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Ragnar J. Værnes, Nutec 

... .forresten, har du hørt at amerikanske 
myndigheter skal initiere et forsknings
program på dypdykking? ("inside infor
mation" fra Alf Bru bakk mens vi ventet 
på et fly på Gardermoen). Omtrent ti år 
etter dypdykkforskningen tørket inn 
internasjonalt oppdager man plutselig at 
kompetanse i dypdykking er viktig. 
Hva er årsaken til dette? Kursk-kata
strofen - selvfølgelig! Selv var jeg på 
ferie med min familie ved Middelhavet 
da katastrofen skjedde i Barentshavet. 
I tillegg til de dype menneskelige tra
gediene som utspant seg for oss alle 
som fulgte med på nyhetene, spesielt 
med hensyn til de pårørende, satt man 
igjen med inntrykket på CNN at dyp
dykking var en spesiell kompetanse, 
og at det var "the Norwegian deep sea 
divers" som stod for denne kompetan
sen. Det er trist at det må en katastrofe 
til før byråkrater og politikere (nasjonalt 
og internasjonalt) innser at slik spesial
kompetanse må beholdes. Det at ameri
kanerne nå synes å ha fått kalde føtter 
med hensyn til å redde eget ubåtperso
nell er nok fordi de ikke vil bli tatt med 
buksa nede slik som russerne ble i for
bindelse med Kursk-katastrofen. Vel, 
slike ettereffekter av katastrofer - hek
tisk aktivitet på topplan - gir alltid en 
vemme! bismak, men også sinne: Hvor
for har man bygget ned kompetansen 
når fagfolkene hele tiden sa at slik kom
petanse er viktig i mange år fremover ? 

Men en ting har man lært fra for
rige store katastrofe utenfor vår 

kyst; Alexander Kielland. Den gangen 
ble unge dykkere sendt ned for å ta ut 
omkomne som hadde ligget tre måneder 
i sjøen uten at de verken ble mentalt 
forberedt eller debriefet etterpå. Nå har 
både russisk og norsk fagpersonell vært 
involvert. Blant annet har Pål 
Herlofsen, sjef for Oslo Militære Lege
vakt og ansatt på Nutec i bistilling stått 
for debriefen. Håper at dette forhindrer 
alvorlige plager som noen av dykkerne 
erfarte etter jobben på Kielland. 

S å over til noe hyggelig: Clil 
Pedersen. For de som ikke kjenner 
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ham, er han en av de sentrale personene 
innenfor utviklingen av norsk dypdykk
kompetanse som nå har gått av med 
pensjon. Han var en sentral skikkelse i 
planleggingen og oppbyggingen av NUI 
på slutten av syttitallet. Med bakgrunn 
fra dykkermiljøet på Universitetet i 
Bergen og som forsøksperson i dypdyk
keksperimenter i USA hos Bill Hamil
ton, ble han den først ansatte på NUI. 
Etter en del år på NUI/Nutec gikk han 
over til stilling som dykkeansvarlig i 
Norsk Hydro. Men han var hele tiden 
sterkt involvert som industriens repre
sentant i de prosjektene som foregikk, 
spesielt det årlige dykkeseminaret. 
Dykkenytts redaktør beordret nylig 
assisterende redaktør å foreta et intervju 
av pensjonisten for herværende utgave 
av bladet. Men han kom tilbake og sa 
at dette ikke var mulig siden Odd var 
heltidsengasjert med å skrive NUI/ 
Nutecs (og derav norsk eksperimental 
dykkings) historie. Med sitt engasje
ment i syttende mai komiteen i Bergen, 
samt historieskrivingen må vi nok 
vente med dybdeintervjuet av "pensjo
nisten". 

D ykkenytt skal være et organ for 
alle som er opptatt av dykking -

spesielt yrkesdykking. Mye av innhol
det fylles med fagstoff som er opplys
ende/opplærende og lite kontroversielt. 
Men vi lever ikke i en rosa tilværelse. 
En rekke spørsmål er kontroversielle og 
til dels følelsesladede. I dette nummeret 
av Dykkenytt tar vi opp et slikt tema, 
nemlig senskader hos gamle dykkere. 
Når jeg på lederplass skal kommentere 
innleggene til John Hjelle, Kari 
Todnem og Einar Thorsen kan jeg ikke 
gjøre det "nøytralt". I likhet med æ 
andre bidragsyterne har jeg med meg 
mange års forsknings- og klinisk erfa
ring som danner fundamentet for min 
oppfatning. Din oppgave, kjære leser, 
er å danne deg din egen oppfatning 
basert på de ulike synspunktene som 
føres frem i innlegg og leder i denne 
utgaven." 

V i er vel alle enig i at det er på tide 
at oljenasjonen Norge får ryddet 

opp i denne saken slik at de som er 
berettiget erstatning får den. Om erstat
ningsbeløpets størrelse vil det alltid bli 
en diskusjon. Blir man uføretrygdet på 
grunn av en yrkesskade før man for 
eksempel fyller tretti år (jeg har vært 
bort i en del slike), hva er da en moralsk 
og/eller "matematisk riktig" erstatning? 

Eller er det riktig at offshoredykkere 
som har lagt grunnlaget for oljenasjo
nen Norge skal ha mer i yrkesskade
erstatning enn en som har blitt yrkes
skadet i en ikke så strategisk viktig 
industri? Visste vi ikke nok for 25 år 
siden til å la våre dykkere arbeide på 50-
120 meters dyp? Hva med analogien til 
asbestrelatert arbeid og arbeid med løse
midler- visste vi nok om deres ekspo
neringsfarer? Les innleggene fra Kari 
og Einar nøye, og har du tanker rundt 
dette kompliserte feltet kom med inn
legg i Dykkenytt. 

E tter paneldiskusjonen i fjor på 
Dykkeseminaret om dykkere og 

erstatning har jeg blitt kontaktet av flere 
i forbindelse med "fake good- fake bad" 
problematikken. Hva ligger det i disse 
begrepene? For oss som driver med 
seleksjon og sjekk av årlig egnethet 
("Loss-of-licence") er "fake good" et 
kjent problem, spesielt innen flyging 
og dykking. Man har lyst til å bli 
flyger/dykker, og deretter må man inn 
på teppet årlig for å beholde sitt serti
fikat. Da har man en tendens til å 
underrapportere eventuelle plager man 
har - selvfølgelig, for ikke å miste 
sertifikatet og derav jobben. Senere når 
man av forskjellige årsaker ikke kan 
eller vil utføre yrket mer, for eksempel 
etter en hendelse, vil man berettiget 
eller uberettiget ha yrkesskadeerstatning. 
Da kommer problemet med "fake bad" 
inn. 

Da jeg tok dette ordet i min munn i 
fjor på Dykkerseminaret var det 

noen som sa at dette var nærmest en 
fornærmelse i dykkersammenheng. 
Hvor naiv kan man bli. Dykkere er 
verken bedre eller verre enn andre nord
menn. I alle store prinsipielle erstat
ningssaker (løsemiddel, asbest, etc) vil 
det alltid være noen som bevisst eller 
ubevisst ønsker å koble sitt problem 
berettiget eller uberettiget til en "aksep
tabel årsak" og derav erstatning. Dette 
har vært, og vil alltid være et problem 
innenfor all yrkesskadeerstatning, inklu
dert dykking. Hvis noen er uenig i 
dette, stikker de hodet i sanden! I tillegg 
gjør en slik naiv holdning dykkerne en 
bjørnetjeneste fordi det ikke blir en 
saklig debatt om berettiget yrkesskade
erstatning individuelt vurdert, men et 
korstog for en hel yrkesgruppe som 
fremdeles er meget oppegående, og som 
ser ut til å oppleve en "ny vår" og 
interessante utfordringer. • 
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Dykkere og yrkesskader 
Yrkesdykkeres forhold til leger kan være ambivalent siden de må gjennom en relativ streng "medical" årlig 
for å kunne beholde sitt dykkersertifikat. Men er det slik at dykkerlegen idag bare sjekker den helsemessige 
skikkethet, eller har arbeidsoppgavene blitt utvidet? Dykkere som har vært involvert i store offshoreprosjek
ter vet at legen har et mye mer omfattende ansvar enn den individuelle medisinske skikkethet. Men for 
mange dykkere er det relativt ukjent når man begynner å snakke om arbeidsmedisinske aspekter. I den for
bindelse har Dykkenytt fått mangeårig dykkelege Jon Hjelle til å fortelle oss hva som ligger i dette begrepet. 

På leit etter ukjent sykdom hos voksne - er det lurt? 

John Hjelle 

Ja, for en del grupper og for noen syk
dommer er dette god medisin. Det som 
bør diskuteres er innholdet, målgruppe 
og dokumentert nytte av denne type 
kartlegginger. Veldig mange av oss 
leger er involvert i denne søken etter 
tegn på tidlig sykdom hos voksne friske 
personer, særlig for allmennlegene og 
bedriftslegene er dette en vesentlig del 
av hverdagen. 

Arbeidsmedisineme har både myn
dighetskrav og faglige standarder å 
forholde seg til. For eksempel er det 
forskrifter som sier at audiometri skal 
foreas av støyeksponerte, og lungefunk
sjonstester av tidligere asbesteksponerte. 
Der det ikke foreligger klare og spesi
fikke myndighetskrav er nok praksisen 
for denne type helseovervåking av 
arbeidstakere veldig ulik fra bedriftslege 
til bedriftslege. 

For arbeidsmedisineren er de overord
nede mål en forbedring av arbeidsmiljøet 
og redusert risiko for og konsekvens av 
arbeidsrelatert sykdom. Forebygging og 
tiltak på bakgrunn av risikovurdering er 
de viktigste aktiviteter for å redusere 
risiko for arbeidsrelaterte plager, og 
bedriftshelsetjenesten må i samarbeid 
med den enkelte bedrift vurdere hvor 
mye ressurser som skal brukes på 

helseovervåking og hvilke metoder en 
vil bruke. I denne vurderingen må man 
inkludere risikoen for sykdom som rele
vant arbeidstakergruppe i den aktuelle 
bedriften utsettes for. Prinsipielt bør en 
søke å redusere helsekontroll som 
metode for å "lete etter" symptomer. 
Dette kan gjøres ved at en bruker 
metoder for egenvurdering der den 
ansatte jevnlig får informasjon om risi
koforhold og mulige helseeffekter av 
eksponering og der ansatte ved symp
tomer får tilbud om konsultasjon ved 
bedriftshelsetjenesten. Dette vil kunne 
føre til en reduksjon av overvåking av 
symptomfrie arbeidstakere og en økning 
i utredning av ansatte med mistenkte 
ar'Jeidsrelaterte symptomer. Dette vil 
også bidra til ansvarliggjøring av den 
ansatte og ikke til den passivisering 
som en "kontroll" lett kan føre til. 

Aktuelle metoder for helseovervå
king av arbeidstakergrupper kan således 
være: 
• jevnlig informasjon om helserisiko 

og begynnende symptomer på rele
vant sykdom med anmodning om å 
rapportere til bedriftshelsetjenesten så 
snart den ansatte har mistanke om 
arbeidsrelaterte symptomer 

• jevnlig bruk av spørreskjema for å 
fange opp personer med begynnende 
plager og som trenger ytterligere 
arbeidsmedisinsk utredning 

• jevnlig individuell helsekontroll med 
undersøkelser med tilstrekkelig doku
mentert kost-nytteeffekt 

Ofte er det aktuelt å bruke flere av 
disse metodene ved helseovervåking av 
arbeidstakere som er eksponert for et 
potensielt helseskadelige arbeidsmiljø. 

Også på den allmennmedisinske 
arena er det en del bra begrunnede helse
overvåkingsprogram. Standarden her i 
Norge har vært "Helsekontrollboka" 
utgitt i 1993. Tilsvarende finnes det 
standarder i noen andre land, for eksem
pel siste revisjon av juli 2000 fra 
American Society of Family Physicians 
(http:/ /www .aafp.org/exam/). 

Per dags dato er det godt dokumen
tert at screening for brystkreft, livmor
halskreft og høyt blodtrykk er god medi
sin. For eksempel er det påvist at 25-
30% av mortalitetsreduksjonen vi har 
sett siste tiår skyldes brystkreftscreen
ing. Det er også anbefalt å gi generelle 
livsstilsråd (røyk, mosjon, kosthold). 
Dog er det for eksempel ikke anbefalt å 
foreta EKG for påvisning av hjertesyk
dom, urin-stix for påvisning av blære
kreft eller PSA for påvisning av prosta
takreft Både for allmennlegene og for 
arbeidsmedisineren er det viktig å 
benytte overvåkingsmetoder med doku
mentert kost-nytteeffekt for aktuell 
gruppe. • 

Yrkesskadeerstatning til Nordsjødykkere 

Kari Todnem, 
Regionsykehuset i Trondheim 

I Dykkenytt nr. 2-2000 har Leif 
Aanderud og Ragnar Værnes innlegg 

og kommentar vedrørende økonomisk 
kompensasjon til skadete yrkesdykkere. 
Undertegnede var en av de forskerne som 
på slutten av åttitallet deltok i "Lang
tidsvirkning av dykking" programmet 
som ble utført ved Norsk Undervanns-

4 

teknologisk Center AS (NUTEC) i 
Bergen. Resultatene er for lengst publi
sert på engelsk i internasjonale viten
skapelige tidsskrifter og på norsk i 
NUTEC rapporter, og fullt tilgjengelig 
for norske myndigheter og andre som er 
interessert. Resultatene viste at noen av 
dykkerne hadde fått skader i nervesyste
met, i lungene, på hørselen og psykiske 
problemer. Det er derfor av stor betyd
ning at dykkerne blir behandlet rettfer
dig, og kronebeløpene som blir tilbudt 

er også viktig. 
Slik som tenkningen har vært til nå 

ser det ut til at en har satt dykkerne på 
linje med andre samfunnet mener trenger 
erstatning for tort og svie, for eksempel 
voldsofre og de som har fått manglende 
skolegang i barndommen. Det er en 
logisk brist, og helt ute av proporsjon 
å tenke på nordsjødykkeme på denne 
måten. Disse dykkerne var nøkkelper
sonell i utbyggingen av oljefeltene på 
norsk sokkel. De gjorde et helt nød-
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vendig arbeid i en tid denne jobben ikke 
kunne vært gjort av ubemannet tekno
logi fordi slikt ikke fantes. De dykket 
også til dels med risikofylte prosedyrer 
fordi det var arbeidseffektivt, og en 
visste ikke da at dette på lengre sikt var 
farlig for dykkernes helse. Noen av dem 
var fast ansatt i dykkerselskaper og 
andre var egne arbeidsgivere. Forsik
ringsordningene var helt utilstrekkelige 
for hvordan det skulle komme til å gå 
med noen av dykkerne. 

Jeg har ikke fantasi nok til å fore
stille meg på hvilket stadium oljeutvin
ningen i Nordsjøen ville vært i dag uten 
pionerdykkemes innsats. Imidlertid er 
det viktig å slå fast at situasjonen høyst 
sannsynlig ville vært en helt annen enn 
i dag, og det norske samfunnet er dyk
kerne stor takk skyldig når landet i dag 
flyter over av oljepenger. 

I 1990 fikk vi "Lov om Yrkeskade
forsikring", som gjenspeiler dette 
landets moderne tenkning om hvordan 
arbeidstakere som har fått helseskader på 
grunn av jobben skal kompenseres. 

Hovedintensjonen er at slike 
arbeidstakere ikke skal lide noe 
økonomisk tap. 

Lover og forskrifter gis ikke tilbake
virkende kraft, og de fleste dykkerne 
faller utenfor denne loven fordi de pådro 

seg sine helseskader på sytti og åtti
tallet. Imidlertid tror jeg at dykkerne i 
alle fall, og som et minimum, må få en 
økonomisk erstatning tilsvarende inn
holdet i "Lov om yrkesskadeforsikring". 
Der gis det menerstatning i forhold til 
prosentvis helseskade (hos dykkerne vil 
dette være en oppsummering av skader i 
ulike organsystem) i tillegg til det som 
ytes fra Folketrygden. 

Folketrygden yter pensjon etter bedre 
regler enn det som gis til vanlige uføre
pensjonister, og støtte til ekstra hjelp 
dersom det er behov for dette. Forsik
ringsselskapet utbetaler dessuten erstat
ning for tap av fremtidig inntekt fra det 
tidspunkt arbeidstakeren falt ut av 
arbeidslivet og fram til stipulert pen
sjonsalder, og dekning av merutgifter på 
grunn av sykdommen. Den norske stat 
må i dykkernes tilfelle ta på seg fullt 
ansvar her. Denne pakken kan, avhen
gig av menerstatningen og vedkom
mendes alder ved uføretidspunktet, inne
holde betydelig høyere pengebeløp enn 
det som tidligere er nevnt som erstat
ning til dykkerne. 

De bør få en individuell vurdering fra 
det tidspunkt det blir klart at de har fått 
en helseskade. Før denne kan graderes 
bør de ha vært gjennom en omfattende 
helsesjekk, som best gjøres ved Yrkes-

medisinsk avdeling ved Haukeland syke
hus, der det finnes medisinsk kompe
tanse på dette området. 

Resultatene fra "Langtidsvirkning av 
dykking" programmet viste at det var 
store individuelle forskjeller mellom 
dykkerne, spesielt forårsaket av hvor 
lenge de hadde dykket og om de hadde 
hatt tilfeller av trykkfallsyke. 

Det er viktig for dykkerne å få fast
slått om de eventuelt har helseskader på 
grunn av yrket. Alle yrkesskadde i dette 
landet slipper å betale egenandeler for æ 
yrkesrelaterte sykdomstilfellene ved 
besøk i helsevesenet og i forbindelse 
med behandling. De skadete dykkerne 
som fortsatt kan arbeide i andre bransjer 
kan også søke om attføring til et nytt 
yrke via Rikstrygdeverket. Den nye 
yrkesutdannelsen kan eventuelt ta flere 
år, og en vil få dekket utgifter til livs
opphold, utgifter i forbindelse med sko
legang etc. 

