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Vidar Fondevik, NUI AS 

J ulenummeret av Dykkenytt (3/2002) kom aldri ut 
- og det beklager vi. Vi hadde for lite stoff til å 

fylle et nummer. Derfor har vi økt sideantallet i dette 
nummeret. 

Ao rets første utgave skulle være starten på et 
samarbeid mellom FFU-nytt og Dykkenytt. Men 

motstanderne av et samlet undervannsmiljø måtte ri 
kjepphestene sine igjen. Årsmøtet i foreningen for 
fjernstyrt undervannsintervensjon, FFU, stemte 
nemlig ned styrets forslag til felles tidsskrift. Et 
vedtak som redaksjonen i Dykkenytt må ta til etter
retning. Den planlagte fellesutgaven går derfor ut 
og vi er tilbake der vi startet. 

V i har imidlertid ikke gitt opp ideen om ei felles 
'blekke' med stoff fra både dykking og ROV, 

utaskjærs og innaskjærs, undervannsverktøy og 
teknologinyheter. l Norge er vi nødt til å beherske 
alle metoder som er nødvendig for å kunne utføre 
oppgavene under vann. Det være seg inspeksjo
ner av undervannsanlegg med ROV - eller repara
sjoner av rørledninger ved hjelp av dykkere. Og 
ettersom det ofte er de samme selskapene som 
driver både med dykking og fjernstyrte farkoster, 
undrer vi oss litt over at det skal være så vanskelig 
å få til et informasjonssamarbeid her oppe i vår lille 
andedam. 

A rbeidsgruppen som ble oppnevnt av Under
visnings- og forskningsdepartementet for å se 

på samordning av den hyperbare beredskapen og 
utdanningen av dykkere har levert sin innstilling - og 
departementet har uttrykt tilfredshet over arbeidet 
som er gjort. Nå håper vi bare at gruppens innstil
ling om opprettelsen av et nytt dykkekompetanse
senter blir fulgt opp av dykkermiljøet. De norske 
undervannsbransjene har behov for nye initiativ -
og for å sitere Mao ; 'det hjelper ikke med gode 
teorier dersom de aldri blir satt ut i praksis'. 

Vi trenger flere ideer; hva med et utdanningspro
gram som fører frem til tittelen "Masterdiver'' 

etter amerikansk modell? Noe å strekke seg etter for 
de mest motiverte. Et nivå med selektering av kan
didater og med strenge krav til kunnskap, psyke og 
fysikk så lenge sertifikatet opprettholdes. Det stilles 
lignende krav til flygere som har en krevende jobb -
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så hvorfor ikke dypdykkere? 

G ranskingskommisjonen for undersøkelse av 
pionerdykkernes forhold i Nordsjøen leverte 

sin rapport 6. januar. Høringsfristen er satt til 9. 
april 2003. Deretter vil Arbeids- og administrasjons
departementet i orientering til Stortinget foreslå hva 
som er regjeringens forslag til videre arbeid med 
saken. Rapporten synes vi gir et solid inntrykk av 
å belyse pionerdykkernes forhold i Nordsjøen på 
en nøytral og saklig måte. At det var høyst påkrevd 
etter mediakjøret fra Nordsjødykkeralliansen, kan vel 
ingen være særlig i tvil om. 

For ytterligere å belyse dykkingen lages det nå 
presentasjons og rekrutteringsfilm -et samar

beidsprosjekt mellom Statens dykkerskole, inshore
og offshoreindustrien, NOPEF og NBU. SubFilm i 
Bergen står for produksjonen -vi gleder oss til 
premieren. Dessuten planlegger Norsk Oljemu
seum utgivelse av en bok om nordsjødykkingens 
historie -og det er bra. Innsatsen som dykkerne 
har gjort i forbindelse med olje- og gassvirksomhe
ten har bokstavelig talt vært skjult av havet for folk 
flest. Dykkerne har utført mange krevende oppdrag 
og det er liten tvil om at jobben i havet har vært en 
hard påkjenning for mange. 

M en dersom dykking er så farlig som noen mener 
må det la seg gjøre å finne ut om risikoen like

vel er innenfor akseptable grenser. l dag er risiko 
tallfestet og akseptert for de fleste yrkesgrupper. 
Nå må kvantifisering av risiko ved yrkesdykking på 
dagsorden. Det er et internasjonalt anliggende som 
bør være et viktig tema på det neste Dykkesemi
naret i Bergen. Usikkerheten som er skapt rundt 
yrkesdykking i Norge blir utnyttet av ulike grupper 
og det skaper en uholdbar situasjon i lengden. 

G odøysund-konferansen i 1993 forsøkte å gi 
noen svar om langtidsvirkninger av dykking -

hva forskerne var enige om og hva de burde gjøre 
videre. Hva har skjedd siden den gang? 
Haukeland Sykehus gjennomfører nå en stor 
undersøkelse av dykkere- hva er status her? 
Det haster med svar på spørsmålet; hvor farlig er 
dykking som yrke? 

N oen svar finnes kanskje allerede i den helt 
ferske femte utgave av Bennett og Elliotts; 

"Physiology and Medicine of Diving" som nå 
foreligger. Det er professor Alf O Brubakk ved 
NTNU som nå har vært redaktør for denne 'bibelen' 
innen dykkemedisin og dykkefysiologi. Tidligere 
NUI-ansatte Otto Molvær og Einar Thorsen står 
også for innlegg. Boka kommer vi tilbake til i neste 
Dykkenytt. Ha en fin vår! • 
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Dykkehistorisk treff i Stockholm 
Midtveis i februar møttes svenske, danske og norske 'dykkehistorikere' til samling i Sverige. Møtet 
kom i stand etter invitasjon fra den svenske Dykerihistoriske Forening. I Dykkenytt har vi tidli
gere annonsert dykkehistorisk tur til Stockholm uten at tilstrekkelig mange av våre medlemmer 
meldte seg på. Denne gangen stilte vi med åtte personer. 

Zetterstrøm og tidlig svensk dypdykking 

Vidar Fondevik, NUI AS 

Møtet med Stockholm ga hjemlige 
assosiasjoner. Losji var nemlig om 

bord i det gamle hurtigruteskipet "Kron
prinsesse Martha" - en sliter som sikkert 
mange vil huske fra strekningen Oslo -
Bergen på 60-tallet. Nå ligger den langs kai i 
Stockholms indre havn som hotellskip. 

