig 
med hensyn til mulige langtidsvirkninger. Ultralyd 
dopplerundersøkelse anbefales derfor gjennomført 
minst en gang daglig for hver dykker. 

Trykkreduksjonsrater fra de forskjellige mctnings
dyp til 60 m : 

mctningsdyp 
p02=40 kPa 
p02=30/50 kPa 

msw 
180-260 
260-330 
330-400 

(msw/d) 
20 
18 
16 

(msw/d) 
22 
20 
18 

Fra 60 msw til overflaten benyttes en avtrappcnde 
trykkreduksjonsrate og p02=50 kPa. 

Disse prosedyrene er ikke prøvet. Basert på til
gjengelig viten antas de å være sikrere enn prose
dyrene som tidligere har vært forsøkt i disse 
dybdeområdene. Oksygenbelastningen antas å være 
så liten at ettervirkninger unngås, men skulle vært 
undersøket i et grunt dykk (med varighet tilsvaren
de dykk til stort dyp) under kontrollerte forhold, 
før prosedyrene blir anvendt på de tiltenkte dyp. 
Det er også ønskelig at prosedyrene prøves minst 
en gang i det grunneste dybdeområdct (180-260), 
før de prøves i det neste (260-330), og så endelig 
i det dypeste (330-400). Det er også ønskelig at de 
først prøves i den grunneste delen av området 
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(180, 260, 330) og så i den dypeste 
400). Et internasjonalt arbeidsseminar (Hamilton, 
1989) anbefalte å begynne utprøving av nye prost> 
dyrer i ekspcrimentalkammer på land. 
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LESERINNLEGG: 

Norges forvaltningsansvar for olje ressursene og framtidas mulighet til intevensjon i 
tilfelle av "force majeure"? 

Alf Schønhardt 

Definisjon "force majeure": 
Kontraktuelle krav mellom partene kan bli gjon 
ugyldige om en eller flere av de følgende hendel
ser skulle inntreffe; 

"En Guds handling" som jordskjelv, branner, 
oversvømmelser, krig, blokader, opprør eller 
borgerkrig, streik, lock-out eller andre hendelser 
utenfor partenes kontroll". 

Norsk oljeproduksjon representerer ca. 15% av 
brutto nasjonalproduktet (BNP) og om kort tid 
vil vi levere fra 25 til 30% av Europas for
bruk av olje og gass. Private husholdninger, 
industri, offentlige bygg og institusjoner som 
sykehus, skoler, gamlehjem etc. er helt avhen
gige av en sikker forsyning av olje og gass fra 
våre kilder til havs. Et lengre avbrudd i leve
ransene kan medføre uante negative sosiale og 
økonomiske konsekvenser. Forbrukerne på 
kontinentet har tiltro til Norge. De stoler på 
Norges evne og vilje til gjennomføring av 
reparasjoner på havbunnen og derved opprett
holde den for mange livsviktige strøm av 
hydrokarboner etter en eventuell ulykke. 

Ja, dette er i dag. Hva med framtiden? Er 
fremdeles Norge, med forvaltningsansvar for 
enorme ressurser under havbunnen, villige til 
å ta den kostnaden det er å opprettholde en 
troverdig beredskap under alle tenkelige 
forhold? Eller er den på vei til å forsvinne i 
blårussens iherdige bestrebelser etter 
kostnandsreduksjoner og profitt maksimering? 

Det virker slik. Fra 1993 vil Norges evne til å 
mobilisere et sammensveiset og godt 
dykkerteam, underlagt norsk jurisdiksjon, bli 
dårligere. Statoil, Norsk Hydro og Saga har 
sagt opp nåværende langtidskontrakt med Stolt 

20 

Comex Seaway. Den nye avtalen vil bli sterkt 
redusert, fra 365 dykkerdøgn til 45. Uansett 
hvem som har fått kontrakten, det vil bli en 
drastisk reduksjon av nåværende bemanning av 
fast ansatte dykkere. Markedet vil avgjøre hvor 
mange som får jobb, når og hvor. 

Det er en klippefast tro blant enkelte tilsatte i 
våre nasjonale oljeselskaper om at markedet til 
en hver tid vil dekke deres behov for 
bemannete dykkeoperasjoner. Disse selskapene 
som i det samme markedet ikke ville blitt 
operatører på norsk kontinentalsokkel uten 
for-fordeling fra norske myndigheter. Ville det 
vært for mye forlangt at disse også påtok seg 
et helhetlig ansvar? 