Dykkerne er ressurspersoner i 
utgangspunktet, flinke til å lære seg 
nye ting, har stor arbeidsglede, og en ny 
yrkesutdannelse kan derfor være et lyk
kelig valg for dem som klarer det. Alle 
dykkerne, uansett grad av helseskade, 
må imidlertid nå få et erstatningsopp
gjør som både de selv og andre synes er 
rettferdig og rimelig. • 

Yrkesskadeutredning av dykkere ved Haukeland sykehus 

Einar Thorsen, Universitetet i Bergen 

Y rkesmedisinsk avdeling Haukeland 
sykehus, har fått i oppdrag fra 

Helse- og sosialdepartementet å utrede 
tidligere dykkere med tanke på yrkes
relatert sykdom og skade. I første rekke 
er det dykkere som har arbeidet i Nord
sjøen, og som kan komme inn under 
den nylig foreslåtte ordningen med men
erstatning som skal utredes. Denne 
erstatningen er ment som en kompensa
sjon til tidligere dykkere som har varig 
helsesvikt og redusert arbeidsevne 

Utredningsprotokollen er basert på 
erfaringer og funn fra det tidligere pro
sjektet "Langtidsvirkning av dykking", 
og inkluderer i utgangspunktet nevrolo
gisk, nevrofysiologisk, nevroradiolo
gisk og nevropsykologisk undersøkelse, 
lungefunksjonsundersøkelse og hørsel/ 
balanse undersøkelse, men med mulig
het for individuell tilpasning av under
søkelsesomfanget. 

Dette er et tilbud til dykkere/tidligere 
dykkere som har helseplager. Krav om 
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yrkesskade/menerstatning skal reises ti l 
trygdekontoret i hjemkommunen. Alle 
trygdekontor skal være \orientert om 
problemstillingen og tilbud1et om utred
ning gjennom rundskriv fra Rikstrygde
verket. For å få tilbud om utredning må 
man derfor enten bli henvist av lege 
eller trygdekontor. Man kan også ta 
direkte kontakt med yrkesmedisinsk 
avdeling for å avklare eventuelt grunn
lag for henvisning og utredning. 

Ved Haukeland sykehus er det avsatt 
tid og ressurser fra !.september 2000 og 
i to år fremover til denne utredningen. 
Deretter vil det bli utarbeidet en summa
risk rapport til Helse- og sosialdeparte
mentet. Undersøkelsesprogrammet for 
hver dykker er omfattende og vil strekke 
seg over tre dager med undersøkelser på 
forskjellige avdelinger ved Haukeland 
sykehus. Det blir lagt betydelig vekt på 
å kartlegge tidligere dykkeaktivitet. Man 
får tilbud om å bo på Haukeland hotell 
under oppholdet dersom man ikke kan 
bo hjemme. 

Dette tilbudet om utredning som vi 
nå kan gi, er et resultat av den debatt og 

medieoppmerksomhet som tidligere 
dykkere har fått de siste par årene, og 
den utredningen Yrkesmedisinsk avdel
ing gjorde i 1999 for Statens helsetilsyn 
om "Hvilke typer dykkeskader bør gi 
grunnlag for yrkesskadeerstatning". 

Yrkesmedisinsk avdeling er i denne 
sammenheng en utredningsinstans som 
på objektivt grunnlag skal ta stilling til 
eventuell sammenheng mellom helse
plager og yrkeseksponering. Vi som er 
involvert i prosjektet finner det derfor 
ikke riktig å ta del i den debatten som 
fortsatt pågår om ulike sider av dette 
sakskomplekset. 

Prosjektleder er overlege Endre 
Sunda! som er nevrolog ved Yrkesmedi
sinsk avdeling og ansvarlig for de nev
ologiske undersøkelsene. Psykolog Kari 
Troland er ansvarlig for de nevropsyko
logiske undersøkelsene, overlege Stein 
Helge Nordal for hørsel/balanse under
søkelsene, og Einar Thorsen for lunge
funksjonsundersøkelsene. I samarbeid 
med Universitetet i Bergen vil det bli 
etablert en vitenskapelig referansegruppe 
til støtte for prosjektet. • 
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Møte om utdanning av klokkedykkere 
Rune Ingebrigtsen. SDS 

Arne-Johan Arntzen, NBU 

Bakgrunn 
For relativt få år siden kom det klare 
signaler fra offshoreindustrien om at 
bemannede undervannsoperasjoner, dvs. 
klokkedykking, var en uønsket aktivi
tet. Målsettingen var klar - vekk med 
dykkeren på sokkelen innen år 2000. 

Denne holdningen har snudd etter en 
omfattende vurdering av bl.a. økonomi 
og sikkerhet. Det er neppe tvil om at 
mange relativt enkle arbeidsoppgaver 
under vann lett kan bli kompliserte, tid
krevende og ikke minst kostbare dersom 
de skal utføres ved hjelp av fjernstyrte 
undervannsfarkoster. Når det er sagt er 
det riktig å legge til at en rekke opp
gaver med fordel kan og bør utføres 
dykkerløst. 

Hva sikkerheten for dykkeren angår 
er det relativt bred enighet om at den er 
god. Bakgrunnen for det er den utvik
ling av prosedyrer og utstyr som har 
foregått kontinuerlig frem til i dag, og 
som fortsatt pågår. 

De er imidlertid åpenbart for alle 
som er involvert i undervannsoperasjo
ner at norske klokkedykkere er mangel
vare, ikke minst som følge av mang
lende rekruttering. Siste norske klokke
dykkerkurs gikk som kjent i 1996. 
Såvel industrien som Statens dykker
skole er pinlig klar over at dersom det er 
et behov for norske klokkedykkere må 
det handles raskt. Det er vilje til å løse 
problemet, både ved Statens dykkerskole 
og etter det vi kan forstå også i Kirke
undervisnings og forskningsdeparte
mentet (KUF). 

Utdanning av klokkedykkere er 
ressurskrevende. Det er derfor viktig å 
ha en konkret forestilling om behovet, 
basert på oppdatert og relevant infor
masjon - i første rekke fra industrien 
selv. For eventuelt å kunne gå videre til 
KUF med saklige argumenter innkalte 
skolen til et møte den 12 oktober med 
representanter for myndighetene, indu
strien og organisasjonene. Følgende 
referatet fra dette møtet ble sendt KUF: 

Til stede: 
Nils Mæhle, styreleder SDS 
Ame-Johan Arntzen, NBU 
Dag W Wroldsen, NYD AS 
Einar W Svendsen, OLF (Statoil) 
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Deltakerne på møtet på Statens dykkerskole om klokkedykkerutdannelsen. 

Joar Gangenes, OLF (SCS) 
Kristoffer Nore, NBU (Selmer ASA) 
Leif Johansen, NOPEF 
Øivind Lie, OD 
John Arne Ask, OD 
Sverre Lund, SDS 
Rune Ingebrigtsen, SDS 

Innledningsvis orienterte styreleder for 
Statens dykkerskole om det arbeid som 
var gjort overfor departementet for at 
utdanning av klokkedykkere ved skolen 
kunne gjenopptas. Hensikten med 
møtet var å komme fram til en felles 
oppfatning av: 

l. Hvor stort volum er det behov for 
ved en eventuell utdanning av 
klokkedykkere ved SDS? 

2. Hvilken betydning har utdanningen 
av klokkedykkere for bransjen og for 
den faglig kompetanse ved Statens 
dykkerskole? 

3. Hvilke kostnader vil påløpe staten 
til utstyr for utdanningen? 

l. Volum på utdanningen 
I diskusjonen om volum på utdannin
gen, kom bl a følgende frem: 
Industriens behov for klokkedykkere har 
vært drøftet gjentatte ganger de siste 
årene, men det har vist seg vanskelig å 
tallfeste behovet. Dette har sammen-

heng med at det ikke foreligger langsik
tige planer som angir behovet for dyk
king. Det ble opplyst at det hos Statoil 
foreligger planer frem til år 2005 som 
anslår et volum pr år på 20.000 mann
timer i metning. 

Fra Statoil ble følgende tabell for de 
siste syv år lagt frem for å vise forhol
det mellom planlagt og virkelig dykker
aktivitet målt i antall manntimer i met
ning: 

År Plan Utført 
1994 o 15.000 
1995 o 12.000 
1996 o 15.000 
1997 15 000 39.000 
1998 30 000 55.000 
1999 15.000 36.000 
2000 20.000 40.000 

OD antar at det de nærmeste årene vil 
være et samlet behov for dykking på 
norsk sokkel i størrelsen 50.000 -
75.000 manntimer i metning pr år. 
Videre ble det opplyst fra OD det i peri
oder ikke har vært mulig å oppdrive nok 
personell til dykkingen offshore. Dette 
har ført til at det har vært gitt dispensa
sjoner fra regelverket for at aktivitetene 
kunne la seg gjennomføre innenfor 
planlagte tidsrammer. 

Under den videre diskusjon kom 
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følgende momenter fram: 

l. Det er viktig å holde på norsk klok
kedykker kompetanse. Flere installa
sjoner i Nordsjøen kan kun repareres 
av dykkere. En beredskap av norske 
klokkedykkere er nødvendig for å 
sikre norske interesser. 

2. For to år siden viste en undersøkelse 
at gjennomsnittlig alder på dykkere i 
Nordsjøen lå på 42 år. Eldste dykker 
var 53 år gammel. 

3 . Tidligere har klokkedykking kun 
vært utført offshore. Men den siste 
tiden har norske entreprenører i 
inshorebransjen varslet behov for 
klokkedykkere med utgangspunkt i 
oppdrag som ligger på større dybder 
enn det man ønsker eller kan operere 
med overflateorientert dykking Det 
ble og pekt på at bruk av klokke
dykking på dybder som nærmer seg 
grensen for overflateorientert dyk
king (50 meter) vil gi både økt 
sikkerhet og rimeligere og raskere 
utførelse av oppdrag. 

4. Fra begge sider av industrien kom 
det frem at en veksling mellom off
shore og inshore dykking vil være 
gunstig for dykkerne både faglig og 
medisinsk. Med en veksling vil 
videre industriens ønske om dykkere 
med bredest mulig kompetanse og 
erfaring kunne imøtekommes. 

5. Det ble vist til avtale mellom OLF 
og NOPEF der en er enige om å 
arbeide for å ta vare på norsk 
dykkerkompetanse. 

6. Aktive dykkere ønsker i stor grad å 
ta videre utdannelse for å bli klokke
dykker. I en spørreundersøkelse 
blant tidligere elever ved SDS med 
dykkersertifikat klasse I og Ill har 45 
av l 00 svart at de ønsker å ta 
klokkedykkerutdanning. 

7. Norske dykkerbedrifter må ha mulig
heten for å tilegne seg kompetanse 
om klokkedykking i Norge. 

8. Norge må som nasjon trekke nytte 
av de store investeringer som landet 
har gjort innen forskning og utvik
ling i dypdykking. Disse invester
ingene har også vært med på å høy
ne nivået på norsk dykking inna
skjærs og er viktig for den videre 
utvikling av denne delen av dykker
bransjen. 

9. Internasjonalisering er stadig vikti
gere for dykkerbransjen innaskjærs. 
Mange norske dykkerbedrifter har 
gjennomført oppdrag i utlandet. 
Bedriftene vil styrke sin konkurran-
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seevne internasjonalt dersom 
de kan skaffe seg kom
petanse innen klokkedyk
king. 

l O. Muligheter for å ta utdan
ning som klokkedykker i 
Norge, vil styrke rekrut
teringen til dykkerutdan
ningen og dykkeryrket. 

l l . Det kom frem sterk bekym
ring om at hvis utdanning 
av klokkedykkere legges ned 
her i landet, vil denne 
spesialkompetansen forsvin
ne fra Norge. 

Konklusjon: 
Det er et klart ønske fra bran
sjen om utdanning av klokke
dykkere i Norge. Å tallfeste et 
endelig behov er ikke mulig ut 
i fra de planer som er gjeldende 
pr i dag. Imidlertid er det enighet om at 
skolen innlednings vis bør arrangere to 
kurs pr år. Behov videre ut i tid vil 
være avhengig av og bør tilpasses indu
striens aktivitetsnivå. 

2. Faglig betydning 
I drøftingen av hvilken betydning utdan
ningen av klokkedykkere har for bran
sjen og for den faglige kompetanse ved 
Statens dykkerskole, kom bl.a. følgende 
frem: 

Statens dykkerskole innehar nødven
dig kompetanse pr i dag for å kunne 
utdanne alle kategorier dykkere inkludert 
klokkedykkere. Norsk klokkedykker
sertifikat er et sertifikat som er aner
kjent over hele verden takket være den 
kvalitet skolen har på sin undervisning 
og som i sin tur har gitt skolen et godt 
internasjonalt renomme. Denne aner
kjennelsen vil bli svekket om skolen 
ikke lenger selv får besørge utdanning 
av denne type dykkere og Statens 
dykkerskole vil ikke lenger fungere som 
en fullverdig dykkerskole for industrien. 

Konklusjon: 
Departementet må få vite at industrien 
har behov for en fullverdig dykkerskole 
og vil gå inn for utdanning av norske 
dykkere. Skolen innehar nødvendig 
kompetanse for å besørge utdanning av 
klokkedykkere. 

3. Kostnader for staten 
Den praktiske delen av tidligere klokke
dykkerkurs har vært gjennomført ved 
hjelp av leid utstyr. Leie av fartøy er i 
dag ikke realistisk da det for det første 

Behovet for klokkedykkere er stort. 

ikke finnes disponible fartøy og for det 
andre at døgnleien vil ligge langt over 
det som staten kan akseptere for dykker
utdanningen. 

Flere mulige løsninger der en kan 
komme frem til gunstige ordninger for 
staten ble drøftet, uten at en kunne 
konkludere med at det er en bestemt 
ordning som kan anbefales på det 
nåværende tidspunkt. 

Det kom videre frem synspunkter på 
at kostnadene kan variere sterkt etter 
hvilke tilbud som er i markedet på det 
aktuelle tidspunkt og etter hvor i verden 
en forespør etter tilbud. Det synes 
imidlertid å være enighet om at det er 
kjøpers marked. 

Det var enighet om at partene i 
møtet kan stille seg til disposisjon for 
departementet i et eventuelt arbeid med å 
utrede anskaffelse av utstyr for klokke
dykking. 

Man berørte og spørsmålet om å 
bygge nytt kontra å kjøpe brukt. Begge 
deler kan være reelle alternativer. Det 
ble videre pekt på at nytt utstyr ikke 
trenger å være identisk med dagens off
shoreutstyr, bl a når det gjelder dybde
kapasitet, kammerstørrelse og anleggets 
kompleksitet og omfang generelt. Et 
enklere utstyr, selvfølgelig bygget for å 
ivareta alle relevante sikkerhetskrav, vil 
være fullt ut egnet til å gi en fullgod og 
forsvarlig utdannelse. 

Om utdanning av norske klokkedyk
kere legges ned er man bekymret for at 
denne spesialkompetanse vil forsvinne 
fra Norge. • 
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Behandling av «alvorlig» trykkfallssyke 
De fleste tilfeller av trykkfallssyke kan behandles vellykket med "Tabell 6". En sjelden gang oppstår 
trykkfallssyke som ikke får den forventede bedring. Denne artikkelen diskuterer ulike behandlingsal
ternativ ved såkalt behandlingsrefraktær trykkfallssyke. Bruk av såkalt "metningsbehandling" kan 
være et alternativ i spesielle situasjoner, men effekten er omdiskutert. Artikkelen diskuterer derfor 
indikasjonsstilling, praktisk gjennomføring og resultater ved slik behandling. 

Tekst: Jan Risberg 
Fig/foto: Arne-Johan Arntzen 

Bakgrunn 
Årlig behandles ca 50 dykkere for 
trykkfallssyke i Norge, langt æ 
fleste sportsdykkere. Behandlin-
gen er forholdsvis standardisert og 
godt harmonisert med internasjo-
nal anbefaling. Som førstehje:p 
gis l 00% oksygen og pasienten 
får væsketilførsel for å erstatte det 
obligatoriske væsketapet i til
knytning til dykking. Vi anbefaler at 
pasienten får hvile i en behagelig 
stilling og at transport arrangeres til 
nærmeste tilgjengelige trykkammer. 
Vanligvis blir lufttransport med ambu
lansefly/helikopter foretrukket fordi 
prognosen forverres ved forsinket 
rekompresjonsbehandling. 

Når pasienten ankommer trykkam
meret vil han/hun bl i behandlet etter 
Tabell 6 forutsatt at diagnosen trykk
fallssyke fastholdes . Fig. l viser behan
dlingstabellen grafisk. Som det fremgår 
skjer behandlingen ved at pasienten 
puster l 00% 0 2 på maske på 18 og 9 
meter i 20-min perioder vekslende med 
5 minutters pusting av kammeratmos
fære (trykkluft). Uten tillegg av ekstra 
oksygenpusting vil en slik behandling 
vare ca. 4 t og 50 min. 

30m 

60 

18m Oksygen 

Fig. l. Tabell6. Standard første valgs behandlingstabellved trykkfallssyke 

Oksygen • Luft 

14 m 

Fig. 2. "Osteoradionekrosetabellen " 

Behandlende lege kan forordne medi
kamenter (vanligvis Decadron® og 
Rheomacrodex®) i tillegg, men medika
mentell behandling antas ikke å ha noen 

vesentlig betydning for det endelige 
behandlingsresultatet. Vanligere er det å 
forlenge behandlingstabellen med ekstra 
oksygenperioder på 18 eller 9 meter. 

