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L Undervannsklubb sitt møte den 27 januar 
hvor Bjørn Thorsen luftet ideen til et 
tilsvarende norsk selskab. Hvis du synes 
ideen er god og har lyst til å ta del i 
initiativet ta gjeme kontakt med Dykkenytt 
(vfo@nui.no). Vi kan stå for den videre 
koordinering.

y Ellers omtales gjennomføringen av Statoils 
prekvalifisering av dykkeleverandører og 
begrunnelsen for at dette måtte gjøres. Vi 
skjønner alle logikken bak tiltaket, men 
Dykkenytt har i ettertid fatt fremlagt 
eksempler på hvordan kanskje byråkratisk 
håndheving av prekvalifiseringen, spesielt 
på småjobber har ført til hoderistende 
oppgitthet.

y

Ragnar J. Værnes, Nutec

Avslutningsvis vil jeg komme tilbake til vår 
flotte forside. Den som har bidratt med 
bildet er dykker og fotograf Yngve Rakke i 
’’Image Bank”. Vi håper at han fra nå av vil 
være Dykkenytts ”hoff-fotograf ’ og hjelpe 
oss med forsidemotiver og andre bilder inni 
bladet relevant for temaene som blir tatt 
opp. Ta gjeme kontakt med Yngve 
fvrakke@theimaszebank.com') dersom 
dere vet om dykkeoperasjoner som bør 
video-filmes eller fotograferes. Vi vil også 
rette en spesiell takk til tidligere Nutec- 
ansatt fysiolog Ivar Rønnestad som tegnet 
vår forside som vi har brukt siden 1996. ■

gjen står vi foran en ny dykkesesong. 
Men før vi skisserer opp hva som ble 
gjort i fjor og hva planene er for i år, må 

vi få lov til å skryte litt av oss selv. Som 
dere sikkert har observert er vår forside blitt 
mer spennende med nytt bilde og stikkord 
til innholdet. Nå skal vi selvsagt ikke over
drive dette siden vi er et seriøst fagblad for 
yrkesdykkeren, men vi vil for ettertiden 
prøve oss på litt mer spennende layout slik 
at enda flere vil ta seg tid til å lese gjennom 
de gode faglige bidragene som kjennetegner 
Dykkenytt.

I Nordsjødykktreffet 1999 ble meget 
vellykket. Vi som har vært tilknyttet 
offshore-dykkemiljøet i over tyve år kjenner 
vel igjen de fleste ansiktene på bildet på 
side 30. Det er en imponerende offshore 
dykkekompetanse som der var samlet! Men 
samtidig må vi sende en tanke til de 
dykkerne vi kjenner fra denne perioden som 
ikke lenger er blant oss, eller som ikke var i 
stand til å møte opp på dykkertreffet. Når 
offshoredykkingens historie skal skrives, og 
dette treffet var starten på den jobben, må vi 
alle se til at alle blir nevnt og ingen glemt. 
Derfor etterlyser også initiativtaker Bjørn 
Kahrs fremdeles navn og adresse på 
dykkere som deltok i denne perioden.

For øvrig er det med stor glede vi ser at 
Statoil tar Nordsjødykkeren ”inn i varmen” 
igjen. Dette skjedde gjennom en artikkel i 
Statoil internavis ’’Status” på nyåret. 
Dykkenytts Ame-Johan Arntzen gjør seg 
noen tanker om dette og hvordan behovet 
for offshoredykking har vært forsøkt ’’faset 
ut” og ’’faset inn” av forskjellige årsaker de 
siste årene. Vi som deltok på fjorårets 
Dykkeseminar fikk for øvrig en løype- 
melding gjennom Einar Svendsens foredrag 
’’Statoils strategi hva angår dykking” som 
også er gjengitt i herværende nummer av 
Dykkenytt.

Diving in the 

North -1
De fleste har vel fått med seg at Sosial- og 
helsedepartementet har sendt ut et 
høringsnotat om kompensasjon til tidligere 
Nordsjødykkere med varig helsesvikt. Leif 
Aanderud fra Haukeland sykehus tar opp 
dette høringsnotatet i Dykkenytt. Vi har vel 
allerede hørt eller gitt kommentarer til 
hovedmomentene i høringsnotatet innad i 
dykkemiljøet. Men det har ingen effekt å 
lufte sine kommentarer kollegaer imellom. 
Hvis du har innsigelser eller kommentarer 
er det viktig at du gjennom din organisasjon 
kommer med innspill til høringsnotatet, og 
er klar over at høringsfristen allerede er 1. 
april.

Et videomagasin om 
dykking som 

produseres i Norge av 
norske dykkere.

Innhold:
Søket etter Hellige Olavs 

skatt ved Agdenes flu

Tradisjonen tro har vi de faste årsrapportene 
med i årets første Dykkenytt. John Ame 
Ask fra Oljedirektoratet beskriver omfanget 
av dykkeaktiviteten i 1999, samt hendelser 
og skader for den virksomheten som de er 
tilsynsmyndighet for. Statistikken bekrefter 
den gode trenden fra de siste årene. Det 
eneste ’’merkelige” er en trykkfallsyke i 
forbindelse med et nitrox-dykk, et dykk 
hvor alle prosedyrer ble fulgt og de
kompresjonen var meget konservativ.

*
Seterbuer under vannAtten prosent av innaskjærs dykkerne 

mener de har fatt helseskade av dykkingen. 
Dette kommer frem i en spørreundersøkelse 
Jan Risberg fra NUI presenterer i den faste 
dykkemedisinske spalten. Rapporten 
kommer ikke inn på verken kausalitet 
(helseplage/ yrkeseksponering) eller hvilke 
helseplager det er snakk om. Så vi blir vel 
sittende igjen med flere spørsmål enn svar 
etter å ha lest denne artikkelen. Det viktigste 
er vel på hvilke måte denne spørreunder
søkelsen må følges opp. Vi har nok av 
undersøkelser som har havnet i en skuff og 
som har gitt mer frustrasjon og resignasjon 
enn felles kunnskap.

*
Vrak kavalkade

*
Tømmingen av olje fra 

vraket av krysseren 
’’Bliicher W

Einar Svendsen fra Statoil omtaler også 
denne trykkfallsyken i sin årsrapport. 
’’Kanskje spiller dykkerens historikk en 
større rolle enn vi normalt tillegger den” er 
hans ettertanke i forbindelse med denne 
hendelsen. Det kunne ha vært interessant å 
spurt Einar hva han legger i dette. Forskning 
på 50 og 60 taller har jo vist at der er til dels 
større variasjoner innen en og samme 
person med hensyn til risiko for oksygen- 
forgiftning enn der er mellom personer (pga 
en rekke ytre faktorer). Er hypotesen at 
noen dykkere av forskjellige årsaker er mer 
’’sårbar” for trykkfallssyke, og at dette bør 
inn i vurderingen av den enkelte dykker ? 
Hvis andre vil kommentere denne tanken 
tar man bare pennen fatt.

*
Eiendomsretten til vrak

*
Havfruen på Stavern havn

Videoen fåes til spesialpris 
for lesere av DYKKENYTT: 

Kr. 129,- inkl. mva 
fritt levert Oslo

E-post:
oslo(a)theimagehank. com

Fax.: 22 47 90 51

Engelskmennene har Historical Diving 
Society og danskene har Dykkehistorisk 
Selskab. Det sistnevnte blir omtalt av Sven 
Erik Jørgensen i herværende Dykkenytt. 
Hvorfor har ikke vi noe tilsvarende ? Det er 
ikke snakk om et dykkemuseum, men mer 
en registrering og demonstrasjon av 
gammelt dykkeutstyr. Dykkenytts Ame- 
Johan Arntzen var tilstede på Oslo
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Ekskursjoner og bobler
Hovedkonklusjoner etter dekompresjonsforsøk på rotte

Hovedformålet med dette forskningsprosjektet har vært å fremskaffe ny kunnskap som kan muliggjøre 
romsligere ekskursjonsgrenser på en måte som ikke medfører risiko for helseskader. Dette oppnås 
gjennom eksperimentelle, operasjonelle og teoretiske studier hvor dekompresjonsrelaterte problem
stillinger og hypoteser testes ved trykkvandringer på forskjellig dybde. Tilegnet kunnskap vil utgjøre et 
viktig redskap ved utarbeidelse av nye og sikrere prosedyrer. I denne artikkelen gjør forfatterne kort 
rede for de viktigste resultatene oppnådd i ekskursjonsforsøk med rotte

dekompresjonsproduserte venøse gass- 
bobler blir registrert fra en implantert 
dopplerprobe på vena cava (den store 
sentrale venen som fører blodet tilbake 
til hjertet). De to tynne kablene fra 
proben føres under huden til et kob- 
lingspunkt i nakkeregionen (Figur 1) 
og videre ut gjennom trykkammeret til 
doppler ultralyd apparatet. Den nære 
kontakten mellom sensor og blodkar 
gir entydige og klare boblesignaler 
(Figur 2).

Rotten er frittgående og kan benyttes 
til gjentatte eksponeringer. Med andre 
ord vil hvert dyr være sin egen kontroll, 
noe som gir redusert antall forsøksdyr. 
Dessuten vil problemet med store indi- 
duelle forskjeller i boblerespons også 
bli redusert.

På NUI er det nå gjennomført 5 
serier eksperimentelle ekskursjonsforsøk 
i helioksatmosfære med rotte som vist i 
Tabell 1. Totalt er det gjort 66 forsøk 
med i alt 35 rotter. Alle trykkfallene 
har vært lineære gjennom hele trykk
fallet. Enkeltbobler registreres og kvan
tifiseres som vist i Figur 3. I tillegg

det ofte oppsto problemer med klassisk 
trykkfallssyke tidlig i metningsdekom- 
presjonen i de tilfeller hvor store eks
kursjoner var utført like før. For det 
andre ble det registrert arterielle bobler i 
tilknytning til ekskursjoner på store 
dyp. For det tredje har påviste langtids
effekter og mulig sammenheng med 
tause bobler gjort at man er mer restrik
tiv med alt som kan føre til mer boble- 
dannelse.

Av disse grunner er det nå lagt meget 
stote begiensninger på bmk av ekskur
sjoner i operasjonell metningsdykking. 
Dette kan føre til praktiske problemer 
med gjennomføringen av dy koopera
sjonene, f.eks. ved at dykkeklokkoi blir 
hengende for nær dykkeren og bunnstruk- 
turer.

Arvid Hope og Steffen Skogland, NUI

Bakgrunn
Helt siden metningsdykking ble tatt i 
bruk som en operasjonell dykkemetode, 
har ekskursjoner vært et sentralt 
element. Uten ekskursjonsmuligheter er 
metningsdykking en upraktisk metode. 
Som en forlengelse av erfaringene fra 
vanlig overflateorientert dykking ble det 
fra begynnelsen av antatt at ekskur- 
sjonsområdene kunne gjøres større jo 
større utgangstrykket var. Praktiske for
søk hvor kliniske tilfeller av trykkfalls
syke har vært endepunktet, bekreftet 
dette. Basert på dette formulerte den 
amerikanske marinen sitt prinsipp om 
”unlimited duration excursions” som 
var sterkt økende med totaltrykket 
(Thalmann 1989). Disse var i operasjo
nell bruk i flere år.

Etterhvert har det fremkommet flere 
betenkeligheter ved bruk av store eks
kursjoner. For det første viste det seg at

Metode
Den rottemodellen vi har etablert og be
nyttet i eksperimentelle ekskursjonsfor
søk på NUI er beskrevet mer i detalj i 
NUTEC/NUI-rapporter og i abstracts/ 
proceedings til den årlige EUBS-konfe- 
ransen. I korthet går metoden ut på at

1 sek
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Fig. 2. Flowsignal fra v. cava med tydelige bobler (røde ’’flekker” i det øvre 
flowsignalet) og lett hørbare bobler i det nedre lydsignalet.

Fig. 1. Våkne rotten med kabel fra kob- 
lingspunktet i nakken til svivelkontakt.
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Trykk etter dekompMetningsdybde Boble-Dekomp. 
tid, sek

Dekomp. 
hast m/sek

Dekomp. 
step meter

Antall
forsøk

AntallGruppe
graddyr MPaMPa metermeter

1,00 1,430 3000.10.4 3010I 5
4,340 40 1,0000.10.5 406 10n

40 2,2180 0,22040 0.10.512m 7
60 1,00 0,660160 1.1 1009 1.7IV a

9
80 1,00 2,3100 801801.9 1.19IV b

2,980 1,00100 801.11.9 1808Va
8 0,22 1,0360100 80180 1.11.98Vb

Tabell 1. En oppsummering av forsøksserier og protokoller, og resultater med hensyn på 
gjennomsnittlig maksimal boblegrad, i de 5 gruppene med ekskursjonsforsøk i rotte.

70 10000Hl 160msw 
■ 180 msw60

#" 1000<D 50
£o
5u ■TNS 40 Ul
1)O G

■5T 100
c/?<v M30 CD

T3 CD
TDmcd

3« 20 □ 10e□ <□ f,R® □□10 ■
DcfD'O m □

10 -<i>
-5 0 5 10 15 20 25 30 35

Tid, min
40 5030200 10-10

Tid, min

Fig. 4.
Gjennomsnittlig antall bobledetekteringer (kumulativt) etter 
1. (heltrukket linje) og 2. gangs (stiplet linje) eksponering i 

gruppe I og III. Merk logaritmisk skala på y-aksen.

Fig. 3.
Kvantifisering av enkeltbobler uttrykt som deteksjoner pr. 
30 sek. Gjennomsnittsverdier for gruppe IV a (trykkfall lik 
600 kPa, 60 meter) og IV b (trykkfall lik 800 kPa, 80 meter).

kan boblemengden (semi)kvantifiseres i 
henhold til en modifisert metode basert 
på gradering av bobleforekomst i men
nesket (’’Spencer grade”). Den modifi
serte skalaen er gjengitt i Tabell 2. En 
må her være oppmerksom på at grade
ringen ikke følger en lineær skala. Det 
betyr at forskjellen i boblemengde mel
lom grad 1 og 2 ikke er den samme som 
mellom grad 2 og 3.

Resultater
Hovedresultatene med hensyn på boble
grad er vist i Tabell 1. Hastigheten på 
det lineære trykkfallet har vesentlig 
betydning: Ved å redusere hastigheten 
fra 1,0 til 0,22 m/s, en faktor på 4,5, 
ble gjennomsnittlig boblegrad redusert 
til omtrent det halve. Dette gjelder både 
ved trykkfall til 0 meter (0,1 MPa;

Gruppe II og III; boblegrad 4,3 versus 
2,2), og ved trykkfall til 100 meter (1,1 
MPa; Gruppe IV b og V b; boblegrad 
2,3 versus 1,0).

Trykkfallets størrelse har (selvsagt) 
en vesentlig betydning: Ved trykkfall til 
0 meter vil et trykkfall på 40 meter 
resultere i 3-4 ganger høyere boblegrad 
enn et trykkfall på 30 meter (Gruppe II 
versus I, Tabell 1). Tilsvarende vil 80 
og 60 meters trykkfall til 100 meter 
resultere i samme forskjell (Gruppe IV 
b versus IV a; Tabell 1 og Figur 3).

Det har vært hevdet at ved 2. gangs 
eksponering må det et større trykkfall til 
for å gi like mye bobler som ved 1. 
gangs eksponering. Vi fant ingen slik 
adapterings"effekt i de til sammen 9 

rottene i gruppe I og III som gjennom
gikk 2 identiske trykkfall (Figur 4).

BoblemengdeGrad

0 Ingen bobler

<1 boble/sek - sporadisk 
forekomst

1

<1 boble/sek - kontinuerlig 
forekomst

2

1-5 bobler/s - kontinuerlig 
forekomst

3

>5 bobler/sek - kontinuerlig 
forekomst i perioder 
(bobleskurer).

4

Rekompresjon nødvendig 
(blodflow i v. cava ble kraftig 
redusert).

5

»1

Tabell 2. Gradering av boblemengde.

DYKKENYTT NR 1 2000 5



(Denne effekten vil kunne bekreftes evt. 
avkreftes i de planlagte dykkeforsøkene 
ved NUI i mars i år).

Videre antyder resultatene fra rotte
forsøkene at utfallet av en ekskursjon 
mht boblemengde vil ha betydning for 
hvor lang tid det bør gå før en (boblefri) 
metningsdekompresjonen bør starte. 
Avslutningsvis er det viktig å få 
presisert at det er de prinsipielle for
skjellene, og ikke absoluttverdiene, vi 
kan si noe om med hensyn til over
føringsverdi til humane prosedyrer. ■

En sammenligning av resultatene fra 
gruppe I, IV a og IV b indikerer at ved 
trykkfall til 100 meter må trykkfallet 
økes med en faktor på omtrent 2,5 for å 
gi samme boblemengde som ved trykk
fall til 0 meter. Dette stemmer for 
øvrig med Watt og Lin (1979) sine 
observasjoner på rotte. Ved ekstrapo- 
lering av deres data finner vi at trykkfal
let må økes med en faktor på ca. 2,5-3,0 
når trykkfallet foretaes til 100 meter i 
forhold til trykkfall til 0 meter.

Videre har vi observert at graden av 
bobling etter et ekskursjonstrykkfall har 
betydning for boblemengden under met
ningsdekompresjonen når denne starter 2 
timer etter ekskursjonen. Dersom et 
trykkfall på 80 meter til 100 meter har 
gitt boblegrad 3-4 i løpet av den første 
timen, men ingen bobler den siste halv
timen før start metningsdekompresjon 
(dvs i perioden 90-120 min), har vi 
gjentatte ganger registrert at boblingen 
starter opp igjen i løpet av det første 10 
meters trykkfallet fra 100 til 90 meter. 
Et tilsvarende ekskursjonstrykkfall som 
ikke resulterer i bobler vil heller ikke gi 
bobler under metningsdekompresjonen.