Hvordan ser så markedet for bemannet dykking 
ut? Tar vi for oss utviklingen de neste 5 år, 
viser prognosene en stadig synkende tendens. 
Det vil si at i Nordsjøbassenget vil det bli 
færre prosjekter som etterspør bemannete 
dykketjenester i forbindelse med installasjon og 
drift. Det foreligger ingen konkret oversikt 
over behov for bemannete dykketjenester i 
forbindelse med beredskapstjenester. Tradisjo
nelle undervannsoperatører som bl.a. Stolt 
Comex Seaway satser på ubemannete 
inspeksjons- og konstruksjonssystemer. Dyk
kerne utgjør en stadig midre del av Stolt 
Comex Seaway's virksomhet. Den samme 
trenden er også gjeldende for de øvrige selska
pene registrert i Norge og Storbritannia. 

I 1992 var det totalt ca. 700 kvalifiserte met
ningsdykkere i Nordsjøbassenget. Gjennom
snittsalderen var 39 år. Gjennomsnittsalderen i 
1993 vil kanskje være 41 - 42 år. Dette grun
net at de aller yngste dykkerne, de med liten 
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og ingen yrkeserfaring, ikke vil få jobb og 
slutter. Rekruttering eksisterer så å si ikke. 
Både oljeselskap og dykkeentreprenører utnyt
ter eksisterende ressurser marginalt. Spesielt 
den variable innsatsfaktoren som i dette tilfel
let er dykkere. Planer for rekruttering og 
kompetanseutvikling av dykkere eksisterer 
ikke. 

Dykkemarkedet anses ikke å være et 
vekstpotensiale. Vi kan derfor forvente en rask 
reduksjons- og forgubbingsprosess blant 
kvalifiserte metningsdykkere i årene som 
kommer. Det samme gjelder for avanserte 
dykkefartøyer. Det er ingen som alvorlig 
mener at de vil investere l milliard kroner i et 
dypdykkeskip for et par måneders dykking i 
året. De vil heller utnytte de fartøyene som 
eksisterer i dag. Holder ikke skipen norske 
krav, så kan de registreres i Bahamas. 

Ubemannete miniubåter (ROV), panser dyk
kerdrakter (ADS) og fjernstyrte 
verktøysystemer (ROMV) er det industrien vil 
satse på i fremtiden. Den eneste ulempen er at 
de fleste av disse systemene forutsetter ideelle 
forhold, at kartet stemmer med terrenget. Hva 
om dette ikke var tilfelle, som f.eks. i en 
situasjon som i dette eksemplet: 

Det 200.000 tonn store malmskipet "Go 
lucky go good" har lastet jernmalm i 
Narvik. Det er mellom jul og nyttår og en 
av de verste vinterstormene i manns min
ne ryster kysten og det gamle malmskipet. 
Skipet har begynt å lekke og ligger dypt 
i vannet, pumpene går for fullt. Så svikter 
hovedtavla og skipet blir dødt. Uten annen 
strømforsyning enn nødaggregat, ligger 
skipet hjelpeløst og driver sørover. 
Nødmeldinger blir gitt, hovedrednings
sentralen varslet og mannskapet evakuert. 
V æret er så dårlig at det ikke er mulig å 
få festet sleper ombord og "vraket" driver 
halvt nedsunket mot den store 
oljeplattformen. 

For å gjøre en lang historie kort, 
malmskipet kolliderte med en av våre 
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viktigste produksjonsplattformer og ødela 
en hel del av undervannsstrukturene før 
vraket brakk opp og sank. Heldigvis ble 
det tid til å stenge ned systemene før 
plattformen ble evakuert. Men hovedde
len av produksjonsanlegget ble ødelagt 
under kollisjonen. I tillegg hadde deler 
av vraket ødelagt undervannsproduk
sjonssystemer, laste-bøyer og 
fordelingsnett. Strømmen av gass til 
kontinentet ble umiddelbart redusert med 
40%. Uheldigvis var det en kuldebølge 
på gang, og konsekvensene lot ikke 
vente på seg. Fabrikker ble stengt og 
gass for opvarming rasjonert. 

Norske gassleverandører forsikrer masse
media og forbrukere at alt ville bli gjort 
for å få leveransene tilbake til det nor
male. 

Myndighetene gir operatørselskapet ordre 
om å gjenopprette produksjonen umid -
del bart. 

ROV ble sendt ned for å kartlegge ska
dene. Skadene er så store at det vil bli 
behov for dykkere om ikke store deler av 
feltet legges dødt. Operatørselskapet tar 
umiddelbart kontakt med 
dykkeentreprenøren de har kontrakt med. 
Ordren er å mobilisere fartøy og mann
skap for umiddelbar dykking til 390 me
ter. 