Hvis pasienten ikke blir symptomfri 
gjennomføres repeterte behandlinger æ 
etterfølgende dager: En eller to behand
linger daglig inntil symptomfrihet eller 
videre bedring uteblir. I Norge brukes 
vanligst den såkalte "Osteoradionekrose
tabellen" dvs. 3 x 30 min 0 2 på 14 
meter (Fig. 2) . 

Flertallet av pasientene responderer 
meget godt på behandlingen og blir ut
skrevet i subjektivt velbefinnende. Det 
er imidlertid verdt å merke seg at de aller 
fleste pasientene har forholdsvis beskje
dne plager - omfattende lammelser, 
bevissthetstap og påvirkning av hjerte/ 
lungefunksjon er altså sjeldne unntak. 

O 50150 Heliumtoksygen 

• Oksygen 

l uft 

Fig. 3. Tabell 6He (Cx 30). Et ønsket/fremtidig behandlingsalternativ ved alvorlig nevrologisk trykkfallssyke 
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Med unntak av Israel og sannsynligvis 
også Frankrike er det, så langt jeg 
kjenner til, ingen institusjoner som 
anbefaler vesentlig forskjellig primær
behandling ved "ukomplisert" trykk
fallssyke ved trykkfallssyke (se under). 
Enkelte leger, og institusjoner i Israel 
og Frankrike, anbefaler bruk av Tabell 
Cx 30. (En behandlingstabell benyttet 
av det den gang franske dykkerselskapet 
Comex.) Den norske utgaven av Cx 30 
som vi kaller tabell 6 He (Fig. 3) 
starter behandlingen på 30 meter og 
benytter en 50/50 blanding av helium 
og oksygen. Etter at trykket er redusert 
til 18 meter fortsetter tabellen som en 
normal tabell 6. 

For å trekke dette sammen: Det er 
nasjonal og internasjonal enighet om at 
Tabell 6 er primærvalget ved rekompre
sjonsbehandling av ukomplisert trykk
fallssyke. 

Ved alvorlig trykkfallssyke 
Det er ikke samme enighet om primær
behandlingen ved alvorlig trykkfalls
syke. Det er ikke engang enighet om 
hva som er "alvorlig trykkfallssyke". 
Det er imidlertid flere studier som viser 
at pasienter med lammelser (motoriske 
utfall) i føttene og pasienter med 
påvirkning av blære- eller tarmfunksjon 
har dårligere prognose enn for eksempel 
pasienter med nummenhet og nedsatt 
følsomhet i huden. Hvis bevisstheten 
eller hjerte/lungefunksjon er påvirket vil 
også de fleste karakterisere tilstanden 
som alvorlig. "Ukomplisert trykkfalls
syke" (se over) blir altså en felles-

Fig. 4. Behandling av trykkfallssyke utføres vanligvis på 
Dykker- og froskemannskolen 

betegnelse for trykkfallssyke man ikke 
forventer skal gi alvorlig senskade; og 
hvor pasienten rent klinisk presenterer 
seg uten dramatiske symptomer eller 
funn . 

Pasienter med alvorlig trykkfalls
syke har dårligere prognose, og tradisjo
nelt har man beordret andre behandlings
tabeller i troen på at "mer medisin" må 
virke bedre. "Mer medisin" betyr i 
praksis større trykk (for eksempel 
Tabell 6A = USN Table 6A hvor 
behandlingen starter på 50 meter), 

lengre behandlingstid (for eksempel 
"Catalina Table" - Il timer 52 min) 
eller alternativ pustegass (for eksempel 
Cx 30 med 50150 heliox). Det er publi
sert en rekke kortrapporter (abstracts) 
om slik behandling, men ingen kliniske 
studier som i praksis viser at de gir 
vesentlig bedre effekt ved alvorlig trykk
fallssyke. I Norge vil vår primære 
strategi ved alvorlig trykkfallssyke være 
å forlenge Tabell 6, men Tabell 6He 
(Cx 30) vil iht. prosedyrene ved Hauke
land sykehus bli det primære behand
lingsalternativet ved alvorlig trykkfalls
syke og spesielt hvis ikke pasientens 
tilstand bedres under første oksygen
periode på 18 meter. Tekniske forhold 
gjør at behandlingen foreløpig ikke har 
kunnet blitt tilbudt sykehusets pasien
ter. Vi regner i dag med at det vil ta 
kort tid før disse forholdene er tilrette
lagt slik at behandlingstilbudet blir per
manent etablert i Bergen. 

Det finnes ulike alternativ for pri
mærbehandling av alvorlig nevrologisk 
trykkfallssyke, men vi har foreløpig 
ikke vitenskapelig dokumentasjon eller 
tilstrekkelig erfaring til å kunne konklu
dere med at Tabell 6 er underlegen noen 
av disse. 

Fig. 5. Fra trykkammeret på Dykker- og froskemannskolen 

Når pasienten ikke blir bedre 
Den store (norske) uenigheten oppstår 
når det gjelder oppfølgende behandling 
av pasienter med alvorlig nevrologisk 
trykkfallssyke som ikke blir (vesentlig) 
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bedre av konvensjonell behandling 
(Tabell 6 og repeterte behandlinger). 
For å ta utgangspunkt i noe det tross alt 
er enighet om: Det foreligger ikke 
vitenskapelige rapporter som dokumen
terer at noen behandlingsprosedyre er 
overlegen Tabell 6/repeterte behandlin
ger. Hvorfor gi annen behandling da? 
Vel - problemet er at vi vet at pasienter 
med motoriske utfall i beina (og spe
sielt hvis det samtidig er påvirkning av 
blære- eller tarmfunksjon) har dårlig 
prognose. Det har ikke blitt gjennom
ført kontrollerte studier som sammen
ligner effekten av ulike behandlings
former. I realiteten har vi altså ingen 
mulighet til å vite om en behandlings
form er en annen overlegen. 
For å avgjøre hvilken behandlingsform 
man bør gi kan man enten støtte seg til 
teoretiske betraktninger omkring 
skademekanismen (for eksempel gass
kinetikk inn og ut av bobler og vev, 
skade av blodårer, aktivering av hvite 
blodlegemer og blodplater oa) og/eller 
innhente klinisk erfaring fra inn- og 
utland. Valg av behandlingsform ut fra 
skademekanisme er en omfattende disku
sjon som faller utenfor rammen av 
denne artikkelen. 

Haukeland sykehus, som har lands
funksjonen i hyperbarmedisin, har siden 
seksjonen ble etablert benyttet såkalt 
"metningsbehandling" tre ganger. 
Behandlingen innebærer at pasienten 
rekomprimeres til 18 meter i heliox 
atmosfære (pp02 = 50 kPa/0,5 Bar). 
Pasienten puster l 00% 0 2 på maske i 
perioder. Vanlig oppholdstid på 
bodybde er 2-4 døgn. Dekompresjon til 
overflaten tar ytterligere i overkant av 
ett døgn. Behandlingen er svært ressurs
krevende både med tanke på personell, 
utstyr og økonomisk kostnad. Behand
lingen har blitt gjennomført ved NUI 
(tidl NUTEC). 

Det er et åpent spørsmål om met
ningsbehandling er mer effektiv enn 
vanlig behandling (Tabell 6 + repeterte 
behandlinger) ved behandlingsrefraktær 
trykkfallssyke. Kritikerne hevder med 
rette at pasienter med trykkfallssyke vil 
oppnå en spontan bedring av tilstanden 
uavhengig av behandlingsform. Natur
lige reparasjonsprosesser i nervevevet 
vil reetablere normal funksjon (eller 
tilnærmet normal funksjon) hvis man 
har tålmodighet og venter. Slik spon
tan bedring er godt beskrevet historisk 
og sees i praksis også hos de vi behand
ler for ukomplisert trykkfallssyke. Det 
er ingen faglig uenighet om at slik 
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spontan bedring vil skje i månedene 
etter skaden. 

På den annen side er det et faktum at 
en rekke pasienter med alvorlig nevro
logisk trykkfallssyke har bestående 
nevrologiske senskader som påvirker 
livskvaliteten. Min oppfatning er derfor 
at enhver behandling som forkorter for
løpet av de akutte symptomene sann
synligvis også reduserer omfanget av 
senskader. 

Jeg har personlig erfaring med de fire 
pasientene som har blitt "metningsbe
handlet" siden 1990. En av disse ble 
behandlet en uke konvensjonelt før 
metningsbehandling ble iverksatt - han 
fikk overhode ingen endring i tilstanden. 
Denne behandlingen har vi evaluert i 
etterhånd og metningsbehandling vil 
ikke bli gitt pasienter etter flere dagers 
terapiresistens. Skal metningsbehand
ling ha en effekt bør den iverksettes i 
akutt fase (det første døgnet etter ska
den?). 

På de tre øvrige pasientene var kon
vensjonell behandling igangsatt først, 
men med liten eller ingen effekt. Hos 
samtlige inntraff vesentlig klinisk 
bedring (øket muskelkraft) ila. de første 
6-8 timene "på metning". Dette er helt 
opplagt en personlig og subjektiv vur
dering, og er selvsagt med på å farge 
min "positive" oppfatning av metnings
behandling. Før 1990 har 2-3 pasienter 
blitt behandlet i metning, men det har 
ennå ikke latt seg 
gjøre å fremskaffe 
objektive data om 
disse. 

Som den intere
sserte leser sikkert 
har forstått: Met
ningsbehandling av 
trykkfallssyke er et 
kontroversielt spør
smål, og debatten 
vanskeliggjøres av 
manglende viten
skapelige studier. 
På Haukeland syke
hus koordinerer 
seksjonsoverlege 
dr. med. Leif 
Aanderud nå en 
spørre undersøkelse 
til en rekke behand
lingssentra i utlan
det. Resultatene av 
denne spørreunder
søkelsen vil være 
en del av beslut-
ningsgrunnlaget 

når seksjonen skal revurdere indika
sjonsstillingen for metningsbehandling. 
Den subjektive vurderingen (referert i 
kapittelet over) kan med fordel erstattes 
av en objektiv analyse av behandlings
resultatene hos de vi har behandlet med 
metning sammenlignet med pasienter 
med samme typen skader som har blitt 
behandlet konvensjonelt. Det aller 
viktigste vil være sluttresultatet etter ett 
eller endog to år: Får pasienter som har 
fått metningsbehandling et bedre slutt
resultat (mindre varige senskader) enn 
pasienter som har blitt behandlet kon
vensjonelt? Kanskje kan vi komme til
bake til resultatene av en mer objektiv 
analyse i et senere nummer av Dykke
nytt. Inntil da får vi håpe at Tabell 6 He 
(Cx 30) kan tilbys som førstegangsbe
handling ved alvorlig nevrologisk trykk
fallssyke slik at behandlingsrefraktær 
trykkfallssyke blir enda sjeldnere. Men 
inntil nye vitenskapelige data foreligger 
er det min kliniske overbevisning at 
metningsbehandling fortsatt bør være et 
behandlingsalternativ ved behandlings
refraktær alvorlig nevrologisk trykk-
fallssyke. • 

Denne artikkelen gir uttrykk for 
min personlige oppfatning. Den er 
derfor ikke forpliktende for eller 
den offisielle oppfatningen til mine 
arbeidsgivere Haukeland sykehus, 
NU/ og Sjøforsvaret. JR. 
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Y rkesdykker? 
Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte yrkesdykkere 
Skolens sertifikater er også anerkjent internasjonalt 

Grunnkurs vår og høst - Redningsdykkerkurs vår og høst 
Søknadsfrister for begge typer kurs er 2. januar og 1. juni 2001 

Kontakt skolen for mer informasjon: 

DYKKENYTT NR 3 2000 

Tlf: 55 5112 00 - Fax: 55 5112 01 
e-mail: bodiltl@online.no 

www. statens-dykkerskole. no 

Statens dykkerskole 
Skålevikveien 60 - 5178 Loddefjord 
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Sjø og land - hand i hand 
Dykkerfirma i hovedrollen ved rehabilitering av dypvannsutslipp, Lier kommune 

Asbjørn Rønning 

Østlandets Plast og Dykk Service AS 

D ypvannsutslippet f~a Linnes rense
anlegg i Lier kommune fikk etter 

hvert stadig sterkere redusert kapasitet. 
I januar i år fikk således kommunen et 
ultimatum fra fylkesmannen i Buskerud 
om at dette måtte bringes i orden innen 
l april - og det var ingen aprilsnarr! 
Dykkerfirmaet Østlandets Plast og 
Dykkservice AS trakk det lengste strå 
og ble hovedentreprenør på en jobb som 
ga store utfordringer for et lite firma, 
såvel over som under vann. 

Anlegget 
Linnes renseanlegg ble bygget i 1988 
og dimensjonert for 16 500 personen
heter. Fra renseanlegget går det to 
parallelle, 300 meter lange eternitrør 
med Ø 500 mm. Disse går nedgravet 
gjennom et fredet våtmarksområde og 
ender i to landtakskummer i strandso
nen. Fra landtakskummene går det 500 
meter lange PE-rør ut i Drammens
fjorden til et utslippsdyp på ca. 33 
meter. - også disse med ø 500 mm. 
Anlegget var basert på selvfall, men 
pumping ved store vannmengder. Kapa
siteten ved pumping var dimensjonert 
for 2 400 m3 pr time. 

Omløpskum 

Problemstillingen 
Kapasiteten på dypvannsutslippet for 
renseanlegget var imidlertid blitt kraftig 
redusert gjennom flere år, og var på det 
daværende tidspunkt sunket til ca 700 
m3 pr time, og kun det ene røret syntes 
å fungere. Dette kunne tyde på at det 
andre var kollapset eller nærmest helt 
gjengrodd. Ved store nedbørsmengder 
måtte pumpestasjoner stenges for å 
redusere tilrenningen, slik at deler av 
anlegget ikke skulle bli oversvømmet. 

Årsak til problemene 
Årsaken til problemene var forsøkt av
dekket, men dette var en vanskelig 
prosess, og gav ingen sikre holdepunk
ter. Det var naturlig å tenke seg flere 
mulige årsaker, f.eks. at: 
• eternitrørledningen gjennom våt

marksområdet, hvor grunnforholdene 
var dårlige, hadde kollapset. 

• ledningen i sjøen var skadet eller av
revet. 

• endepunktet var gjenslammet eller 
overfylt av avgangsmassene. 

• større eller mindre deler av røret var 
grodd igjen. 

Det var med andre ord mange mulig
heter, men ingen enkle og brukbare 
metoder til å verifisere årsaken(e) til 

Angrepspunkt på land 
ca 50 m fra omløpskum 

Ca70m 

2 stk 
ø 400 PE-rør, 
PN 4- Lengde 

ca 30 meter 

2 stk ON 500 Etemitt-rør 
fra omløpskum tilland

takskummer i strandsonen 
Lengde ca 300 meter 

kummer 

problemene. TV kamera kunne f.eks. 
ikke kjøres innvendig i røret grunnet 
dårlig adkomst, og dårlig sikt på grunn 
av avløpsvannet. Endepunktet i sjøen, 
som lå på 33 meter, var ikke 
koordinatbestemt, og således meget 
vanskelig å finne. Det ville i så fall bli 
omtrent som å lete etter den berømte 
nåla i høystakken. Rørene lå for øvrig 
nedslammet ca 2,5 meter under bunnen 
etter mange års leiretransport fra 
Lierelva. 

Mål for renoveringen 
Selv om årsaken til problemene var 
uklar, var målsettingen for renoveringen 
klar. Dette innebar bl.a. følgende: 
• To-rørsfunksjon for transport av 

avløpsvann med en kapasitet på 
Il 00 m3/h ved selvfall og 
1800 m3/h ved pumping. 

• Man ønsket å slippe med et mini
mum av pumping, for derved å spare 
energi (dvs. penger). , 

• Anlegget skulle gjøres drifts- og 
vedlikeholdsvennlig. 

• Man ville ha eksakte koordinater på 
utslippspunkt og koblingspunkter. 

• Arbeidet skulle utføres innen de tids
rammer som fylkesmannen i Buske
rud hadde fastsatt. 

• Våtmarksområdet skulle ikke påføres 
skader fra anleggsdriften. 

2 stk ø 500 PE-rør, PN 4 
Lengde fra landtaks

kummer ca 500 meter 

Angrepspunkt 
i sjøen 

©© 
Utløpspumpe
stasjon, Unnes 

renseanlegg 

Fig. l. To nye ledninger ND 400 mm PE-rør PN 6, 
hver med en lengde på 570 meter, ble trukket fra 
angrepspunkt i sjøen til angrepspwtkt på land. 

Nye ledninger vist med stiplet linje. 
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Anbudsrunde 
På bakgrunn av ovennevnte krav ble det 
utarbeidet og sendt ut anbudsinnbydelse. 
Anbudsdokumentene gav så nøyaktig 
definisjoner som mulig av de eksister
ende forhold, men det ble likevel en del 
løse tråder i beskrivelse av arbeidene. 
Målet for tiltakshaver var selvsagt å ta 
den best mulige løsning til en gunstigst 
mulig pris . 
Det ble levert inn tre anbud med hver 
sine løsninger og utførelser. Disse var, 
enkelt sagt, basert på følgende 
hovedprinsipper: 
• Styrt boring. 
• Utblokking og inntrekking av nye 

PE-rør. 
• Utnytte eksisterende rør ved å trekke 

nye PE-rør inn i eksisterende rør
system. 

Sistnevnte alternativ, som var innsendt 
av Østlandets Plast og Dykkservice AS 
(ØPD AS), vant anbudskonkurransen 
med en totalpris på I ,8 mill. Etter et 
avklarende møte med konsulent og 
tiltakshaver ble også ØPD AS valgt til 
hovedentreprenør for arbeidene både på 
land og i sjøen. 