Konklusjoner
Med tanke på overføringsverdi til 
humane dykk viser resultatene fra rotte
forsøkene at hastigheten på et lineært 
trykkfall har vesentlig betydning for 
boblemengden. Eksempelvis vil et eks
kursjonstrykkfall på 11 meter til 100 
meter, og 5 meter til 0 meter, sannsyn
ligvis resultere i signifikant mer bobler 
dersom hastigheten økes fra 1 m/min til 
10 m/min (jfr. tidligere og planlagte 
humane forsøk på NUI).

En sammenligning av ekskursjons
trykkfall til henholdsvis 0 og 100 meter 
skulle tilsi omtrent samme boblefore- 
komst dersom trykkfallet til 0 meter 
multipliseres med en faktor på ca. 2,5- 
3,0 (se ovenfor). Med andre ord antyder 
resultatene fra rotteforsøk at for men
nesket vil en ekskursjon på 5 meter (50 
kPa) til 0 meter gi omtrent samme 
boblemengde som 13,5 meter til 100 
meter.

Referanser
Thalmann ED. Testing of revised 
unlimited-duration upward excursions 
during helium-oxygen saturation dives. 
Undersea Biomed Res 1989, 16:195- 
218.

Watt DG, Lin YC. Doppler detection 
of thresholds for decompression-induced 
venous gas emboli in the awake rat. 
Aviat Space Environ Med 1979, 
50:571-574.

Våre forsøk på rotte indikerer ikke at 
det forekommer en såkalt adapterings- 
effekt med hensyn på bobleforekomst 
ved gjentatte (identiske) trykkfall.
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Dykkeforskrifter møter kraftig kritikk
Ifølge Arild Marøy Hansen ved Bergens 

Sjøfartsmuseum, var også forvaltningsmu- 
seene med som høringsinstans forut for 
det nye S-sertifikatet. Her gjorde man rede 
for hva slags utstyr som var nødvendig for 
å drive marinarkeologisk virksomhet.

- Dette er helt uakseptabelt, at vi bl.a. 
nektes å bruke frileggingsutstyr, sier Arild 
Marøy Hansen, og legger til:

- Alle dykkerne våre blir instruert i 
bruken av utstyret slik arbeidsforskriftene 
har generelle krav om.

Det oppsiktsvekkende er at DAT ikke 
synes å ha tatt hensyn til Kommunaldepar
tementets målsetting. At man skulle ta 
sikte på å utarbeide en forskrift som også 
ivaretar behovene under vitenskapelig 
dykking. For øvrig blir det møte om saken 
i nær fremtid med begge parter tilstede.

brakte med seg var dybdebegrensningen 
på 30 meter for instruktørene. Når det 
gjelder kravene til større dykkerteam, har 
de bare måttet kjøre større kurs for at det 
skulle bære seg økonomisk.

Det kommer kraftig kritikk av 
forskriftene fra dykkerinstruktører 
og andre som er berørt. 
Direktoratet for Arbeidstilsynet 
kjenner ikke til denne kritikken.

Vitenskapelig dykking
Arnold Weisz, Weisz Water Ventures Foruten dykkerinstruktører er de nye for

skriftene også myntet på vitenskapelig 
dykking.

Vidar Wennevik, dykkesjef ved Hav
forskningsinstituttet i Bergen, sier at de 
nye forskriftene ikke i særlig grad har 
påvirket dykkevirksomheten deres.

- Vi driver stort sett med observasjoner, 
fotografering og enkel prøvetaking. Like
vel kan det skape problemer med rekrutter
ingen for fremtiden. Vi kan ikke kreve at 
biologer som skal jobbe hos oss har 
CMAS*** eller PADI Divemaster 
sertifikat.

Inntil videre er behovet for S-sertifi- 
serte dykkere ved Havforskningsinsti
tuttet blitt løst ved at man har søkt om 
dispensasjon for deres dykkere, som kan 
dokumentere en viss erfaring innenfor 
vitenskapelig dykking. Det har blitt gitt 
dispensasjoner, men her har ikke Direkto
ratet for arbeidstilsynet (DAT) vært konse
kvente. I et tilfelle har kun en av to dyk
kere med ellers helt lik kompetanse fått 
S-sertifikat. Her er det snakk om dykkere 
med mer enn 70 vitenskapelige dykk med 
CMAS** sertifikat.

Wennevik deler ikke DATs oppfatning 
når det gjelder behovet for kommunika
sjon under dykking. Direkte kommunika
sjon er påkrevet etter de nye forskriftene.

- Under dykking på grunt vann i tare- 
skog, er det vanskelig å ha kommunika- 
sjonskabler i vannet.

- Vi kunne dessuten ønske oss en 
åpning i forskriftene for dykkere som bare 
skal drive ren observasjon. En del besøk
ende dykkere har dessverre effektivt blitt 
landsatt p.g.a. forskriftene, og kravet om 
S-sertifikat, ifølge Wennevik.

Dykkerne ved sjøfartsmuseene rundt 
om i Norge mener seg ilandsatt av DAT sin 
tolkning av de nye forskriftene, da tolk
ningen forhindrer dem i f.eks. å bruke 
slamsugere og undervannslysanlegg. 
Bergens Sjøfartsmuseum har på vegne av 
alle forvaltningsmuseene, sågar gått til 
det skritt å sende inn en skriftlig anke på 
tolkningen av forskriftene. I anken 
skriver man bl.a.; “Vi konstaterer likevel 
at Direktoratet for arbeidstilsynet ikke 
aksepterer sitt eget sertifikat for å utføre 
de oppgaver som de marinarkeologiske 
forvaltningsmuseene er satt til. Dette 
gjelder frilegging av funn. Konsekvensen 
av direktoratets brev blir derfor at norsk 
marinarkeologi blir satt på land”.

Den nye forskriften og den nye sertifi- 
katklassen som trådte i kraft 1 januar 

1999, har gjort arbeidsdagen mer usikker 
for sportsdykkerinstruktørene. 
heten for elever på kurs ble godt ivaretatt 
da forskriften for “Tryggleiken under 
sportsdykking” kom, mens for instruktø
rene har det gått motsatt vei. Mye av kri
tikken rammer forskriften som begrenser 
maksimal dybde til 30m, og manglende 
mulighet for å bruke oksygenanriket luft 
(nitrox) som instruktør.

Dårligere sikkerhet
- Det er et kjempestort tilbakeskritt. 
Sikkerheten for instruktørene har blitt 
mye dårligere med det nye S-sertifikatet, 
sier John-Erik Staurset, instruktør ved 
Prodykk Oslo AS.

- Forskriften nekter oss f.eks. å bruke 
en annen pustegass enn luft. Instruktører 
som under kurs er utsatt for en mengde 
opp- og nedstigninger burde kunne gjøre 
nytte av den ekstra sikkerhetsmargin som 
bruken av oksygenanriket luft kan gi.

I andre land blir det mer og mer vanlig 
at instruktørene bruker nitrox som puste
gass når de kjører kurs. De nye forskrif
tene har også ført til et annet paradoks. I 
dag kan ikke instruktørene dykke dypere 
enn til 30 meter, mens elevene kan dykke 
til 40 meter på et dypdykkerkurs.

Teknisk dykking glemt
- Det blir umulig for å kjøre tekniske 
dykkerkurs, både p.g.a. dybdebegrensni
ngen og fordi vi ikke kan benytte samme 
pustegass som elevene.

- Derfor må vi til Sverige for kjøre disse 
kursdykkene, forteller John-Erik Staurset. 
Teknisk dykking og dykking med andre 
gasser enn luft er på god vei inn i Norge. 
Forskriftene dekker overhode ikke denne 
formen for dykking.

- Vi utdanner en masse sportsdykkere 
som kan mye mer avansert dykking enn 
før, men regelverket tar i den forbindelse 
overhodet ikke hensyn til instruktøren.

- Jeg lurer på hvordan de har tenkt å 
forholde seg til "rebreathere". Dette er et 
helt nytt og voksende marked, sier en 
indignert John-Erik Staurset.

Daglig leder ved Dykker Senteret i 
Tromsø, Bjørn H. Pedersen, mener at det 
største problemet de nye forskriftene

Sikker-

Kritikken ukjent
Ifølge Kai Olsen ved DAT er intensjonen 
med forskriften å beskytte arbeidstakeren. 
Derfor skal alle profesjonelle dykkere ha 
et offentlig godkjent sertifikat for yrkes- 
dykking. DAT har blitt pålagt av 
Kommunal- og regionaldepartementet å 
utarbeide forskrifter og sertifikatklasser 
for lettere arbeidsdykking i tillegg til de 
fra før av eksisterende klasse 1 og 3 
sertifikater.

- Vi i DAT tenker først og fremst 
sikkerhet for arbeidstakerne, sier Kai 
Olsen.

Vi fikk ikke noen konkrete tilbake
meldinger da vi la frem noe av kritikken 
som har kommet. DAT hevder at de ikke 
har fått en eneste negativ tilbakemelding 
fra virksomheter som er berørt av forskrif
tene og innføringen av S-sertifikatet.

- Instruktørene har fått forskriftene mer 
eller mindre slik de ønsket. Det er ikke 
snakk om noen snarlige endringer av for
skriftene, uansett om det har kommet kri
tikk eller ikke. Nå er forskriftene på plass 
og de får bare følge dem, sier Kai Olsen.

Bryter forskriften
Mye tyder på at dykkerinstruktørene vel
ger å overse forskriftene i mange tilfeller. 
I forhold til tidligere praksis i måten å 
kjøre dykkerkurs på, medfører de nye 
forskriftene betydelige økte utgifter. For 
dessuten å øke sin egen sikkerhet velger 
mange instruktører å bruke nitrox. 
Instruktører vi har vært i kontakt med sier 
at DAT lever på 1970-tallet, når det gjel
der sikkerhetstenkning. Ulike dykker- 
organisasjoner var med i prosessen som 
høringsinstanser. Likevel ser det ut til at 
bransjen er pålagt forskrifter som ingen er 
fornøyd med og som stadig brytes. ■

(Denne artikkelen sto i Dykking 1-2000)
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V

Undervannsteknologi

Lyd i vann
Lydoverføring er den desidert mest effektive måten å sende signaler på over store avstander i vann. 
Verken radiobølger eller optisk overføring kan måle seg med lydbølger med hensyn til energitap. Kun de 
aller lavest brukbare frekvenser av radiobølger kan anvendes under vann, og da bare over korte 
avstander siden radiobølgene så fort absorberes vekk i det ledende saltvannet.
Optisk overføring svekkes også kraftig på grunn av absorpsjon og lysrefleksjon fra partikler i vannet - 
det såkalte ”back scatter ”.
Akustisk overføring er derfor en teknikk som brukes på mange områder under vann både til militære og 
sivile formål. Teknikken baserer seg på piezoelektriske transdusere som transformerer elektrisk energi 
til mekanisk energi og omvendt ved hjelp av den piezoelektriske effekt.
1forbindelse med arbeidsoperasjoner under vann tenker vi på først og fremst på utstyr som; ekkolodd, 
side- og sektorsøkende sonarer, ”sub-bottom”profilere, DP-navigasjonssystemer, dopplere, dykkeres 
nødtelefoner, akustiske utløsere og akustisk telemetri til kontroll av brønnhoder.

det dekker et ekstremt stort spekter med 
lydnivåer og at det gjør det mye enklere å 
manipulere størrelsene.

I en plan bølge er intensiteten (1) relatert til 

E— W/m2.
Vidar Fondevik, NUI A.S

trykkvariasjonen som: / =
pcGrunnleggende begreper

Lyd er en longitudinal bølgebevegelse som 
kan opptre i et hvert kompressibelt 
overføringsmedium. I sjøvann varierer 
lydhastigheten med både temperaturen, 
saltholdigheten og dybden, men regnes stort 
sett som 1500 m/sek.

Referanseenheten for intensitet av lyd under 
vann er lik intensiteten til en plan bølge 
med en RMS-verdi (effektiv-verdi) av 
lydtrykket lik 1 pPa.

Sonarligningene
En hel rekke med fenomener og effekter 
som er karakteristisk for lyd i vann påvirker 
designen og operasjonen av sonarutstyr. 
Slike effekter kan logisk grupperes i 
enheter, såkalte sonarparametere som igjen 
kan knyttes sammen til det som kalles for 
sonarligningene.

Bruker vi ovenstående ligning ser vi derfor

P2 W/m2 =at referanseintensiteten j —
Bølgens forplantning kan uttrykkes 
matematisk ved hjelp av ligninger som 
involverer partikkelhastigheter og trykk. 
Relatert til væskepartikkelhastigheten (u) 
kan forplantningshastigheten (c) og 
trykkvariasjonen (p) uttrykkes som en 
funksjon av tiden (i) som:

pc
(ijtlQ-6)2 
1,5x106

0,67 x 10‘18 W/m2 Ligningene sammenfatter karakteristikker 
av utstyret, overføringsmediet og det 
akustiske målet. De brukes til å forutsi 
sonarsystemers ytelse og som et 
hjelpemiddel til å designe sonarutstyr. 
Ligningene gir dessuten god forståelse av 
lydtransmisjon i vann.

Dette er en meget lav verdi,og siden 
spekteret av intensiteter som opptrer innen 
akustikk er så stort blir intensitetene knyttet 
logaritmisk til referanseenheten ved hjelp av 
enheten "desibel” (dB).

p ~ pcu

Sonarparametrene som alle måles i dB har 
følgende betegnelser:

der (p) er vannets tetthet.
Dersom I] og I2 er to akustiske intensiteter 
er forskjellen (N) i decibel:

N = 10 log10 L dB.
SL Kilden i vået 
(Source Level)
DI Retningsindeks 
(Directivity Index)
DT Deteksjonsterskel (Detection 
Threshold)
TL Overføringstap (Transmission 
Loss)
RL Reverberasjonsekkonivå 
(Reverberation Level)
NL Støynivå (Noise Level)
TS Målstyrke (Target Strength)

P h
Styrken til en lydbølge er altså det antall 
desibel som bølgens intensitet avviker fra 
referanselydbølgens intensitet, det vil si at 
når I2 er referanseintensiteten så er lydnivået 
til I, lik N dB.

t
►

Dersom en lydbølge har intensitet 100 
ganger intensiteten til en plan bølge med 
RMS-verdi på 1 pPa er lydnivået: log10 
100/1 =20 dB.

(pc) blir kalt for væskens spesifikke 
akustiske impedans og for sjøvann er 
pc = 1,5 x 106 kg/m2s, som kalles "Rayl”. 
For luft er pc = 420 Rayl. Fordelene med å bruke desibel er at

Sonarparametrene er angitt i neste figur
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MålSender/mottaker Akustisk medium

TSTt* TL
NL

RL

TL = 10 log (I, /12) = 10 log (R2
2) =

20 log R2, som gir den generelle formelen 
for sfærisk tap:
TLsf = 20 log R
Tilsvarende for sylindrisk spredning:
P = 2 7t R, H I] = 2 7i R2 H I2, der H angir 
vanndybden. Ved R, = 1 meter blir derfor 
TLsyl = 10 log R.

Når lyden fra en sender når målet vil den 
være svekket på grunn av overføringstapet. 
Etter å ha blitt reflektert av målet blir lyden 
ytterligere svekket på vei til mottakeren. 
Lydstyrken kan da utrykkes som:
SL - 2TL + TS.
Hvis det er bakgrunnsstøy fra det 
omkringliggende miljø og transduseren er 
retningsbestemt kan vi uttrykke 
deteksjonsterskelen som:
DT = SL - 2TL + TS - (NL - DI)
Dersom bakgrunnen består mer av 
reverberasjonsekko fra bunn, overflate og 
volum enn omkringliggende støy erstatter vi 
(NL - DI) med RL.

Regneeksempel
Sonarens primære oppgave er deteksjon.
En sonar med utgangseffekt P = 500 Watt 
brukes til å finne målstyrken til et 
midtvanns objekt som i dette eksempelet er 
en ubåt. Ubåten befinner seg på 120 meters 
dyp og retursignalet ved mottakeren er på 
143 dB. Kildenivået blir da:

POverføringstap som skyldes absorpsjon 
uttrykkes ved at TLab = aR, der R angir 
avstand i km og koeffisienten a i dB/km. a 
er et resultat av flere komponenter, deriblant 
havets kjemiske sammensetning, a varierer 
også med dybde, temperatur og frekvens. 
Det totale overføringstapet ved sfæriske 
betingelser blir da: TL = 20 log R + aR

SL = lOlog—= lOlog
hcf

10 log P +167 = 10 log 500 +167 = 194dB

4 7tr2

-180,67-10

På 120 meters dyp antar vi sfæriske 
betingelser for overføringstap:
TL = 201og R = 201og x 120 = 42dB. 
Intensiteten som når ubåten er altså: 
SL-TL= 194-42= 152 dB. 
Målstyrken blir derfor:
TS = 143 - SL + 2TL =
143- 194 + 84 = 33 dB.

Overføringstap
Tap under overføring TL skyldes først og
fremst spredning og absorpsjon i
omgivelsene. Ved sfærisk spredning
uttrykkes utgangseffekten som
P = 4 ti R,2I, = 4 ti R2

2I2,
der R står for avstand og I for intensitet.