Dykkeentreprenøren sier: "Beklager, far
tøyet ligger på verksted i Italia. Det er for 
tiden streik ved verftet og ingenting vi kan 
gjøre" .. "Hva med alternative fartøyer?" 
"Jo, vi har et fartøy i Brasil, men det 
holder for tiden på med en viktig 
installasjonsjobb som er beregnet å ta en 
måned. Det vil bli opp til brasilianske 
myndigheter om vi får frigjort fartøyet. 
Mannskapet og dykkere er hovedsakelig 
brasilianske. Fartøyet er ikke godtkjente 
for dypdykking på norsk kontinentalsok
kel. Vi har totalt bare 20 dykkere som er 
godkjente for dypdykking på norsk sektor. 
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Hva med å gi dispensasjoner? Mobilise
ring først om 2 måneder, holder det? Vi 
har Force Majeure situasjon og det tar 
minst 14 dager å seile fartøyet til Norge. 
Resten av fartøyene våre er i opplag. Vi 
hadde ikke forventet dykking før til som
meren! Dessuten er de ikke godkjent for 
dypdykking". 

Norsk og internasjonal presse raser, hvem 
har ansvaret for at ingenting blir gjort. Er 
det ikke snart på tide å forsere utbyggin
gen av gass og oljeleveranser fra Russ
land? Denne situasjonen vil vi ikke ha en 
gang til. Her må noe gjøres! 

La oss bare håpe på at dette er en hypotese, 
og at vi velger å opprettholde en beredskap 
for Nordsjøen, som også inneholder 
topptrente, godt kvalifiserte dykkere. Gode, 
sikre prosedyrer, moderne fartøyer og utstyr 
underlagt norsk jurisdiksjon og som tilfreds
stiller alle krav i Petroleumsloven § 45 - Krav 
til forsvarlig virksomhet og § 46 - Bered
skap. 

Samfunnet, staten, norske og utenlandske 
operatørselskapeer har nøkkelen til det som 
skjer på den norske kontinentalsokkelen. En 
faktor er selvfølgelig om framtidens oljepriser 
forsvarer kostnaden med å holde en helårlig 
dykkeberedskap ved like. Men det er på langt 
nær alt. Denne gangen må vi stille sprøsmålet: 
Da verdenssamfunnet ga oss råderett over et 
enormt havområde, var det bare rettigheter vi 
fikk? Eller også noen forpliktelser? 

22 



NUTEC Dykkenytt nr. 1/1993 

LITTERATUR OG DOKUJ\tfENTASJON 

Elin Dahii-Larssøn, NUTEC 

I Bergen i november 1992, nærmere bestemt 17. 
og 18., ble det årlige FUDT-seminaret avholdt 
med stor suksess. Som for tidligere år ble det gitt 
ut en seminar-bok som fortsatt kan bestilles fra 
NUTEC. 

KONFERANSEPUBLIKASJONER 

I 1991 ble det avholdt en konferanse i Aberdeen 
som var resultatet av et samarbeid mellom SIN
TEF, Gas Services, Seaway og Universitetet i 
Aberdeen. Proccedings 'en etter konferansen har nå 
kommet ut: 

Lung Physiology and Divers' Brcathing Apparatus: 
Proceedings from the International Workshop 
Ballater, Scotland, lst - 4th november 1991. 

DYKKEMANUALER 

For første gang på lenge har NOAA - National 
Oceanic and Atmospheric Administration i Mary
land, USA - kommet med en ny utgave av sin 
dykkemanual, NOAA Diving Manual. Vi har også 
mottatt en manual for nitrox-dykking, utgitt av 
International Association of Nitrox Divcrs: 

Rutkowski, D: Nitrox Manual - Oxygen Enriched 
Air - Instructor/Student Guide for the use of 
Nitrogcn-Oxygen Mixtures as a divers' breathing 
gas. 

LOVER OG REGULERINGER 

På tampen av fjoråret kom det ut en bok i England 
som tar for seg lover og regler for oljevirksomhe
ten i forbindelse med EF, og EF's indre marked. 
Boken er spesielt rettet mot operatørene på sokke
len og er anbefalt av visepresidenten i EP-kommi
sjonen: 

Hollobone, T. and J. Mirzoeff: The European 
Community and its Offshore Oil and Gas 
Legislation. 

Boken har kommet på eget forlag: T. A. 
Hollobone & Co Ltd, 177 A High Street, 
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Beckenham, Kent BR3 lAH, og kan bestilles 
derfra. 