Allerede første kvelden vartet svenskene 
opp med filmgodbiter av Bengt Børjeson -

Marineingeniøren Anders Linden hadde levert 
sin rapport fra en studiereise i USA i 1939 på 
oppdrag for den svenske marineforvaltningen. 
l rapporten anbefalte han redningsutstyr for 
svenske ubåter i tilfelle av havari. Forslaget 
innbefattet blant annet en Mac Cann rednings
klokke og innkjøp av bergingsfartøyet "Belos". 
Redningsklokken hadde kapasitet til 150 m 
dyp, men i mangel av annen pustegass enn luft 
ble den operasjonelle dybden redusert til under 
100 meter. Før 1950 var de nemlig avhengig av 
hjelmdykkere for å få festet en wire fra red
ningsklokken til den havarerte ubåten. 

l 1943 ble den svenske ubåten "Ulven" 
minesprengt på vestkysten og en omfattende 
redningsaksjon ble iverksatt. Alle tenkelige 
ressurser ble stilt til rådighet. Etter en tid ble 
ubåten funnet på 52 m dyp, men det viste seg at 
hele mannskapet var omkommet som følge av 
sprengningen. Tragedien aktualiserte ubåtred
ning i Sverige og satt dykking på dagsorden. 

Linden hadde i sin rapport også beskrevet 
hvordan amerikanerne hadde gjort eksperimen
telle dykk til 150 meter ved bruk av en helium
oksygen blanding til pustegass. Dette hadde de 
begynt å eksperimentere med allerede i 1924. 
Men i Sverige fantes ingen helium og blokaden 
under siste verdenskrig vanskeliggjorde import. 

Kammeranlegget på Dykeri- og Nava/medisinsk Center. Foto: Einar W Svendsen 
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Ingeniøren Arne Zetterstrøm hadde som gutt 
konstruert et eget dykkerapparat og lært seg å 
dykke på egenhånd. Senere tok han dykkerut
dannelse i marinen og ombord på dykkerfartøyet 
"Belos". Zetterstrøm utmerket seg raskt gjen
nom en rekke dykketekniske oppfinnelser. 

Han var bl.a. klar over at dersom man var 
dypt nok kunne man puste en blanding av 
hydrogen og oksygen med et oksygeninnhold 
på f.eks. 3,5 %, noe som lå klart under eksplo
sjonsgrensen, som er på ca 5 %. På 50 m vil 
man således med 3,5 % oksygen ha et partial
trykk tilsvarende det man har i vanlig luft på 
overflaten, dvs. ca 0,21 bar. 

Zetterstrøm dykket i 1944 ned til 112 meter 
med sin gassblanding som han kalte hydrox. 
Aret etter nådde han 160 meter med en blanding 
bestående av hydrogen iblandet 3,5 % 

oksygen. Under oppstigningen ble imidlertid 
wirene som skulle forhindre at dykkeplattformen 
roterte strammet inn slik at dekompresjonsdyb
den ble en helt annen enn beregnet. Dette med
førte at Zetterstrøm omkom som en følge av 
oksygenmangel og trykkfallssyke. Den tragis
ke ulykken medførte at alle videre forsøk med 
hydrox opphørte inntil dykkerlege og forsker 
Hans Ørnhagen tok opp temaet igjen i Lund i 
1979. 

mannen bak filmen 'Svampdykare' som var 
obligatorisk visning på DFS i gamle dager. 
Opptakene var fra forsøk på nitrogennarko
seeffekter i trykkammer på 60-tallet og en 
demonstrasjonsfilm av den første 'Unisuit' 
fra Poseidon. Det svenske ølet smakte 
dessuten fortreffelig etter flyturen. 

Lørdagen opprant med glitrende vær. 
Første stopp på programmet var nedleg
gelse av krans på dykkepioneren Arne 
Zetterstrøms grav, i nærheten av Nynas
havn. 

Neste stopp på lørdagens program var 
Dyketi- og Navalmedisinsk Center, der Lars 
Gustafsson viste oss rundt og orienterte 
om aktivitetene. Etter at virksomheten på 
Galarvarvet i Stockholm opphørte ble 
Marinens Dykericentrum (MDC) etablert i 
nye og moderne lokaliteter i Sjødal ved 
Hårsfjarden. Senteret er base for ubåtber
gingsfarkosten URF. 
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Her kan berget ubåtpersonell ovetføres 
fra URF til eget moderne trykkammeranlegg 
for videre behandling, dersom det er nød
vendig. Denne dagen hadde studenter 
okkupert bassenget der det foregikk fri
dykk-forsøk med å holde pusten fra delvis 
tømte lunger- under kyndig oppsikt selv
følgelig. 

Etter en flott biltur langs Sveriges øst
kyst ventet lunsj på Interspiro i Stockholm 
med Irnre Botos som ven. Han demon
strene og viste frem protoryper av pusteut
sryr av gammel årgang. Dag Johannison, 
pensjonert pusteventilkonstruktør var selv
skreven gjest. 

Etter en tur i Interspiros verksted gikk 
turen til Dykktankhuset der middagen 
skulle inntas og der Hans Ørnhagen med 

Dykkerklokken som ble brukt på Vasa på 
1600-tallet. Foto: Einar W Svendsen 
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Deltakerne på det 
nordiske dykke
historiske møtet 
i Stockholm 
Foto: Hans Ørnhagen 

• l ... 
Dagjohannison og Imre Botos. Foto: Einar W Svendsen 

Dyktankhuset 

Huset ble bygget i 1934 for å inneholde en tank 
for trening av ubåtmannskap i evakuering fra 
havarert ubåt. Tanken som er 6 meter dyp og 3 
meter i diameter har utslusingskammer og 
kalles 'dyktanken'. Huset som står på Galar
varvets gamle tomt like ved Vasamuseet 
inneholder også et trykkammer for behandling 
av trykkfallsyke og til eksperimentell virksom
het. Det var her Arne Zetterstrøm testet ut sine 
hydroxblandinger. Kammeret er det første 
elektrosveisede trykkammer i verden og ble 

frue var et utmerket vertskap. Mange 
dykkehistoriske erfutinger ble utvekslet 
denne kvelden der også dykkepioneren, 
ex.kommandørkaptein og tidligere sjef for 
oppstigningstanken Bo Cassel var tilstede. 
Han gav uttrykk for tilfredshet over kunn
skapene til vår historiker - som for øvrig 
preger forsiden av denne utgaven. 

Turen ble avsluttet på det storslagne 
Vasamuseet søndagen før avreise. Her var 

trykkprøvd første gang i 1934. 
Dyktankhuset var den svenske marinens 

dykkelaboratorium frem til utflyttingen til Hårs
fjarden i 1979. På 60-tallet ble her utført om
fattende studier av nitrogennarkose under dyk
king med luft til 100 meter. De kjente AGA 
ACSC-apparatene ble testet ut her på ?O-tallet i 
vannfylt trykktank. Huset skulle rives i 1979 
men ble heldigvis reddet i siste liten av Svensk 
Dykerihistorisk Forening. 

det spesielt den første dykkingen på Vasa 
på midten av 1600-tallet som fanget størst 
interesse. Disse utrolige bergingsaksjonene 
som ble utført på Vasa med åpen dykker
klokke på over 30 meters dyp viser med all 
rydelighet at det har foregått til dels avan
sert dykking langt tilbake i historien. Nær 
50 av Vasas kanoner ble berget ved hjelp av 
en åpen dykkeklokke og finurlige båtshake
lignende verktøy. 
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En historie fra dykkingen på Vasa 
Det var naturligvis mange farer som lurte på 1600-tallets pioner
dykkere. Stadige forsøk på å forbedre dykkerutstyret endte ikke al ltid 
like bra. Et slikt forsøk hadde nær ved kostet Anders Dykare livet. 