Lydintensiteten I2 i avstand r2 er relatert til 
intensitet ^ i avstand rj ved at 
I2=I2e- a (r2 — r,).
Dette kan igjen uttrykkes som:

10 log 7, -10 log /2 dB/km
Eksempelet gir en pekepinn på hvordan 
målstyrken til et objekt kan beregnes. ■

a =Ved R) = 1 meter blir r2-rx

Om Norsk Baromedisinsk Forening (NBF)
Norsk Baromedisinsk Forening (NBF) er en forening for medlemmer interessert i dykkemedisin, dykkefysiologi og andre menneskelige 
faktorer i tilknytning til dykking. Foreningen har møter 3-4 ganger i året. Møtene avholdes vanligvis i Bergen, men en gang i året prøver 
vi å legge møtet til annen by (Oslo, Trondheim eller Stavanger). Medlemskap koster kr 100,- i året. For det beløpet holder vi deg 
orientert om møtene våre og du kommer samtidig på adresselisten for annen informasjon om møter og hendelser med tilknytning til 
dykking.
Møtene tar opp tema innen kommersiell (innaskjærs og utaskjærs) dykking, militær dykking, vitenskapelig dykking, redningsdykking og 
ikke minst sportsdykking. Blant de temaene vi har tatt opp er teknisk dykking (flere ganger), ulike dykkerulykker, medisinsk god
kjenning av dykkere, korte presentasjoner av viktige aktuelle forsknings- og utviklingsarbeider som pågår i Norge, utdanning av dykkere 
osv. Hvis du overhodet er mer enn middels interessert i dykking så skal det godt gjøres å ikke finne noe interessant i programmet vårt!

Bli medlem!
Kan du tenke deg å bli medlem i vår forening? Som medlem far du tilsendt DYKKENYTT, informasjonsorgan for dykkeindustrien. 
Her har foreningen sin egen side hvor medlemsmøter og møtereferater blir presentert. Styret prøver også, når det er aktuelt, å formidle 
kontakt mellom medlemmene og offentlige instanser. Kontingenten er kr. 100,- for 2000. Vil du bli medlem, eller har spørsmål om 
foreningen, kan du kontakte et av medlemmene i styret.

Styrets sammensetning i 2000

Leder: Arvid Hope (NUI) Tlf. 55 94 28 39, Fax 55 94 28 03 
Kasserer: Biøm Kahrs (SDS) Tlf. 55 51 12 08

Varamedlemmer:
Greta Bolstad (SINTEF UNIMED) Tlf. 73 59 68 99 
Svein Eidsvik (Sjøforsvaret) Tlf. 55 50 21 60

Styremedlemmer:
Mette Hordnes (IFM, UiB) Tlf. 55 58 44 83 
Marit Skogstad (STAMI) Tlf. 23 19 53 88 
Geir Gundersen (Sjøforsvaret) Tlf. 55 50 33 47

Årsmelding for 1999 finner du på vår hjemmeside under 
www.nui.no
Møteplan for 2000 kommer på vår hjemmeside i løpet av februar.
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Kartlegging av norsk innaskjærs dykking
En spørreundersøkelse

Det er en løpende diskusjon om sikkerhetsnivået i tradisjonell (norsk) innaskjærs yrkesdykking. Det er 
forholdsvis god oversikt over omfang av skader, ulykker og dødsfali Men for å vurdere risikoen må man 
også ha tallfestet dykkeaktiviteten. I en spørreundersøkelse 1997 ble samtlige yrkesdykkere som leverte 
inn helseerklæring til Direktoratet for Arbeidstilsynet spurt om en rekke forhold tilknyttet dykkingen. 
366 (82%) av dykkerne besvarte skjemaet Det er utarbeidet en fullstendig NUI rapport, men i denne 
artikkelen refereres hovedfunnene fra undersøkelsen. Artikkelen er vesentlig lengre enn det som er 
vanlig for artikler i "Dykkenytt". Årsaken er at vi ønsker å gjøre dette innholdet lettere tilgjengelig for 
bransjen generelt, og dykkerne som bidrog med innsendte skjema spesielt

personer, i tillegg returnerte 15 personer skjemaet og opplyste 
at de ikke ønsket å svare (total responsrate 86%).

Resultater
Mange av resultatene viste stor spredning omkring middel
verdiene. For å forenkle lesingen har jeg i dette sammen
draget unnlatt å opplyse alle spredningsmål (standard avvik 
og variasjonsrom), men disse er gjengitt i selve sluttrappor
ten. Hvis ikke annet er angitt spesifikt så vil alle resultatene 
km berøre innaskjærs yrkesdykking. Off-shore dykking og 
fritidsdykking inngår altså ikke i resultatene.

Dykkernes aldersfordeling fremgår av Figur 1. 
Gjennomsnittsalderen er 37,4 år. Antallet dykkere med ulike 
sertifikatklasser er angitt i Tabell 1. I Figur 2 er varighet (år) 
av yrkesdykkerkarrieren angitt (gjennomsnitt 12 år).

Jan Risberg, NUI

Bakgrunn
Det er en løpende uformell diskusjon i bransjeorganisasjo
nene, myndighetsorgan, forskningsinstitusjoner og ikke 
minst blant dykkerne selv omkring ’’sikkerheten” ved norsk 
innaskjærs yrkesdykking. Hvert år utarbeider Haukeland 
sykehus i samarbeid med Sjøforsvarets Dykker- og Froske- 
mannskole og andre trykkammer/sykehus en oversikt over 
antall yrkesdykkere som har blitt behandlet i trykkammer. 
Omfanget av dødsfall i tilknytning til innaskjærs dykking er 
også godt kartlagt. For å vurdere sannsynligheten for skade 
må vi i tillegg til skadeomfanget også kjenne aktivitetsni
vået. Aktivitetsnivået i norsk innaskjærsdykking er imidler
tid ikke lett å tallfeste. Norsk Bransjeforening for Under- 
vannsentreprenører (NBU) har gitt ut gode oversikter som 
beskriver aktiviteten i medlemsbedriftene. Vi vet imidlertid 
ikke hvor mye yrkesdykking som utøves utenfor NBU- 
området, men man kan i utgangspunktet ikke forutsette at 
NBU-statistikken vil være representativ for all dykking. 
Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) har god oversikt over 
sertifikatstatus, men har ikke aktivitetstall for bransjen. Både 
av hensyn til bransjens eget, generelle behov og for å etablere 
et tallgrunnlag for å beregne risiko ble Næringslivets Hoved
organisasjon (NHOs arbeidsmiljøfond) forespurt om økono
misk støtte til å få gjennomført en spørreundersøkelse blant 
innaskjærs yrkesdykkere. Resultatene fra denne undersøkel
sen blir gitt under. Denne artikkelen gir et sammendrag av 
de funnene som er gjort. Framstillingen er forenklet og for
kortet, spesielt interesserte lesere bør lese den fulle rapporten.

Artikkelen er mer omfattende enn det som er vanlig for 
artikler i Dykkenytt. Selv om den fulle rapporten er åpent 
tilgjengelig fra NUIs bibliotek mener vi det er spesielt viktig 
at bransjen får tilgang til resultatene fra denne studien. Vi 
ønsker også å formidle resultatene tilbake til alle dykkerne 
som bidrog med sine svar i undersøkelsen. Vi vil prøve å få 
lagt artikkelen inn på NUIs web-side så snart som mulig.

Metode
I samarbeid med overlege Axel Wannag og overingeniør Kai 
Olsen (DAT) og sekretær Ame Johan Arntzen (NBU) ble det 
utarbeidet et tre siders spørreskjema som ble sendt ut til 
samtlige yrkesdykkere som leverte inn helseerklæring til 
DAT 1997. Etter to purringer besvarte 366 av 449 (82%)
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Figur 1. Aldersfordeling. 11 personer opplyste ikke alder.
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Figur2. Varighet av yrkesdykkekarriere blant respondentene.
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Selv om det totalt sett dykkes mest i fylkene Hordaland, 
Nordland, Sogn- og Fjordane og Østfold (Tabell 2) så ser 
bildet noe annerledes ut hvis man beregner gjennomsnittlig 
antall dykk/år/dykker. Normalisert per dykker så er dykke- 
aktiviteten størst i Sogn- og Fjordane (189 dykk/dykker/år) 
dernest Hedmark, Aust-Agder og Østfold. Minste dykkeakti- 
vitet er i Buskerud med gjennomsnittlig 13 dykk/dykker 
siste 12 mnd. Landsgjennomsnittet er 85 dykk/dykker/år.

162 dykkere (44%) hadde utelukkende utført arbeidsdykk 
siste år. Blant de gjenværende ble det dykket 10 ffitidsdykk/ 
år. Fritidsdykkene er alstå ikke inkludert i resultatene som 
refereres her. 268 av dykkerne (73%) forventet å fortsette 
med samme dykkeomfang videre framover, mens 40 forventet 
å dykke mer og 43 forventet å dykke mindre.

29% av dykkerne arbeidet i firma som disponerte trykk- 
kammer. Av disse oppga 48 (45% av dem som arbeidet i 
firma med trykkammer) at trykkammerets diameter var større 
eller lik 180 cm. 29% oppga å utelukkende ha dykket 
SCUBA siste år, mens 36% av dykkerne oppga å ha brukt 
SCUBA som dykkemetode i mer enn 80% av dykkene. 39% 
av dykkerne hadde dykket med hjelm de siste 12 mnd. Av 
disse hadde 44 personer benyttet hjelm på mer enn 50% av 
dykkene. Kun 5 personer oppga å ha dykket med blandings- 
gass det siste året, mens 40 personer hadde utført overflatede- 
kompresjon med oksygen (OD-02). 211 oppga å ha dykket 
med overflateforsynt gass hvorav 39 bare hadde benyttet 
denne dykkemetoden (ikke SCUBA, Hjelm, Blandingsgass 
eller OD-02). Fordelingen av dykk gjennomført med over
flateforsynt gass fremgår av Figur 3.

Antall
dykk/dykker 
siste 12 mnd

Lengde 
yrkesdykker- 
karriere (år)

Klasse
dykke-

sertifikat
Antall

59Klasse I 238 7

303 16Klasse II
842124Klasse III

9 12614Klasse I og II
14 94Klasse I og III 42

8013Klasse I,II og III 34

18 104Klasse II og III 8
137Ikke oppgitt 3 14

Tabell 1. Ser tifikatfbr deling blant respondentene, år for 
første yrkes dykker sertifikat (gjennomsnitt) og dykkeaktivitet 
gruppert på sertifikatklasse

Dykkeaktivitet
I Tabell 2 er det gitt en fylkesvis oversikt over dykkeaktivi- 
teten. Totalt oppga dykkerne å ha dykket 25 803 dykk siste 
12 mnd. 18 av dykkerne oppga å ha dykket offshore siste 12 
mnd. 3 av dykkerne hadde dykket dypere enn 60 meter 
(offshore). Når disse ble ekskludert ble gjennomsnittlig 
største dykkedybde siste år 33. Det var ingen statistisk 
sammenheng (korrelasjon) mellom dykkerkarrierens lengde 
og siste års dykkeaktivitet.

Sum antall dykk siste
DykkereFylke

10 år 12 mnd
100

4 860 897Akershus 21 7 605
490Aust-Agder 6 4 150 1 750 80

Buskerud 14517 762 547 2?
60a>

Finnmark 2 590 508 2*:9 5 465
>S

■DHedmark 3 640 640 290 40ro
5 643Hordaland 57 48 145 25 078 c

<
20--Møre- og Romsdal 13 6 702 3 852 729

Nord-Trøndelag 6 115 97013 3 035 a
Nordland 34 23 300 12 228 3 113 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

Andel overflateforsynt dykking (%)60Oppland 1 150 150
Oslo 8 295 1 61345 5 372 Figur 3. Antall dykkere som hadde dykket med overflatefor

synt gass siste 12 mnd, gruppert etter andelen av dykkingen 
som har vært gjennomført med denne dykkmetoden.

Rogaland 21 669 8 602 1 60127

Sogn- og Fjordane 16 541 9 970 2 65014

Sør-Trøndelag 9 746 1 25016 19 616 60% dykkere oppga å være dekket av yrkesskadeforsikring. 
33% opplyste at de vanligvis arbeidet sammen med andre når 
de jobbet som selvstendig næringsdrivende. Dykkernes 
arbeidsgivere hadde i gjennomsnitt 235 ansatte totalt, 9 fast 
ansatte dykkere og 3 innleide dykkere. 35% av dykkerne 
hadde utelukkende arbeidet på korte oppdrag (oppdrag kortere 
enn 3 mnd) de siste 12 mnd.

Dykkerne opplyste at det i gjennomsnitt var 1,9 konkur
renter innenfor havbruk/oppdrett innenfor området. Blant 
anleggsdykkerfuma (177 svar) var det 2,8 konkurrerende 
firma og innenfor gruppen av kombinerte havbruksdykker- 
firma og anleggsdykkerfirma (156 svar) 3,4 konkurrenter. 41 
av dykkerne oppga at det ikke var konkurrenter innen noen av

Telemark 17 9 168 3 003 854
Troms 23 14 320 5 543 1 203

798Vest-Agder 12 4 4567 091
Vestfold 12 5 050 58015 200

2 239Østfold 22 12 550 5 820
Ikke angitt 1704 1 250 375

366 228 734 112 667 25 803Hele landet

Tabell 2. Antall dykkere og akkumulert dykkeaktivitet i de 
ulike fylkene
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men er sannsynligvis meget stor.
Vi mener at med en responsrate på 82% er utvalget i 

denne undersøkelsen representativt for de yrkesdykkeme som 
utfører årlig obligatorisk helseundersøkelse. Man kan reise 
innvending til bruk av spørreskjema som undersøkelsesme
tode. En spørreundersøkelse er følsom for motivasjone - 
personer som mener å ha et ’’budskap” vil være bedre moti
vert for å returnere skjemaet enn personer uten spesiell oppfat
ning av spørsmålene. Vi mener likevel at responsraten er så 
god at slike feil er redusert vesentlig. Det er sannsynligvis 
større grunn til å reise spørsmål ved representativiteten til 
utvalget. Vi har sendt skjemaet til de som har innsendt 
helseerklæring for yrkesdykking til Arbeidstilsynet. Vi vet 
ikke hvor mange dykkere som utfører yrkesdykking uten å 
gjennomføre helseundersøkelse og dykkeaktiviteten til denne 
gruppen er selvsagt ikke inkludert her. I 1997 var heller ikke 
gruppen av redningsdykkere, vitenskapelige dykkere og 
sportsdykkerinstruktører underlagt Forskrift om Dykking, 
noe som er tilfelle i dag. Disse tidligere ’’unntatte gruppene” 
leverte ikke inn helseerklæring i 1997 og inngår derfor heller 
ikke i undersøkelsesmaterialet. Vi må derfor ta forbehold om 
at de aktivitetsmål som refereres i denne undersøkelsen ikke 
inkluderer de tidligere ’’unntatte gruppene”. Et anslag av 
disse gruppenes størrelse fremkommer av Tabell 4.

områdene.
18% mente de hadde fått helseskade av dykkingen (Tabell 

3). Deres gjennomsnittsalder (medianverdi) var 39 år, 3,5 år 
eldre enn dykkere som mente seg uten helseskader (P<0.01). 
Deres yrkesdykkerkarriere var 5 år lengre (P<0.01). Dykkere 

med rapporterte helseskader hadde imidlertid akkumulert 
vesentlig flere dykk de siste 10 år, 5 år og 12 mnd (P<0,05) 
enn dykkerne uten egenrapporterte helseskader, 
imidlertid ikke flere dykkere som hadde gjennomgått trykk- 
fallssyke (TFS) blant dykkere med helseskader enn blant 
dykkerne uten helseskader. Kun to personer oppga helseska
dens art (nakkeplager og hukommelsesproblemer).

Det var

Behandlet
Trykkfallssyke

Helseskader 
av dykking

Andel av 
dykkerneAntall

22 6%Ja Ja
Nei 9%Ja 32

Nei 12%Ja 45
Nei Nei 267 73%

Tabell 3. Rapportert omfang av helseskade (subjektiv opp
fatning) og behandlet trykkfallssyke

Kategori DAT ODTotalt 54 personer (15%) rapporterte at de var blitt behandlet 
for TFS. Dykkere med trykkfallssyke var i gjennomsnitt 7 år 
eldre (median 42 vs 35 år, P<0.001) enn dykkere som aldri 
var blitt behandlet for TFS (P<0.001). Også blant disse var 
gjennomsnittsalderen (41 + 9 år) statistisk lik dykkerne som 
aldri hadde blitt behandlet for TFS. Dykkerne som hadde 
gjennomgått TFS hadde dykket mer de siste 10 år, 5 år og 12 
mnd sammenlignet med dykkere som aldri var behandlet for 
TFS (PO.05). Det er en positiv korrelasjon mellom dykke- 
karrierens lengde og forekomst av TFS og mellom alder og 
forekomst av TFS.

48% av dykkerne opplyste at inntekt fra dykking utgjorde 
mer enn 80% av årsinntekten. 14% opplyste at den utgjorde 
mindre enn 20% av årsinntekten. 79% opplyste at det var 
svært godt fornøyd eller godt fornøyd med jobben.

Diskusjon
Så langt vi er kjent med foreligger det ikke alternativ offisiell 
statistikk som dokumenterer omfanget av norsk innaskjærs 
yrkesdykking. Med tillatelse fra Norsk Bransjeforening for 
Undervannsentreprenører gjengis aktivitetsmål for denne 
bransjeforeningen (Tabell 5, Tabell 6, og Tabell 7). NBU har 
registrert dykkeaktiviteten blant sine medlemsbedrifter noe 
annerledes enn det som er gjort i denne undersøkelsen. Det 
er registrert et årlig antall ’’dykketimer” for hver bedrift, jfr 
Tabell 6. NBUs data vedrørende aldersfordeling og bruk av 
dykkeporsedyrer samstemmer godt med resultatene i denne 
undersøkelsen, men NBUs aktivitetsmål på ’’dykketimer” 
hvor denne undersøkelsen har benyttet ’’antall dykk” gjør det 
vanskelig å sammenligne disse aktivitetsmålene direkte. Det 
er også viktig å være klar over at NBU bare representerer en 
begrenset del av norsk innaskjærsdykking, først og fremst de 
største og best etablerte firmaene. Ved telefonhenvendelse til 
Direktoratet for Arbeidstilsynet ble det november 1999 opp
gitt at det var utstedt 1418 sertifikater for svømmedykkere 
(kli) og 370 anleggsdykkersertifikat (kl III) (Tabell 4). 
Overlappingen mellom disse sertifikatkategoriene er ukjent,

Kl I 1418
Kill 2246
Kl III 370
Kl R 118
Kl S 816
Helseerklæringer 1998 593 180

Tabell 4. Yrkesdykkersertifikater utstedt av Direktoratet for 
Arbeidstilsynet (DAT) og Oljedirektoratet (OD) pr okt/nov 
1999

Dykkerne i denne undersøkelsen oppga altså et årlig dykke- 
omfang på 25 803 dykk/år eller 81 dykk/dykker/år. Hvis 
resultatene antas å være gyldig for alle yrkesdykkere som 
gjennomfører årlig helseundersøkelse så kan vi anslå et årlig 
dykkeomfang på 31 654 dykk/år. Dette er imidlertid fortsatt 
et svært konservativt anslag. Vi må regne med at det finnes 
et betydelig antall dykkere som enten ikke utfører periodisk 
helseundersøkelse eller som gjør det med lengre intervall enn 
12 mnd (se over). Våre data muliggjør ikke en tallfesting av 
størrelsen på denne gruppen, og så langt vi kjenner til fore
ligger det heller ikke andre rapporter eller kilder som kan syn
liggjøre størrelsen på gruppen av yrkesdykkere som ikke 
møter til årlig helseundersøkelse.