ANNEN LITTERATUR 

Daugherty, CG: Field Guide for the Diver-Mcdic.
Austin : Coastal Aquatics, 1992 

Dibb, WL: Diagnosis of Ear Infections in Divers : 
an illustrated guide for Offshore Personnel. 
(Pamph1et) 

Gilliam, B. and R. von Maier: Deep Diving : an 
advanced guide to Physiology, Procedures and 
Systems. - San Diego : Watersport Publishing, 
1992 

Mount, T. and B. Gilliam: Mixed Gas Diving: the 
ultimatc challenge for Technical Diving. - San 
Diego : Watersport Publishing, 1992. 

NUTEC RAPPORTER 

Frigitt siden sist: 

Hjelle, J. et al: Planlegging av medisinsk register 
for dykkere. 
NUTEC Rapport 35-89 

Segadal, K. et al: Unmanned prototype tests of the 
OBS UBA 90-400. 
NUTEC Rapport 3-92 

Endelig godkjente rapporter: 

Risberg, J. et al: Sammenligning av tidligerer 
gjennomførte blodanalyser. 
NUTEC Rapport 31-92 

Rapportene kan bestilles fra NUTECs bibliotek. 
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KLIPP FRA SPALTENE 

Elin Dahll-Larssøn, NUTEC 

Stavanger Aftenblad, 27. oktober 1992 
"Dykkere slår alarm. 
Dykkerne er Nordsjøens løsarbeidere. De jobber 
fra oppdrag til oppdrag gjennom en hektisk dyk
ker-sesong på fem til ni måneder. I løpet av denne 
tiden gjelder det å stå på og tjene mest mulig. Når 
vinteren setter inn, er det stort sett slutt på 
dykkeroppdragene. Da må de melde seg arbeidsle
dige, eller finne seg en strøjobb i land." 

Stavanger Aftenblad, 28. oktober 1992 
"Slutter når gjelda er betalt. 
- Jeg slutter som NordsjØdykker så snart gjelda er 
nedbetalt. Nå vil jeg jobbe så mye jeg bare kan, 
for å legge opp mest mulig penger. Jeg har valgt 
å være uorganisert memingsdykker, da tjener jeg 
mest. Det er Tor Morten Wist, 33 år gammel og 
fra Bryne, som sier dette. Han har vært 
metningsdykker siden 1985. De første fem årene 
var han organisert i NOPEF. De siste par årene har 
han jobbet i Rockwater, på kontraktbasis og som 
uorganisert" 

Stavanger Aftenblad, 28. oktober 1992 
"Dykker Jan Hammerseng: Hjerneslag i tryk
kammer. 
- Plutselig eksploderte hodepinen i intens smerte -
alt ble svart. Jeg svimte av og våknet opp igjen 

med venstre arm lammet. Over meg sto dykker
kollegaen og gav meg oksygen. I fjor høst opplev
de Jan Hammerseng dykkernes mareritt - i dag vet 
han at han aldri kan dykke mer. Hjerneslag 33 år 
gammel - nå studere han jus." 

Stavanger Aftenblad, 29. oktober 1992 
"Dykkerveteran Arne Jentoft: Dykket 160 
meter bare iført tørrdrakt. 
- Vi frø sånn nede på havbunnen at vi knapt kunne 
holde en skiftenøkkel. Vi dykket ned til 150-160 
meter og dypere i tørrdrakter og ble meget fort 
iskalde når vi forlot dykkerklokken. I tillegg virket 
den kalde pustegassen vanneledendc. Den stjal 
kroppsvannen vår -jeg har aldri kjent en lignende 
kulde på land. Etterpå krøp vi inn i dykker-klok
ken og ble heist inn i et uisolert trykk-kammer 
som holdt omtrent samme temperatur som uten
for." 
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Stavanger Aftenblad, 29. oktober 1992 
"Bitter kamp om dykker-forskrifter. 
Det er en spent stemning blant metningsdykkerne 
i Nordsjøen. De krever endring av flere paragrafer 
i dagens dykkerforslaifter. Det er nå snart to år 
siden dagens forskrifter trådde i kraft. I løpet av 
denne tiden har de fått verre arbeidsforhold under 
havflaten og mange har fått lenger tid under trykk, 
hevder dykkere. De krever ansvarlige myndigheter 
inn på banen. Skjer ikke det, kan det bli 
dykkerbråk i Nordsjøen, sier de." 