Bergingseksperten Andreas 
Peckell hadde konstruert et nytt 
pusteapparat. Det besto av et 
langt rør som dykkeren skulle 
puste igjennom for å hente opp 
den friske og kjølige luften nær 
overflaten inne i klokken. 
Anders Dykare ble senket ned i 
sin skinndrakt for å teste ut dette 
nye pusteutstyret. Han hadde 
ikke kommet langt før han før 
holdt på å bli kvalt og måtte 
returnere til overflaten. l åtte 
dager lå Anders Dykare medtatt 
til sengs og spyttet blod. Selv i 
dag er lange snorkler årsak til 
ulykker blant sportsdykkere. 

Denne første bergin
gen på Vasa foregikk 
ca &J år etter at hun 
sank i 1628. Håpet var 
å heve vraket, men 
dette lyktes aldri. 
Bergingseksperter fra 
hele Europa la frem 
ideer og planer for 
kongen på denne 
tiden. Og da som nå 
var det fargerike 
'bråkmakere' og 
lykkejegere som 
preget dykkermiljøet 
- og det kan historie
forskere være glad for. 
Hadde det ikke vætt 
for at folk som den 
skotske baron 
Alexander Forbes, 
svensken Hans 

Albrect von Treileben, dykkeren Jacob 
Maule - også han skotte og bergings
eksperten Andreas Peckell med jevne 
mellomrom røk i tottene på hverandre i 
rettsalen, hadde historien om den første 
bergingen på Vasa kanskje aldri blitt kjent. 
Nå finnes rettsprotokollene vel bevart for 
ettertiden. 

Glemt av omverden fikk Vasa ligge i fred 
på bunnen fra 1700-tallet og utover, inntil 
svensken Anders Franzen fant henne igjen i 
1956. Fra da av ble bergingsarbeidet utført 
med konvensjonelt dykkerutstyr slik vi 
kjenner det i dag. 

Fra Vasa-museet bar det rett til flyplas
sen etter en varm kopp kaffe i Dyktank
huset, der Hans Ørnhagen selvfølgelig var 
på plass. Uten hans medvirkning hadde det 
neppe blitt noe av det dykkehistoriske tref
fet i Stockholm. Vi takker ham og Dykeri
historisk Forening for en uforglemmelig 
opplevelse. • 

.,,, ............ ,.,,&.som Vil lese om våre danske venners inntrykk av turen kan vi anbefale å ta en titt på: www.dykkehistorisk.dk/skandinavisk 
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HJELM 
KAVALKADE 

Karlskronahjelmen ble brukt av 
den svenske marinen. Nede til 
venstre for frontglasset ser vi 
spyttekranen og telefonboksen 
til høyre. Som vi kan se på 
brystplaten har hjelmen beteg
nelsen 'Modell 42' og er produ
sert på O.V.K som nummer tre i 
1943. 

Arne Zetterstrøm brukte en 
oral-nasal maske inne i hjelmen 
når han pustet hydroxblanding. 
Denne var koblet til pustegass
innløpet på innsiden av hjelmen 
ved hjelp av en fleksibel slange 
for å redusere gassforbruket så 
mye som mulig. 

På forsiden av Dykkenytt har 
vi denne gangen valgt et bilde 
av Bjørn W Kahrs ved Statens 
dykkerskole med Karlskrona
hjelmen på. 
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ramtiden ligger 
under vann! 
Offshorenæringen er i kontinuerlig utvikling. 
Nye felt kobles inn mot allerede eksisterende 
rør- og prosessenheter, og aktivitet som tradi
sjonelt er blitt utført på plattformer, flyttes i 

økende grad til undervannsskonstruksjoner 
på havbunnen. Dette er en utvikling vi bare 

så vidt har sett begynnelsen på . 

Stolt Offshores hovedsatsningsområde 
er totale feltutbygginger under vann . 

Vi er den ledende og mest allsidige 
kontraktøren for verdens olje- og 

gassvirksomhet og har 6500 spesialiserte 
og engasjerte medarbeidere. Våre tjenester 
inkluderer design, leveranse og instal lasjon 
av utstyr og omfatter alt fra undervannsbrønn

hoder til faste eller flytende plattformer. 

Vi opererer verdens største flåte av spesial
fartøy innen undervannskonstruksjon , 
rørlegging, dykking, inspeksjon, vedlikehold 
og tungløft. 

Stolt Offshore er, og vil fortsette å være, den 
førende aktøren på undervannsaktiviteter. 

Vi skal gi oljeindustrien en rik og spennende 
framtid under vann. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Nytt senter for dykkekompetanse 
Den 13 mars kunne Nils Mæhle, formannen i arbeidsgruppen som har utredet spørsmål rundt ny 
driftsform for Statens dykkerskole, overlevere gruppens rapport til statssekretær Bjørn Haugstad. 
Arbeidsgruppen har foreslått at det opprettes et nytt senter for dykkekompetanse som skal ivareta 
både dykkeropplæringen, redningsberedskapen og forskning. Det er tenkt at senteret vil inngå 
som en enhet under Høgskolen i Bergen, eventuelt som et delvis statseid aksjeselskap. 

Arne-Johan Arntzen - NBU 

Følgende pressemelding ble sendt ut: 

En arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra Statoil, Norsk Hydro, Oljeindustriens Lands
forening, Norsk Bransjeforening for Undervan
nsentreprenører, Norsk Olje- og Petrokjemisk 
fagforbund, Statens dykkerskole (SOS) og 
Utdannings- og forskningsdepartementet har 
utredet ny driftsform for SOS, med privat og 
statlig deltakelse. Adm. direktør Nils Mæhle, 
Høgskolen i Bergen, har vært leder for arbeids
gruppen. 

Utdannings- og forskningsminister Kristin 
Clemet tok høsten 2002 initiativ til å få satt 
ned denne arbeidsgruppen på bakgrunn at 
bransjen ønsket utdanningen av klokkedykke
re gjenopptatt. Utstyr til denne utdanningen er 
svært kostbart, hun inviterte derior oljeopera
tørene til et spleiselag. Hun ønsket også sam
arbeid med bransjen for å utvikle norsk spiss
kompetanse på området og bedre samordning 
av de norske kompetansemiljøene. Utvalget 
fikk i oppdrag å utrede en ny driftsform for SOS 
som fremmer bedre samordning av dykkeropp
læringen og som bedre ivaretar brukernes 
behov. Utvalget skulle også utrede utstyrsin
vestering til klokkedykkerutdanningen. 