1994 1995 1997 1998
Dykketimer 29 891 25 999 24 488 20 916
Dykkere 138 125 112 118
Dykketimer/år/dykker 208217 219 177

Tall for 1996 er ikke tilgjengelig

Tabell 6. Dykkeaktivitet i NBU- bedrifter 1994-1998
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de mulige årsakene peker erfarne personer i bransjen på så 
ulike forhold som reduksjon i antallet dype dykk, bedre for
ståelse av dykketabellene og deres anvendelse, og generelt 
bedre og sikrere dykkeprosedyrer (A J Arntzen, NBU, person
lig meddelelse). Moderne arbeidsteknikker muliggjør prefa- 
brikering og ferdigstillelse av arbeidsstykker over vann eller i 
gruntvannsområdet slik at dykkeren slipper å oppholde seg 
lange perioder på store dyp for å utføre tungt anleggsarbeide 
der. Våre data kan ikke bevise noen slik sammenheng, men 
spekulasjonene styrkes av det faktum at sannsynligheten for å 
utvikle TFS øker med økende dykkedybde hvis man utnytter 
dykketabellens maksimalgrenser (5).

Denne rapporten presenterer opplysninger om dykkernes 
egen oppfatning av helseskader forårsaket av dykkingen 
(Tabell 3). Det kan være nærliggende å ta disse tallene til 
inntekt for en høy forekomst av senskader som følge av 
dykkingen. Det er viktig å presisere begrensningene i de data 
som er innsamlet. For det første vil begrepet ’’helsekade” 
trolig bli tolket svært forskjellig hvis ikke man presiserer 
spørsmålet ytterligere. De to personene som presiserte helse
skadens art oppga så ulike problemer som ’’Hukommelsespro- 
blemer” og ’’Nakkeplager”. Vi vet altså ikke hva slags helse
problemer de 67 dykkerne har. Videre er det et åpent spørs
mål om sammenhengen mellom yrkeseksponeringen og 
helseskadene er kausal (årsak-virkning) eller tilfeldig. Spørre- 
skjemaundersøkelse som metode muliggjør ingen uavhengig 
analyse av denne sammenhengen, det er altså ikke vitenskape
lig belegg i denne undersøkelsen til å hevde at 18% av 
innaskjærs dykkere har senskade som følge av dykkingen. ■

Aldersfordelingen i denne undersøkelsen er noe skjevfordelt 
med en gjennomsnittsalder på 37,4 år. Ettersom dette er en 
tverrsnittsanalyse så er det ikke mulig å si noe sikkert om 
endringer i alderssammensetning (’’forgubbing” eller mangel 
på nyrekruttering). 10% av dykkerne er 50 år eller eldre - et 
forholdsvis høyt antall for et såpass fysisk krevende yrke. Et 
annet interessant aspekt av aldersmessig skjevfordeling 
gjelder sertifikatstatus. Dykkere som ’’bare” har kl I sertifikat 
har hatt sertifikatet sitt vesentlig kortere (7-14 år, Tabell 1) 
enn dykkere som har tatt kl III sertifikat. Vi har ikke et data
grunnlag som kan forklare denne forskjellen med sikkerhet, 
men en rimelig tolkning vil trolig være at dykkere som 
begynner anleggsdykkeropplæring er de som er sterkt moti
vert til å fortsette i yrket og har skaffet seg yrkeserfaring.

Når det gjelder helseskader opplyste 15% av dykkerne at 
de hadde gjennomgått TFS. I en tidligere spørreundersøkelse 
blant yrkes- og fritidsdykkere (2) hadde 13% av anleggs- og 
hjelmdykkere gjennomgått TFS. I en tverrsnittsundersøkelse 
på 156 luft- og metningsdykkere (3) ble det rapportert at 56% 
hadde gjennomgått TFS. Kriteriet for å kvalifisere for denne 
diagnosen fremgår likevel ikke av arbeidet. Resultatene fra 
vår undersøkelse avviker lite fra gruppen av anleggsdykkere 
til Brubakk og medarbeidere (2). Derimot er det et større 
avvik i prevalensen av TFS mellom våre observasjoner og 
resultatene fra gruppen av klokkedykkere i arbeidene til 
Brubakk og medarbeidere og Todnem og medarbeidere (2, 3). 
Vi antar at årsaken til dette er høyere forekomst av TFS 

blant klokkedykkere sammenlignet med andre dykkerkatego- 
rier. En slik sammenheng skyldes igjen mest sannsynlig 
større total dykkeeksponering i denne gruppen, og ikke at 
metningsdykking som dykkemetode i seg selv innebærer 
øket risiko for TFS. Det har ikke forekommet TFS ved 
metningsdykking på norsk kontinentalsokkel siden 1993. 
Etter vår mening indikerer Figur 4 at det er en reell reduksjon 
i det årlige antall nye tilfeller (insidens) av TFS blant norske 
innaskjærs yrkesdykkere. Som det fremgår av Tabell 2 så er 
det ikke indikasjon på at det antall dykk som utføres hvert år 
i Norge reduseres - tvert i mot synes omfanget å være for
holdsvis uendret i løpet av de siste 10 årene. Hvis man antar 
at det minimum utføres 30 000 innaskjærs yrkesdykk/år i 
Norge så vil man se at insidensen av TFS er i størrelsesor
den 1-2/10 000 dykk (Tabell 2, Figur 4). Dette samsvarer 
med erfaringsdata fra overflateorientert dykking off-shore (4).
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Figur 4. Insidens av Trykkfallssyke blant yrkesdykkere

Hva er i så fall grunnen til at insidensen av TFS er redusert 
blant norske innaskjærs yrkesdykkere de siste årene? Blant
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NBUs dykkestatistikk 1994 - 99© NBU utarbeider en årlig dykkestatistikk. Denne gang har vi valgt å 
presentere en oversikt over utviklingen fra og med 1994 til og med 1999. 
Man bør likevel være noe forsiktig med å trekke slutninger på bakgrunn av 
et så begrenset tidsrom, selv om det kan se ut som at det er mulig å spore 
visse utviklingstrekk.

NbU
og tabelltype finner vi imidlertid en 
relativt klar tendens, som vi ikke uten 
videre kan forklare. At mindre dykking 
dypere enn 20 m tilsier redusert bruk av 
overflatedekompresjon er ikke uventet. 
Det er likevel ikke sikkert at vi bør 
trekke for trekke for sterke konklusjoner 
av det statistikken synes å vise. Vi bør 
ikke se bort fra at tilfeldige variasjoner 
har medført at vi har fått en del færre 
oppdrag hvor det har vært behov for 
relativt dyp dykking. ■

Fordeling etter alder

representativt bilde av den totale inna- 
skjærsdykkingen, og vil spesielt kunne 
bidra med opplysninger om mulige 
utviklingstendenser.

Ame-Johan Arntzen, NBU

Bakgrunn for statistikken
Det er neppe noen som er i tvil om at 
det foregår en omfattende innaskjærs 
dykkevirksomhet i Norge. Med den 
betydelige bosetting og virksomhet som 
er knyttet til vår lange kystlinje sier det 
seg selv at det er behov for en rekke 
forskjellige dykkertjenester. Men om 
noen ønsker å vite litt mer om volum 
og fordeling av denne virksomheten, vil 
de nok søke forgjeves etter svar, for db 
som burde vite det vet det ikke.

Vi har gode statistikker over de aller 
fleste næringsvirksomheter, men bare 
ikke innaskjærs dykking. Imidlertid vet 
vi godt hvor mye det dykkes offshore, 
fordi Oljedirektoratet utarbeider en fyldig 
statistikk over den dykkingen som de er 
tilsynsmyndighet for.

NBU er av den oppfatning at en sta
tistisk oversikt over innaskjærs dykking 
er viktig i flere sammenhenger, spesielt 
når den kan ses i et lengre tidsperspek
tiv. Med det som bakgrunn utarbeider 
vi en årlig statistikk som omfatter 
NBUs medlemsbedrifter. Vi er selvsagt 
klar over at dette kun utgjør en ukjent 
del av den samlede dykkevirksomheten. 
Likevel mener vi at denne gir et relativt

Utviklingen fra 1994
Figurene viser utviklingen fra og med 
1994 og til og med 1999. For 1996 
foreligger ingen statistikk fordi knapt 
halvparten av medlemsbedriftene sendte 
inn svar. For de øvrige årene har vi hatt 
en besvarelse på 100 %. Nedenstående 
tabeller viser total antall dykketimer for 
NBU-bedriftene samlet pr år, og de årlig 
gjennomsnittlige dykketimer for NBU- 
ansatte dykkere.

>50 år8,5 % 9%14% 12% 13%

N '22 V,29%v'28%s'25 V
Gj.snitt timer pr NBU-dykker pr år

1994 1995 1997 1998 I 1999 40-49 år
177 193217 208 219

Samlet dykketimer pr år for NBU
1998 19991994 1995 1997 30-39 år36% 39%40% 44% 34%29 891 25 999 24 488 20 916 20 559

Ser vi på fordeling etter alder er det 
ingen markert utvikling, og spredningen 
synes relativt fornuftig. Heller ikke når 
det gjelder utstyrstype er det mulig å 
spore noen klare tendenser. Det er imid
lertid påfallende at man har såvidt store 
svingninger på utstyrssiden fra år til år.

Når det gjelder fordeling etter dybde

27 %/ < 30 år'35 %/ 20 %

Z
1994 1995 1997 1998 1999

Fordeling etter utstyrFordeling etter tabelltypeFordeling etter dybde

8% ;i%7 OD-Oa7% >20m 8%11 % /13% 13% 14% 12% 23% 26% 20% 16%27% SCUBA22% 7-

%

Slange
dykker-42% 43% 38% 49%59%

Y , ,
,73 %' ,89 %' '92 %/ '92 V ,99 %'

utstyr
Stan-V///A

86 %}93 %/ o-20m
/ dard'78 %, 87 %<87 %' tabell/

Hjelm

w/A/mm23
1994 1995 1997 1998 19991994 1995 1997 1998 19991994 1995 1997 1998 1999
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IJJT Nytt fra Sjøforsvaretr

fortsette med kraftdrevet verktøy.

Andre kurs
To kammeroperatørkurs (18 elever) og to 
dykkelederkurs (24 elever) har blitt 
gjennomført. Disse kursene er på en uke 
hver, og vi har stor pågang fra personell 
som ønsker plass.

• Søk i vann - avsøkning av større 
områder under vann med forskjellige 
hjelpemidler.

• ’’Bomberydding” (EOD) Det som 
utføres med ’’funn” for å sikre ferdsel i 
et område.

Minedykkeravdelingen har for år 2000 
iverksatt arbeid med å forberede mine- 
dykkerkurs for de tre Baltiske land.
- Lykke til !

Conrad Rye-Holmboe,
Sjøforsvarets dykker- og ffoskemannskole

Nok et meget aktivt år er gjennomført 
ved Sjøforsvarets Dykker- og 
froskemannsskole. Utfordringene 

har vært mange, innfasing av nytt utstyr, 
flere kurs for utenlandske elever (5 for
skjellige nasjoner), og opplæring av nye 
instruktører for å nevne noe. I det videre vil 
jeg beskrive litt omkring utdanningen av 
militære dykkere i året som er gått.

Oppstigningstanken (UTT)
1 UTT har ca 350 personer gjennomført ca 
1300 oppstigninger. Her trenes U-båt 
besetninger og dykkere i ”fri oppstigning” 
både med og uten pusteutstyr.

&

. -
Uhell/avvikSkipsdykkere
Muligheten for uhell må sies å være langt 
større ved militær dykking enn ved sports- 
eller yrkesdykking. Marinejegere sluses ut 
av neddykkede ubåter i åpent hav, mine
dykkere jobber med eksplosiver, og sist 
men ikke minst; Kystvaktens skipsdykkere 
driver dykking for fiskeflåten i all slags 
vær.

Vi har produsert til sammen 95 skips
dykkere gjennom 4 kurs. Normalt slutter 4- 
5 elever ved hvert kurs. Årsaken til dette er 
vanligvis sykdom, holder ikke mål mht. 
teori/praktiske øvelser eller rett og slett for 
dårlig motivasjon.

Det vurderes nå muligheter for å legge 
om utdanningsprogrammet med vekt på å 
kjøre flere kurs i løpet av året med færre 
elever pr. kurs. Fordelene med dette er 
mange. For elevene vil det gi en mer effek
tiv utnyttelse av tiden (mindre venting) som 
vil resultere i mer bunntid/øvelser. For 
skolen generelt vil det lette presset med 
tanke på elevantallet, som når forskjellige 
kurs kjøres samtidig er over smertegrensen. 
Dette med tanke på garderobe, klasserom 
klargjøringsrom og ikke mist antall 
instruktører.

Ifm. kursene på DFS har vi siste året 
registrert ni uhell/avvik hvorav fem er 
relatert til aktiviteter i vann.
• Ubåtmann svimmel etter opp- 

stigningsøvelse i UTT. Diagnose: 
blodtrykksfall.

• To tilfeller hvor dykker blåser opp 
utilsiktet (18m og 25m). Ingen 
symptomer.

• ’’Bends” i albue etter dykk til 20 m 
med bunntid 31 min. Behandlet i 
kammer.

• Lut i munn og svelg for en Mj. Asp. 
’’Coctail” under tilvenningsøvelse med 
blandingsgassapparat.

Ingen av avvikene har medført fysisk skade 
av noen art.

Marinejegerkurs
Et marinejegerkurs er gjennomført hvorav 
10 elever fullførte. Elevene startet kurset 
etter å ha gjennomført en knapp uke på 
rekruttskolen. Kurset har utviklet seg de 
senere årene mot en roligere og mer opp
byggende progresjon de første tre uker. 
Kurset bygger på følgende hoved elementer
• Felttjeneste
• Kjenning
• Innsetningsmetoder (U-båt, kajakk, 

svømming over og under vann, til fots 
og fallskjerm)

Dette er det første kurset hvor elevene er 
utdannet direkte og kun på oksygen/ 
blandingsgass apparat til 24 m. Etter fullført 
kurs fortsetter utdannelsen (del 2) ved 
Marinejegerkommandoen i 
Ramsund.

Skipsdykkerkurs Baltic
Vi har gjennomført et skipsdykkerkurs med 
påfølgende dykkelederkurs for 12 elever fra 
de tre Baltiske land. Kurset var på til 
sammen 8 uker hvorav de to siste var et 
utvidet dykkelederkurs. Utfordringene ifm. 
et slikt kurs var mange. Instruktører ble 
sendt til England for språkoppdatering på 
dykkerskolen til Royal Navy. Alt studie
materiell ble oversatt til Engelsk osv. 
Erfaringene med disse kursene er svært 
gode. Personellet har på alle måter fremstått 
som gode representanter for sine land.

Minedykkerkurs
To kurs er gjennomført og til sammen 20 
elever et utdannet. Hvert kurs varer i 15 —
16 uker. Kurset er strukturert rundt følgende 
hovedemner:
• Dykking med selvforsynt blandings

gassapparat ’’Siva 55” til 55 mtr.

Slangedykker-kurs

\tTo slangedykkerkurs er 
gjennomført med til sammen 
24 elever. Kursets målsetting 
er å gi eleven opplæring med 
overflateforsynt dykkerutstyr 
(KMB) til 50 m med luft. 
Kurset varer 2 uker og gir 
trening i OD 02 og hånd- 
drevet verktøy. Etter kurs ble 
elevene fordelt til Olavsvem 
(Tromsø), Karljo-hansvem 
(Horten), eller ved Haakons
vern (Bergen). Ved operativ 
avdeling vil opplæringen
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dykkehistorien samt at knytte nye kontakter 
til selskabet.

Dykkehistoriske udstillinger er en 
væsentlig del af selskabets aktiviteter. 
Sådanne udstillinger er blevet muliggjort 
ved omfattende donering af dykkemateriel 
og dokumenter til selskabet fra selskabets 
medlemmer. Uden disse donationer kunne 
udstillingeme ikke opbygges. Selskabet står 
netop for at arrangere en dykkehistorisk 
udstilling ved udstillingen Dive'n'action i 
Odense Congress Center den 10. - 12. marts 
2000. Ved denne udstilling vil selskabet i 
samarbejde med Søvæmets Dykkerskole 
udstille og dykke med tungdykkerudstyr, 
iltapparater, blandingsgasapparater og 
trykluftapparater af såvel gammel som ny 
konstruktion. Dykningeme foregår i en stor 
tank, hvor publikum gennem vinduer i 
tanken kan følge dykkerne.
Senere på året - i august - deltager 
Dykkehistorisk Selskab sammen med 
Søvæmets Dykkerskole i totalforsvars- 
udstillingen Action 2000 på Flådestation 
Holmen i København.
Selskabet arrangerer også en årlig Dive-In, 
hvor medlemmeme kan få lejlighed til at 
præsenterer deres gamle dykbare udstyr i de 
rette omgivelser - i våndet. Dive-In har vist 
sig meget populære, her sker en livlig 
udveksling af erfaringer, og her knyttes 
mange værdifulde kontakter.
Arrangementet, som afsluttes med en 
grillmiddag, tager i stor grad sigte mod at 
pleje det sociale aspekt.