Stavanger Aftenblad, 29. oktober 1992 
"OD går ikke inn for nye dykkeforskrifter. 
Korttidskontraktene har forverret forholdene, 
hevder OD. 
OD, Oljedirektoratet, vil ikke gå inn for nye 
dykkerforskrifter i Nordsjøen. Forskriftene vi har i 
dag er gode nok, hevder OD. OD er enig i at 
forholdene for dykkerne er blitt verre den siste 
tiden, men dette skyldes ikke dykkerforskriftene 
slik forskere og dykkere hevder, men forverrede 
arbeidsforhold på grunn av korttidskontrakter og 
mer tyngre konstruksjonsoppdrag. OD kommer ikke 
til å intensivere tilsynsvirksomheten i Nordsjøen, 
slik dykkerne krever. "Stavanger Aftenblad, 4. 
november 1992 
"=For dyrt og risikofylt å satse på dykkere. De 
fleste nye olje=felt i Nordsjøen er planlagt 
dykkerløse. 
Behovet for dykkere i Nordsjøen synker. Dykking 
er dyrt og altfor risiko-betont til at operatørselska
pene ønsker å satse på dykkere. De er nå i ferd 
med å utvikle en ny teknologi, ubemannede miniu
båter, som overtar stadig mer og erstatter dykkerne 
nede i havdypet." 

Stavanger Aftenblad, 4. november 1992 
"40 faste metningsdykkere nok. Roboter kan 
aldri overta helt, mener Jan Fredrik Meling i 
Stolt-Comex Seaway. 
-Vi vil ventelig klare oss med en fast kjerne på 30 
- 40 metningsdykkere i Nordsjøen i framtiden. Vi 
trenger dem for å utføre kompliserte oppdrag og for 
å sikre oss en god beredskap. I dag har vi for 
eksempel ingen robot-metode for sveising under 
vann. Til slike oppdrag må vi ha dykkere." 



NUTEC Dykkenytt nr. 1/1993 

Stavanger Aftenblad, 5. november 1992 
"Dypdykk uten fallskjerm. 
De er en liten gruppe på noe under 100 mann. De 
har kanskje landets farligste yrke. I vel en uke har 
Aftenbladets lesere kunnet følge met
ningsdykkemes arbeids-situasjon, deres for
krampede tilværelse i trykkammeret og den en
somme, mørke og støyende arbeidsplassen på 
havsens dyp, hvor hvert feilgrep er fatalt. Men 
selv om de er få, er de infiltrert i et svært så kom
plisert samspill av regelverk som kontrollerer deres 
virke." 

Dagens Næringsliv, 19. november 1992 
"Avanserte dykk fra Vestfold. 
Det vesle Tønsberg-selskapet Ottestad Breathing 
System NS (OBS NS) har fra British Petroleum 
International vederlagsfritt fått overført an teknolo
gi for et nytt system for dypdykking. Direktør i 
OBS NS, Jan Gjertsen, mener selskapet nå står i 
en enestående posisjon internasjonalt." 

Namdal Arbeiderblad, 20 november 1992 
"Alvorlige helseskader for dypvannsdykkere. 
Bergen: Dypdykking kan gi alvorlige helseskader. 
Faren for skader øker med antall år i yrket, viser 
en forsknings-rapport. Mange dykkere får store 
problemer med hukommelsen og konsentrasjonen 
og opplever for eksempel at potensen forsvinner, 
og at lysten til sex blir borte. Nevrolog Kari 
Todnem er svært kritisk til Oljeselskapenes og 
Oljedirektoratets manglende reaksjon på fors
knings-resultatene." 

Bergens Tidende, 7. desember 1992 
"Heli-havarier kan reduseres. 
- Faren for at det skal skje en alvorlig helikop
terulykke i Nordsjøen er ti ganger høyere enn for 
vanlige rutefly. Men det er mulig å redusere antall 
ulykker med 40 prosent over de nærmeste 10-15 
årene. Det opplyser forskningssjef Tclje Sten ved 
SINETFs avdeling for sikkerhet og pålitelighet. 
"Folk i krise trenger ledere". - Hvem skal nå 
klippe plenen? Det kan være den første reaksjonen 
til konen som får melding om at ektefellen har 
vært involvert i en alvorlig ulykke. - Vi må ikke 
betrakte dette som uttrykk for likegyldighet, men 
som en normal reaksjon på en unormal situasjon, 
sier Marit Wamcke som er forsker ved NUTEC." 
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"FORSKNINGS~ OG UTVIKLINGSPROSJEKT I 
DYKKETEKNOLOGI" (FUDT) 

Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum og Oljedirektoratet 

Delprosjektene i FUDT i 1992 var: 

RESPIRASJONSFYSIOLOGI: 
Aktiviteter: 

DEKOMPRESJON: 

Retningslinjer for operasjonell bruk av oksygen. 
Luftdykk som modell for studier av venøse gass embolier 
Oppsummering og publisering 

Aktiviteter: Arbeidsseminar (avholdt) 
Oppsummering av resultater 
Sammenligning av tidligere blodanalyser 
Dckompresjonsprosedyrer 
Operasjonelle Doppler-målinger 
Komplementaktivering 
Oksygentensjon 
Blodplateanalyser fra gris 