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et 
nytt senter for dykkekompetanse ved å slå 
sammen utdanningsvirksomheten ved SOS og 
den hyperbare beredskapen (dykkeberedskap) 
ved NUI AlS. Arbeidsgruppen mener at dette 
vil kunne utløse samordningsgevinster som 
styrker både utdanningen og beredskapen og 
samtidig gir et hardt tiltrengt løft for dykkevirk
somheten i Norge. 

Arbeidsgruppen fremhever særlig at dette 
samarbeidet mellom staten og oljeoperatørene 
legger et godt grunnlag for å få i gang klokke
dykkerkursene igjen. Arbeidsgruppen har 
undersøkt mulighetene for å få kjøpt funksjo
nelt klokkedykkerutstyr til en overkommelig 
pris og anbefaler at staten og oljeoperatørene 
går sammen om å kjøpe dykkerlekteren 
"Buldra', som er renovert, og som har to alter
native dykkesystemer for klokke/metnings
dykkinga til en samlet pris av 24 mill. kroner. 
Oljeoperatørene har allerede garantert for at de 
vil bidra med 13,5 mill. til kjøp av slikt utstyr. 

Senteret anbefales organisert som et aksje
selskap med eierinteresser fra staten, eventu
elt representert ved Høgskolen i Bergen, og fra 
Statoil og Hydro, evt. også andre operatører/ 
interessenter. Senterets virksomhet foreslås 
lokalisert i Skålevik ved Bergen, der Statens 
dykkerskole i dag har sin virksomhet. 
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Utvalget kan puste ut etter å ha levert innstillingen. Foto: Frode Kaland 

Etter en meget travel innspurt kom 
arbeidsgruppen i mål til avtalt tid. Selv 

om diskusjonene til sine tider var hektiske 
og engasjerte klarte gruppen etter hvert å 
arbeide seg frem til et resultat de kunne 
enes om og anbefale. Det at arbeidsgrup
pen har levert en enstemmig innstilling som 
alle står bak er utvilsomt en styrke for det 
videre arbeidet med å finne gode og kon
struktive løsninger. 

Den formelle overleveringen av utvalgets 
innstilling skjedde på Staten dykkerskole 
torsdag 13 mars. Statssekretær Bjørn 
Haugstad hadde reist fra Oslo samme dag 
for å motta rapporten på vegne av Utdan
nings- og forskningsdepartementet. Det ble 
og tid til en omvisning - først i det store 
klasseværelset ute, dvs. dykkeområdene i 
sjøen med tilhørende kaier, lekter og båter. 
Gledelig var det at Bergensværet presenterte 
seg fra sin aller beste side. Under omvis
ningen inne i skolebygget var det noen som 
fant ut at en statssekretær ikke kunne 

Drakten passet fint. Foto: Sverre Lund besøke Statens dykkerskole uten bokstave-
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lig talt å ta seg vann over hodet. 
Haugstad sa seg umiddelbart enig. 
Iført en modeme slangedykkerut
rustning dukket han raskt og ruti
nen ned i det våte klasserommet 
inne i bygningen - en firkantet tre 
meter dyp øvings tank. 

Først etter å ha steget opp av 
vannet - fortsatt i dryppende vått 
dykkerutstyr, kunne han rent for
melt sett motta innstillingen fra 
arbeidsgruppens leder Nils Mæhle. 
Deretter takket han og sa at han 
allerede hadde hatt anledning til å 
tjutitte i den på flyet. Han uttrykte 
tilfredshet med gruppens arbeide og 
syntes at det var gjort et grundig 
arbeid, særlig med tanke på den 
kone tiden som hadde stått til 
disposisjon. 

Selv om det ikke var vanlig å gi 
noen forhåndsløfter kunne han like-

!den 
"tause verden". 
Foto: Sverre Lund 
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Mye bra utstyr. Foto: Sverre Lund 

vel forsikre om at innstillingen ikke ville bli 
puttet i en skuff, for så bli liggende der. 
Depattementet ville så raskt de kunne 
arbeide med de anbefalinger som var gitt, for 
så å komme frem til fomuftige løsninger. 
Haugstad nevnte og at han var klar over at 
det var utføn en rekke utredninger rundt 
dykking tidligere. Dette gir, sammen med 
den foreliggende innstillingen, myndighet
ene det beslutningsgrunnlag de trenger 
uten at det er behov for å iverksette nye 
utredninger. Han antydet og at man ville se 
saken i sammenheng med det reviderte 
nasjonalbudsjett, uten derved å kunne gi 
noen form for løfter på forhånd. 

For dykker-Norge er det vel nå bare å 
krysse fingrene i håp om at rette myndighe
ter innser nødvendigheten av at det satses 
på dykkingen - ikke bare for dykkermiljøet, 
men for landet som helhet. • 

Det hendte på Bergen havn 
I Bjergingsvesenets historie, bind Il står det om 

dykkeren Mathias Olsen som i 1894 arbeidet for 
Bergen Havnevesen i Vågen. Dette var i den kjente 
'Ballastens' tid. Det var mørkt og svart med vanskelig 
fremkomst på grunn av store jem- og trekonstruk
sjoner som holdt kailegemet oppe. Under et dykk 
støtte Mathias mot en bjelke slik at frontglasset 
løsnet og falt av. Til alt hell så signalmannen straks 
på luften og pumpetrykket at det var noe galt på 
ferde. Mathias ble straks halt opp - men var ikke 
akkurat i god fmm. Han ble lagt på kaien og gulpet 
opp en del vann. Etter en stund styrte han imidler
tid nokså ufortrødent sine skritt mot første kneipe 
i byen. • 
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ROV-bilder via Internett 
Trond Eriksen, 

Undervannsoperasjoner, Norsk Hydro 

Det har i det siste blitt tatt i bruk mer og 
mer teknologi basert på spinn off fra 

IT verden. En av de siste "spennende" 
tingene er utviklingen av web-camera (J/C) 
løsninger. Flere ROV leverandører leverer 
nå ROV tjenester som inkluderer direkte 
overføring av enten enkeltbilder i form av 
"slideshow" eller film "streaming" av bilder 
over internert. Denne WC funksjonen er 
egentlig en lite brukt ressurs i dag, men den 
har store potensial er. 

Hovedbruksområdet er å formidle bil
der til land der det er ekspertise eller kun
der som ønsker hurtig tilbakemelding. Er 
det oppstått en skade eller en uforutsett 
tilstand der det er behov for eksperthjelp 
uttalelse er dette en ypperlig måte å ta inn
blikk i situasjonen på. 