Udover udstillinger og Dive-In foregår 
medlemskontakten ved møder, ekskursjoner 
og udgivelse af Dykkehistorisk Tidsskrift. 
Dykkehistorisk Tidsskrift, af hvilket der er 
udgivet 9 numre, udkommer 3 gange årligt. 
Tidsskriftet beskriver selskabets aktiviteter, 
samt formidler den viden som selskabet 
opsamler, og anden viden som kan under
bygge den historiske interesse. Tidsskriftets 
emneudvalg er bredt, og omfatter person- 
relaterede beretninger, tekniske 
afhandlinger og historiske tidsbilleder.

her eller i udlandet, inden et passende 
udvalg kunne samles til glæde for vore 
efterkommere. Vi skulle også forhindre, at 
materiel og dokumenter i uheldigste tilfælde 
blev kasseret af intetanende. Endvidere ville 
vi arbejde for etableringen af ef’Dykningens 
Museum" - evt. i tilslutning til et eksis
terende museum eller et undervands-præget 
eller maritimt center. Udover det rent 
historiske fonnål, var vi enige om, at 
selskabet også skulle have et væsentligt 
socialt aspekt, som kunne gøre selskabet til 
et samlingspunkt for personer med interesse 
for dykningens mange facetter.

JOL

DYKKEHISTORISK
SELSKAB

Sven Erik Jørgensen er 
sekretær i Dykkehistorisk 
Selskab i Danmark. Han har 
sendt oss denne meget 
interessante artikkelen om 
dykkingens historie i vårt 
naboland.

Sven Erik Jørgensen

Dykkehistorien er bl.a. skabt af de 
mænd som med entusiasme, pioner
ånd og opfmdsomhed har formået at 

skabe eller anvende den teknik, det udstyr 
og den viden, som gør det muligt for 
mennesket at færdes under våndet, hvad 
enten fonn ål et er af erhvervsmæssig, viden- 
skabelig, militær eller rekreativ karakter. 
Desværre er kun en yderst begrænset del af 
denne spændende historie beskrevet. Meget 
af historien, eller nøglen til historien ligger 
gemt i det gamle dykkerudstyr, i gamle 
dokumenter og ved de personer, der findes 
rundt om i bl.a. Danmark.

Med det mål for øje at afdække og 
dokumentere dykningens historie i Danmark 
besluttet en gruppe historisk interesserede 
dykkere i 1995 at arbejde hen imod stiftelse 
af et dykkehistorisk selskab. Gruppen var 
inspireret af Dansk Sportsdykkerforbunds 
stifter Kai Estrup, som havde kontakt til det 
engelske Historical Diving Society og som 
talte vannt for ideen. Vi var fra starten klar 
over, at vi var kommet sent i gang, og at 
meget materiel og mange dokumenter var 
gået tabt - men beder sent end aldrig.

Gennem mange drøftelser blev formålet 
lagt fast. Selskabet skulle primært arbejde 
for at bevare vor dykkehistoriske arv for 
eftertiden, samt i videst muligt omfang at 
opspore, identificere, registrere, bevare og 
vedligeholde genstande og arkivmateriale, 
der vedrører den danske dyknings historie, 
herunder også materiel og dokumenter som 
senere kunne blive af historisk interesse.
Det stod os klart, at vi, på baggrund af den 
tiltagende interesse for den rent materielle 
side af dykkehistorien, om muligt skulle 
forhindre, at historiske effekter og 
dokumenter forsvandt til private samlinger

*,
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Forfatteren med Draeger tauchretter T2 fra 
1942 ved Dive-in i Kertelsminde i 1998

Arbejdet skred målrettet og hurtigt frem, 
og den 17. november 1996 blev Dykke
historisk Selskab stiftet i Ebeltoft. Bag 
selskabet stod et bredt udsnit af personer, 
institutioner og firmaer med tilknytning til 
den militære, den viden- 
skabelige, den civile og 
den rekreative dykning i 
Danmark. Selskabet blev 
stiftet med 34 medlemmer.
Siden er medlems-antallet 
vokset til 165, og vi kan 
med glæde notere os bl.a. 
flere norske medlems- 
skaber.

Fra selskabets start, er 
vi blevet mødt med 
velvilje alle steder hvor vi 
har henvendt os. Er særlig 
stor, og uundværlig, 
opbakning har vi fået fra 
Det Danske Søvæm, med 
hvem vi har et 
fortræffeligt samarbejde.
Udover at afdække dykkehistorien, har 
Dykkehistorisk Selskab flere aktiviteter, 
som henvender sig til medlemmeme og 
også til offentligheden. Disse aktiviteter har 
til fonnål at formidle kendskab til

Klargjøring af 2-boltudrustning til dykking 
ved totalforsvarsmessen Action 99 i 
Herning 1999

Der pågår et stadigt arbejde med at afdække
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tilgangsventilen. Hjelmen vejer kun 9,8 kg 
og er således knap halv så tung som de 
senere traditionelle tungdykkerhjelme. 
Umiddelbar synes hjelmen ud fra oven
stående at kunne dateres til midt i 1800- 
tallet.

hjelmen, der er meget gammel og kan være 
den første hjelm, som Søvæmet hjemkøbte i 
1847 fra England. I 1998 undersøgt Philip 
Nathansen, Henning Friis Andersen og Sven 
Erik Jørgensen fra selskabet hjelmen, og 
udarbejdede på baggrund af undersøgelsen 
en rapport, der er blevet sendt til flere 
eksperter rund om i verden. Endvidere har 
Historical Diving Times i 1999 bragt en 
artikel af Sven Erik Jorgensens om hjelmen. 
Disse forsøg på identifikation har medført 
flere henvendelser men har ikke ført til en 
identifikation.

At hjelmen ikke umiddelbart lader sig 
identificere, gør den mere spændende. Har 
DYKKENYTTs læsere oplysninger om 
hjelmen, vil vi meget geme høre om disse.

den danske dyknings historie. Arbejdet er 
inspirerende, og giver mange kontakter i 
Danmark og i udlandet. Historien er dog 
ikke umiddelbar tilgængelig, og vi arbejder 
konstant på flere opgaver. At området er 
stort, mindes vi konstant om, da hver 
afdækning af en del af historien også åbner 
vores øjne for andre facetter af historien 
som kræver en undersøgelse.

Den stigende globale interesse for 
dykkehistorien medfører, at det dykke- 
historiske netværk udvider sig hastigt. I 
øjeblikket er der registreret dykkehistoriske 
selskaber i England, Italien, Sverige, Syd 
Afrika, Australien, Canada, Mexico, 
Tyskland og Danmark. Dykkehistorisk 
Selskab har kontakt til disse selskaber, samt 
til flere enkeltpersoner i lande hvor der 
endnu ikke er stiftet egentlige selskaber.

Svitzers hjelm
På gavlen af Svitzers tidligere hovedsæde i 
Kvæsthusgade i Nyhavn (Københvan) 
findes indmuret en original åben hjelm af 
tilsvarende type som Dykkerskolens. 
Hjelmene er ikke helt identiske, men det er 
kun nuancer, der adskiller dem. F.eks. er 
kanten af brystpladen bukket opad, og 
messingøjeme for fastgørelse af blyet er 
loddet på hjelmen. Dette kan være sket da 
hjelmen skulle anbringes på gavlen.
Svitzer indkøbte deres første dykkerudstyr i 
1842. Tidligere ansatte i Svitzer kan oplyse, 
at det altid har heddet sig, at hjelm der er 
indmuret i gavlen, er Svitzers første hjelm.

Skriv til Sven Erik Jørgensen, 
Kirsebærvej 5, DK-84 71 Sabro eller 
email til rieosseidipostS. tele, dkUidentificeret åben hjelm på 

Søværnets Dykkerskole
En af selskabets opgaver, der har stået uløst 
siden selskabets start i 1996, drejer sig om 
identifikation af en meget interessant åben 
hjelm, som findes på Søvæmets 
Dykkerskole. Der har været gjort mange 
forsøg på at identificere hjelmen - men uden 
held. Da jeg nu skriver til læsere i Norge, 
vil jeg benytte denne enestående chance til 
at forhøre, om der skulle være hjælp at 
hente i Norge.

Beskrivelse af hjelmen
Hjelmen er af den åbne type med 3 vinduer. 
At hjelmen er åben vil sige, at den ikke er 
fastgjort til en tæt dykkerdragt, men at 
luften i hjelmen står i åben forbindelse med 
våndet og bobler ud under hjelmens kant. 
Canvasjakken, som har holdt hjelmen fast 
til dykkerens overkrop, er stadig intakt og 
fastsyet til brystpladen. Det forreste vindue 
er sidehængt og med plan glas. Sidevinduer 
derimod er med konveks (krumt) glas. Det 
sidehængte vindue blev patenteret i 1862 af 
Samson Barnett i London (jf. John Bevans 
artikel i Historical Diving Times: Hunt the 
Helmet). Sidevinduer af konveks glas, som i 
øvrigt giver er dårlig udsyn, var almindelig 
på hjelme op til ca. 1880, hvorefter de blev 
erstattet af plane glas.
Hjelmen inch brystplade og forstærkningen 
af brystpladens kant er udført af kobber. 
Lufttilgangsventilen og montagen for 
vinduer er af messing. Hele hjelmen er 
fortinnet og udvendig malet mat sort.
Et læderbælte er fastgjort omkring hjelmens 
hals. 4 messingøjer er fastgjort til bælte. 
Messingøjeme har været anvendt til 
fastgørelse af bryst- og evt. rygbly, som det 
kan ses på Svitzer-hjelmen der beskrives 
senere. Det samme princip for fastgørelse af 

blyet ses også på en illustration 
af John Deanes hjelm i 
Magazine of Science fra den 
25. juni 1842.
Inde i hjelmen leder 3 
luftkanaler luften hen over 
vinduerne, for at holde disse 
dugfrie.
Det er særligt værd at 
bemærke, at lufttilgangs
ventilen er uden kontraventil. 
Den manglende kontraventil 
udgør en stor risiko for 
dykkeren, der ved brud på 
slangen eller fejl i pumpen, 
risikerer at få hjelmen fyldt 

med vand. Kontraventilen blev indført i 
1843 og blev hurtig udbredt. Hjelmen har 
ingen stempler som kan tjene til identifik
ation, men kun et ”X” stemplet i luft-
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Hjelmen der er indmuret i gavlen af Svitzers 
tidligere hovedsæde / Kvesthusgade i 
Nyhavn, København

i f Et gammelt postkort
Et gammelt postkort, som tilhører Svend 
Hessing, barnebarn af Peter Hansen- 
Hessing (opfinderen af den danske 2-bolt 
hjelm), viser en hjelm, som synes at være 
identisk med Dykkerskolens hjelm. 
Postkortet er udgivet af Alex. Vincents 
kunstforlag, og afsendt fra Danmark den 23. 
maj 1907, af Peter Hansen-Hessings datter 
Ingeborg til styrmand Gustav Hansen på 
barken Katholm i Hamburg. Ingeborg har 
på brevkortet skrevet: ”Du kender vel 
manden på billedet”. Der henvises her til 
dykkeren på postkortet, som er Peter 
Hansen-Hessing. Postkortet kan vise, at 
hjelmen blev anvendt i 1907, men kortet 
kan også vise en rekonstruktion. Peter 
Hansen-Hessing fik udtaget tysk patent på 
2-bolthjelmen i 1907.

Hjelmen med kanvasskjorte 
Dykkerskolen og Dykkehistorisk Selskab 
har gjort flere forsøg på at identificere
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hjelm, der står på Søvæmets Dykkerskole. ■af Sadlers åbne hjelme har tilsyneladende 
overlevet, med mindre det er en Sadler

Særlige forhold ved hjelmen
Særlig karakteristisk er hjelmens form og 
udformningen af sidevinduemes rammer. 
Hjelmen fonn er sfærisk-cylindrisk med en 
affladet top. Den samme fonn ses på en 10- 
bolt hjelm produceret omkring 1846 af W. 
F. Sadler i London (illustreret i John Bevan: 
The Infernal Diver).
Udformningen af sidevinduemes montage 
er identisk med vinduerne i W.F. Sadler 
hjelmen. Den samme udformning er også 
anvendt på de danske 2-bolt hjelme, der 
blev produceret på Holmen.

Dykkerskolens hjelm har flere 
lighedspunkter med Sadler hjelmen, og det 
vides, at Sadler i 1939 producerede åbne 
hjelme, og at disse blev anvendt sammen 
med John Deanes åbne hjelm ved 
nedsprængning af det engelske orlogsskib 
Royal George ved Spithead i England. 
Sadlers åbne hjelm blev anvendt ved dette 
arbejde, til den i 1840 blev fortrængt af 
August Siebes lukkede dykkerdragt. Ingen

" - r-
V- * • 'Yxlvi'oo^

vsjwv V s, V
V \

C

JUf i V j;

VI
å*
_• *■

Det gamle postkort

Skulle nogle af vores norske kolleger ønske yderligere oplysninger om Dykkehistorisk Selskab eller ønske at blive medlem, 
kan vi henvise til vores hjemmeside på adressen: http://homeO.inet.tele.dk/dhsnet eller kasserens email: 
gb rosefipost 9. tele, dk

SRJV- operasjoner i 1999
Joar Gangenes / Magne Vågslid, SRJV

Stolt Rockwater Joint Venture (SRJV) er et samarbeid mellom Stolt Offshore AS og Halliburton (Rockwater). Hensikten er å gi våre 
kunder ressurser og fleksibilitet innenfor “morselskapenes” kapasiteter. Det er i hovedsak tiltenkt med bemannede undervannsoperasjoner 
som basis, men også den ubemannede delen er blitt større etter som årene har gått.
Kontrakten administreres av Statoil, men både Norsk Hydro og Saga har knyttet seg til. 1 1999 ble også Esso Norge knyttet opp mot 
kontrakten. Når det gjelder Dykke aktiviteter for 1999 har den vært preget av en del “ad-hook” operasjoner, og vi har sett en stor 
samarbeidsvilje mellom operatørene for å utnytte ressursene best mulig. Dette er veldig positivt og vi som kontraktører far samkjørt flere 
operasjoner under en planlegging, som totalt gir bedre utnyttelse av ressurseme.
Vi har drevet med sveiseoperasjoner helt fra strandsteinene ved Kårstø for Europipe 2 til stigerørsinstallasjoner ved Statfjord B og videre 
inspeksjons dykking for flere operatører. Disse varierte arbeidsoppdragene har gitt oss som utførende part utfordringer og interessante 
løsninger både når det gjelder sammensetting av personell ombord på fartøyene og planlegging. Ikke minst skifte av plan har gitt 
utfordringer. Følgende bemannede operasjoner har hatt 1999 som årstall:
Regalia

Statoil
Norsk Hydro

Sveiseoperasjon med PRS Habitat, Europipe 2 ved Falkeidflæet ved Kårstø 
Sveiseoperasjon med PRS Habitat, Oseberg operasjon

Seaway Pelican
• Nybro T, Installasjon av beskyttelse for Eurpipe 2 ved kryssing av ledning
• Siri Lastebøye, kople slange tilbake til normal
• RFO aktiviteter Europipe 2, Pigging og Testing
• Loke tie-in. Utskifting av en rørledning på Loke bunnramme. I tillegg til 

normal oppkobling av flenser, ble MATIS flenskopbler brukt
• Snorre B - StatF B, Sigerørs installasjon ved StatfjordB
• Bellmouth StatFA, Installasjon av intrekkings sluse Statfjord A
• Europipe 2 welding, PRS sveisehabitat Dansk Sektor
• Snorre RSTC, installasjon av inntrekkings kobling for fleksibel stigerør
• Balder, reperasjon av lekkasje på bunnramme
• Varg, Fjerning av rør og skrot
• Statfjord B OLS, utskifting av kontrolpod.

Statoil
Statoil
Statoil

Statoil
Statoil
Statoil
Statoil
Saga
Esso
Saga
Statoil

Totalt har SRJV utført ca 34000 metningstimer for 1999, ca 2000 manntimer i vann og ca 500 timer i Habitat. Disse timene inkluderer 
også operasjoner som er utført på dansk sektor. I tillegg kommer de operasjonsdata Stolt Offshore, Rockwater og Coflexip Stena 
Offshore har utført for 1999.
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FAGDYKKING
ALLE TYPER DYKKEROPPDRAG

VANN & AVLØPSLEDNINGER

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

UNDERVANNS ANLEGG

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

SKIP & RIGGER
0?

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

FISKEOPPDRETT

• Levering/utsetting av forankringslodd (max. 12 tonn)
• Levering/montering av fjellbolter (opptil 0 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 til større anleggsarbeider og entrepriser.

Ta kontakt for mer informasjon.

IMC/JDMNGf
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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Fra Dykkeseminaret 1999
Foredrag holdt av 
Einar Wold Svendsen

Statoils dykkestrategi
dykkeoperasj oner.Aktuell strategi hva er forventet behov framover? 

hvordan ser markedet ut?
er det andre forhold eller utviklings

trekk som bør inn i vurderingene?

tatoils aktiviteter i forbindelse med 
utvinning av olje og gass på norsk 
sokkel og med transport av 

produktene gjennom transportrør til 
kontinentet medfører som kjent en god del 
dykking; faktisk er opp i mot 50% av 
dykkeaktivitetene i norsk petroleums
virksomhet i Statoil regi. Likeledes 
forekommer der utstrakt bruk av dykkere i 
forbindelse med arbeid på og ved Statoils 
mange anlegg langs norskekysten, for 
eksempel Kalstø, Kårstø, Mongstad, 
Kollsnes og Tjeldbergodden for å nevne 
noen.