Lokalisering 
Vi valgte først å lokalisere avløpsled
ningene ute på fjorden, for å etablere et 
angrepspunkt der for inntrekking av nye 

Fig. 2. Innvendig begroning på T-røret i landtakskummen 

PE-rør. Da arbeidet startet i slutten av 
februar hadde isen begynt å legge seg på 
Drammensfjorden, slik at råk måtte slås 
frem til arbeidsområdet og "brohode" 
etablert på 5 meters vanndyp. Her var 
det antatt at rørene ville ligge maksi
malt en meter under bunnen, og at det 
ville være lett å spyle eller suge seg ned 

til riktig nivå. 
Det ble først dykket i tre dager for å 

finne rørene, men uten resultat. Så ble 
det forsøkt med stakefjær og metaiisø
ker, også det uten resultat. Nå begynte 
gode råd å bli dyre i ordets rette forstand. 

"Ønskekvist" av metall 
På et byggemøte i kommunen kom det 
frem at alt håp var ennå ikke ute. De 
hadde nemlig en mann som kunne finne 
ledninger i bakken uten noen form for 
elektronikk, men kun ved hjelp av en 
enkel metaiistreng - en såkalt søkevin
kel. Ønskekvistmetoden ble ikke mot
tatt med særlig stor entusiasme til å 
begynne med, men siden situasjonen 
begynte å bli relativt prekær, grep vi 
likevel begjærlig aiie sjanser. Mannen 
med søkevinkel ankom og ble rodd så 
langt ut som vi ønsket. Deretter ble det 
rodd med kurs på tvers av ledningen. 
Etter kort tid sa vedkommende fra at 
"akkurat her" går ledningen. Markør 
ble sluppet. Da det senere ble dykket 
på stedet fant vi røret, utrolig nok, 
nøyaktig på det stedet som var utpekt. 
Men vi måtte helt ned på 2,5 meter 
under bunnen. 

Fig. 3. Klargjøring for innkobling av rør nr 2 ved omløpsstasjonen 

Med masser bestående av leire fra 
Lierelva, kvist og tømmer, ble det en 
tung jobb før rørene kunne kappes og 
klargjøres for inntrekking av nye rør. I 
tid tok denne delen av jobben nesten 
50% av disponibel byggetid. Is og til 

DYKKENYTT NR 3 2000 13 



tider sterk vind gjorde heller ikke jobben 
spesielt trivelig. 

Etter at rørene ble kappet ble det 
klart at driftsproblemene måtte bestå i at 
rørene var sterkt begrodd innvendig. 
Ute på kappstedet i sjøen var det et 
belegg på ca 50 mm rundt hele røret. 
Neste angrepspunkt ble derfor 
landtakskummer i strandsonen. Rørene 
gikk gjennom disse på ca 2 m vanndyp, 
og det var der innmontert T-rør. 
Dykkerne fikk igjen en utfordring med å 
demontere disse store T-rørene i en kum 
med en diameter på kun 1,6 m. Men de 
ble fjernet uten å skade andre deler av 
anlegget, slik at drift kunne opprett
holdes om man på grunn av tidstap 
måtte slå retrett. 

Her ble all tvil om årsaken til drifts
problemene fjernet. T-rørene var om
trent helt gjengrodd. Kun en lysåpning 

på 200 til 250 mm i et 500 mm rør -
ikke noe rart pumpene måtte gå 
kontinuerlig. Fig. 2 viser begronings
situasjonen på T-røret i landtakskum
mene. 

Før videre arbeide kunne fortsette 
måtte rørene rengjøres for innvendig 
begroning, for å få tilstrekkelig lysåp
ning til at de nye rørene kunne trekkes 
inn. Minstekrav til lysåpning ble satt 
til ø 450 mm. 

Flagstad AS fra Løten på Hedemark 
ble engasjert til dette arbeidet. Firmaet 
gjorde en fremragende innsats med høyt
trykksspyling av hele rørsystemet og 
etterkontroll med TV-kamera. 

I alt ble det spylt ut ca 70 m3 
belegg/masser av meget tung beskaffen
het - fra hvert rør!! Det ble brukt en 
spylebil og en sugebil assistert av 
dykkere for å få spyledyser og slanger 

Fig. 4. Siste rensk av landtakskum 
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inn i rørsystemet. Arbeidet ble utført 
på sju dager. 

Inn trekking 
Så var det klart for inntrekking av det 
første helsveiste PE 50-rør med ø 400 
mm PN 6, lengde 370 m. Wire ble 
trukket inn og festet til åpent trekkhode 
på røret. Dykker entret det nye røret i 
det gamle og inntrekkingen kunne utfØ
res uten nevneverdige problemer. Dog 
slo værgudene til med sydlig kuling, 
noe som gjorde det problematisk å holde 
røret i posisjon på overflaten. På tross 
av det tok reliningen kun ca 10 timer pr 
rør fra start til demobilisering. 

Uløpsenden av det nye røret ble 
utstyrt med tlenser for eventuelt å kunne 
skjøte på ytterligere rørlengder ved en 
senere anledning. Ytre del av ledningene 
ble belastet og senket som konvensjo
nelle sjøledninger med en belastnings
grad på ca 40% luftfylt ledning. 

Utslippsendene ble hevet over bun
nen ved hjelp av oppdriftslegemer for
ankret til røret, som igjen var forankret 
til betonglodd på bunnen. Dette ble 
valgt fremfor fast distansebukk for even
tuelt å kunne høydejustere utslippet i 
fremtiden. 

For å hindre at anlegget på nytt 
skulle gro igjen ble det laget til et 
arrangement i omløpskummen for 
pluggkjøring (rensing) av ledningen. 

Dokumentasjon 
Utslippsendene ble målt inn med 
koordinater for fremtidig lokalisering. 
Det samme ble gjort med tlensskjøter. 
Det ble og tatt stillbilder av utslipps
arrangement og tlenskoblinger, men 
sikten i vannet var så dårlig at billed
kvaliteten ble lite tilfredsstillende. 

For øvrig ble varesertifikater og 
adresselister levert med i dokumenta
sjonsgrunnlaget. 

Oppsummering 
Et krisemaksimert prosjekt ble gJen
nomført til rett tid takket være god 
planlegging, godt samarbeid og entre
prenørinnstilling. Tiltakshaver fikk et 
nytt funksjonelt anlegg med kapasitet 
1100 m3 pr time ved selvfall og 1800 
m3 pr time ved pumping. Anleggskost
nadene vil i løpet av noen år bli 
innspart på grunn av mindre pumping 
av avløpsvann. • 
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John Ame Ask, Oljedirektoratet 

pormålet med det nye regelverket er 
å forenkle og samordne regelverket 

for helse, miljø og sikkerhet i petro
leumsvirksomheten. 

De nye forskriftene innbefatter følgen
de dokumenter: 

• Forskrift om helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksom
heten (rammeforskriften) 

• Forskrift om styring av petro
leumsvirksomheten ( styringsfor
skriften) 

• 

• 

• 

Forskrift om materiale og 
opplysninger i petroleumsvirk
somheten ( opplysningspliktfor
skriften) 

Forskrift om utfmming og 
utrustning av innretninger mv. i 
petroleumsvirksomheten (inn
retningsforskriften) 

Forskrift om gjennomføring av 
aktiviteter i petroleumsvirksom
heten ( akti vitetsforskriften) 

De fem forskriftene er utarbeidet som 
en helhet slik at forhold som er ge
nerelle eller felles kun står beskrevet et 
sted. Dette innebærer at det er nød
vendig å se de fem forskriftene i sam
menheng. 

Rammeforskriftens oppbygging tar 
sikte på å gi rammer for innholdet i de 
fire underliggende forskriftene. I de fire 
underliggende forskriftene har en skilt 
generelle, gjennomgående bestemmel
ser fra bestemmelser som gjelder 
faglige eller stedlige områder. Disse 
skal erstatte 19 forskrifter (fastsatt av 
departementet og underliggende etater), 
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Det nye dykkeregelverket 
Det er utarbeidet utkast til nye forskrifter på helse-, miljø- og sik
kerhetsområdet i petroleumsvirksomheten. Utkastet er utarbeidet av 
Oljedirektoratet, Statens forurensingstilsyn og Statens helsetilsyn og 
er sendt til høring i industrien med kommentar frist 3. november 
2000. Det nye regelverket er planlagt å tre i kraft i 2001. 

deriblant "Forskrift for bemannede 
undervannsoperasjoner 
virksomheten". 

petroleums-

Kravene i forskriftsutkastene er ut
formet tverrfaglig med hovedvekt på 
funksjonell utforming. Funksjons
kravene beskriver, og stiller krav til 
resultatene myndighetene ønsker å 
oppnå. Til forskriftene er det utarbeidet 
kommentarer til den enkelte bestem
melse. 

Av ovennevnte fremkommer det at 
fremtidige bemannede undervanns
operasjoner i petroleumsvirksomheten 
vil bli regulert av bestemmelser be
skrevet i fem nye forskrifter. 

Et fåtall bestemmelser i de nye for
skriftene retter seg direkte til dykke
operasjoner. Bestemmelser som er 
spesifikke for dykking finnes i følgende 
forskrifter: 

Opplysningsforskriften: 
§4 Oppbevaringstid og kassering 
§ 18 Rapportering av bemannede under
vannsoperasjoner 

Innretningsforskriften: 
§2 Anlegg og utstyr for bemannede 
undervannsoperasjoner fra fartøy 
§66 Anlegg og utstyr for bemannede 
undervannsoperasjoner 

Aktivitetsforskriften: 
§2 Anlegg og utstyr for bemannede 
undervannsoperasjoner fra fartøy 
§94 Utførelse av bemannede under
vannsoperasjoner 
§95 Tidsbestemmelser 

§2 i innretningsforskriften og aktivitets
forskriften fastslår at enkeltkrav til 
innretninger også gjelder for anlegg og 
utstyr for gjennomføring av bemannede 
undervannsoperasjoner utført fra fartøy. 
Av praktiske grunner har en valgt å ha 

en generell paragraf om dette i de to 
forskriftene, i stedet for å gjenta det i de 
enkelte bestemmelsene. 

Overholdelse av kravene i de fem 
forskriftene kan oppnås på forskjellige 
måter, blant annet ved å bruke 
nasjonale og internasjonale industri
standarder. I kommentarene til en rekke 
besternn1elser er det anbefalt standarder 
som er særlig egnet til å oppfylle de 
konkrete kravene i besternn1elsene. 

I det nye regelverket er NORSOK U
l 00 N (Bemannede undervannsopera
sjoner) og NORSOK U-101 (Diving 
respiratory equipment) referert til som 
anbefalte standarder for bemannede 
undervannsoperasjon er. 

Dette innebærer at detaljert mva på 
sikkerhets-, arbeidsmiljø- og helsemes
sige forhold knyttet til fremtidige 
dykkeoperasjoner blir beskrevet av 
NORSOK standardene. 

En utfordring når det gjelder innfrielse 
av norsk regelverkskrav ved fremtidige 
dykkeoperasjoner petroleums
virksomheten ligger i implementering 
av fellesbestemmelser i de ovennevnte 
forskriftene . 

Høringsutkastet til de nye forskriftene 
finnes på ODs hjemmeside adresse: 
http://www.npd.no under regelverks-
informasjon. • 
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Kai bygging i Bergen i gamledager 
Redaksjonen vil fra nå av jevnlig forsøke å belyse forskjellige emner om historisk 
dykking. Historisk dykking definerer vi som dykking fra de eldste tider og inn i vår egen tid, der dykke
ren blir tilført luft gjennom slange eller på annen måte. Byggingen av steinkaier langs kysten i gamle
dager hadde et omfang som gjør det til en viktig dykkehistorisk begivenhet i Norge. Aktiviteten baserte 
seg i stor grad på bruk av hjelmdykkere og startet for fullt fra omkring 1870. 

Vidar Fondevik, NUI 

N ordvesten kan til tider blåse kraftig 
på Byfjorden. l gamledager kunne 

den skape store problemer for fartøyene 
som lå oppankret inne på Vågen og på 
Puddefjorden. Bygging av gode kaian
legg har derfor alltid vært en prioritert 
oppgave for byens havneetat. Fra 1870-
årene av begynte omskapningen fra 
trebrygger til steinkaier i Bergen havn. 

Å anlegge en steinkai var langt mer 
kostbart og omfattende enn å bygge 
pele- og bolverksbrygger av tømmer. 
Steinen skulle først brytes, så hogges 
og dernest transporteres. Likevel valgte 
man å satse på stein som byggemateria
le til Bergen havn. Dette skyldtes først 
og fremst at steinkaiene tålte tyngre 
trafikk og var langt mer motstandsdyk
tig mot vær og vind. Trekaiene ble 
dessuten fort angrepet av pelemark. 

S teinkaiene ble anlagt ved at det 
først ble mudret ut løse masser ned 

til fast grunn. Dernest ble det dumpet 
steinfylling i grøften som siden ble 
planert flat av hjelmdykkere. 

Snitt av en typisk steinkai 
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Kaibygging i Bergen havn 

Først når denne såkalte sjeteringen 
var ferdig kunne selve murarbeidet 
begynne. Blokkene var rektangulære på 
rundt 85 centimeter bredde og 65 cen
timeter høyde. Lengden var fra rundt 
150 til 200 centimeter. Svære mengder 
skrotstein ble i tillegg skutt ut til fyll
masser bak kaimurene og til sjeterin
gen. På byggplassen ble steinblokkene 
finhugget og tilpasset før de ble låret 

l 

ved hjelp av kraftige kraner ned til dyk-

Steinfylling 

keren som så 
bukserte steine
ne på plass i 
muren med go
de forband. l 
bunnen kunne 
murene være 
opp til sju meter 
brede, alt etter 
dybden. Store 
mengder løs-
masse gikk med 
til å fylle opp 
bak murene. 
Bare i Skolte
grunnkaien gikk 
det med over 
150.000 kubikk
meter. Topdek-

Foto fra boka: Bergen havn gjennom 900 år av 
Anders 8. Fossen 

ket av kaien ble til slutt dekket med 
brostein. 

Myndighetene, representert ved 
havnevesenets folk, førte hele tiden 
nøye kontroll med arbeidet og at mur
steinen var av god kvalitet. Murarbeidet 
gikk som oftest ut på anbud som ak
kordarbeid til private selskaper. l ho
vedtrekk ble steinkaiene bygd på sam
me måte fra 1870-årene av og helt frem 
til de siste ble anlagt i 1960-årene. 

Rundt omkring i nabokommunene til 
Bergen, spesielt på Askøy, fantes 

der en rekke steinbrudd som leverte 
steinblokker til havnearbeidene i Ber
gen. Steinbryting var en gammel virk
somhet rundt om i bygdene. Blokkene 
ble brukt til lokal byggevirksomhet så 
vel som til videresalg utabygds. Flor
våg på Askøy var en av de første byg
dene som leverte stein til de nye kaiene 
i Bergen havn. l 1880 var det et tjue
talls sysselsatte i dette bruddet. Ti år 
senere var tallet økt til 30-40 mann. 
Havnemyndighetene så seg stadig orn 
etter nye bruddplasser og etter hvert 
oppdaget de gode steinkvaliteter andre 
plasser på Askøy og i andre kommuner 
som ikke lå t<x langt vekke fra Bergen. 
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l 191 O ble det tatt ut ca. 2000 kubikk
meter kantstein fra steinbruddene på 
Hanøy og i Kållevågen på Askøy. 

Havnevesenet i Bergen var sterkt 
engasjert i utvinningen av steinen i 
tillegg til selve kaibyggingen. Det var 
havnevesenet som eide mudringappa
ratene og prammene som fraktet blok
kene fra steinbruddene. Prammene 
kunne laste opp til 180 tonn. Havneve
senet hadde også klapprammer. Dette 
var prammer med en bunntank som 
kunne åpnes for sjøvannet så den vippet 
og kastet av seg steinmassene. 

Finansieringsgrunnlaget til disse 
store kaiprosjektene var i all hovedsak 
fra tollinntekter og andre havneinntek
ter så som fortøyningsavgifter, brygge
leie og en egen tonnasjeavgift som ble 
innført i 1894. 

D ykkerutstyret som ble benyttet 
den gang var vanlig hjelmdyk
kerutstyr. Det var stort sett ufor

andret fra det som brukes i dag, men 
uten telefon. Siebe, Gorman & Co be
gynte å produsere sine første dykkerte
lefoner rundt århundreskiftet. Dette var 
kostbart utstyr som neppe var i sivilt 
bruk i Norge før langt ut på 1900-tallet. 

Kommunikasjon mellom dykker og 
linemann foregikk ved bruk av signalli
ne med signaler i form av rykk og ris
ting. Noen brukte også luftslangen i 
tillegg. Ett rykk i luftslangen fra dykke
ren kunne bety mindre luft, to mer og 
tre enda mer. Ett rykk i signallina be
tydde at dykkeren var ok, to at han var 
klar for en ny blokk, tre at han ville ha 
et tau, fire at han kom opp, osv. Det er 
naturlig å anta at denne kommunika
sjonsteknikken hadde utviklet seg til et 
omfattende signalspråk før bruken av 
telefon til slutt overtok. 

Dykkeren fikk pusteluften gjennom 
slange fra overflaten. Luftpumpa ble 
som regel sveivd av en eller to mann, 
alt etter dybde og luftforbruk. To pum
per kunne også kobles i serie dersom 
dybden og luftforbruket krevde det. 

D ybdeforholdene i Bergen havn 
varierer, men er på enkelte steder 

ned mot 18 meter. Dette tilsvarer trykk 
som helt klart kunne gi trykkfallssyke 
etter en lang dykkeøkt. Men på denne 
tiden visste man lite om trykkfallssyke i 
Norge. 