Før måtte det enten fakses inn et bilde 
av varierende og heller dårlig kvalitet; eller 
man måtte til og med frakte et videoopptak 
ens ærend med helikopter. Nå er det mulig 
å dirigere en ROV fra land dit en måtte 
ønske, for eksempel på en undervannsin
stallasjon. Dette kan skje ved hjelp av en 
telefon og en PC med tilknytning til Inter
nett - til og med fra ens egen stue, på 
"direkten". 

Eksempel på bildekvalitet fra webkamera. Bilde er tatt på «Far Saga» ute på Trollfeltet. 

Det er enkelt å se alle besparelsene det
te vil kunne medføre både i tid og penger. 
Man behøver ikke sende ekspertisen off
shore, men bruke vedkommende på land, 
hvor en slik "ressurs person" kan sitte og 
utføre parallelle oppgaver og dermed være 

mer effektiv. Offshore/ROV personellet vil 
ela også kunne utføre en sikrere og mer 
effektiv jobb som følge av bedre veileding fra 
land. 

En WC løsning kan i korte trekk bestå 
av følgende: 
• En enhet som digitaliserer PAL bilde fra 

ROV kamera. 
• Program som tar enkeltbilder eller serie/ 

film av det digitaliserte bildet. Bildet 
tildeles så en IP adresse på en setver 

llenk<elr du på iferiL<e 

tilknyttet In ternett/lntranett. 
• En PC med tilknytting til dette nettet. 

En slik løsning er relativt sett en svært billig 
investering tatt i betraktning det store 
potensialet for besparelse. Løsningen kan 
benyttes av både fartøyer og installasjoner 
såfremt de har Internettforbindelse. Kvalite
ten av bildene kan enkelt justeres i henhold 
til kapasiteten til Internett forbindelsen. • 

l l 

Bestyreren på det 
dykkehistoriske 

museet på Kalymnos 
har sommerhus 

til utleie. 

Han kan kontaktes på 
websiden: 

www.kalymnos-isl.gr/pelagos 
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Ny fem-funksjons manipulator 
Alan Niven 

Oversatt av Tom Eriksen 
Begge i Bennex: Transmark Norge AS 

B ergensbedriften Bennex som også har 
kontorer i Aberdeen, Houston og på 

Kongsberg har utviklet en ny manipulator. 
Hovedgrunnen til at produktet er utviklet 
er tilbakemeldinger fra Offshoreindustrien 
om at de produktene som i dag er tilgjenge
lige ikke er så bra som industrien ønsker. 
Bennex håper at deres nye produkt skal 
dekke de mangler som industrien har 
flagget. 

For et par tre år siden startet Bennex 
arbeidet med å utvikle en fem-funksjons 
manipulator. I dag står produktet ferdig 
som Bennex M5 manipulator. Utviklingen 
har vært mulig gjennom aktiv bruk av kunn
skapene i bedtiften, kombinert med å lytte 
til industrien. Ved å sammenholde faktor
ene som design, utvikling, operasjonell 
erfaring, samt en omfattende testperiode, 
har en fått et produkt som nå tilfredsstiller 
kravene fra industrien. M5 har vært testet 
på land hos flere operatører, før den ble 
sendt offshore for testing i det røffe under
vannsmiljøet den er tenkt brukt. 

Resultatene har vætt meget gode, og 
tilbakemeldingene tyder på et en har laget 
den mest fleksible og kapable fem-funk
sjons manipulatoren i markedet. 

Bennex M5 har et 180 graders arbeidsfelt 
i horisontalplanet. Dette gjør installasjon 
mulig både på styrbord og babord side av 

ROVen. Det betyr i praksis, at det ikke er 
behov for spesielle styrbord/babord braket
ter, eller innfestninger, for å montere mani
pulatoren. 

Spesielt for M5 er at den har ekstra gjen
nomgående hydrauliske linjer innebygget, 
med uttak helt fremme i vristen. Dermed 
kan hydrauliske verktøy monteres, samtidig 
som rotasjon i vristen opprettholdes. Det 
er også uttak for høytrykksspyling med 
vann på manipulatoren. Det muliggjør høy
trykksspyling med 10 CXXl psi vanntrykk 
uten at en trenger å rigge ekstra slanger. 
For optimal styrke, er titan valgt som mate
tiale i M5s sylindre og klo. 

Testprogrammet som er gjennomført 
innbefatter testing på land, opp mot under
vannsstrukturer. Blant andre hos CSOL i 
Aberdeen. 

Testene hos CSOL var intetface tester 

Fra tørrtestingen av proto~vpen på M5. 
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mot strukturer i Shell Bonga prosjektet. 
Tilbakemeldingene var meget positive med 
hensyn til manipulatorens muligheter og 

M5 manipulatotann. 

enkle operasjon. Det ble også gitt positiv 
tilbakemelding på at M5 var enkel og lett å 
montere på ROVen. 

Sjøprøver er utført hos Thales, med 
innlagte oppgaver for å teste rekkevidde og 
maksimale løfteegenskaper. ROVen som 
M5 ble installert på, var Thales Sea Lion. 
Montering gikk uten problemer, før ROV 
systemet gikk offshore. Ute på feltet ble 
vatiette konstruksjonsoppdrag utført uten 
problemer. Andre oppgaver var plassering 
av flottørmoduler på sjøbunn, utsetting og 
henting av transpondere, samt løfting av 
kjetting og ståltau. 

Etter prøvene ble testmanipulatoren 
fullstendig demon ten. Dette for å se om det 
hadde oppstått problemer med noen deler. 
Etter 12 timer var den montett sammen 
igjen og klar for nye oppgaver. 

Utprøvingen har gjott det mulig for 
Bennex nå å starte produksjonen av M5. 
Et par mindre modifikasjoner er utføn siden 
prototypen. Blant annet er et lager i base
platen forsterket, for å kunne ta større side
laster. Manipulatoren leveres i en robust 
transponkasse, med plass både for manipu-
latoren, ekstra slanger og gripeklør. • 
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Film om yrkesdykking 
B ergensfirrnaet SubFilm har nå i ca 1/2 år 

arbeidet med et filmprosjekt om norsk 
yrkesdykking. Prosjektet har kommet i 
stand gjennom et samarbeide mellom 
Statens dykkerskole, Statoil, Stolt offshore, 
EB Marin AS, NOPEF og NBU. Målsettingen 
er å produsere to konfilmer. 

Den ene vil bli på ca 10 minutter og skal 
gi en bred profilering av såvel inshore som 
offshore yrkesdykking. Filmen skal gi et 
bilde av hva dykkingen innebærer i og hvil
ken betydning den har i dagens samfunn. 
Den er primæn beregnet som informasjon 
for beslutningstagere og industriens samar-

beidspannere, og eventuelt andre som vil 
ha nytte av det. 