Det faktum at vi er avhengige av denne 
tjenesten, fører til at vi må ha en strategi 
innen området, og Statoil har følgelig vært 
kjent som en aktiv part i miljøet.
Vi har sålangt sikret tilgang på kvalifiserte 
ressurser på følgende måter:

Utaskjærs dykking 
Beredskaps-/rammekontrakt med en 
leverandør. Det meste av denne type 
dykking foretaes gjennom denne 
kontrakten, selv om noe settes ut til andre 
leverandører. Beredskapen omfatter 
dykking og rør-reparasjoner til et max 
vanndyp på 360 meter.
Innaskjærs dykking
Vi prekvalifiserer et antall leverandører og 
distribuerer listen over de prekvalifiserte til 
ansvarlige ved de forskjellige anlegg. 
Tilbydere til de forskjellige jobber plukkes 
fra denne listen.

Når det gjelder dybdebegrensninger er 
Statoil's strategi at valg av intervensjons- 
metode, bemannet eller ubemannet, i dybde- 
området 0-180 msw skal skje ut fra kost
nadsmessige vurderinger. Bemannet inter
vensjon dypere enn 180 msw skal ikke 
planlegges, men skal være tilgjengelig i 
beredskapssammenheng.

s Dokumentasjon
AR007 er det dokument som i dag drar opp 
strategien og plasserer ansvar for dykkingen 
i Statoil konsernet. Følgende utdrag fra 
dette dokumentet viser noen av de krav som 
stilles når det gjelder rekvirering, 
organisering og gjennomføring av 
dykkeoperasj oner. Sitat:
• R&U er gitt et konsernansvar for 

oppfølging av bemannede undervanns- 
operasjoner som ivaretas av en fag- 
ansvarlig enhet. Alle bemannede 
undervannsoperasjoner skal meldes til 
fagansvarlig enhet snarest etter at behov 
er identifisert, og før kontrakter er 
inngått.

• Fagansvarlig rådgiver skal, sammen 
med Statoils dykkemedisinsk ansvarlig 
lege (§ 86 legen) påse at planlegging, 
gjennomføring, rapportering og 
erfaringstilbakeføring blir ivaretatt i 
henhold til relevante myndigheters og 
Statoils krav.

• Dette gjelder også der hvor ubemannet 
intervensjon er valgt, men hvor bemannet 
intervensjon inngår som alternativ 
intervensjonsmetode og/eller beredskap.

• Gjennomføring av undervanns
operasjoner.

• Gjennomføring av rørlegging og 
undervannsoperasjoner skal primært 
søkes dekket gjennom inngåtte 
rammeavtaler.

• Før rørlegging, bemannede og kritiske 
ubemannede undervannsoperasjoner 
utføres skal det gjennomføres risiko- og 
sikkerhetsvurderinger. Avhengig av 
kritikalitet på operasjonen skal risiko
analyser, som for eksempel HAZOP, 
FMECA, HAZID, SJA etc., gjennomføres 
i samsvar med konsern- og myndighets
krav. Analysene skal omfatte alle forhold 
som er relevante fra planlegging, 
gjennomgang av kontrollplaner, prose
dyrer, verifikasjoner og gjennomføring av 
den konkrete operasjonen, sitat slutt.

Avviklingsstudien
Sist det ble gjort en grundig studie av frem
tidige behov for dykking i Statoil var i 
1995. Studien den gang var i stor grad utløst 
av de foregående års tildels sterke 
meldinger fra enkelte forskere om at 
dykking i seg selv, uansett metode og 
prosedyrer, er helseskadelig for dykkeren. 
Til tross for iherdige forsøk fra andre i 
forkningsmiljøene på å moderere disse 
uttalelsene, fikk dette inntrykket feste seg i 
toppledelsen i flere av oljeselskapene, med 
den følge at dykking ble betraktet som fy- 
fy. For Statoils vedkommende ble et brev 
fra en av de aktuelle forskerne, stilet til 
konsernsjefen og med kopi til diverse 
myndigheter. Det var tungen på vektskålen. 
Beskjeden om å avvikle Statoils behov for 
dykking ble gitt. Derfor fikk også den 
behovsanalysen som ble igangsatt i 1994 og 
sluttført i 1995 navnet "Avviklingsstudien". 
Studien konkluderte som følger.:

• Analysene viser at en total avvikling av 
hyperbar bemannet intervensjon ved 
utvikling og samordning av ubemannet 
og monobar teknologi i Statoil ikke synes 
realistisk på det nåværende tidspunkt.

• Dykking vil primært bli benyttet i 
forbindelse med legging av nye rør- 
ledninger og de tilhørende hyperbare 
sveiseaktivitetene. Hyperbar sveise- 
operasjon framstår som en spesielt kritisk 
oppgave for en eventuell avvikling av 
dykking som intervensjonsmetode. 
Utfordringen i framtiden vil hovedsakelig 
være å utvikle en dykkerløs teknologi ved 
sammenkobling av rørledninger, dersom 
bruk av dykkere skal reduseres 
ytterligere.

• Utskifting av stigerør på "gamle felt" 
vurderes også som en oppgave med så 
mange komplekse arbeidsoperasjoner at 
en ROV-basert gjennomføring uten 
assistanse av dykkere ansees som lite 
sannsynlig. Utfordringen kan være en 
tidkrevende utvikling av verktøy og nye 
løsninger vedrørende stigerørsteknologi.

• Et tredje kritisk område for avvikling 
av dykking er reparasjoner av elementer i 
undervannsinstallasjoner så som ventil- 
stasjoner og satelitter.

Organisering
For å følge opp aktivitetene og påse at de 
utføres i henhold til myndigheters og interne 
krav, har en valgt å pålegge organisasjons
enheten R&U (Rør og Undervannsystemer) 
et konsernansvar for dykking. Her er 
rådgiver, bemannede undervannsopera
sjoner tillagt fagansvar og ledelse av et 
faglag, dykking som skal ivareta opp
følgingen. Faglaget består i dag av tre senior 
ingeniører i tillegg til leder, men disse har 
også andre oppgaver i tillegg til å følge opp

Pågående strategi-arbeid
Statoil har funnet det nødvendig, i løpet av 
1999, å gjøre en oppgang på-den aktuelle 
strategi. Spørsmål en i denne sammenheng 
naturlig nok søker svar på, er bl.a.
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2000 forventes en aktivitet omtrent som i 
1998 (i.e. 70 - 80 DSV døgn). Norsk 
Hydro, som vi samarbeider med i denne 
sammenheng, har planer om en del rør- 
sammensveising i perioden 2001 - 2006.

• Forventer et varierende aktivitetsnivå 
når det gjelder drifts/beredskaps- relatert 
dykking. Erfaringsmessig ligger denne 
aktiviteten på fra 20 - 40 DSV døgn pr år.

• Der er ikke behov for dykking i for
bindelse med installasjon og/eller drift 
dypere enn 180 msw etter år 2000 slik 
planene nå foreligger.

• Der er behov for dykkebasert 
reparasjonsberedskap for eksport- 
rørledninger > 180 msw inntil akseptabel 
beredskap basert på ubemannet installer- 
bare mekaniske koblinger er opprettet for 
alle aktuelle rørdimensjoner/ vegg- 
tykkelser. (DRT - prosjektet).

• Der er et potensiale, men lav sann
synlighet, for hendelser som nød
vendiggjør bemannet dykking subsidiært 
nedstengning av undervannskomponenter 
/ funksjoner > 180 msw etter år 2000.

• Dykkeleverandør dekker ikke hele 
kompetansebehovet innen dykking. Vi 
trenger i tillegg å opprettholde kompe

tanse innen dykketeknologi og medisin
etablert på NUI og ved SINTEF/ UNIMED.

Markedet• Tilgang til enkelte av arbeidsstedene er 
et viktig begrensen-de element for bruk 
av ROV'er. Dette gjelder spesielt eldre 
produksjonssys-temer.

• Teknologiutvikling kan resultere i at 
det totale volum av dykkeoperasjoner blir 
drastisk redusert innen dette århundret.

• Dykkernes helse må prioriteres innen 
forskning og utvikling i dykketeknologi.

Leverandørsituasjonen innen dykking på 
norsk sokkel har vært mer eller mindre 
konstant siden opprettelsen av Stolt 
Rockwater Joint Venture, i anledning 
fornyelse av Statoil's beredskapskontrakt 
for undervannsintervensjon i 1996. Joint 
ventur'et, de to moderselskapene SCS og 
RW (Halliburton) samt i noen grad Stena 
Offshore har vært eneste aktører. Det ser ut 
til at denne situasjonen vil fortsette, med det 
forbehold at hvis aktiviteten minker ytter
ligere, vil nok Stena være lite interessert i å 
opprettholde sin posisjon. Øker derimot 
aktiviteten, vil Stena posisjonere seg og 
DSDN nok vurdere tilstedeværelse. Lite 
tyder imidlertid på en økning, i følge sig
naler fra andre operatører.

Disse konklusjonene hadde som effekt at 
det ble lagt vekt på å begrense, men ikke 
avvikle bruken av dykkere i Statoil. 
"Farlige" operasjoner ble søkt ivaretatt med 
ROV, og operasjoner som med fordel kan 
gjøres ubemannet, prismessig eller av andre 
grunner, ble likeledes overtatt av ROV'er.

Ny behovsanalyse
Det ble så i 1999 gjennomført en ny 
behovsanalyse for å se om noe har skjedd 
som gir grunn til revurdering av strategien. 
Analysen konsentrerte seg først og fremst 
om dybdeområdet > 180msw, men så også 
generelt på dykking i forbindelse med ut
bygging og drift. De overodnete konklu
sjonene er som følger:
• Forventer lav aktivitet innen sammen- 

sveising av rør og andre utbyggings- 
relaterte aktiviteter etter år 2000. For år

Andre forhold
Nytt regelverk er under oppseiling og en ny 
NORSOK standard for bemannede 
undervannsoperasjoner er godkjent og på 
veg inn som erstatning for OLF's 
retningslinjer. Her er noen forandringer som 
kan fa konsekvenser for detaljer i strategien, 
spesielt relatert til dybder, idet enkelte 
kostnadsdrivende elementer ved den 
"magiske" 180 meter grensen, vil bli flyttet 
til 250 msw. ■

Kompensasjon til nordsjødykkere
greier å skaffe mer ressurser til denne nye 
oppgaven.

Vi anser det viktig at leserne orienteres 
om hvor saken står i øyeblikket, og at man 
benytter sine organisasjoner til eventuelle 
innspill. Høringsfristen til Sosial-og 
helsedepartementet er 1. april, så vent ikke 
for lenge med eventuelle kommentarer. ■

Oljeindustriens Landsforening, Oljear
beidernes Fellessammenslutning, Norges 
Rederiforbund, Rikstrygdeverket, Olje
direktoratet, Statens Helsetilsyn, Haukeland 
sykehus, Norsk Oljemuseum, Finans
departementet, Justisdepartementet, Olje- 
og energidepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet samt Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet.

Høringsnotatet foreslår følgende 
hovedretningslinjer:Det kreves at søkeren 
mottar uførepensjon, attføring eller 
rehabilitering. Det kreves arbeid i 
petroleumsvirksomhet i minst tre år før 
1990, eller at helsesvikten kan knyttes til en 
eller flere hendelser med risiko for helse
skader under dykking i petroleums
virksomheten før dette tidspunktet.
Det foreslås et engangsbeløp oppad 
begrenset til kr. 200.000 - avhengig av 
uførhetsgrad. Det må søkes om kompen
sasjon innen tre år etter at ordningen er trådt 
i kraft, og det foreslås fra 1. juli 2000.

Det foreslås at administrering av en slik 
ordning med kompensasjon foretas av 
trygdeetaten ved et fylkestrygdekontor, med 
klageadgang til Rikstrygdeverket.

Vi har etablert et utredningsprogram 
ved Yrkesmedisinsk avdeling. Det ligger nå 
søknader inne til utredning ved avdelingen. 
Disse regner vi med vil være ferdig utredet i 
løpet av året, eventuelt tidligere dersom vi

Leif Aanderud, Haukeland sykehus

forrige utgave av Dykkenytt refererte vi 
kort at Haukeland sykehus etter oppdrag 
fra Sosial- og helsedepartementet hadde 

utarbeidet en utredning om hyilke typer 
yrkesskader som skal gi grunnlag for yrkes- 
skadeerstatning. Arbeidsgruppen som har 
utført oppdraget var satt sammen av leger 
og psykologer ved Haukeland sykehus og 
fra Sjøforsvaret. Innstillingen ble levert 
Sosial- og helsedepartementet våren 1999.

Alle trygdekontorer fikk i juni 1999 
melding fra Sosial- og helsedepartementet 
om å henvise personer med mulig dykker- 
sykdom til Haukeland sykehus for 
vurdering. Departementet har også tatt 
initiativ til at dykkere gis mulighet for å fa 
tatt opp tidligere avslagssaker, slik at de får 
det de måtte ha krav på etter folketrygd
loven. Tryderettighetene har man uansett, 
men i tillegg har departementet foreslått en 
kompensasjon til dykkere som har vært 
utsatt for helserisiko og som innebærer 
ytelser fra folketrygden. Størrelsen på 
kompensasjonen har ikke hørt inn under 
arbeidsgruppens mandat.

Forslag til kompensasjon er nå fremmet 
fra departementet, og et høringsnotat er 
sendt ut 25.01.00 til følgende instanser: 
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

I
L0bleny-

Fra 10. til 23. mars ^ 
gjennomføres et simulert 
dykk til 100 meter på NUI.

Det vitenskapelige 
hovedformål er å måle 
forekomsten av tause 

O bobler når dykkere
utsettes for trykk- 

0° vandringer og når de
dekomprimeres til 

overflaten. Det vil også bli 
gjort undersøkelser av 
funksjoner knyttet til 

nevrologi, ØNH, kardiologi 
og balanse.

I tilknytning til dykket vil 
det bli lagt inn en hyper- 
bar beredskapsøvelse.

ooo
o
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Dykkeoperasjoner for Statoil
Erfaringer fra 1999 / planer for 2000

Som en motytelse for denne prekvalifi- 
seringen krever vi to ting, nemlig at de skal 
leve opp til myndighetenes og våre interne 
krav, samt at de i forkant skal informere 
dykkeseksjonen i Statoil om jobber de blir 
bedt om å utføre for Statoil. De aller fleste 
leverandørene står ved disse løftene. Noen 
få gjør det ikke. Det kan hende det svarer 
seg å gjøre som avtalt i fremtiden.

på NORNE FPSO'en. Disse jobbene ble 
taklet raskt og effektivt gjennom vår bered- 
skapskontrakt med SRJV.

Einar Wold Svendsen, Statoil

Dykkeaktiviteter i 1999
Året 1999 ble et nytt, travelt år for oss som 
steller med dykking i Statoil. Europipe 2, 
den andre ledningen fra Norge til Tyskland 
(Domum) var den som krevde mest 
oppmerksomhet. Rørleggingen her var 
sterkt forsinket på grunn av diverse pro
blemer med det nye rørleggingsfartøyet til 
AllSeas, "Solitaire". Dette førte til en opp
jaget, stadig skiftende tidsplan, samt tre 
isteden for to hyperbare rørsammen- 
koblinger.

Innaskjærs
Der har vært relativt stor aktivitet inna
skjærs i år, spesielt i forbindelse med 
rørlegging, Europipe 2 på Kårstø, og Bokn, 
Åsgård i Karmsundet, Vestprosess ved 
Mongstad og diverse arbeider knyttet til 
Kårstø Utbyggingsprosjekt. Det årlige 
inspeksjonsarbeidet på betongkulverten for 
Statpipe ilandføring på Kalstø (Karmøy) har 
gått sin gang, i år med ny leverandør; 
Neergård A/S. Tidligere har dette arbeidet 
vært gjort av Stolt Comex Seaway. Vi i 
Statoil ser det som et gjennombrudd for 
innaskjærsselskapene at vår nye kontrakts
partner her ble en tradisjonell innaskjærs 
entreprenør. - Gratulerer!

Erfaringer
Fleksibilitet
Til tross for svært store krav til fleksibilitet 
for å kunne takle den hele tiden skiftende 
tidspanen i EP 2 prosjektet ble oppgavene 
utført sikkert og profesjonelt. Selv om 
forskyvningene i tidsplanen fikk store 
konsekvenser, som f.eks. at Regalia måtte 
erstattes av Pelican som tie-in fartøy og 
Eagle som løftefartøy i forbindelse med de 
to sveisene i dansk sektor, ble disse taklet til 
Statoils tilfredshet. Europipe 2 var i drift 
som forutsatt og leverte sin første gass på 
det tyske markedet 1 oktober 1999 i hen
hold til avtale inngått for flere år siden.

Europipe 2
Dykkeaktivitetene innenfor prosjektet kan 
listes som følger:

Vi er
imidlertid ikke 
like fornøyd 
med alle som 
leverer 
innaskjærs 
dykketjenester 
til oss. Jeg 
skal ikke 
nevne navn 
her, men det 
foregår 
dykking i 
Statoil regi på 
Mongstad og 
på Stord som 
vi vet om og 
som vi regi
strerer at går 
på tvers av 
krav stilt både 
av myndig
heter og 
Statoil.
Vi i dykke
seksjonen i 
Statoil har kun 
en rådgivende 
rolle overfor 
våre pro

sjekter, de kan velge å følge våre råd eller la 
vær, men blir selvsagt stående svært alene 
dersom en ulykke skulle skje. Personell i 
prosjektene har oftest svært lite rede på 
dykking og Statoils ’’policy” på området og 
gjør da kanskje disposisjoner på grunn av 
uvitenhet. Derfor har vi prøvd å alliere oss 
med leverandørene og gjennomført 
prekvalifisering av flere. De kommer på en 
liste over godkjente leverandører som så blir 
de eneste som gies anledning til å by på 
jobber for Statoil.