John Scott Haldane og Leonard 
Hills banebrytende arbeider på dekom
presjon i årene 1897-1907 kom neppe 
til anvendelse i Norge før etter 1915. 
De aller fleste sivile dykkerforetak an
vendte faktisk ikke dekompresjonsta
beller før etter 2. verdenskrig. 
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I 1864 omkom en av marinens 
dykkere som følge av trykkfallssyke 
under arbeid for "Bergen Havnecom
mission" i forbindelse med arbeid uten
for Skoltegrunnsmoloen som senere ble 
bygget inn i Skoltegrunnskaien. Dyk
keren hadde foretatt flere gjentatte dykk 
til rundt 40 meter uten å ha noe kjenn
skap til dekompresjon. 

Vi kan nok anta at risikoen for å få 
forskjellige grader av trykkfallssyke var 
stor på denne tiden og at mange tilfeller 
av lavere grads trykkfallssyke aldri ble 

Arbeidet kunne nok by på overraskelser! 

behandlet under trykk. Kaffe og bren
nevin i kombinasjon med varme ulltep
per var datidens kur mot trykkfallssyke. 

Sigurd Øyen ble født på Florvågøyen 
i 191 l. Faren var dykker og hos han 

Dykke/age! tar en velfortjent pause 

begynte Sigurd læretiden som signal
mann. Da han fylte atten år gammel 
begynte han som dykker. Han hol t ct~t 

gående som dykker og senere opp
synsmann for Bergen havnevesen til 
han var 78 år. Som 89-åring er han 
fremdeles i fin form. Han forteller at 
skikkelig opplæring først startet på 
Marineholmen i Bergen etter krigen og 
at dykkerne fra da av jevnlig måtte 
fornye sine dykkesertifikater. Da var 
han for lengst blitt en erfaren hjelm
dykker som reiste land og strand rundt 

på kaibyggingsoppdrag for 
havnevesenet. 

I følge Øyen hørte alvor
lige ulykker og dødsfall blant 
dykkerne til sjeldenhetene. 
Selv dykket han flere ganger 
til over 20 meter, det siste i 
Florø havn som 72-åring. 
Selv om kaidykkeme stort 
sett holdt seg på dyp grunne
re enn l 0-12 meter hadde 
faren fortalt at han enkelte 
ganger hadde dykket til over 
30 meter. 

Hjelmdykking ble regnet 
som et sikkert yrkesvalg på 
denne tiden. Kaibyggings
oppdrag var det nok av bare 
man var villig til å reise der 
jobben var. Betalingen var 
god og det dobbelte av hva 
de andre som arbeidet oppe 
på land hadde. Lenge lå den 
på tre kroner timen for dyk-
kerne. 

Dykking og kaibygging langs 
norskekysten har gitt Øyen et spennen
de og interessant yrkesliv. Han hadde 
gjeme valgt det samme om igjen. • 

Foto fra boka: Bergen havn gjennom 900 år av 
Andtrs B. Fossen 
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Konstruksjonsskader under vann 
Det er konstruksjoner under vann som har vært i daglig bruk i over l 00 år. Likevel må relativt nylig 
bygde og installerte konstruksjoner repareres for betydelige beløp. En vanlig regel i all konstruksjon er 
at permanente installasjoner skal ha en levetid på minst 50 år, mens en del midlertidige anlegg er 
konstruert for definerte levetider pluss sikkerhetsmargin. Hvorfor oppstår problemene og hva er 
feilkildene ? 

Knut Neergaard, MIKA AS 

Materialer og feilkilder 
Det er en mengde typer materialer i bmk under vann. 
Imidlertid er det en hovedvekt på stål, plast og polyester, tre 
og betong. Materialutviklingen har gjennom lang tids fors
kning utviklet en god forståelse for egenskaper og kapasiteter 
for de forskjellige produkter. Det er derfor en svært liten 
feilkilde som kan henføres til materialet. Noen feilkilder fin
nes i produksjon av råstoffer og ferdige produkter, men 
andelen av de totale feilkilder er liten. 

Materialbruk 
Anvendelsen av de forskjellige typer materialer derimot kan 
være svært feil. Typiske eksemplen på dette er feil sambruk 

l 

av metaller, m(fd galvan~sk tæring som resultat, samt feil for-
ståelse av plastledningers evne til å tåle innvendig overtrykk 
kontra undertrykk. Denne type feil er i hovedsak en konse
kvens av dårlig eller intet ingeniørarbeid samt feil fokus på 
kostnadsbesparelser. 

Utførelse 
Dette vil være en av hovedkildene til feil og skader i uover
skuelig tid. Mens vi opplever en økning av marine konstruk
sjoner langs kysten, ser vi stadig en redusert fagutdanning av 
utførende personell. Ingeniømtdannelsen innen bygg og 
anlegg reduseres og det samme skjer med 
yrkesopplæringen for fagutdannede arbeid
ere. Fagutdannede dykkere innen bygg og 
anlegg eksisterer nesten · ikke og tre års ut
danning kan ikke erstattes med korte kurs. 
Ettemtdanning av ingeniører med fokus på 
undervannsteknikk er minimal. 

Endret bruk j 
Denne faktoren har hatt stor betydn· g og 
vil fortsatt være en viktig skadefaktor. Den 
er kanskje best kjent i forbindelse med 
kaier og havner, der større fartøyer med 
sideveis propellere benytter kaier som ikke 
er dimensjonert for fartøystønelsen, eller 
sikret mot erosjon fra sidepropeller. 

Dårlig vedlikehold 
Denne feilkilden vil også være betydelig i 
all fremtid. Det som er under vann er ikke 
synlig til daglig og slitasje og skader 

Dårlig sveising av anode vil 
skape problemer over tid 
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avdekkes derfor på et langt senere stadium enn skader på 
konstruksjoner over vann. Kun de fæneste eiere av under
vannsinstallasjoner har et bevisst forhold til vedlikehold av 
disse. 

Hvordan oppstår skadene? 
Jeg vil ikke bmke tid på materialene i seg selv, men kort 
kommentere bmken av disse. Som nevnt under feilkilder, er 
dette vesentlig et ingeniør- og byggheneansvar som har sin 
årsak i manglende kunnskaper og uheldige sparetiltak. Feil 
bmk av materialer vil imidlertid sjelden vise seg på kort, men 
på lang sikt, ved at konstruksjonen får redusert levetid. Dette 
er skader som ingen vil stå til ansvar for, fordi de opptrer 
etter at garantiperiodene er utløpt og sjelden kan relateres til 
forsettlig eller grov uaktsomhet. Eieren vil måtte bære 
kostnaden ved kort levetid, men er samme person som har 
spart penger ved å bruke dårlig kvalifiserte ingeniører og 
entreprenører, eller dårlige/uegnede materialer. Kostnadene 
havner da der de hører hjemme, hos bygghenen. 

Skader ved dårlig utførelse, er en type skader som i stor 
grad kan oppdages i byggeperioden ved omfattende kontroll 
og byggeledelse. Spesielt ved tiruk av undervam1sbetong og 
ved installasjon av sjøledninget~ oppstår skader som burde 
kunne oppdages i byggefasen. ~kadene har sin bakgrunn i 
manglende kunnskaper hos entreprenør, feil utførelse og feil 
prosedyrer når problemer oppstår. Alvorlige skader som 
slamlommer og støpeskjøter i betong, rørbmdd og loddras på 
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rør, kan oppdages ved en vanlig kontroll, mens over
belastning av ledninger i installasjonsfasen, og separert 
betong med dårlig innstøping av armering, ikke synes uten 
omfattende byggekontroll samt konh·oll i garantiperioden. 
Overbelastning i installasjonsfasen fører til kortere levetid på 
rør, og dårlig i1mstøpt armering fører til konosjonsskader 
som svekker konstruksjonens bærevene. Redusert kontroll 

Fig. 2. Mi5farging av betong tyder på dårlig kvalitet. 

Fig 3. Samme område som fig 2 etter rengjøring 
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fører til reparasjon og kostnader som er unødvendige for 
eieren, mens en god kontroll ville plassert kostnadene hos 
entreprenøren der de hører hjemme. 

Ved endret bruk oppstår skader som er et resultat av 
overbelastning av konshuksjonene. Dette er et rent eieransvar 
som lett kan unngås ved bruk av kompetente rådgivere og 
enkle forhåndsarbeider. Typiske eksempler er bruk av 
sidepropeller på fartøyer som fører til utgravninger under 
kaiene. Dette kunne enkelt vært unngått ved å erosjonssikre 
under kaien før fa1iøyet ble tatt i bruk. Et annet eksempel er 
økning av kapasitet på ledninger ved bruk av større pumper 
og økt overtrykk på ledningene, samt forlengelse av inn
taksledninger med økt undertrykk og derav tilhørende brudd. 
Kostnadene ved dette ligger hos eieren som også er rett 
adresse. 

Fig. 4. Resultat av feil blanding av A UV-betong. 

Dårlig vedlikehold kjennetegnes oftest ved kono
sjonsskader på betong og stålkonshuksjoner, samt ved 
erosjonsskader i sjø og elver. Det er en kjensgjerning i Norge 
at miljøet kan være tøft og fra tid til annen utsette konshuk
sjoner for skader ved storm, flom og konosive miljøer. Det er 
for eksempel ovenaskende hvor lite vedlikehold med 
katodisk beskyttelse som utføres på rene stålkonstruksjoner 
og betongkonstruksjoner. I mange tilfeller er offeranoder 
dimensjonert for mange år fremover, men ingen konh·ollerer 
at de er godt festet og sitter på plass, eller at kontaktledninger 
er på plass. Dette er et rent eieransvar der kostnadene også 
kommer der de hører hjemme. De aller fleste skjulte skader 
er synlige først etter en viss tid og fører til høyere 
vedlikeholdskostnader. Skjulte skader ved utførelse bør 
oppdages i byggefasen og belastes entreprenøren, mens de 
øvrige skader må belastes eieren. I de fleste tilfeller skyldes 
skadene mangel på kunnskaper, både hos planlegger, 
entreprenør og eier. Men det er vel dette mange av oss lever 
~? • 
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Manipulatoren -.ROV ens forlengede arm 
Manipulatorarmer som er påmontert .Dernstyrte miniubåter (ROV) og som .Dernstyres gjennom kabel 
fra overflaten er svaret når dybden blir så stor at dykkerne må melde pass. Når manipulatorarmene i 
tillegg utstyres med kraft-tilbakeføring (force feed-back) gjennom kontrollenheten til operatøren kan 
en ved hjelp av ROVer utføre kompliserte arbeidsoppgaver på store dyp. 

Tom Eriksen, Bennex Transmark Norge 

Mens oljeutvinning til havs ennå 
var under utvikling ble det stadig 

brutt nye grenser for dypdykking 
relatert til oljeutvinningen. Etter hvert 
viste det seg imidlertid at dybdene som 
skulle utforskes og letes på var større 
enn de som kunne nås 
med dykkere. Samti
dig skjedde det en stor 
utvikling innen ROV
er som overtok stadig 
flere av oppgavene 
som dykkere tradisjo
nelt hadde utført. Det 
hjalp også at utstyr ble 
designet og tilpasset 
bruk av ROV i bore
fase, installasjon og 
drift/vedlikehold. 
Denne 
hadde 

utviklingen 
likevel ikke 

vært mulig uten at 
ROVene fikk bedre 
hjelpemidler for å 
kunne løse sine 
oppgaver. 

De første mani
pulatorene som ble be
nyttet var enkle i 
oppbygging og ikke 
særlig sofistikerte. 
Industriroboter var ut
prøvd for spesielle ap
plikasjoner på land, 
men få hadde konstruert spesielle mani
pulatorer for bruk under vann. Tidlig på 
80 tallet lanserte flere selskap roboter 
som skulle kunne benyttes på ROVer. I 
England kom Slingsby med sin T A9 
manipulator. Den hadde 7 funksjoner 
og ble solgt i stort antall spesielt på 
Engelsk side i Nordsjøen. Kraft 
TeleRobotics introduserte en av de 
første 7-funksjons manipulatorer for 
bruk offshore. Med "Force Feedback" 
(FF) var "Grips" en manipulator som 
var designet for arbeid i atomkraftverk 
og i kraftindustrien og som ble tilpasset 
montering på ROVer. Nesten samtidig 
kom Schilling Robotic System med en 
7-funksjons manipulator som de kalte 
Titan, senere kjent som 7F. Begge disse 
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Kraft og Schilling, produserte sine 
manipulatorer i USA. 

I dag er 7 funksjoner på manipula
torer blitt en standard som industrien, 
oljeselskapene forlanger når jobber skal 
gjøres. De 7 funksjonene kommer av 
det antall bevegelige ledd som mani
pulatoren har tilgjengelig. Vanligvis er 
det: 

6. Wrist rotate; roterende ledd i selve 
hånden. 
7. Jaw; klo eller griperedskapet som i 
tilfelle blir som fingrene i hånden. 

Selv om disse er bygget som en 
menneskearm har de sine klare 
begrensninger. De har ingen bevegelse i 
kloa eller det som vi ville kalt fingrene. 
De skal kontrolleres fra en fjern 

Krafts 7-funksjoners PREDATOR 

l. Asimut som beveger hele armen 
sidevegs i forhold til festet til ROVen, I 
dag er det oftest en roterende aktuator 
( rotasjonsmotor) 
2. Shoulder pitch; skulderledd som 
beveges med en lineær bevegelse. 
Hydraulisk stempel som hever og 
senker armen. 
3. Elbow pitch; albueledd med ro
terende aktuator eller lineær, avhengig 
av produsent. Beveger det som vil 
tilsvare underarm i forlengelsen av 
armen 
4. Wrist pitch; håndledd med roterende 
aktuator for vertikal bevegelse av 
"håndleddet. 
5. Wrist yaw; neste del av håndledd for 
sidevegs bevegelse av hånden. 

posisjon gjerne opptil flere tusen meter 
unna selve arbeidsplassen. Og de sitter 
på en relativt ustabil plattform. Det har 
ført til at de fleste utstyrer sine ROVer 
med to manipulatorer. En 7-funksjons 
som utfører selve jobben og en 5-
funksjons som stort sett benyttes til å 
holde seg fast til arbeidsplassen. 

Utover på 80-tallet skiftet Kraft 
fokus på sin markeds strategi og satset 
innen kraftindustri og atomindustrien. 
Samtidig ble Schilling overtatt av GEC 
Alsthom og ble seinere til Alstom 
Automasjon Schilling Robotics. Schil
ling bestemte seg for å satse stort på 
offshoremarkedet og lanserte etter hvert 
flere nye manipulatorer. Disse mani
pulatorene er sofistikerte roboter som 
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inneholder elektronikk og hydrauliske 
systemer. De er kostbare og det har 
derfor også kommet enklere og 
billigere roboter som er beregnet på 
mindre ROVer. Slike roboter har gjeme 
ren elektrisk drift og er mindre robuste. 
De egner seg derfor ikke til tyngre 
oppgaver offshore. 

Satsningen til Schilling offshore 
medførte at de måtte ha samarbeids
partnere som kunne gi den nødvendige 
innpass i Nordsjøen. Det var viktig 
strategisk, da mye av utviklingen for 
større dyp og dykkerløse systemer 
skjedde her. Bergensfirmaet Bennex 
Transmark inngikk eksklusiv avtale 
med Schilling om en stor satsning for å 
gjøre Schilling markedsledende i Nord
sjøen. Dette skjedde i konkurranse med 
Kraft og det engelske firmaet Slingsby 
som var størst med sine roboter. 
Satsningen til Schilling gjennom Ben
nex medførte sakte men sikkert at oper
atørene i Nordsjøen anskaffet mani
pulatorer fra Schilling. Robotene var 
bygget i titan og tålte store 
påkjenninger. Det var likevel ofte at 
armene fikk skader, delvis på grunn av 
ukyndig bruk men også på grunn av at 
de tross alt befant seg på en bevegelig 
plattform som selv veide flere tonn. 
Armene var statiske, det vil si at når de 
grep fast i noe beveget de seg ikke uten 
at operatøren gav kommando for det fra 
overflaten. Det som manglet var en 
funksjon som kunne fortelle operatøren 
at armen er utsatt for krefter utenfra. 

D en teknologien som manglet kalles 
i dag for "force feed-back" (FF) og 

finnes i armene fra Kraft som nå er 
tilbake og ønsker å satse offshore igjen. 
En konvensjonell direkte operert og 
posisjonert arm som står på en ROV vil 
ofte få skader når den påvirkes av de 
store dynamiske krefter som den 
utsettes for gjennom ROVens beveg
elser i forhold til strukturer på bunnen. 
De individuelle ledd i slike armer er 
låst i sine posisjoner mens de venter på 
neste kommando. Slik blir hver del av 
armen en statisk hydraulisk enhet som 
må oppta alle kreftene som de påvirkes 
av. Ulik disse direkte kontrollerte og 
posisjonerte armene, vil en "force feed
back" arm ha muligheten til å bevege 
seg i samvirke med de ytre krefter som 
virker på den. Alle ledd i en FF arm vil 
kunne bevege seg når de påvirkes av 
ytre krefter. Denne muligheten for selv 
å bevege seg vil dramatisk kunne 
redusere de skader som armen ellers 
ville kunne bli utsatt for. Armer med og 
uten FF ser like ut. De har lang rekke
vidde og kan utføre tunge oppgaver, 
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men det store skillet er måten de kon
trolleres på. 

En standard posisjons-kontrollert 
arm reagerer direkte på operatørens 
kommando slik han eller hun beveger 
kontrolleren. Når kontrolleren ikke 
beveges vil ikke armen bevege seg. 
Den er da stiv i en posisjon mens den 
venter på neste kommando. Prøver en å 
bevege armen vil den ikke flytte på seg. 
Armen reagerer kun på bevegelser fra 
kontrolleren. En FF arm vil også be
vege seg på kommando fra kontrolleren 
som en standard arm. Forsøker en 
imidlertid å bevege en FF arm vil den 
flytte på seg og kontrolleren vil også 
flytte på seg. Vi har en bilateral kon
troll. Det oppnår en med å plassere 
elektriske aktuatorer i operatørens 
kontroller. A.ktuatorene reagerer på 
krefter som påvirker armen slik at den 
beveger seg. Bevegelsen vil overføre 
kreftene til operatøren gjennom kon
trolleren av armen, "force feed-back". 