Den andre filmen som vil bli på 20 - 25 
minutter er i første rekke en rekrutterings
og opplysningsfilm som fokuserer på utdan
ning og arbeidsoppgaver. Den tar sikte på 
å nå ungdom som kan være potensielle 
kandidater til dykkeryrket. Filmen kan og 
betraktes som en informasjons- og doku
mentarfilm som tegner et mer detaljen bilde 
av dykking enn den første. 

Det har væn gjon omfattende opptak 
både over og under vann. SubFilm sitter nå 
med et matetiale på ca 00 timer råfilm. Det 

er videre laget en god del animasjon for å 
forklare forskjellige operasjoner på en 
instruktiv og lettfattelig måte. Filmingen er 
nå for det meste avsluttet, og redigerings
arbeidet er godt i gang. Materialet er om
fattende og spennende. Undervannsopp
takene er av ypperlig kvalitet. Det har nylig 
vært avholdt en prøvevisning for oppdrags
giverne. 

SubFilm har tidligere produsert sam
funnsdokumentarfilmer og forskjellige 
former for oppdragsfilm for kino og fjernsyn 
(NRKog1V2). • 

Ame-johan Arntzen 

FAG DYKKING 
VANN & AVLØPSLEDNINGER 

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

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

• Levering/utsetting av forankringslodd 
• Levering/montering av fjellbolter 
• Levering/legging av vann og avløpsledninger 
• Inspeksjoner 

SKIP & RIGGER 

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

IMCLlDIVING~ 
UNDERWATER INSPECTION, MAINTENANCE AND CONSTRUCTION 

Postboks 116 Sandviken, 5812 Bergen 
Telefon 55 36 34 34 • Telefax 55 36 34 35 • E-post: imc@ c2i.net 
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Snøhvitutbyggingen 
Generelt om Snøhvit 
Snøhvitfeltet er lokalisett i Barentshavet og 
skal utnytte gassressursene fra feltene Snø
hvit, Askeladden og Albatross. 

Prosjektkonseptet er basert på under
vanns brønnutvikling med transport av pro
dusert gass og kondensat via en multifase 
rørledning til LNG (flytende naturgass) ter
minalen på Melkeøya utenfor Hammerfest. 
Konseptet er beregnet stort nok for en total 
brønnproduksjon på 20,8 millioner stan
dard kubikkmeter gass/dag, og er tilpasset 
kapasiteten for anlegget på land. Produk-

7 942 500 N 

7 935 000 N 
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Kontrakt til ABB 
ABB har vunnet en ordre på 1,3 mrd. NOK 
fra Statoil, som er operator på Snøhvitfeltet. 
Kontrakten omfatter en komplett leveranse 
subsea for gassproduksjon i utviklingen av 
feltet som ligger i Barentshavet. 

Avansert teknologi vil bli brukt i gass
prosjektet utenfor kysten av Nord-Norge. 
Subsea systemet vil bli fjernstyrt fra Statoils 
gassterminal nær Hammerfest. Dette vil bli 
gjort over en 161 km lang fiberoptisk kabel 
- den lengste som noen gang er brukt i en 
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sjonsstrategien er en oppdelt utvikling som 
starter med åtte gass produserende brønner 
og en COz injiseringsbrønn på Snøhvitfeltet 
og tre brønner på Albatrossfeltet fra 2005. 
Askeladd-produksjonen vil bli tatt i bruk for 
å opprettholde produksjonen og landkom
ptimetingen av gassen når behovet for 
dette oppstår. Totalt er det planlagt 21 
gassbrønner og en COz injeksjonsbrønn. 

Alle tre feltene er innledningsvis lagt opp 
til produksjon av trykket som eksisterer i 
brønnene. Offshore kompresjon kan bli 
installert etter noen år for å opprettholde 
platået når det naturlige gasstrykket er blitt 
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slik sammenheng. Teknologien for kontroll 
av både land- og offshoreoperasjoner vil 
også bli levert av ABB. 

"Olje og gassindustri offshore øker for
flytningen av utstyr fra overflaten og ned til 
sjøbunnen. Det er flere grunner til dette, 
bl.a. miljøhensyn og kostnadsreduksjoner. 
Denne ordren viser og Statoils tillit til utvik
lingen vi har gjon på dette området i de 
senere årene" sier Erik Fougner, viseadmini
strerende direktør og leder av ABBs Olje og 
Gassdivisjon. 

Kontraktsvilkårene omfatter prosjekt-

' ' 
' 

redusert under det nødvendige trykket som 
skal til for direkte produksjon til rørled
ningene. 

Feltenes produksjon blir prosessert til 
LNG kondensat og LPG (flytende petro
leumsgass) ved terminalen på Melkeøya. 
Alle tre produktene vil bli transportert på 
skip til markedene. Både kondensat og 
flytende naturgass vil bli solgt på spotmar
kedet, mens den produserte gassen vil 
inngå i langsiktige kontrakter til kunder i 
Europa og USA. 

(Kilde: ABB OS) 

Plansjen gir en 
oversikt over 
første fase i 
Snøhvit/Albatross 
utbyggingen. 

ledelse, ingeniønjenester, fabrikasjon av 
utstyret, samt testing og levering av en inte
gren undervanns produksjonsenhet for 
gassfeltet. Ingeniørarbeidene vil starte 
umiddelban og prosjektet beregnes ferdig
stilt i 2005. 

Statoil har plassen en rekke ordrer hos 
ABBde siste månedene, inkluden kontrak
ter i forbindelse med Hammerfestterminalen 
og for vedlikehold og modifikasjon på andre 
olje- og gassfelt i Nordsjøen. 

(Kilde: Zurich, pressemelding) 
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Dykkestatistikk NBU 2002 
Arne-Johan Arntzen, NBU 

Samtlige NBU bedrifter sender hvert år 
inn et utfylt skjema som angir en del 

data vedrørende det foregående årets 
dykkeaktivitet. På skjemaet skal det 
angis totalt antall dykketimer fordelt på 
henholdsvis: 
• Dykk med maksimal dybde grun

nere og dypere enn 20 meter. 
• Type dykkerutstyr fordelt på hjelm

dykkerutstyr (tungt), slangedykker
utstyr (lett) og selvforsynt utstyr 
(SCUBA) . 

• Bruk av standardtabell og overflate
dekompresjon. 

Videre rapponeres antall dykkere i arbeid 
gjennom året, fordelt etter alder. 

Gjennomsnittlig antall timer dykketid 
for hver dykker i de enkelte bedriftene 
viser seg å variere ganske kraftig. For 
noen er dykkingen en liten støttefunk
sjon, mens den for enkelte synes å være 
en nokså kontinuerlig virksomhet. Et 
dykkerteam består jo av minimum tre 
personer - så gang timene med tre. I 
tillegg kommer av- og påkledning etc. 
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Gjennomsnittlig antall dykketimer pr. dykker pr år i hver av NB Us 23 

medlemsbedrifter i 2002. Dykkerskolene (SDS og NYD) er ikke med i dette oppsettet. 