KJEMISK ARBEIDSMILJØ: 
Aktiviteter: Forurensningskilder 

Krav til materialvalg /kontroll av forurensning av atmosfæren 
Toksikologisk testing 
Akustisk gassanalysator 
Informasjonsspredning 

POPULÆRVITENSKAPELIG SEMINAR 
VITENSKAPELIG SEMINAR, FORBEREDELSE 
ÅRSAK TIL HPNS 
PERSONLIG DYKKEUTSTYR: 

Aktiviteter: 

BAKTERIOLOGI: 

Dykkehjelm 
Puste utstyr 
Kommunikasjon 

Aktiviteter: Rengjøring/desinfeksjon personlig dykkeutstyr 
Forebygging av hudinfeksjoner hos metningsdykkere - ABF 
Forebygging av hudinfeksjoner hos metningsdykkere- "dykkerhender" 
Illustrert veiledning 

MATEMATISK TERMOMODELL 
OBS UBA 90-400 FERDIGSTILLELSE 
THROUGH WATER COMMUNICATION (Trådløs undervannskommunikasjon) 
KOORDINERING 
UIB/NA VFs HYPERBARMEDISINSKE PROGRAM 

Eventuelle rapporter fra de enkelte prosjektene kan bestilles fra NUTECs bibliotek. 
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KURS VED NUTEC TRENINGSSENTER 

Rune Birkeland, NUTEC 

Nutec Treningssenter er en avdeling ved Norsk 
Undervannsteknologisk Senter a.s. H ovedaktivitene 
ved Nutec Treningssenter er trening og opplæring 
av personell som skal tjenestegjøre på offshore 
installasjoner hvor fritt-fall livbåter av typen 
Harding FF-48 er installert. 

l tilknytning til fritt-fall livbåt anlegget er det 
videre bygget et eget vanntrenings-anlegg for 
simulering av evakuering fra helikopter som har 
nødlandet på sjøen. 

Som fØlge av at NUTEC totalt sett er i be-sittelse 
av spisskompetanse på en rekke områder innen 
sikkerhet og beredskap, tilbyr NUTEC Trenings
senter et utvidet kurstilbud; 

MOB kurs 
Førstehjelpskurs 
Kurs i evakuering med redningsstrømpe 
Kurs for dykkepersonell 
Kriseledelse 

Av relevante kurs for dykkepersonell kan nevnes: 

l. Lederopplæring for dykkepersonell 

Kursmålsetting 
Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap og trening 
i praktisk ledelse knyttet til de funksjoner og 
oppgaver ledende dykke-personell skal ivareta. 
Denne opplæringen vil skje i h.h.t. ODs kvalifi
kasjonskrav nedfelt i "Veiledning om kvalifika
sjoner for personale tilknyttet bemannede under
vannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten". 

Målgruppe 
Dykkesjefer, k1okkedykkeledere, kammeroperatører 
saunt kandidater til disse stillingene. 

Varighet 
16 timer fordelt på 2 dager. 

Innhold 
Kurset vil gjennom forelesninger og praktisk 
trening gi økt kunnskap om: 
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.1. Lederskap, organisasjon og administrasjon 
(ca. 2 t.) 
definisjon av ledelse og lederrollen 
forventninger til lederrollen 
saunarbeidsformer 

2. Kommunikasjon (ca. 2 t.) 
kommunikasjonsformer 
instruksjonsteknikk 
informasjon 

~ Konflikter (ca. 2 t.) 
symptomer 
årsaker 
løsninger 
preventive tiltak 

4. Planlegging og tilrettelegging av arbeid (ca. 2 
t.) 
ressurskartlegging 
definisjon av arbeidsoppgaver 
tilrettelegging og fordeling 
erfaringsoverføring 

~ Teambygging (ca. 4 t.) 
effektive vs. ineffektive grupper 
hva skal til for at grupper skal fungere godt 

6. Ledelse i nød - og stress situasjoner (ca. 4 t.) 
atferd og reaksjoner 
tolking av signaler 
forventninger til ledelse i en krise 
de briefing 
erfaringsoverføring. 

Kurset arrangeres etter avtale med kunden. Maksi
mum deltakerantall er 15, minimum 10 personer. 
Kurset avholdes fortrinnsvis på NUTEC trenings
senter, men kan imidlertid arrangeres andre steder 
avhengig av kundens behov. 