Bennex har gjennom sin lange 
erfaring med manipulatorsalg og ser
vice sett hvordan utviklingen har gått. 
Schilling som ikke har utviklet et 
konkurransedyktig FF system har byg
get inn styrke i sine manipulatorer ved 
å bruke kraftige aluminiumskonstruk
sjoner og legeringer av titan. Kraft, som 
bygger i aluminium, mener at dette er 
sterkt nok på grunn av at FF systemet 
vil skåne armene deres for de største 
ytre påvirkningene. Hvilken filosofi 
som vinner frem er usikker. Etter hvert 
som strukturene under vann blir mer 
teknisk kompliserte og kravene til 
effektivitet i forbindelse med kobling 
av kontakter og håndtering av ventiler 
øker, vil FF ha sin absolutte beret
tigelse. Det vil i så fall sannsynligvis 
føre til at manipulatorene må velges ut 
fra de oppgavene som skal utføres i 
stedet for at en får "multipurpose" 
manipulatorer. • 

Dykking og røykekutt o~ 
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Det har nylig blitt godkjent et nytt medikament "Zyban" som 
hjelpemiddel ved røykavvenning. Tablettene reduserer røykesug 
og abstinenssymptomer ved røykestopp og har i løpet av kort tid 
rukket å bli svært populær blant (ulykkelige???) røykere. En av 
bivirkningene ved medikamentet er at krampeterskelen reduseres. 
Inntil vi har fått mer kjennskap til preparatet fraråder vi derfor at 
man dykker når man bruker Zyban. Dette rådet gies av hensyn til 
risikoen for oksygenkramper (akutt oksygenforgiftning). Tre 
dager etter siste tablettinntak bør det være trygt å dykke igjen. 

Jan Risberg, Haukeland sykehus 
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Ny doktorgrad: 
Gassbobler ved trykkfallssyke 
Gass bobler kan dannes ved nesten 

en hver dekompresjon og er sann
synligvis den utløsende årsak når dyk
kersyke oppstår. Cand. scient. Astrid 
Hjelde fra Trondheim har sett nærmere 
på dette i en doktoravhandlingen, som 
hun forsvarte ved disputas den 25. 
oktober i år. 

overflatespenning i sine studier av 
serum. På bakgrunn av dette har hun 
dokumentert normalverdier for 
mennesker. Videre har hun påvist en 
korrelasjon mellom overflatespennin
gen i blodet og utvikling av gassbobler. 

Komplementsystemet er et viktig 
ledd i vårt forsvar mot infeksjoner, men 
kan også aktiveres av gassbobler. Sys
temet består av rundt 30 ulike 
proteiner, hvorav C5a er det viktigste. 

utvikler dykkersyke og de som ikke 
utvikler dykkersyke basert på deres 
evne til å aktivere komplement. 
Metoden er derfor ikke egnet til å 
vurdere om en dykker vil kunne utvikle 
dykkersyke. 

Avhandlingen har tittelen «Surface 
tension and complement activation: 
factors influencing bubble formation 
and bubble effects after 
decompressiom> -«Overflatespemling 
og komplementaktivering: faktorer som 
påvirker dannelsen av bobler og 
effekten av bobier etter dekompresjon». 

Det kan være store forskjeller i 
gassbobledannelse mellom individer. I 
ett og samme individ kan det dessuten 
være ulike reaksjoner ved forskjellige 
tidspunkt. 

Det er ennå ikke klarlagt hva 
årsaken til dette kan være. Teoretisk 
sett er det mulig at individer med lav 
overflatespenning i blodet lettere vil 
kunne danne gassbobler. Det har 
tidligere ikke vært foretatt systematiske 
studier av denne effekten. Hjelde har 
benyttet en teknikk for å måle 

Symptomer på dykkersyke og akti
vering av komplement har flere felles 
trekk, noe som kan tyde på at komple
ment er et bindeledd mellom 
gassbobler og dykkersyke. Hjelde har 
vist i laboratoriet at gassbobler 
aktiverer C5a, og at graden av aktive
ring varierer betydelig over tid. 

Den er utført ved Institutt for fysio
logi og biomedisinsk teknikk, NTNU, 
og ved SINTEF Unimed. Veiledere har 
vært professor Alf O. Brubakk og pro
fessor Kåre Bergh. Arbeidet er finan
siert av Phillips Petroleum Company 
Norway, SINTEF Unimed og NTNU. 
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Tresnitt.fi'a 1880 

Resultatene viser at det ikke er 
mulig å skille mellom individer som 

Brødrene Deane 
Æren for oppfinnelsen av den første 
praktisk brukbare dykkedrakt tilfaller 
vanligvis August Siebe, grunnleggeren 
av det sagnomsuste firmaet Siebe, Gor
man & Co. Ltd. som ble etablert i 
London i 1819. Hans utstyr var imid
lertid en videreutvikling av en drakt 
som John og Charles Deane utviklet i 
1820-årene og en hjelm med slange til 
en luftpumpe på overflaten som de 
patenterte i 1828. Dette var en hjelm 
som ikke var festet til drakten men der 
luften unnslapp under brystplaten. 

"Mary Rose", et av 
Henry Vllls største krigs
skip som sank utenfor 
Spithead i 1545 ble gjen
funnet av Deanebrødrene 
i 1830-årene. 

HDS-logoen ovenfor symboliserer 
en av Deanes hjelmer fra 1832 og 
brukes også av tilsluttede dykke
historiske selskaper. 

Kongebrev 
I 1686 fikk Henrik Kohlen enerett til alt 
dykkerarbeid etter avdøde Andreas 
Pechel som inntil da hadde hatt denne 
reten i 15 år. 

Kohlens enerett gjaldt i ytterligere 15 

år og omfattet dykking etter kanoner, 
tauverk, kobber osv. i Øster-, og Nord
sjøen. Virksomheten skulle drives på 
egen risiko og en tredjedel av alt som 
ble funnet tilkom kongen og skulle 
leveres admiralitetet. 

I 1688 fikk amtmennene i Norge en 
befaling fra Kongen om å yte assistanse 
til Kohlen. Dersom noen kjøpte vrak 
utenfor Norge før de ble tilbudt Kohlen, 
som kongen hadde overlatt sin rett til 
førstekjøp, skulle rettsapparatet være 
forpliktet til å felle gjesterettsdom i 
saken. 

Nick Baker på Dykkeseminaret 
John Bevan meldte forfall til Dykke
seminarets avslutningsforedrag om his
torisk dykking. Nick Baker som er red
aktør og utgiver av "Historical Diving 
Times" overtar. Nick's innlegg vil 
handle om professor John Scott Haldane 
og hans arbeid med eksperimentelle 
dypdykk mellom 1897 og 1907. Det var 
dette arbeidet som førte frem til de 
første dykketabellene. Han vil også 
komme inn på et rekorddykk som ble 
gjennomført i 1956 i Oslofjorden og 
temaet historisk dykking generelt. 
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FAG DYKKING 
ALLE TYPER DYKKEROPPDRAG 

VANN & AVLØPSLEDNINGER 

• Levering/legging av sjøledninger 
• Levering/montering av betonglodd 
• Sertifiserte sveisere - PEH 
• Inspeksjoner 

UNDERVANNSANLEGG 

• Sprenging/Forskaling/Støping 
• Masseflytting 
• Korrosjonsbeskyttelse 
• Inspeksjoner 

SKIP & RIGGER 

• Inspeksjoner - foto/video 
• Skaderapportering 
• Brenning og sveising 
• Rengjøring av skrog/propeller 

FISKEOPPDRETT 

• Levering/utsetting av forankringslodd (max. 12 tonn) 
• Levering/montering av fjellbolter (opptil Ø 50 mm) 
• Levering/legging av vann og avløpsledninger 
• Inspeksjoner 

IMC Diving AS har vært i aktivitet siden 1965. 
Vi står til rådighet 24 timer i døgnet for ulike typer dykkeroppdrag: 
Fra akutt hjelp i forbindelse med oppståtte skader, inspeksjoner 
og skadevurdering ti l større anleggsarbeider og entrepriser. 

Ta kontakt for mer informasjon. 

IMCLlDIVING~ 
UNDERWATER INSPECTION, MAINTENANCE AND CONSTRUCTION 

Postboks 116 Sandviken, 5812 Bergen 
Telefon 55 36 34 34 • Telefax 55 36 34 35 • E-post: imc@c2i.net 
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Arne-Johan Arntzen, NBU 

D en l. august i år overtok Helge P. 
Kvello-Aune (51) stillingen som 

sjef på Sjøforsvarets Dykker- og froske
mannskole. I den forbindelse var det 
naturlig for Dykkenytt å avlegge en 
liten visitt og gratulere med jobben. 

Hans karriere i Sjøforsvaret startet 
med lettdykkerkurs i 1969. Så fulgte 
utdanning og tjeneste som i store trekk 
kan oppsummeres slik: 

-69: Lettdykker på KNM "Ull er" . 
-70: Marinejegerkurs. 
-71 : "Hjelmen" og blandingsgassdyk-

king og så marinejegermatros. 
-74: Instruktør dykkeravdelingen DFS. 
-74: BSMA (Befalsskolen for 

Marinen). 
-75 : "Attakkdykkerkurs" i Sverige og 

deretter instruktør DFS. 
-77: Dykkerleder ØSD (Horten). 
-79: Marinejegerlaget FKN. 
-82: Elev Administrasjonsskolen. 
-83: Leder oppstigningstanken DFS. 
-88: Øvingsleder DFS. 
-91 : Nestkommanderende DFS 
-95: SHV-offiser i Rogaland (HV 08) 
-96: Personelloffiser VSD. 
-99: Tjeneste som seksjonsleder i Sjø-

forsvarsstaben. 

Er det noen dykkeroppdrag du husker 
spesielt godt? 

- Da kan det jo være fristende å 
nevne et av de aller første "oppdragene" 
jeg hadde som lettdykker. Det var 
sommeren 1969 og jeg var lettdykker på 
KNM "Uller", og vi var i Nord-Norge. 
Det var akkurat da den berømte "sprit
saken" i Sjøforsvaret kom opp. KNM 
"UIIer"s beholdning av edle dråper, toll
fritt innkjøpt i utlandet, ble derfor raskt 
deponert i Gråfjorden på betryggende 
dyp (33 meter), slik at tolleren kunne 
kontrollere at fartøyet ikke hadde toll
pliktige varer i baren. 

Da bølgene rundt denne saken synes 
å ha lagt seg, ble det iverksatt en liten 
"øvelse i bunnsøk". Resultatet var upå
klagelig. Det var bare en liten hake ved 
opplegget- "noen" hadde tipset avisen 
"Nordlys" om hva som foregikk, og en 
ellers vellykket operasjon fikk en brå 
slutt da en båt med lensmannen ombord 
plutselig dukket opp midt under 
"øvelsen". Jeg ble for sikkerhets skyld 
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Sjef Dykker- og froskemannskolen Helge P. Kvello-Aune. 

satt i arrest og forhørt. Saken fikk selv
følgelig et etterspill og det hele ble, 
som noen kanskje husker, behørig 
dekket av pressen over hele landet. 

Du har jo vært mye involvert i pro
blemene rundt unnslipning fra sunken 
undervannsbåt og har jo vært med på 
ganske tøffe øvelser. 

- Du sikter kanskje til de testene 
som Royal Navy gjorde i Bjørnatjorden 
sommeren -88 med undervannsbåten 
HMS "Otus". De skulle teste ut sitt 
"Single Escape" system - for øvrig det 
samme systemet vi skulle ha på de nye 
"Uia"-klasse ubåtene. 

l 

Ja - og du kan jo kanskje først si 
litt om hvordan dette redningssystemet 
fungerer. 

- Systemet består av en rørformet 
"sluse" med plass til en mann. Det er 
en luke i bunn hvor man går inn. Luka 
i toppen, som fører ut i sjøen, kan ope
reres inne fra ubåten. Når det er vanlig 
atmosfæretrykk i slusa vil vanntrykket 
utenfor presse på luka og holde den luk
ket, selv om den inne fra ubåten settes i 
"åpen" stilling. Luka er imidlertid 
utstyrt med en kraftig fjærmekanisme 
som vil vippe luka opp når trykket i 
slusa er utliknet med vanntrykket uten
for. 

Den som skal sluses ut vil normalt 
ha på seg en egen redningsdrakt med en 
hette som dekker hodet og ansiktet. 

Mens man er i slusa får drakten tilført 
luft gjennom en egen håndholdt luftkob
ling, den såkalte HIS-koblingen (Hood 
Inflation System). Når trykket er utlik
net og luka vippes opp vil den store 
oppdriften i drakten ta vedkommende til 
overflaten med en hastighet på ca 3 
m/sek. Den luftlommen som er inne i 
hetta gjør det mulig å puste på vei opp, 
selv om det da ikke tilføres noe ekstra 
luft. 

For å kunne foreta oppstigning fra 
store dyp uten at risikoen for trykkfalls
syke skal bli for stor er det nødvendig å 
trykksette slusa meget raskt. Man øker 
trykket eksponensielt, dvs. det fordobles 
hvert 4 sekund. Etter 18 sekunder til
svarer det ca 200 meter som er det man i 
dag regner som systemets maksimale 
dybde med rimelig mulighet til å over
leve. 

Hvor dypt ble systemet utprøvet den 
gang? 

- De prøvene som var planlagt i 
1988 skulle starte på 90 meter, og så 
økes til 120 og 150; og til slutt 180m 
som i så fall ville være "verdensrekord". 
Det gikk greit fra 90 og 120 meter. På 
150 meter var det visse problemer. 
Bl.a. sprakk magesekken på en av 
forsøkspersonene. Det var kritisk men 
det gikk heldigvis bra. Bakgrunnen for 
denne hendelsen var antakelig at ved
kommende ikke fikk nok luft inn i hetta 
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slik at han svelget en del vann og luft 
på stor dybde. Ekspansjonen av denne 
lufta da han nærmet seg overflaten førte 
således til uhellet. Jeg hadde for øvrig 
selv ingen problemer fra 150m. 

Den første som sluste ut fra 180 m 
fikk "bends" i den ene foten. Neste 
mann hadde visse utlikningsproblemer, 
men ble "skutt" ut og klarte seg bra. 
På dette tidspunkt ble han med "bends" 
puttet i trykkammeret på sikringsbåten 
"VSD 5". Dermed hadde man noe 
begrenset trykkammerberedskap og 
valgte å terminere øvelsen. De to som 
ble sluset ut på 180 m ble senere behø
rig påskjønnet med bl.a. medalje fra 
Dronningen. 

Så det ble altså ikke noe hedersbe
visning på deg? 

- Nei tvert i mot - jeg fikk kjeft 
av daværende generalinspektør fordi han 
mente han ikke var blitt orientert om 
hva som skulle foregå på denne øvelsen. 

Når det gjelder dagens ubåtsrednings
øvinger trener dere jo ikke bare norske 
besetninger. 

- Det stemmer. Vi har nå også 
ubåtbesetninger fra den hollandske og 
italienske marine som øver i oppstig
ningstanken hos oss. 

Jeg hører dere nå innfører en ny 
redningsdrakt på ubåtene 

- Ja - vi holder nå på å skifte ut æ 
såkalte MK 8 oppstigningsdraktene med 
en nyere modell, MK l O. Forskjellen 
fra den foregående er at den nye har en 
liten gummibåt pakket sammen med 

drakten; samt en del andre endrin
ger som man mener skal øke 
overlevelsesmulighetene. 

Er det noe annet nytt på 
utstyrssiden? 

- Jeg kan nevne at vi med 
det nye blandingsgassapparatet 
SIV A+ regner med å få en opera
tiv dybde for minedykking på 80 
meter. 

Det er store strukturendringer 
i Forsvaret. Vil det og bety 
endringer innen dykkertjenesten? 

- Det arbeides for tiden med 
et forslag om at DFS eventuelt 
skal bli en skole under KNM 
"Tordenskjold", i stedet for å 
være under Undervannsbåtinspek
sjonen som i dag. Hva det nå 
enn måtte bli til håper vi i hvert 
fall at det blir en relativt snarlig 
avklaring. 

En annen organisasjonsen
dring er sammenslåing av Mari
nejegerkommandoen i Ramsund 
med Hærens Jegerkommando på 
Rena. Det er og under vurdering 
å slå sammen de to minedykker
troppene til en minedykkerkom
mando. Vi vet for øvrig ikke hva som 
vil skje med dykkeravdelingene i TRSD 
og ØSD når disse sjøforsvarsdistriktene 
nedlegger sin virksomhet. 

Er det andre viktige ting du mener 
bør gis prioritet? 

- Jeg tror det vil være meget 
viktig ~ fokusere på spesialstyrker og 

Den "reddede" har installert seg i gummibåten - en ikke helt enkel oppgave i grov 
sjø om man ikke har fått instruksjon og øvelse på forhånd. 
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Den nye, MK JO, redningsdrakten 
for undervannsbåtene har en egen 

gul underdrakt i tillegg. 

internasjonale operasjoner. 
DFS har jo engasjert seg internasjo

nalt gjennom utdanning av dykkere fra 
de baltiske landene. 

- Ja, vi har holdt flere kurs for 
disse. For tiden er vi og involvert som 
rådgivere i forbindelse med bygging av 
en militær dykkerskole i Latvia. Denne 
skal betjene alle de tre baltiske 
statene.Det er og meningen at vi skal 
bidra med noe instruktørhjelp på æ 
første kursene de skal holde. 