Dykking utenfor alfarvei 
Den første norske hvalstasjonen på Sør 

Georgia ble etablert så tidlig som i 
1904. Stedet ble kalt Grytviken etter gtyter 

14 

som var blitt etterlatt av tidligere selfangere. 
I 1930 opererte 42 fabrikkskip og 232 hval
båter i Antarktis. En gigantisk produksjon 
av hvalolje og en nedslakting av hval verden 
aldri hadde sett maken til. Gtytviken utvik
let seg til å bli til en liten småby med fasi
liteter som kirke, legekontor og verksteder. 
På femtitallet var det sågar en fastboende 
dykker som ble kalt Dykker-Hansen i 
Gtytviken. Han hadde nærmest legende
status og var kjent for å fikse enhver jobb 
under vann alene. Han trengte kun en 
mann til å sveive pumpen. Dykketider var 
aldri noe terna. Han bare gikk uti, gjorde 
jobben og kom opp igjen- kort og greit. 

En gang lå det fem hvalbåter fortøyd 
utenpå hverandre i opplag for vinteren. 
Det var stort snøfall og en av båtene veltet 
over og sank samtidig som den dro de 
andre med seg. Resultatet var fem vrak på 
bunn ut forbi kaien. Dykker-Hansen gikk 
løs på jobben. I iskaldt vann og inne i 
trange maskinrom arbeidet han hver dag 
alene. Ved å tette kjelene og blåse dem tom 

for vann klarte han i løpet av tre måneder å 
heve samtlige av fangstbåtene. 

Kilde: Histotical Diving Times 
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Yrkesdykker? 
Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte yrkesdykkere 
Skolens sertifikater er også anerkjent internasjonalt 

Grunnkurs vår og høst - Redningsdykkerkurs vår og høst 
Kontakt skolen for mer informasjon: 
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Tlf: 55 5112 00- Fax: 55 5112 01 
e-mail: bodiltl@online.no 

www.statens-dykkerskole.no 

Statens dykkerskole 
Skålevikveien 60 - 5178 Loddefjord 
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Gass i vev på forulykket dykker 
Hans Lundberg, Polisen i Stockholm 

Oversettelse v/A. J. Arntzen 

Vi har i en del år benyttet oss av compu
tertomografi (CT) i forbindelse med 

dykkerulykker. En av de ting vi ønsker å 
undersøke er om det forekommer gassbob
ler i vevet. 

Vanligvis vil denne gassen være puste
luft som ved en ukontrollert oppstigning 
ekspanderer så raskt at lungevevet revner 
og trenger ut i blodomløpet og bløtvevet i 
kroppen. Ved mindre mengder finnes 
luften vanligvis i halsarterien. Ved større 
mengder ser vi den i de store hjemearte
riene; og ved meget store gassmengder i 
hjernens arterier og vener, samt i bryst- og 
bukhulen 
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Gassfylt vev. Snitt gjennom brysthulen. 
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Hvor stor avstand man bør ha mellom snittene vil 
være avhengig av om funnene er store eller helt ubetyde
lige. Vanlig avstand er 1-2 cm i hodet, 3-5 cm i bryst· 
hulen og 5-10 cm i bukhulen. Alle hjertets kamre bør 
vises . 

I enkelte av de undersøkelsene vi har gjort har det 
forekommet gass i hjertet. Denne gassen har blitt 
analysert ved et spesiallaboratorium, og vi har bl.a. funnet 
at den har inneholdt benzen, trikloretan (tri) og butan . 
De to første er ikke forråtnelsesgasser, noe derimot butan 
er. Vi har imidlertid, ved to tilfeller, funnet høye konsen
trasjoner av butan der undersøkelsen er foretatt kort tid 
etter at døden har inntruffet. Jeg har og studert tre adskil
te dødsfall i Stockholmsområdet, der unge mennesker 
omkom som følge av sniffing av butangass . 

Hvordan påvirkes egent-
lig kroppen av å puste butan under forhøyet trykk? En 
hypotese fra min side er at siden folk omkommer som 
følge av slik sniffing, vil virkningen av denne gassen kan
skje øke dramatisk ved forhøyet trykk. 

Hvordan kan slike gasser komme inn i åndedrettet? 
Når det gjelder tilfellet med benzen kunne denne spores 
tilbake tilluftfyllestasjonen. I lokalet som var kombinert 
butikk og undervisningsrom fant man fire tomme 25 liters 
jerrykanner for bensin hvor lokkene var åpne. Antakelig 
har kompressoren som har fylt det aktuelle flaskesettet 
suget benzenholdig luft. 

Når det gjelder tilfellet med tri skyldes nok forurens· 
ningen at denne ble brukt til rengjøring av kompres
sorens rør, og at disse ikke ble blåst tilstrekkelig rene 
etter rensingen. 

Butan kan ha blitt suget inn i kompressoren pga. feil 
plassering av luftinntaket, der det f.eks. kan ha stått en 
uheldig plassert bil med motoren i gang. 

Advarsel: Um ikke drakter i nærheten av kompres-
sorens luftinntak! • 

Til v. over: Snitt gjennom hodet med l cm avstand. 

Til v.: Massiv luftemboli i hjernen. 
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Nyskapningspris til Sean Dykk AS 
NØtterø Sparebanks Nyskapningspris 

for 2002 ble tildelt dykkerfirmaet Sean 
Dykk AS. Overrekkelsen fant sted den 30. 
januar i år. Prisen består av et diplom og en 
sjekk på kr 25 000. Ved overrekkelsen frem
hevet banksjef Bjørn Engaas Sean Dykks 
kreativitet og evne til å utnytte ny 
teknologi. Han bemerket for øvtig at dette 
var første gang prisen gikk til en bedrift 
utenfor Nøtterøy, men la til at banken anså 
hele Tønsbergdistriktet som et naturlig 
område for eventuelle prisvinnere. Sean 
Dykk, som han betegnet som en god 
kunde i banken holder til på .Jarlsø. Daglig 
leder i Sean Dykk, Dag Eriksen, sier at han 
synes det var hyggelig bare det å bli en av de 
nominerte, men spesielt gledelig å gå helt til 
topps. 

Sean Dykk ble startet i 1972 og er såle
des et av de eldste dykkerfitmaene i landet. 
De var lenge en relativt stor aktør i dykker
markedet, med bl.a. en rekke oppdrag i 
Sverige; men etter hver sank aktiviteten en 
del. Da Eriksen overtok firmaet i 1998 lå 
omsetningen på under 4 mill. Etter det har 
den vætt jevnt stigende til ca 11 mill i 2001 
og ca 20 mill i 2002. 

Nøtterø Sparebank overrekker Nyskapningsprisen 2002 til Sean Dykk AS. 
Fra venstre: Trine Davidsen, Glenn Viik, banksjefBjømEngaasogDagR. Eriksen. 