Fartøy / 
installasjon

Aktivitet

Pelican ble brukt- forberedende arbeid for kryssing av rør i 
dansk sektor.

Leverandører
Det "tunge", dypere arbeidet, altså 
metningsdykkingen, samt beredskaps
oppgavene, ble som vanlig utført av vår 
kontraktspartner Stolt Rockwater Joint 
Venture med fartøyene Regalia og Pelican. 
Dykketjenestene på Bar 331 og SEMAC 1 
ble levert av Rockwater ltd., Aberdeen mens 
dykkingen fra Neftegaz 66 ble foretatt av 
våre tysek venner i firma Nordseetaucher 
GMBH.

Regalia ble brukt- hyperbar sveis på Falkeidflæet rett sør for 
Kårstø.

Pelican ble brukt- forberedelser til, og assistanse under RFO- 
(Ready for Operation, i.e. testing av rør) arbeid 
ved begge sammenkoblingsaktiviteter i dansk 
sektor og ved overvannssammenkoblingsstedet i 
tysk sektor

Neftegaz 66 ble 
brukt

Pelican og Eagle 
ble brukt (Eagle 
kun til løfting)

- 2 x hyberbare rørsammenkoblinger i dansk 
sektor Alle har utført en god og profesjonell jobb, 

men vi har lært at utenlandske leverandører 
har vanskeligheter med å leve opp til norske 
krav, spesielt hva angår forebyggende tiltak 
innen helse og helseoppfølging av dykkere. 
Dette vil Statoil ta konsekvensen av i 
fortsetningen.

Bar 331 ble brukt- nedspyling av røret

SEMAC 1 ble 
brukt.

- opphenting av rør for 
overvannssammenkobling

Fartøy
Vi har i 1999 brukt noen fartøy som har 
vært relativt ukjente for oss i allefall i 
dykkesammenheng, f.eks. Neftegaz 66, 
Geofjord i sammenheng med "Jacob 3" og 
BAR 331. Vi kan trygt si at erfaringene var 
svært blandet, Russiske Neftegaz 66 var en 
mildt sagt sjokkerende erfaring hva angikk 
standard på utstyr, fartøy, hygiene og ved
likehold, mens "søsterskipet" Geofjord, 
bygd på samme lest, men nå norskeid, 
framsto som stikk motsatt; velholdt og vel 
fungerende på alle måter. Geofjord i 
kombinasjon med lettbåten "Jacob 3" 
fremsto som en svært god kombinasjon i 
arbeid på Nome i desember. (PS. Visste du 
at "Jacob 3" er oppkalt etter Jacob Nærum,

Loke
Dette var en relativt kortvarig jobb som 
besto i oppkobling av rør/spool/riser på 
Loke platformen. Seaway Pelican ble brukt 
på arbeidet.

Beredskapsjobber
År om annet skjer det ting på en eller flere 
av Statoils installasjoner som krever 
dykking for å bli normalisert. I år var det 
problemer med bøyelastesystemet på SIRI 
feltet i dansk sektor, med OLS B, bøyelaste- 
system på Statfjord og med tau i propellen
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kjent og kjær eks. innkjøper / inspektør / 
lettbåtinnovator fra Haugesund?)

nivå som vi er sikre på sterkt bidrar til gode 
resultater når det gjelder begrensning av 
ulykker.

svarende sammenkobling og stigerørsinn- 
stallasjon. Sløyfen skal kobles til Statpipe 
ved hjelp av "Hot Tap”- teknikken, dvs. at 
man kobler seg på og borer hull uten å 
stenge ned produksjonen/leveransene i 
Statpipe. Denne teknikken ble første gang 
brukt på norsk sokkel i 1998 da Statoil 
utførte en slik operasjon for å gi ESSO 
anledning til å eksportere sin Jotun-gass til 
Europa via Statpipe.
Systemet skal brukes til eksport av gass fra 
reservoarene tilknyttet Gullfaks A og C.

Hendelser
Dette året har vi ikke helt klart å opprett
holde vår gode skadestatistikk, i og med at 
vi fikk et tilfelle av trykkfallsyke under 
dykking fra SEMAC 1 i tysk sektor. 
Metoden var overflateorientert "ikke- 
dekompresjons" dykking med nitrox som 
pustegass og dybde ca. 20 msw. Hendelsen 
var relativt uforståelig i og med at arbeidet 
var moderat, alle prosedyrer ble fulgt 
(elektronisk dybdemonitorering doku
menterer dette) og dekompresjonen som ble 
valgt var svært konservativ (++ både på tid 
og dybde). Men, trykkfallsyke ble konstatert 
og behandling foretatt ombord takket være 
Statoils krav til at kammer alltid skal være 
på arbeidsstedet. Sånt skjer og en kan 
spekulere mye på hvorfor. Kanskje spiller 
dykkerens historikk en større rolle en vi 
normalt tillegger den.

Statoil's filosofi og målsetning på dette 
området er 0 - null - skader på personell og 
utstyr, den eneste mulige og riktige 
målsetning, slik vi ser det. Selv om vi ikke 
helt oppnår målet alltid (hvem gjør vel det 
når vi tenker oss om?) gir en slik målsetning 
inspirasjon til fortsatt fokus på sikkerhet.

Vi har i Statoil god hjelp i rapporterings
systemet "Synergi", en database for 
systematisering av hendelser og meningsfull 
statistisk behandling av data til hjelp i 
arbeidet med å finne fokusområder og 
preventive tiltak.

Vi har dessuten en jobb å gjøre i forbindelse 
med en liten gasslekkasje på en T-stasjon på 
Statfjord, og det planlegges også andre 
aktiviteter i forbindelse med NDT- 
inspeksjon av strukturer.

Totalt forventer vi et aktivitetsnivå på linje 
med 1999, dvs ca 70 DSV døgn.Planlagte aktiviteter i år 2000.

Utaskjers
Det herrens år 2000 blir også et relativt 
travelt år innen dykking i Statoil. Det store 
prosjektet i år blir Gullfaks gasseksport. Her 
skal det innstalleres stigerør på Gullfaks A, 
som skal kobles til en rørsløyfe som går via 
eksisterende Statpipe til Gullfaks C med til-

Innaskjærs
Utover den årlige inspeksjonen på kulverten 
på Kalstø, har vi ingen oversikt over 
planene for innaskjærs-dykking for år 2000

Ellers har vi vært forskånet fra alvorlige 
ulykker og hendelser innen dykking, og vi 
har opprettholdt et svært godt rapporterings-

Aktivitetsutviklingfor overflateorientert-/metningsdykking i Statoils regi i perioden 1994-1999

1600 60000

1400 50000
1200 '

40000 fl1000

■ III 

Hl 

Hill

30000800

600 20000>• :
400 m 10000 n 1111200-II ■ I I I f l

0"0^
1994 1995 1996 1997 199819991994 1995 1996 1997 1998 1999

(pr. 1/9-99)Manntimer i vann Manntimer i metning (pr. 31/7-99)

DYKKENYTT NR 1 2000 23



Dykkerutdanningen går nye veier
Vi har ventet lenge, men endelig kom den - innstillingen fra arbeidsgruppen som har utredet den 

fremtidige dykkerutdanningen. Gruppen har gjort et godt stykke arbeid, som burde gi grunnlag for en 
tidsmessig utdanningsordning med rotter i dagens generelle skolesystem. Utvalget beskriver ikke i detalj 
hva de fremtidige ordningene skal inneholde, men staker ut kursen og begrunner sine vurderinger. At 
innstillingen i den bredt sammensatte gruppen er enstemmig er utvilsomt en styrke og forhåpentligvis et 
tegn på at man har kommet frem tilfornuftige veivalg.

■■■■
i

<Ame-Johan Arntzen, NBU mm
I ll . IPW v-fc-’*4 •,
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L <Oppnevning og mandat

Kirke-, utdannings- og forskningsdepar- 
tementet nedsatte en arbeidsgruppe som 
skulle utrede Statens dykkerskoles frem
tidige virksomhet. Gruppen ble konsti
tuert den 13 mai 1998. I mandatet heter 
det bl a. at arbeidsgruppen skal:
• kartlegge behovet for dykking i 

Norge
• vurdere hvilken opplæring det er 

behov for volummessig, sikkerhets
messig og faglig

• vurdere hvilke oppgaver som skal 
ivaretas, herunder bl.a. trenings- 
fasiliteter for klokkedykking

• vurdere Statens rolle i dykkeropp- 
læringen, herunder vurdere alterna
tive tilknytningsformer for skolen 
(aksjeselskap, bransjeovertakelse 
etc).

• vurdere og kostnadsberegne de øko
nomiske konsekvenser for skolen av 
de forslag den fremmer.

Arbeidsgruppen har bestått av følg
ende medlemmer:

• Anne Berg, gruppens leder, opp
nevnt av KUF

• Gunnar Apelthun, representant for 
Sjøforsvaret

• Torbjørn Erga, representant for 
arbeidsgiversiden innaskjærs (NBU)

• Ole-Johnny Fagerli, representant for 
Statens dykkerskole

• Gunnar Falch, representant for 
Kommunal- og regionaldepartemetet

• Rune Ingebrigtsen, gruppens sekre
tær, oppnevnt av KUF

• Frode Midtgård, representant for 
KUF

• Bjørn Egil Pedersen, representant for 
arbeidsgiversiden utaskjærs 
(IMVA/OLF)

• Leif Sande , representant for arbeids
takerorganisasjonene i bransjen 
(NOPEF)

I oppnevningen står det bl.a. at arbeids-
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Fremtidig utdanning foreslås delt mellom skolen og lærebedrift

har i den forbindelse foretatt en rekke 
studiereiser, hvorav flere til utlandet, for 
å se hvorledes dykkerutdanningen drives 
av andre nasjoner.

Ny utdanningsmodell
Det at mange av de dykkere som utdan
nes i dag ikke har noen yrkesfaglig 
bakgrunn har medført en stor belastning 
for bedriftene i form av tidkrevende 
opplæring og muligheter for skade på 
utstyr. Utvalget peker og på de krav 
som den nye Plan- og bygningsloven 
setter til faglig kompetanse.

Det foreslåes derfor en utdannings
modell hvor dykkingen knyttes opp 
som et supplement til en fagopplæring 
- primært innen bygg- og anleggs- 
fagene. Dykkeropplæringen skal ikke 
gå på bekostning av opplæringen i 
faget. Den forutsettes lagt til den 2- 
årlige læretiden i bedrift, og da i den 
perioden som betegnes som verdiskap
ning i bedrift. Dykkeropplæringen vil 
dels foregå ved Statens dykkerskole, og 
dels som fjernundervisning sammen 
med praktisk dykking i bedriften. Inn
holdet i praksisperioden defineres av 
dykkerskolen, og lærling og lærebedrift 
har et felles ansvar for å dokumentere 
opplæringen. Statens dykkerskole vil 
foreta sluttvurderingen av lærlingen og

grppen bør ha avsluttet sitt arbeide 
innen utgangen av året, dvs. innen 
utgangen av 1998. Oppgaven var imid
lertid omfattende og det ble tidlig klart 
at gruppen trengte vesentlig mer tid for 
å kunne utføre et forsvarlig arbeide.

Bakgrunnsinformasjon
Med tanke på at denne innstillingen 
også skal leses av personer med svært 
forskjellig kjennskap til dykking er det 
lagt vekt på å gi en relativt bred bak
grunnsinformasjon om dykkevirksom- 
heten. Arbeidsgruppen synes å ha løst 
denne delen av oppgaven på en bra 
måte.

Etter innledning, mandat etc kom
mer en beskrivelse av rammebeting
elsene for dykkerutdanningen hvor man 
bl.a. beskriver særtrekk ved bransjen 
såvel innaskjærs som offshore, 
sies litt om forskning, viktige aktører, 
sertifisering etc.

Neste kapittel tar for seg forskjellige 
dykkemetoder og særtrekk ved disse. 
Deretter følger en vurdering om omfang 
og behov for dykkerrelatert personell.

Når det gjelder dagens dykkerutdan
ningen gis det først en beskrivelse av 
situasjonen i Norge, og deretter hva 
man gjør i en del andre land som vi kan 
sammenlikne oss med. Arbeidsgruppen

Her
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utstede dokumentasjon på dykkeropp- 
læringen.
selvforsynt- slange- og hjelmdykkerut- 
styr. Det vil og medføre at man ikke 
lenger ser behovet for anleggsdykker- 
kurs og kl III sertifikat.

Utvalget sier intet konkret om 
hvilke elementer dykkeropplæringen 
skal inneholde ut over de rent sikker
hetsmessige delene. Det står med andre 
ord igjen en del arbeid på dette felt, som 
må utføres snarest, slik at prosessen 
med å få en slik læreplan godkjent kan 
starte.

dykkerskole.
Utvalget tar og opp forholdet til 

Norsk Yrkesdykkerskole. Det kan even
tuelt komme på tale med en samordning 
eller arbeidsdeling.

Konklusjon
I en kort omtale av utvalgsinnstillingen 
har det ikke vært mulig å nevne alle de 
felt som er behandlet. Generelt sett 
synes utvalget å ha levert en balansert 
og god innstilling. Den gir en grei 
bakgrunn for å forstå dykkevirksom- 
heten og de problemer bransjen har uten 
å fordype seg i unødige detaljer. Når det 
gjelder forslaget til ny utdanningsmodell 
hadde det vært ønskelig med en mer 
konkret beskrivelse av hvilke elementer 
utdanningen bør inneholde. Innholdet i 
innstillingen burde gi den nødvendige 
bakgrunn til å gå videre i beslutnings
prosessen med å etablere en revidert 
dykkerutdanning ■

organisasjons- og tilknytningsformer. 
Det er imidlertid vanskelig å tenke seg 
utdanningen drevet på annen måte enn 
gjennom et statlig engasjement. Til
knytning til andre skolemiljøer er drøf
tet, uten at det synes å foreligge argu
menter som kan forsvare en slik 
ordning.

Det betyr ikke nødvendigvis at styr
ing og statlig tilknytning må være slik 
det er i dag. Både stiftelse og forvalt
ningsorgan med særskilte fullmakter 
vurderes som mulige tilknytnings
former. Ifølge utvalget synes den siste 
som et gunstig alternativ. Videre fore
slår utvalget at det dannes et bransjeråd. 
Dette vil bl.a. kunne medvirke til et 
styrket samarbeid i bransjen, og være en 
viktig informasjonskilde for sentrale 
myndigheter.

Sertifisering av dykkere foretas i dag 
av både OD og DAT. Utvalget foreslår 
at denne oppgaven delegeres til Statens

Den skal dekke bruk av

I tillegg til den foreslåtte modellen 
forutsettes det, i hvert fall i en innled
ende fase, at det fortsatt vil være mulig 
å ta dykkerutdanningen etter en oppda
tert utgave av dagens ordning. Dette for 
at kandidater som allerede har en fagut
danning eller annen relevant bakgrunn 
skal få anledning til å bli dykkere. Dyk- 
kemessig skal begge ordninger føre frem 
til samme sertifikat og kompetanse.

Innstilling fra arbeidsgruppen er 
enstemmig. Det er utvilsomt med på å 
styrke betydningen av innholdet. Det er 
vel ikke urimelig å anta at den lange 
tiden utvalgsarbeidet har tatt - ca halv- 
annet år - er en medvirkende årsak til 
dette. Mange reiser og mange møter 
har gjort det mulig å oppnå en felles 
faglig plattform å arbeide ut fra.

Klokkedykkerutdannelse
Utvalget har og vurdert behovet for 
klokkedykkerutdannelse, 
muligheter som eksisterer, 
tingen er å få etablert en slik utdanning 
i Norge. Problemet er imidlertid at 
man ikke har et egnet klokkedykkersy- 
stem for opplæring.

Innstillingen fokuserer noe ensidig 
på å kjøpe eller leie dykkerlekteren 
"Buldra". Dette er selvsagt en mulig
het. Det hefter imidlertid stor usikker
het til hvorvidt "Buldra" er tilgjengelig 
på markedet eller ikke - og til hvilken 
pris. Alternative løsninger burde derfor 
snarest vært vurdert.

*i

yhvilkeog
Målset-

W Ic •-

Organisering av utdanningen
Et annet og meget viktig spørsmål som 
utvalget har behandlet er hvorledes 
dykkerutdanningen bør organiseres i 
fremtiden. Det er tydelig at dette har 
vært et meget viktig punkt for KUF. 
Et av de sentrale spørsmål er hvorvidt 
skolen skal ha den samme stilling som 
i dag eller legges under en annen privat 
eller offentlig forvaltning.

Utvalget har drøftet flere alternative Fremtidig dykkere vil i tillegg ha fagbrev bygg- og anleggsfag.
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ODs dykkeaktivitet og 

skadeoversikt for 1999
Oljedirektoratet utarbeider hvert år en rapport over omfanget av 
dykkeaktiviteten, samt hendelser og skader for den virksomheten 
som de er tilsynsmyndighet for. Her inngår både metningsdykking 
og overflateorientert dykking. Dykkenytt trykker som vanlig utdrag 
av rapporten.

under marginalt endrede omstendigheter 
kunne ha ført til død eller alvorlig 
personskade.

11999 var det en reduksjon i rappor
terte personskader sammenlignet med 
1998 sesongen i overensstemmelse med 
det reduserte aktivitetsnivået (fig. 2) Av 
de 13 rapporterte personskadene ved 
metningsdykking i 1999, er en av alvor
lig karakter (mistet fingertupp) og cfe 
fleste (8) er tilknyttet infeksjoner i form 
av ytre øregangsinfeksjoner og hudin- 
feksjoner.

Når det gjelder alvorlige ulykker ved 
metningsdykking, som for eksempel 
trykkfallssyke, har det vært en betydelig 
bedring i de senere årene. Det har vært 
registrert to tilfelle av trykkfallsyke 
siden 1991, og ingen tilfeller av trykk
fallssyke de fem siste årene (fig. 2).