Du var jo med i operasjonen i for
bindelse med ulykken med "Kursk" som 
faglig rådgiver fra Sjøforsvaret. Det 
kunne være interessant med en beret
ning om det du opplevde der. Men det 
blir vel en hel artikkel alene, så det lar 
heller være til en annen gang. • 

Sitat: 
Angående leger 

Vi burde vende tilbake til den 
gamle kinesiske praksis å betale 

legen bare når vi er sunne og 
friske. Når vi blir syke får 

han ingen ting. 

Floyd Bloom 
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Drikkesystem for dykkere 
Sub Sea Supply har utviklet et drikkesystem for dykker i vann. Systemet gjør det mulig for en yrkes
dykker med hjelm eller ''full-face" maske å drikke under dykket når han selv ønsker det. Spørreunder
søkelsen viser at dykkerne er svært godt fornøyd med drikkesystemet og at det ikke har noen negative 
operasjonelle implikasjoner. At behovet for væskeinntak etter et dykk er sterkt redusert er en god 
indikasjon på at væskebalansen er opprettholdt og at dykkeren ikke er dehydrert. 

Arvid Hope, NUI AS og 
Rudolf Brekken, Sub Sea Supply 

Bakgrunn 
ODs "Dykkeforskrifter" § 88 (Oljedirek
toratet 1995) fastslår at ved metnings
dykking skal dykkerens ernæring og 
væskebalanse gis spesiell oppmerksom
het. Flere undersøkelser har vist at 
enkelte dykkere kan ha store tap av 
kroppsvæske etter 4 timers dykking 
med den tradisjonelle åpne varmtvanns
drakten. (Hope 1995, Hope et al. 
1996, 1998.) Konsekvensen av en 
kraftig dehydrering kan være redusert 
mental og fysisk yteevne (Saltin 1964, 
Sharma et al 1986). Dette kan føre ti l 
nedsatt dømmekraft og årvåkenhet, og 
dermed redusert sikkerhet og effektivitet. 

Det gies nå dispensasjon fra regelen 
om maks 4 timers vanntid (§ 66 i ODs 
Dykkeforskrifter) slik at det tillates en 
vanntid på 6 timer forutsatt at det legges 
inn en drikke- og hvilepause på 20 min 
i klokka etter 3-4 timer. På britisk 
sokkel er slik pause ikke obligatorisk. 
Det kan imidlertid stilles spørsmål ved 
om 6 timer i vannet med en slik drikke
pause innlagt er den sikreste, mest 
effektive og for dykkeren mest komfor
table måten å omgå problemene knyttet 
til væsketap. 
Med denne problemstillingen som 
utgangspunkt har Sub Sea Supply AS 
utviklet et drikkesystem for dykkere. 
Systemet gjør det mulig for en dykker 
med hjelm eller "full-face" maske å 
drikke under dykket når han selv ønsker 
det. Utstyret består av en væskebag 
som er festet på ryggen på eksisterende 
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Fig. l. Drikkesystemets enkelt
deler bestående av væskebag 
(A), tiljørselsslange ( B ), ventil 
(C) og mikrofonenheten med 
kabel OR SUJ?erør (D). 

reservegassflaske. Bagen inneholder en 
væskepose som har myke vegger slik at 
trykket i væskeposen er likt omgivel
sestrykket uansett dybde. Posen har en 
påfyllingsåpning med en propp som når 
den er tilkoblet en hurtigkobling vil 
føre væsken gjennom et rør til en ventil 
på utsiden av hjelmen. Denne ventilen 
fungerer også som gjennomføring i 
hjelmen, og kan åpnes manuelt når 
dykkeren ønsker å drikke. 

Fra innsiden av ventilen fortsetter 
væsken i et rør som går gjennom mik
rofonenheten i oral/nasalmasken. Denne 
løsningen krevde at mikrofon og rør
stuss måtte støpes som en egen enhet. 
Risiko for uønsket tilførsel av væske 
inn i hjelmen er minimal. Dykkeren 
kan stenge tilførslen ved hjelp av ven
tilen på utsiden av hjelmen eller ved å 
koble fra hurtigkoblingen. 

Utprøving 
Drikkesystemet ble testet i 12 operasjo
nelle dykk (metningsdykk) av totalt l O 
dykkere. I forbindelse med denne testen 
ble det utarbeidet et spørreskjema som 

inneholdt spørsmål av både fysiologisk 
og teknisk karakter, og som dykkerne 
besvarte etter hvert dykk. 

Formålet med spørreundersøkelsen 
var å fremskaffe en subjektiv evaluering 
av drikkesystemet, samt å få en vurder
ing av sentrale spørsmål knyttet til pro
blemstillingen omkring væsketap og 
forlenget dykketid. 

Resultater 
Skjemaene og de fullstendige resultatene 
av spørreundersøkelsen er gjengitt i NU/ 
rapport nr. 20 - 00. Hope & Brekken 
2000. Av de fysiologiske aspektene er 
det interessant å merke seg at dykkerne 
drakk gjennomsnittlig 21 ganger (5 -
30 ganger) i løpet av et dykk, og at æ 
benyttet seg av drikkesystemet hver 
gang de følte behov for det. Videre er 
det bemerkelsesverdig at de i gjennom
snitt bare drakk 0,4 dl (O - 3 dl) etter 
avsluttet dykk mens de fortsatt var i 
dykkerklokka. Drikkevolumet ble målt 
i 9 dykk og var gjennomsnittlig l ,4 
liter (l ,O - l ,5 liter). Dette stemmer 
godt overens med data fra tidligere 
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operasjonell dykking som 
viser at dykkerne som 
oftest drikker l - l ,5 liter 
i klokka etter avsluttet 
dykk (kilde: Stolt Comex 
Seaway). Samtlige 
dykkere var svært fornøyd 
med drikkesystemet, og 
opplyste at de vil bruke 
systemet i senere dykk 
dersom det er tilgjengelig. 
Systemet er ikke van
skelig å operere. Selve 
påkledningen ble ikke 
forsinket og drikke
systemet hindret ikke 
arbeidet vannet. 
Sugerøret i oral/nasal
masken er innstøpt i 
mikrofonenheten. Røret 
var ikke til noe hinder og 
mikrofonen fungerte 
utmerket. For øvrig var 
dykkelederne svært godt 
fornøyd med kvaliteten på 
mikrofonen. 

RefS'anser: 

Konklusjoner og anbefalinger 
Spørreundersøkelsen viser at dyk

kerne er svært godt fornøyd med drikke
systemet og at det ikke har noen 
negative operasjonelle implikasjoner. 
Videre er det tydelig at behovet for 
væskeinntak etter et dykk er sterkt 
redusert. Dette er en god indikasjon på 
at væskebalansen er opprettholdt og at 
dykkeren neppe er dehydrert. Drikke
systemet vil derfor gi økt sikkerhet ved 
langvarige dykk. Systemet vil også 
kunne gi rom for forlenget vanntid og 
dermed kunne bidra til økt effektivitet. 

For at potensialet i drikkesystemet 
hurtigere skal kunne utnyttes bør det 
også utføres tester som med objektive 
mål viser om dykkerens væskebalanse 
er opprettholdt. En slik undersøkelse 
vil inkludere en rekke fysiologiske og 
termiske målinger for å kunne beskrive 
væskebalansestatus. Et forslag til en 
slik verifikasjonstest er utarbeidet av 
NUI. • 

Hope A: Loss of body fluid during operational diving with the open hot water su it. Abs/raet XX 1st annua! EUBS meeting on diving and hyperbaric medicine, Helsinki 1995. 

Hope A, Aanderud L, Sundand H, Aak\aag A:. VÆSKETAP VED DYKI<JNG. Dy!OOg med åpen vamtvannsåakt i 1, 2 og 4 tiner. NUTEL RapjX>rt Nr. 2-96, 1996. 

Hope A, Aanderud L, Sundand H: VÆSKETAP VED DYKI<JNG.DyW<ilg med åpen varmtvannsdrakt i 6 timer. NUT EC Rapport Nr. 2-98, 1998. 

Hope A, Brekken R. Test av drikkesystem for dykkere (DSFD). En subjektiv evaluering av DSFD i bruk ved operasjonell metningsdykking. NUI Rapport Nr. 20-00, 2000. 

Oljedirektoratet 1995: Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsindustrien. 

Saltin, B. Circulatory responses to submaximal and maximal exercise after thermal dehydration. J. Appl. Physiol. 19: 1125-1132, 1964. 

Sharma, V. M., K. Sridharan, G. Pichan, and M. R. Panwar. lnfluence of heat-stress induced dehydration on mental functions. Ergonomics 29: 791-799, 1986. 

CEN-standard for .. rebreathere .. 
Kåre Segadal, NUI 

I omtalen av NORSOK U-101 
(Dykkenytt nr. 2 1999) redegjorde jeg 

litt om organiseringen av det europeiske 
standardiseringsarbeidet. Siden den gang 
har komiteen som arbeider med pusteut
styr (CEN!fC79/SC7) hatt tre møter 
(Berlin, Bergen, Paris). 

Vi har arbeidet frem et utkast til stan
darden "Respiratory protective devices -
Self-contained rebreathing diving appa
ratus - Requirements testing, marking". 
Populært kan vi kalle den rebreather
standarden. Den skal nå ut til "Public 
Enquiry" (offentlig høring) Det vil si at 
det kan være siste sjanse for de enkelte 
medlemsland i CEN til å kommentere 
eller til å si om de overhodet ønsker en 
slik standard. 
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Jeg har tidligere (Dykkenytt 1-2/99) 
diskutert noen av problemene knyttet til 
et slikt pusteutstyr som f.eks. oksygen
kontroll, karbondioksid-rensing og 
hydrostatisk ubalanse. I tillegg er det 
flere vanskelig spørsmål knyttet ti l 
f.eks. sikkerhetsmekanismer, varighets
bestemmelser og måleutrustning. Det 
har derfor vært svært vanskelig å lage 
denne standarden og det har blitt inngått 
mange kompromisser. Det er derfor 
svært god grunn til at flere ser nøyere 
på utkastet og bidrar med å lage Norges 
kommentarer. Hvis noen er interessert 
kan de ta kontakt. 

Det videre arbeidet i komiteen vil 
først og fremst være å bearbeide kom
mentarer som måtte komme inn på en 
standard om nitrox-pusteutstyr som er 
ute på høring og så tilsvarende for 
rebreatherstandarden. Det er enighet om 

parallelt å arbeide frem utkast til stan
dard om slangeforsynt pusteutstyr, 
eventuelt to standarder - en for hjelm
dykker utstyr og en for svømmedyk
kerutstyr. Deretter er tiden inne for å 
bearbeide NORSOK U-101, og fra 
norsk side er vi blitt bedt om å revidere 
innholdet i retning av mer tekniske 
detaljer og spesifikke krav. 

Med sorg vil jeg i denne anledning 
meddele at Max Hahn, SC7s formann 
gjennom mange år, mistet livet i en 
tragisk ulykke under dykking med en 
rebreather i juni i år. Ulykken er fort
satt under etterforskning og detaljer om 
årsak er ikke tilgjengelig. Max Hahn 
ble minnet med etts minutts stillhet på 
siste møte. Ny formann er Stephan 
Wiegand som arbeider hos Drager 
Tyskland. • 
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Databanken uNordsjødykking 1966 - 1979" 
I forbindelse med omtale av Nordsjødykkertreffet 1999 i Dykkenytt nr l - 2000, der omkring 70 
av veteranene fra nordsjødykkingens ''pionertid" hadde satt hverandre stevne på Norsk Olje
museum, ble også en kort omtale gitt av et forsøk på å etablere en databank på dette temaet. 
En mer fyldig beskrivelse av prosjektet og dets status gis her. 

John A. Haugestad 

Da jeg på ettersommeren i fjor, etter 
mange års fravær fra dykkingen og 

dykkermiljøet, ble kontaktet av initia
tivtagerne til Nordsjødykkertreffet 
1999, et initiativ som hadde et klart 
historisk siktemål, og jeg gjennom 
denne henvendelsen ble oppmerksom 
på hvor lite som egentlig var gjort av 
historisk dokumentasjon på dykkingen i 
de tidligste årene i norsk oljevirksom
het, dannet ideen seg hos meg til å 
forsøke å bidra med noe. Først og 
fremst av en art som faghistorikere 
kanskje ikke først og fremst ville kaste 
seg over, men som likevel kunne bidra 
til å utfylle bildet. 

Initiativtagerne til treffet, Bjørn W. 
Kahrs, Per Birkeland og Øivind Lie, 
var på det tidspunktet i gang med å 
samle navn og adresser til listen over 
nordsjødykkere som var i arbeid i den 
aktuelle tidsperioden. Jeg tar hatten av 
for det initiativet og for det møysom
melige arbeidet det må ha vært å skaffe 
frem ikke bare navnene til 2-300 
nordmenn/skandinaver som var i akti
vitet på -60 og 70-tallet, men også 
korrekt nåværende adresse til innpå 200 
av dem. 

Tatt i betraktning at det ikke lengre 
finnes nevneverdig med dykkerrele
vante opplysninger å finne i firmaarki
ver, ei heller i offentlige sådanne, hvis 
det da noensinne har vært særlig mye 
fra den tidsperioden å finne i sistnevnte, 
må det sees som litt av en bragd å til
veiebringe en så fyldig liste så lenge 
etterpå. Naturligvis kan personer ha 
blitt uteglemt, simpelthen fordi ingen 
har husket på å nevne dem. Men ved 
fortsatt arbeid med dette stoffet kan 
kanskje de evt. uteglemte trekkes ut av 
glemselen, og adresse fremskaffes til de 
som nå kun figurerer med navn 

Prosessen med å forsøke å frem
bringe i erindringen navn på kolleger 
man hadde arbeidet sammen med, og 
som dermed kunne føyes til listen, 
medførte for mitt eget vedkommende at 
jeg måtte gjennomgå i hukommelsen de 
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forskjellige fartøyene/boreriggene jeg 
hadde arbeidet på, felter/sokler, firmaer, 
hva slags dykkearbeid, dykkemetoder, 
utstyr, operasjonsdybder og sånn noen
lunde tidsrommene jeg hadde vært 
involvert i den enkelte dykkeoperasjon. 
Dette for å mane eller assosiere frem 
igjen i hukommelsen flest mulig av 
kollegene på samme sted til samme tid. 
Under denne tankeprosessen slo det 
meg at dette var sikkert en "assosia
sjonsmetode" langt flere enn jeg selv 
ville benytte for samme formål. 

Kunne man få etablert en passende 
metode for å samle den enkeltes erin
dringer om egne "meritter", og få 
mange nok til å bidra, ville det plutselig 
foreligge et ganske formidabelt kilde
materiale til å "gjenskape" eller doku
mentere denne, på sett og vis nokså 
eventyrlige epoken i norsk dykkehisto
rie, for den saks skyld i nasjonens his
torie. Dette på tross av begrenset til
gang på arkivstoff. 

Det ville videre være et spørsmål 
om å etablere et egnet "verktøy" for 
samling, systematisering og presenta
sjon av stoffet. Med andre ord en data
base. Ikke slik å forstå at en systema
tisert sammenstilling av enkeltperso
ners erindringer om hvor de var og hva 
de gjorde på hvilket tidspunkt, samt 
hvem de arbeidet sammen med, på 
noen måte skulle dekke hele spek
teret av opplysninger fremtidige histo
rikere og historieinteresserte personer 
måtte ha behov for. Men ved å inn
lemme også tilgjengelige opplysninger 
fra arkiver , og ellers mer eller mindre 
allment kjent og tilgjengelig stoff om 
fartøyer, felter, blokker, letebrønner etc, 
etc, ville man komme mye nærmere et 
dokumentarisk og sannferdig bakteppe 
eller refeansemateriale, for de som i 
fremtiden måtte ønske å drive forsk
ning på denne epoken. 

Kanskje får sluttresultatet ingen 
større praktisk verdi enn å være et slags 
bestefars skrytealbum: "Se her kjære 
barnebarn. Der var bestefar. Der kan 
dere tro det gikk hardt for seg. Den der 
rare runde boksen der på bildet var ei 
dykkerklokke. Med den reiste vi ned til 

havbunnen når vi skulle arbeide. Og 
der! Det der var litt av ei lørje. Det ut
styret vi hadde å hjelpe oss med der 
ombord var neimen ikke mye å skryte 
av. Jeg husker en gang vi skulle osv. 
osv." Men det gjør i grunnen ikke noe. 
Også skrytealbum har sin nytteverdi. 

Tidsperioden 
Noen vil kanskje undre seg over den 
tidsperioden som er valgt. Dette er 
utvilsomt et diskusjonstema. Er det 
riktig å definere "pionertiden" til å 
slutte ved utgangen av 70-- tallet? 

Behøver databanken å avsluttes ved 
inngangen til 80-tallet, selv om pio
nertiden eventuelt sluttet da? Det fo
regikk jo mye interessant, viktig og 
banebrytende dykking både på 80- og 
90- tallet, periodevis langt mer enn på 
70- tallet? Jeg sitter ikke inne med det 
eneste gyldige svaret på et eneste av 
disse spørsmålene. Valget av tidsperi
ode ble truffet ut fra opplegget for 
Nordsjødykkertreffet, og er i seg selv 
ikke helt tilfeldig. Det er på det rene at 
inntil 1979 hadde snaut noen arbeids
giver spurt etter sertifikater ved enga
sjering av dykkere. I 1980 hadde Sta
tens dykkerskole omsider blitt etablert, 
og noe mer stringente krav til virk
somheten var iverksatt eller i kommin
gen. Dessuten forekommer det logisk å 
sette skillet mellom to epoker ved skil
let mellom to desennier. Enkelte vil 
kanskje føle at de settes utenfor i dette 
materialet, og det er i så fall beklage
lig. På den annen side ligger det mulig
heter i basestrukturen for å utvide både 
tidsaspekt og emnevalg, om så helt 
frem til i dag. I alle fall foreløpig vel
ges det imidlertid, av flere årsaker å 
sette begrensningen ved utløpet av 70-
tallet. 