Kurset har tidligere vært holdt for ledende dykke
personell i Aker Comex Subsea og for klokke
dykkelederkandidater på Statens Dykkerskole. 
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2. Videregående førstehjelpskurs for dykkere 

Kursmålsetting 
Gi dykkepersonell tilstrekkelige kunnskaper til å 
oppdage og bedømme viktige symptomer og utøve 
førstehjelp. Utvikle den enkeltes evne til å arbeide 
selvstendig, til å kunne samarbeide med medisinsk 
fagpersonell og til å assistere overordnede i en 
førstehjclpssituasjon. 

Målgruppe 
Dykkere og ledende dykkepersonell på dykkeskip 
og andre dykkeinstallasjoner. 

Varigh~! 
Kurset'> varighet er 75 timer (2 uker). 

Innhold 
Førstehjelpsde1cn inneholder opplæring i avansert 
og livreddende førstehjelp. 

Munn-til-munn metode /- utvendig hjerte
kompresjon 
Bruk av maske, intubasjon, infusjon og injek
sjon. 

Årsak, symptomer, tegn og behandling under 
nonnale og hypcrbare forhold. 

Bruk av forhøyet oksygenpartialtrykk ved dykking. 
Årsak, virkning, symptomer og behandling av 
oksygenforgi ftning. 

Beregning av oksygenets partialtrykk og 
betydningen for dykkerens sikkerhet. 

3. Maritimt VHF =kurs 

Kursmålsetting 
Sertifisere personell i henhold til Teledirektoratets 
krav til begrenset radiotelefon-sertifikat for den 
maritime mobile VHF-tjenesten. 

Målgruppe 
Alle personer som i beredskapsmessig og annen 
sammenheng har behov for å anvende VHF-radio
telefon i tjenesten. 

Varighet 
2 dager 

Innhold 
Kurset er lagt opp i tråd med Teledirektoratets 
pensumliste i A- og B-stoff. Kurset avsluttes med 
skriftlig prøve. 
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4. Kurs i krisehåndtering 

Bakgrunn og målsetting 
Feltet krisepsykologi eller kata'ltrofe-psykiatri har 
mye av sitt utspring fra strids-psykiatrien, men fra 
1970-årene, spesielt siste halvdel, har man fått en 
økt interesse for de psykologiske aspektene ved 
ulykker og katastrofer generelt. Dette har ført til en 
stadig økende kunnskap på feltet både nasjonalt og 
internasjonalt. Man vet at blir bcla~tningene store 
nok, vil alle reagere. Det er her snakk om nonnale 
reaksjoner på unormale situasjoner. 

Den erfaring man sitter inne med i dag, gjør at få 
stiller spørsmål ved betydningen av å ha et visst 
minimum av kunnskap om hva man kan forvente 
av reaksjoner hos seg selv og andre i kritiske 
situasjoner. Det dreier seg om å være mentalt 
forberedt. Dette er selvsagt spesielt viktig for 
personell i ledende posisjoner. På hvilken måte 
slike situasjoner håndteres fra ledelsens side vil ofte 
være av avgjørende betydning for situasjons
utviklingen. Som leder vil en i tillegg til organise
ring og ledelse av den rent "operasjonelle" situa
sjon, også ha ansvar for å ivareta sine underordende 
på en best mulig måte både under og etter en 
ulykke. 

Målsetningen med dette kurset er å !,ri del-takerne 
økt krisepsykologisk kunnskap. Vi vet at dette vil: 
* Bidra til økt effektivitet i håndtering av ulyk-

ker og katastrofer 
* Forebygge psykologiske problemer på sikt 

(mht. varighet og intensitet). 

Program: 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

Introduksjon 
Målsetning, nytteverdi 

Faktorer som kan virke inn på håndtering av 
kritiske situasjoner 

si tuasjonsforhold 
personforhold 

Vanlige reaksjoner under og etter kritiske 
situasjoner 

Ledelse i kritiske situasjoner 
vanlige krisereaksjoner hos ledende perso
nell 
råd om hensiktsmessig ledelse 

Utvikling av psykososial bered-skapsplan 
Organisering av psykologisk debrief 



NUTEC Dykkenytt nr. 1/1993 

Varighet: 
1 dag 

Maksimum antall deltakere 15. For nærmere 
opplysninger kontakt psykolog Tone Bergan/-Marit 
Wamcke på tlf. 05-34 16 00 eller telefax 05-
346932. 

5. Innføring i offshore dykking 

Kursmålsetting 
Gi deltakerne innsikt i de dykkemctoder som 
benyttes offshore samt de begrensninger og mulig
heter som eksisterer ved bemannede undervanns
operasjoner. 

Målgruppe 
Ledere, ingeniører og annet personell innen off
shore relatert industri som i sitt arbeid er involvert 
i plaruegging eller utførelse av undervannsopera
sjoner. 