I forbindelse med overflateorientert 
dykking ble det i 1999 rapportert en

Dykkeaktiviteten har i hovedsak 
bestått i konstruksjonsarbeid der Elf, 
Esso, Hydro, Phillips, Saga og Statoil 
har vært operatører. Dette arbeidet har i 
det vesentlige vært knyttet til sammen
koplinger av rørledninger og til assi
stanse ved installasjon av strukturer.

Basert på foreløpige planer antas det 
at dykkeaktiviteten i 2000 vil bli noe 
lavere enn i 1999 sesongen.

Skadeoversikt
Figurene viser en oversikt over antall 
hendelser som er rapportert til Oljedirek
toratet i årene 1986-1999 i forbindelse 
med dykkeaktiviteten. Hendelsene er 
inndelt i kategoriene tilløp, personskade 
og dødsulykke. Personskade er her 
definert som et tilfelle som krever medi
sinsk behandling, førstehjelp eller som 
medfører fravær inn i neste 12 timers 
skift. Tilløp er en faresituasjon som

John Arne Ask, Oljedirektoratet

Dykkeaktivitet.
Etter en del år med en fallende tendens 
ble det rapportert en markert økning i 
dykkevirksomheten fra 1997, som ved
varte i 1998 sesongen (fig. 1 og 2).

I 1999 var det imidlertid en reduk
sjon i metningsdykkingen sammenlig
net med de to foregående år. Dette året 
ble det foretatt 416 overflateorienterte 
dykk med 640 manntimer i vann, og 
451 klokkeløp med til sammen omtrent 
57 000 manntimer i metning. Dette er 
en økning i overflateorientert dykking, 
men en markert reduksjon i metnings
dykking sammenlignet med 1998 
(fig. 1 og 2).

Gjennomsnittlig klokkeløpstid for 
metningsdykking i 1999 var på 5,6 
timer - omtrent det samme som i 1998.

12-
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Aktivitet og hendelser ved overflateorientert dykkingFig. 1
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Fig. 3 Aktivitet og hendelser ved metningsdykking

alvorlig trykkfallsyke i forbindelse med 
nitrox-dykking i en operasjon på tysk 
sokkel underlagt norsk jurisdiksjon. 
Dette skjedde til tross for at dykket ble 
gjennomført vel innenfor aksepterte pro
sedyrer.

Det ble registrert en bedring av rap
portering til OD når det gjelder tilløp til 
hendelser i 1997, ved at det ble rappor

tert like mange tilløp som personskader trender og medføre forebygging av frem- 
ved metningsdykking (fig. 2). Imidlertid tidige personskader, 
var det et tilbakesteg med hensyn til 
rapportering av tilløp i 1998 og 1999 
sesongen. Dette til tross for at det har 
vært en fokusering på rapportering av 
tilløp under familiarisering av dykkere i 
de senere år fordi en regner med at en 
god rapportering av tilløp kan avdekke dykker).

Av de fire tilløpene til hendelser 
som ble rapportert ved metningsdykking 
i 99-sesongen, var en av alvorlig karak
ter. Denne var relatert til løfteoperasjo- 
ner under vann (beskyttelseskappe på et 
tonn løsnet fra løfteredskap og falt nær
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Kampen mot 

vindmøllene
som høringsinstanser. PADI Norway 
AS sendte i november 97 DAT et 13- 
sider langt “Utkast til endringer av 
dykkeforskriften”. Bl.a. synes PADI 
Norway AS at hele utstyrsdelen i for
slaget fra DAT er gammeldags og dårlig 
egnet som funksjonelle krav. Ifølge 
Trond Skaare ble få av de foreslåtte end
ringene gjort i forskriften før den ble 
vedtatt. En av endringene som likevel 
ble gjort, var at DAT gjorde et unntak 
fra utstyrskravene ved dykking i tre
nings treningsbasseng.

- Dette er en sak som har pågått i 10 
år, og vært som Don Quij ottes kamp 
mot vindmøllene, sier Per Vangsøy, 
daglig leder ved Norges Dykkeforbund.
- Vi har under den lange prosessen 
skrevet høringssvar og vært med på en 
masse møter. Ingen annen sak har blitt 
jobbet mer med en denne i NDF. Vi 
sitter med over 2.000 dokumentsider i 
denne saken. Jeg må ta med at det har 
blitt gjort en god del endringer opp 
gjennom årene, men det gjenstår ennå 
en del endringer av forskriftene som vi 
vil ha gjort fra vår side. Vi skal ha et 
instruktør seminar i forbindelse med 
Dykkerkonferansen 2000 i Haugesund, 
og håper der å kunne samle inn erfaring 
fra våre instruktører, avslutter Vangsøy.

S-sertifikatet
Siden 1 januar 1999 har vi hatt offent
lig godkjente sertifikater for alle som 
jobber med opplæring av sportsdyk- 
kere, klasse S-sertifikatet. Dette serti
fikatet blir i utgangspunktet utstedt til 
alle søkere som har PADI Divemaster/ 
CMAS*** sertifikat eller høyere. Det 
finnes også muligheter for dispensa
sjon. Ifølge de nye forskriftene kan 
man med klasse S-sertifikatet “utføre 
lettere dykkeaktivitet ned til 30 meter 
med selvforsynt svømmedykkerutstyr 
(SCUBA), og hvor dykkingen ikke 
medfører undervannsarbeid som er 
underlagt en annen sertifikatklasse..”.

S-sertifikatet er en videreføring av 
forskriftene fra 1990 hvor man inn
førte kl. 1 og kl. 3 sertifikater for 
yrkesdykkere. Norge er for øvrig det 
eneste landet i verden hvor det er satt 
begrensninger for sportsdykkerin- 
struktører ved hjelp av foreskrifter. 
Vanligvis blir de ulike dykkerorgani- 
sasjonenes egne sikkerhetskodekser 
godtatt i forbindelse med opplærings
virksomhet.
Les: Forskrift om dykking. Fremmet 
av Kommunaldepartementet. Endret 6. 
august 96 nr. 799, 2 juli 1998 nr. 707.:

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/hr- 
19901130-0944. html

Både Norges Dykkeforbund og PADI 
Norway AS, som har vært involvert 
som høringsinstanser, opplever at 
det er vanskelig å bli hørt hos myn
dighetene.

Arnold Weisz, Weisz Water Ventures

Før de siste forskriftene kom 1/1-99 
hadde man fra før forskrifter som 

var vedtatt 30/11-90. Det interessante 
med disse forskriftene var at det også 
fulgte med saken i statsråd, er en kom
mentar hvor man bl.a. fritar sportsdyk- 
kerinstruktører og dykking med viten
skapelige formål. Videre kan vi lese: 
“Samtidig tar Kommunaldepartemen
tet sikte på å utarbeide egne, enklere 
forskrifter for de grupper som unntas 
fra denne forskriften".

Mengde møter
Når Direktoratet for arbeidstilsynet 
(DAT) arbeidet med de nye dykkefor- 
skriftene ble bl.a. PADI Norway AS og 
Norges Dykkeforbund (NDF) tatt med

Arnold Weisz

Arbeidsdykker
Ønsker du å gjøre hobbyen din til noe mer enn en fritidsaktivitet?
Ved Statens dykkerskole får du opplæring i arbeidsdykking 
som fører til arbeidsdykkersertifikat.

For tiden er det nok av oppgaver som skal utføres 
under vann her i Norge, men våre norske sertifikater 
er også anerkjent internasjonallt.

Kontakt skolen lor mer informasjon på

Ul. 66 61 12 00 fcOIAAt Statens dykkerskolefax. 55 51 12 01 o
2 pl Norwegian State Diving School

W N-5178 Loddefjord 
* Bergen

e-mail: sverlu@online.no 
www.statens-dykkerskole.no
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Nordsjødykkeren inn i varmen?
Det er ikke mange år siden operatørselskapenes klare målsetting gikk ut på å kvitte seg med 
offshoredykkingen innen tusenårsskiftet. De par siste år synes imidlertid å bekrefte at dykkingen er 
tilbake for fullt, og vil etter all sannsynlighet fortsette i overskuelig fremtid, dog i et redusert omfang i 
forhold til det vi så i 80-årene.

Ame-Johan Arntzen, NBU

Tidene forandrer seg
Statoil-konsernets blad STATUS hadde på nyåret et 
midtsideoppslag med tittel "Driftige dykkere". 
Artikkelen tar for seg flere nylig utførte vellykkede 
dykkerassisterte jobber og nevner spesielt såkalte 
"hot-taps" d.v.s. T-forbindelse til rørledninger som er 
i drift, med andre ord under fullt trykk. En slik artik
kel ville neppe ha kommet på trykk for fem år siden.
Den gang var man mer opptatt av å fortelle at alle 
oppgaver på havbunnen kunne løses ubemannet.

Kanskje var en slik holdning både riktig og nyt
tig der og da. Kunne man vise at man kunne drive 
oljeutvinning dykkerløst på 100 meters dybde, ble 
man kanskje trodd når man hevdet at man også mest
ret dette på 1000 meter eller dypere, hvor man selv
sagt ikke har noen valgmulighet med hensyn til 
dykker eller ikke dykker.

Dykkeaktiviteten øker
Som de fleste sikkert vet holdt volumet av dykking 
seg relativt stabil på 80-tallet og begynnelsen av 90- 
tallet. Etter -93 sank imidlertid aktiviteten dramatisk 
og nådde bunnivået i -96. Deretter fikk vi en markert 
stigning i -97. Utviklingen følger det samme møn
ster for både overflateorientert- og metningsdykking.

Det kan være flere årsaker til en slik utvikling. Mens 
man tidligere førte en policy som i stor grad var dirigert av 
prinsipielle holdninger, tyder dagens utvikling på at den øko
nomiske siden står i fokus, og at man derfor primært benytter 
den rimeligste metoden, enten dette betyr dykker eller ROV.

Er sikkerheten er god nok?
Det er vel neppe tvil om at også den sikkerhetsmessige siden 
spilte en vesentlig rolle når man skulle velge mellom dykker 
og ROV. En del forskningsresultater ble utvilsomt vinklet 
på en slik måte at det ikke talte til dykkingens fordel. Gode 
rutiner og en god sikkerhetsstatistikk gjennom en rekke år, 
samt et mer nyansert syn på potensielle risikofaktorer har vel 
og støttet opp under den utviklingen vi ser i dag.

En dykkeaktivitet vil alltid inneholde potensielle risiko
faktorer. Også i de siste årene har det vært skader og nesten- 
ulykker som man nok kunne ønske man hadde vært foruten.

Selv om personlige oppfatninger kan variere sterkt, vil vel 
de fleste som har grann til å mene noe om dette tema hevde at 
metningsdykking, utført etter de rutiner man benytter i dag, er 
en sikker aktivitet, når det gjelder dykkingen som sådan. 
Kanskje bør vi legge til at dette i første rekke gjelder moderate 
dybder, som ofte er definert som inntil 180 meter. For dybder 
større enn dette er vel erfaringsgrunnlaget med norske rutiner 
mindre jo dypere man kommer.

Fortsatt driver vi en viss forskningsaktivitet i den hensikt
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å forbedre rutiner og tabeller for metningsdykking. Spørsmål 
som hva idealverdien er for p02 og eventuelt hvorledes denne 
bør variere gjennom døgnet, hvilke ekskursjonsgrenser man 
har som funksjon av metningsdybde og hva som er en gun
stig oppstigningshastighet etter avsluttet operasjon, er noe vi 
fortsatt søker etter svaret på, selv om vi ikke tror at dagens 
rutiner ligger langt fra det optimale.

Utdannelsestilbudet mangler
For å ha mulighet for å vedlikeholde en tilfredsstillende kom
petanse i årene fremover er det nødvendig med en relativ jevn 
nyrekruttering. Den skjeve aldersfordelingen på norske met- 
ningsdykkere gjør at situasjonen allerede nå må betegnes som 
kritisk. Det verste er at det foreløpig ikke foreligger konkrete 
planer om klokkedykkerkurs. Årsaken til det er rett og slett 
at vi ikke har noe klokkedykkersystem å kjøre kurs fra. Når 
man i dag ser at behovet for klokkedykkere vil være der i 
overskuelig fremtid, synes det rett og slett uansvarlig å overse 
hele problemet. Det er likevel ikke overraskende at vi er der 
vi er. Her må oljeindustrien selv ta en del av skylden. Deres 
klare signaler om å fjerne dykkeren er utvilsomt en vesentlig 
årsak til at vi har kommet inn i dette uføret. Det er lett å si 
at det er dykkerskolens ansvar, og at KUF må bla opp de nød
vendige midler for å anskaffe et skolesystem. Saken er neppe 
så enkel. Det synes imidlertid klart at det hjelper lite å hilse 
Nordsjødykkeren velkommen, dersom han ikke eksisterer! ■
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Nordsjødykkere av edel årgang

Senere kom det klokkedykkersystemer 
og bouncedykking, og mot slutten ble 
metningsdykking nesten enerådende for 
dype dykk. Grunn dykking da som nå 
ble gjort med overflateforsynt luft- 
dykking. Resultatet fra lydbånd og 
referater finnes som rådata på museet og 
må bearbeides hvis det kan finnes 
midler.

En av dykkerne, John Haugestad, 
forsøker å lage en databank over alle 
oljefeltene, hvilke dykkefartøyer eller 
lektere (som rørlegging, kranfartøy og 
lignende) som arbeidet der, hvilket 
dykkerutstyr som var om bord, hvem 
som dykket og tilslutt om hver enkelt 
dykker. Historisk institutt ved 
Universitetet i Bergen inviterer hoved- 
fagstudenter til å se på deler av 
Nordsjødykkemes historie. Så far vi 
håpe at museet far økonomiske midler til 
arbeide videre med materialet fra 
Nordsjødykkertreffet.

Hadde vi gått ut til resten av alle 
nasjonaliteter som var med regner jeg 
med at det ville blitt langt over 1000 
navn. Meget overraskende ble det til 
slutt over 200 navn og av disse fant vi 
adressen til ca. 170 og av disse hadde vi 
kontakt med rundt 100. Noen adresser 
fikk vi først på selve treffet. Kjenner 
noen av Dykkenytt sine lesere en som 
dykket i Nordsjøen i det aktuelle 
tidsrommet så kontakt meg på Statens 
Dykkerskole.

Oljemuseet var til uvurderlig hjelp. De 
hadde enten referenter eller lydbånd
opptaker på gruppesamlingene for det 
var slik vi arbeidet. Vi fant frem til 
emner som hadde fellesnevnere og gikk i 
grupper for å få historien inn på bånd 
eller referert. Fellesnevnere kunne være 
tidsepoker som før 1970 osv. Hvilke 
dykkeoperasjoner vi hadde deltatt på, 
eller hvilke firma vi hadde arbeidet for. 
De tidligste dykkene foregikk med 
hjelmdykkerutstyr og luft som pustegass. 
De brukte og blandingsgass og 
hjelmdykkerutstyr i spesielle hjelmer 
hvor noe av gassen ble resirkulert.

Bjørn W Kahrs

tter en masse forberedende 
arbeid møttes ca. 70 dykkere på 
Oljemuseet i Stavanger fredag 
5. november. De hadde alle 

arbeidet som dykkere i Nordsjøen i 
kortere eller lengre tid før 1979. Den 
første hadde startet i 1966 tre år før 
Ekofiskfeltet ble funnet og erklært 
drivverdig. Så det var snakk om 
pionerdykkere.

Hvorfor var vi samlet? For å samle 
historie og historier. For den interesserte 
fant vi ut at det i perioden 1966 til 1979 
var blitt dykket fra over 60 forskjellige 
fartøyer og instalalasjoner. Vi er begynt 
å komme opp i ’’satt” alder og etter alle 
disse årene er hukommelsen farget av alt 
som har skjedd i mellomtiden så skulle 
vi samle historien om pionerårene innen 
nordsjødykkingen måtte vi starte nå. Det 
var et omfattende arbeid å finne navn og 
adresse til dykkerne. Over 20 firma 
hadde hatt skandinaviske dykkere ansatt. 
Vi konsentrerte oss om skandinavene.

E
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Seløy Undervannsservice as
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1 MS Nautilus Surveyless:

Spesialfartøy for undervannstjenester
2 spesialfartøy, MS Nautilus og MS Nautilus Survey, 
meget godt utrustet med instrumenter og utstyr til 
heving, slep ol. Vi søker, dokumenterer funn og hever i 
samme operasjon. Velegnet i vanskelige farvann.
2 ROV, med kameraer, sonar, manipulatorer og 
kapasitet ned til 1000 m dyp 
ROV-piloter og skibsførere med 14 års erfaring 
Alltid dykkerteam om bord, min 2 dykkere og 1-2 
linemenn til enhver tid
Utfører også oppdrag med sjøkabler, sjøledninger, 
forankringer, slep, inspeksjoner m.v.
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Postadresse: Seløy, 8850 Herøy 

Kontor: S 75 05 97 50 75 05 97 51
Nautilus Survey: S 947 81 100 & 945 65 971 

Nautilus: @ 948 93 447 <& 948 65 738
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NUI 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
Fax: 55 94 28 04 - URL: http://www.nui.no/Tlf: 55 94 28 00

Partene i Senter for hyperbarmedisinsk 

forskning (SHF) er Universitetet i 
Bergen, Haukeland sykehus, Nutec, 
Sjøforsvaret og Statens dykkerskole.

SF
SHF har som formål å fremme kunnskap og informasjon 

om hyperbarmedisin og relaterte forhold.

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

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

Jk NORSK BRANSJEFORENING FOR 

UNDERVANNSENTREPRENØRERNbU TILSLUTTET ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG

O)

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

o
NBU sekretariat, Postboks 28 Loddefjord, 5881 Bergen 

Tlf: 55 26 65 51 Fax: 55 26 67 60 - E-post: barotech@c2i.net