Intensjon med databanken 
En målsetning for arbeidet er, på en 
rimelig oversiktlig måte, og med til
legg av visuelle hjelpemidler i form av 
fotografier og kartskisser, å beskrive: 
hvem som var med, hva de gjorde 
(dykkemetoder og dybder), hvor det 
skjedde, for hvilke arbeidsgivere og i 
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hvilke tidsrom. Med andre ord en tem
melig ambisiøs målsetning. 

Mange vil sannsynligvis spørre seg: 
"Hvordan i all verden kan noen for
vente at den enkelte som gir opplys
ninger til databanken skal huske, eller 
på noe tidspunkt ha visst alt dette om 
seg selv?" Svaret er relativt enkelt: Det 
er ikke nødvendig å huske alt! Bildet 
utfylles ved å sammenholde opplysnin
ger fra den enkelte bidragsyter. Med 
andre ord ved å bygge opp, eller syste
matisere "den kollektive hukommel
sen". Det er ganske besnærende hvor-

ten i november i fjor Årsakene til det 
kan være så mange. Noen synes saktens 
det hele er noe forbaska tøv, og det står 
det dem jo fritt å synes. Noen ønsker 
muligens å glemme, og så helst at andre 
gjorde det samme. Noen, det står ikke 
til å nekte, kjøpte cowboystøvler og 
belte med svær blank spenne for første 
lønninga, og tilbragte mye av fritida på 
Dickens, berettende for velvillige tilhø
rere om alle utførte bragder. Kanskje 
lurte det seg inn et og annet i disse 
beretningene som, sett i ettertankens 
lys, kunne vært ufortalt. Men som kan-

hadde latt seg utfylle gjennom andres 
viten og eksterne kilder. Det er mitt håp 
at denne artikkelen skal gi en øket for
ståelse i miljøet av hva det hele drei
er seg om, og at interessen hos alle 
som måtte ha noe å bidra med skal øke. 

Egentlig burde databanken inkludert 
alle, uansett nasjonalitet, som deltok i 
dykkeoperasjoner på norsk sokkel. 
Hvorledes navn skal kunne tilveiebrin
ges på noe i nærheten av alle, for ikke å 
snakke om nåværende adresse til de 
som fortsatt lever, er imidlertid ikke lett 
å si. Derfor er oppmerksomheten blitt 

Her er vist noen av skjermvisningene fra databasen. Alle fartøyene og riggene som det er registrert at det ble dykket fra er 
vist sammen med det som er tilgjengelig av relevante fartøyopplysninger. Visningene kan i tillegg inneholde fotografier. Pil 
en visning er det lagt inn personrelasjoner i et repeterende panel som kan rulles opp og ned og gi plass til alle. Det at 
databanken inneholder personopplysninger gjør den til et personregister, som etter loven er konsesjonspliktig. Dette er 
bragt i orden. Konsesjon til innsamling av personopplysninger og drift av personregister ble innvilget av Datatilsynet 20 
desember i fjor. Hovedvisningen inneholder alltid feltets l leteomrddets geografiske beliggenhet ved hjelp av en kartskisse. 
Som regel og sd en eller flere detalj kart-skisser og l eller fotografier. 

dan bildet lar seg komplettere på denne 
måten. Kobler man i tillegg den kollek
tive hukommelsen opp mot opplysnin
ger fra eksterne arkivdata, som for 
eksempel Oljedirektoratets "Borehole 
List", deres "Årsberetninger", små
plukk fra gamle tidsskrifter som be
skrev samtiden, fra allerede skrevet 
historie, eller fra ikke direkte involverte 
personer hos dykkeselskaper og oljesel
skaper som husker noe, har det allerede 
på dette tidlige stadiet i arbeidet meldt 
seg aha- opplevelser over enkeltdetaljer 
som har latt seg plassere i sin rette 
sammenheng. Så langt har det ikke 
vært noen overveldende respons på 
spørreskjemaene som ble utsendt på 
grunnlag av den før nevnte adresselis-
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skje har bygget opp under det person
lige image helt frem til denne tid. Hvis 
mest mulig taushet og minst mulig 
dokumentasjon er ønsket, forstår man 
det jo. Akkurat det får den enkelte gjøre 
opp med seg selv. Andre igjen, og det 
er faktisk mange, har tilbakemeldt sin 
anerkjennelse av ideen, og lovet å gi sin 
besvarelse når tiden tillater. Det er en 
type tilbakemelding som gir optimisme 
og tro på at det er vits i å fortsette. 
Travle mennesker med begge bena midt 
i en stressende nåtid må naturligvis gis 
tid når det gjelder å grave opp igjen en 
fjern fortid. Flere av de som til nå har 
bidratt relativt samvittighetsfullt har 
uttrykt forbløffelse over hvor mye av 
det de ikke selv visste eller husket, som 

rettet den veien hvor det er en sjanse til 
å lykkes, nemlig mot de skandinaviske 
deltagerne fra den gangen. Til gjengjeld 
siktes det mot å beskrive disses meritter 
i oljesammenheng "worldwide" som 
det heter på sidemålet, for på sett og vis 
dreier det meste av denne aktiviteten 
seg om norsk dykke- og oljehistorie: 

Nordmenn i arbeid uansett på hvil
ken sokkel, for så vel norske som uten
landske oppdragsgivere? Så absolutt. 
Øvrige skandinaver på norsk sokkel? 
Ja, ubetinget. Eller på annen sokkel, på 
norsk fartøy og/eller for norsk opp
dragsgiver? Ja, ubetinget til det også. 
Dessuten finnes det en del ikke-skandi
naver fra pionertiden på norsk sokkel 
som i dag er naturaliserte nordmenn og 
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som la ned vesentlige deler av sin dyk
keaktive periode av livet i norsk uta
skjærs og annen oljerelatert dykking. 
Disse har hittil ikke vært inne i bildet, 
men etter egen personlige mening bur
de de vært det, og er sannsynligvis 
oppsporbare. Hjelp trengs til å etablere 
kontakt. Definisjonsgrensen med hen
syn til hvem som hører med og hvem 
som ikke gjør det vil uansett være fly
tende. Heller inkluderende enn eksklu
derende får være mottoet. 

Inndelingen av stoffet 
Alle "statiske data", det vil si navn og 
øvrige beskrivelser for personer, fir
maer, felter, fartøyer/rigger osv. er lagt 
i separate baser. (Hver sin handlepose, 
for å bruke figurens budskap, i stedet 
for alt i en eneste svær sekk, med de 
ulempene det ville medføre.) Dyna
mikken i stoffet (f.eks. hvem var hvor 
og gjorde hva i hvilke tidsrom) er 
ivaretatt ved kobling av de forskjellige 
enkeltbasene med hverandre via hva 
jeg liker å kalle "dynamiske baser" 
som ivaretar relasjonene mellom inn
holdet i de ulike "statiske basene" og 
dessuten inne- holder tidsrommene for 
hver enkelt relasjon. Dessuten er et 
foto- og kartskissearkiv under oppbyg
ging, som er ment å skulle bidra til 
informasjonsverdien og "livet" i slutt
resultatet. 

Dykkesystemer og utstyr er ikke tatt 
med. Dette er en høyst interessant del 
av saken, og jeg kan forsikre at den 
biten ikke er glemt. Spørsmålene er 
imidlertid flere enn svarene på nåvæ
rende tidspunkt. For det første, på 
hvilket nivå skal det legges? Opplys-
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ninger om dykkemetoder og opera
sjonsdybder, samt bildemateriale fra 
den tidens aktiviteter er trolig fortsatt i 
dag tilstrekkelig for den dykkekyndige 
til å utlede et brukbart inntrykk. Men er 
det det for den ikke innvidde? Og vil 
det være tilstrekkelig for den historie
interesserte dykker om femti år? Vil det 
være mulig å systematisere utstyrs
typer og fabrikater på grunnlag av den 
enkeltes hukommelse, og relatere dem 
til det enkelte fartøy? Trolig, til en viss 
grad, men det vil kreve en mye større 
grad av aktive bidrag til databanken 
enn hva tilfellet har vært til nå. På det 
andre ytterpunktet befinner Lloyds og 
Veritas og evt. andre klasseselskapers 
klassifikasjoner av dykkesystemer seg, 
men det meste av dette skriver seg fra 
etter 1980. Før det, kun enkeltkammere 
hva angår trykkfasthet, så langt jeg har 
maktet å finne ut. Fornemmer leseren at 
man er litt i villrede på dette området? 
Ja, det er helt riktig. Tips og ideer til 
innsamling og systematisering mottas 
med den største takknemlighet. Kanskje 
finnes det stoff jeg ikke kjenner til? 
Kanskje har noen gjort noe på dette 
området, som vi sammen kan innar
beide i databanken? 

Avslutning 
Hvilke forstandige eller oppildnende 
ord kan så sies som avrunding på dette 
forsøket på å presentere et forsøk på å 
lage noe som kanskje noen kan ha 
nytte eller glede av en gang i frem
tiden? Jeg vet ikke, men det jeg ø 
nsker å si om saken, er at jeg vet gjen
nom samtaler med mange kolleger fra 
den gangen, at en viss stolthet over å ha 

deltatt gjør seg gjeldende. Når så en 
klar interesse i nåtid vises fra de hold 
som steller med historiske anliggender, 
og i nåtidens erkjennelse av at dykker
nes del av det hele faktisk betød noe 
den gangen og fortsatt betyr noe i den 
store sammenhengen, hvorfor ikke da 
bidra med det du mener deg i stand til? 
La meg si det på denne måten: For å 
berede grunnen for de som skal skri
ve de fremtidige historiebøkene. Ingen 
av oss kommer trolig inn der som 
enkeltpersoner, og det kan være just det 
samme. Men som gruppe blir det van
skelig å overse oss som del av nasjo
nens oljehistorie på den ene siden 
og dykkehistorie på den annen. 

En annen ting som ligger meg på 
hjertet er de som ikke lengre er iblant 
oss. Først og fremst de som ofret livet 
under utøvelsen av sitt arbeid. Men 
også de som har gått bort i ettertid. 
En ting er sikker. De har sin selvfølge
lige plass i dette materialet. Hjelp 
trengs imidlertid til å plassere dem inn. 
Siden de ikke selv kan redegjøre for 
sine meritter er det derfor god grunn for 
bidragsyterne til å vektlegge spørsmå
let: Hvem arbeidet du sammen med i 
den enkelte periode, eller på det enkelte 
fartøy? En egen, helt ukoblet base er 
opprettet nettopp for å behandle slike 
"annenhånds" opplysninger, slik at hvis 
de innlemmes i hovedmaterialet er det 
først etter å ha vært undergitt bidrags
yternes kollektive hukommelse. 

Det ligger vel dermed et ansvar hos 
den enkelte til samvittighetsfull rappor
tering. • 
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Norsk dykkehistorisk forening 
Vi har tidligere i Dykkenytt opplyst om at det nå er blitt dannet en norsk 
dykkehistorisk forening som er tilsluttet det engelske dykkehistoriske selskap, 
HDS. Hittil har vår forening kun bestått av et selvoppnevnt interimstyre samt 
en del personer som allerede har meldt seg inn som medlemmer. Foreningens 
første generalforsamling vil bli avholdt på Dykkeseminaret i Bergen den 29. 
november etter at seminaret er slutt for dagen. A vslutningsforedraget som handler om historisk 
dykking begynner kl. 1525 og holdes av Nick Baker, redaktør av "Historical Diving Times". De som 
ønsker å delta på generalforsamlingen kan få høre dette foredraget uten å være deltager på Dykkese
minaret. Interimstyret består av Vidar Fondevik (formann), Arne-Johan Arntzen og Bjørn W Kahrs. 
Foreningens første møte ble avholdt på Statens dykkerskole den 7. september 2000, der det ble 
utarbeidet et utkast til vedtekter for den norske dykkehistoriske forening. 

Vedtekter for 
NORSKDYKKEHISTORISKFORENING 

§ l Norsk dykkehistorisk forening er stiftet 18. juli 2000 
i Bergen. 

§ 2 Foreningens formål er å arbeide for å bevare vår 
dykkehistoriske arv fra ervervsmessig, vitenskapelig, mili
tær og fritidsdykking i Norge. Det vil si å identifisere, 
registrere, bevare og vedlikeholde gjenstander og arkiv
materiale som vedrører dykkingens historie eller som 
senere kan bli av historisk interesse, samt å videreformidle 
kunnskap om dette. 

§ 3 Foreningen er tilsluttet "The Historical Diving Society 
(HDS)" i Storbritannia som "The Historical Diving 
Society Norway (HDSN)" og derigjennom lignende or
ganisasjoner i andre land. Tilslutningen er stadfestet i et 
eget dokument "Agreement of Mfiliation" mellom HDS 
ogHDSN. 

§ 4 Som medlemmer kan taes opp enkeltpersoner, for
eninger, firma og institusjoner. 

§ 5 Medlemmer betaler en årlig kontingent som fastsettes 
av generalforsamlingen. 

§ 6 Foreningen ledes av et styre som består av: formann, 
nestformann, kasserer/sekretær og to varamedlemmer som 
velges for to år av gangen. Formann og varamedlemmer 
velges vekselvis med kasserer/sekretær og nestformann 
med ett års mellomrom. 

§ 7 Foreningen kan opprette utvalg til å utføre spesielle 
oppgaver. 

§ 8 Styrets målsetting vil være å publisere historiske 
emner minst to ganger i året. Medlemmene vil få tilsendt 
Dykkenytt som også vil tjene som informasjonsorgan. 

§ 9 Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlin
gen som avholdes en gang i året, innen utgangen av mars 
måned. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig 
med minst en måneds varsel. Dagsorden skal omfatte 
følgende punkter: 
5. Valg av møteleder 
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l. Styrets beretning 
2. Framlegging av regnskap og neste års budsjett og 

kontingent. 
3. Behandling av innkomne forslag. 
4. Valg av styre og revisorer. 
§ 10 Forslag til behandling på ordinær generalforsamling 
skal være styret skriftlig i hende senest 14 dager før 
generalforsamlingen. Eventuelle forslag sendes ut til 
medlemmene en uke før generalforsamlingen. 

§ 11 Individuelle medlemmer har hver en stemme på 
generalforsamlingen. Forenings-, institusjons- og firma
medlemskap har en stemme hver. Det kan stemmes ved 
skriftlig fullmakt. 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når 
minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det, eller to av 
styrets medlemmer (inklusive varamedlemmer) skriftlig 
krever det. 

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal 
inneholde dagsorden og sendes ut til medlemmene senest 
en måned etter at krav om det er fremsatt og med 14 
dagers varsel. 

§ 13 Foreningen kan motta gaver og donasjoner i form 
av dykkehistoriske gjenstander og arkivmateriale, eller 
effekter som kan bli av dykkehistorisk interesse. Slike 
gaver og donasjoner tilhører foreningen og kan ikke sel
ges eller gies bort. Gaver og donasjoner skal utstilles med 
donors navn angitt. 

Foreningen kan motta økonomiske donasjoner som 
skal anvendes til foreningens formål. Foreningen kan 
låne/ forpakte dykkehistorisk materiale. Foreningen skal 
forsikre effekter som er i foreningens varetekt, men 
hefter ikke utover forsikringssummen. 

§ 14 Foreningen kan oppløses ved ekstraordinær gene
ralforsamling og som kun har dette på dagsorden. En 
oppløsning krever at minimum % av de fremmøtte stem
meberettigede stemmer for dette. Ved oppløsning til
faller foreningens eiendeler Sjøfartsmuseet i Bergen. 
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NU l AS (Norsk Undervannsintervensjon) forsyner subsea-industrien med et bredt 
spekter av produkter og tjenester; fra avansert forskning, engineering og logistikk, 

til spesialiserte subsea-operasjoner offshore. 

Vår målsetting er å være en ledende bidragsyter til sikkerhet og lønnsomhet innen 
bemannede og ubemannede intervensjoner, basert på vår unike kombinasjon av 

menneskelige ressurser og spisskompetanse innen våre tre produktområder: 

• Basedrift og Operasjoner 
• Teknologi 
• Hyperbare tjenester og Humanforskning 

NUI AS, Postboks 23 Ytre Laksevåg, 5848 Bergen - Besøksadresse: Gravdalsveien 245 
Tlf: 55 94 28 00 - Fax: 55 94 28 04 - URL: http://www.nui.no/ 

$F 
Partene i Senter for hyperbarmedisinsk 

forskning (SHF) er Universitetet i 

Bergen, Haukeland sykehus, NUI, 

Sjøforsvaret og Statens dykkerskole. 

SHF har soh, formål å fremme kunnskap og informasjon 
om hyp1erbarmedisin og relaterte forhold. 

SHF skal også være den organisatoriske ramme for 
grunnleggende forskning innen nevnte områder. 

Senter for hyperbarmedisinsk forskning, Haukeland sykehus, 5021 Bergen 
Tlf: 55 97 38 75 - Fax: 55 97 51 37 

NORSK BRANSJEFORENING FOR 
UNDERVANNSENTREPRENØRER 

TILSLUTTET ENTREPRENØRFORENINGEN- BYGG OG ANLEGG 

Bruk av NBU-bedrifter betyr garanti for kvalitet og sikkerhet 
Be om liste over våre medlemsbedrifter 

NBU sekretariat, Postboks 28 Loddefjord, 5881 Bergen 
Tlf: 55 26 65 51 - Fax: 55 26 67 60 - E-post: barotech@c2i.net 