Varighet: 
3 dager 

Innhold 
Kurset er lagt opp rundt den praktiske betydning 
de enkelte tema har for utførelsen av bemannede 
undervannsoperasjoner. 

Dykkcfysikk 
Dykkefysiologi 
Dykkemcdisin 
Tabeller 
Sikkerhet 
Dykkemetoder 

Arbeidsoppgaver 
ROV/dykker 
Regelverk 
Inspcksjonsmetoder 

Utstyr/verktøy 
Dykkeutstyr 

Det vil bli praktisk gjennomgang av dykkesy
stemer og demonstrasjon av dykkeutstyr med 
muligheter for deltakere med gyldig hclseerklæring 
til å prøve seg. 

Kurset avholdes etter behov, neste kurs 23. - 25. 
november 1992. Maksimum deltakere er 6, mini
mum 8. For næm1ere opplysning kontakt dykke
leder/instruktør RolfRøssland undervisnings
leder Kurt Hanssen på tlf.: 05-341600/341724 
eller telefax: 05-340580. 

6. Kurs i vurdering av pusteutstyr 

Kursmå1setting 
Gi en oversikt over krav til pustcutstyr og den 
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fysiologiske bakgrunnen. Innføring i prinsippene 
for verifisering av kravene (særlig om bemannet 
testing). 

Målgrupper 
Personell som er ansvarlig for at kravene til 
pusteutstyr er ivaretatt i dykkeselskap og oljesel
skap. Dessuten ansatte innen offentlige myndighe
ter, utstyrsleverandører, -produsenter, dykkere, 
dykke-teknikere og -ledere. 

Varighet 
16 timer over 2 dager 

Innhold 
Kurset tar først og fremst utgangspunkt i Olje
direktoratets "Veiledning for vurdering av puste
utstyr til bruk ved bemannede undervanns-opera
sjoner i petroleums-virksomheten". Det tas sikte på 
at representant for Oljedirektoratet medvirker som 
foreleser. 

Kurset utnytter at l\i'1JTEC har utstyr for testing av 
pusteutstyr ved at demonstrasjoner legges inn i 
undervisningen: 

historikk, forskjellige standarder og kriterier 
lungemekanikk, gassutveksling, 
arbeidsfysiologi 
gassfysikk: strømning, gasstetthet, 
viskositet 
pustearbeid 
måleenheter (særlig om trykk) 
måleteknikk (kalibrering, dynamisk respons, 
trykk, posisjon ... ) 
pustesimulator: utforming og prinsipp 
forskjellige typer pusteut>tyr; eksempler på 
resultater 
testprosedyrer 
demonstrasjon 

Kurset avholdes etter nærmere avtale med kundene. 
Neste kurs avholdes 9.- 10.11.92 Maksimum antall 
elever er 16, minimum 8. For nærmere opplysning 
kontakt dykke-leder/instruktør Rolf Røssland eller 
undervisningsleder Kurt Hanssen på tlf.: 05-
341600/341724 eller telefax: 05-340580. 

7. Kurs i testing av pusteutstyr 

Kursmålsetting 
Gi praktisk erfaring i ubemannet testing av puste
utstyr. 



NUTEC Dykkenytt nr. 1/1993 

Målgruppe 
Personell med spesielt behov for å kjenne til 
testing av pusteutstyr (innen dykke-selskap, olje
selskap, offentlige myndigheter, utstyrsleveran
dører, -produsenter). 

Varighet 
1 dag 

Innhold 
Kurset forutsetter kunnskaper tilsvarende "Kurs 
om vurdering av pusteutstyr". Nutecs utstyr for 
testing av pustcutstyr vil bli benyttet i undervis
ningen. Opprigging for testing vil bli gjennomført 
og eleven vil selv få foreta innsamling av data. 

mobilisering av pustesimulator og pusteutstyr 
kalibrering 
testproscdyrer 
opptak av resultater 
sammenstilling av data 
diskusjon 

Kurset avholdes etter nærmere avtale med kunde
ne. Maks. antall elever er 8, min. 4. For nærmere 
opplysning kontakt dykke-leder/instruktør Rolf 
Røssland eller undervisningsleder Kurt Hanssen 
på tlf.: 05-341600/341724 eller telefax: 05-
340580. 

Figur hentet fra US Navy Diving Manual 
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Oversiktsbilde over Rockwater Semi 2 
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INFORMASJON OM NUTECS TJENESTER 

våre kunder. 

Vi bchovsrettet 

- dykking 
- undervannsteknologi 
- personsikkerhet 

viktigste konkurransemidler er 

Våre er: 

problemløsning, beredskap og innen helse 
og relatert til 

- teknologiutvikling og tester, 
intervensjon 
sikkerhets- og beredskapsopplæring 
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