- Vi er imidlenicl ikke spesielt opptatt 
av å øke omsetningen mest mulig. Vi antar 
at et nivå rundt 15 mill er passe for en be
drift av vår størrelse, og regner også med en 

noe stØtTe inntjening enn hittil, sier Eriksen. 
- Har dere noen interessante jobber på 

gang? 
- Det har vi. Kan nevne at vi i fjor inve

stene i nytt ROV system. For å komme i 
gang med å bruke det og vinne etfaring gjor
de vi en del henvendelser utenlands. Det 

En historie fra Afrika 
I siste utgave av Historical Diving Times fonelles elet om det 

merkelige cløclsfullet til hjelmdykkeren Olaf Pedersen under en 
bergingsjobb utenfor Sør Afrika i 1934. Det var den sør-afrikanske 
dykkeren .Joe Marsicano (1920-1999) som fortalte: 

Lasteskipet "Hypatia" av Houston Line hadde havaren på Whale 
Rock ved Robben Island i 1929. Hun var en firemaster på siste tur 
før opphugging, lastet med kobber fia Beita . .Joe var ung den gang 
men husket fremdeles episoden godt. Noen år etter havariet dro 
Olaf Pedersen og folkene hans ut for å berge restene av kobberlas
ten som dykkeren Tommy Manin hadde begynt på noen år før. 

Ryktene sa at Pedersen kom opp av vannet for å ta en klype 
tobakk. Frontglasset ble tatt av mens han sto i leideren - uten at 
slangen ble festet. Det ble videre sagt at han glemte frontglasset og 
slapp taket i stien for å gå ned igjen. Han gikk rett til bunns og 
druknet - sa ryktene. 

Foto: Per Gilding 

resulterte i at vi fikk et oppdrag for riksanti
kvaren på Sicilia. Der leter de etter skips
vrak fra Punerkrigene. Vi var der og gjorde 
en del undersøkelser og skal ned igjen til 
høsten. Kanskje kunne det være en sak av 
interesse for Dykkenytt? 

- .Ja hvotfor ikke! • 

Rapponen fra ettetforskningen konkluderte imidlenid med at 
frontglasset hadde løsnet under vann av seg selv og forårsaket dt1J
kningen. Dette anså dykkereksperter for å være umulig uten hjelp 
av en merlspiker eller lignende. Dessuten - ifølge sønnen var 
selvmord utelukket. 

dykkepumpen. Han kunne fortelle at det hadde vært uoverens
stemmelser blant folkene og at noe hadde vært i gjære . .Joe mente 
detfor at noen kunne ha skubbet Olaf fra leideren for å bli kvitt ham 

.Joe Marsicano syntes denne historien hønes for utrolig ut og 
hadde forsøkt å spøt-re seg for. Sønnen til Olaf hadde stått ved 
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og deretter kastet frontglasset på sjøen . • 
Vidar 
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Hydraulikk under vann 
Te~e Ollestad, Innova AS og Kurt Wiig, Kutt Wiig AS 

Hydraulikk har vært, og er ennå det primære overføringsmedier 
av effekt til sluttbrukere i undervannsintervensjonsutstyr. Det 

finnes teoretisk sett mer effektive måter og gjøre det på, men basert 
på praktisk tilgjengelige komponenter har hydraulikken tilbudt den 
beste kombinasjonen av: 

• Tilgjengelighet av komponenter 
• Effekttetthet og vekt 
• Effektregulering 
• Robusthet mot miljøpåvirkninger 
• Pris 
• Reparerbarhet 

Dette, sammen med den kompetansen som var tilgjengelig på 
personellet som først tok systemene i bruk, gjorde at elektrohy
draulisk dtift ble, og fortsatt er den vanligste metoden for drift av 
ROV'er, threnchere og intervensjonsverktøy. 

Det har vært argumentert mye for bruk av direkte elektrisk drift, 
og mye bra utviklingsameide har vært gjort på det området, spesielt 
de siste fem årene. Elektrisk drift kan muliggjøre høyere systemvirk
ningsgrad, men det har vært begrenset tilgang på komponenter som 
kan brukes til å regulere effekten, som f.eks. tuttallet på en truster. 

Et av problemene har vært at effektreguleringskomponenter har 
vært laget for relativt lave spenninger, og at strømstyrkene en da må 
opp i for å få den ønskede effekten har blitt upraktiske å håndtere. 

Utviklingen innen kraftelektronikken har i økende grad fram
brakt komponenter for høyere spenninger, og dette har brakt elek
triske framdriftssystemer et steg nætmere, men de aller fleste ROV 
'er og threnchere med elektrisk framdrift er fortsatt avhengige av en 
transformator nær sluttbrukerne, for å få en forsyningsspenning på 
3(XX) V ned til f.eks. &JO V (som elektriske effektregulatorer kan 
håndtere). Dette undergraver i noen grad argumentet om at hydrau
liske systemer bar for mange omforminger av effekten før den når 
sluttbrukeren, siden de elektriske systemene fortsatt er utsatt for 
noe av det samme. 

En måte å omgå dette problemet på har vært å plassere effekt
reguleringen på overflaten for hver enkelt bruker, for så å overføre 
denne effekten via separate transformatorer, sleperinger og ledere 
fram til brukerne. Denne løsningen fjerner mye vekt og komponen
ter fra farkosten/verk-tøyet, men det blir relativt dyre og store sle
peringer, "u-standard" umbilical med stort tverrsnitt (= stor vinsj) 
og en stor overflateenhet for kraftomforming og distribusjon. 

Dette er akseptabelt for store og kraftige farkoster som skal 
ameide: 

• i liten hastighet 
• på relativt grunt vann, 
• med kort kabel, lite utsatt for strøm o.l., 

men ikke for systemer som skal ameide utsatt for strøm, eller som 
survey farkost i større fart over bunnen. 

Servoteknikk eller proporsjonalteknikk.? 
Hydraulikken har også vært gjenstand for en betydelig utvikling 
innen komponentområdet siden de første kommersielle ROV-ene 
dukket opp for noen får tiår siden. 

De aller fleste av de tidlige, kommersielle ROV-systemene var 
bygget i land som også har en betydelig flyindustri, og konstruksjo
nene er preget av komponenter og konstruksjonsmetoder som var 
tilgjengelige fra fly og militær teknologi. 
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Fly og våpenteknologi krever små og lette komponenter, med 
meget rask respons. Reguleringsevne er viktigere enn virkningsgra
den, siden få av brukerne har stort kontinuerlig effektbehov, men 
desto høyere behov for rask og nøyaktig respons (f.eks. en rorflate 
på en rakett). Det har også vært avgjørende at styringen krever lite 
strøm, for å holde drivere og ledninger små og lette. 

Komponentene har vært i bruk i industrier som har meget vel 
utviklede vedlikeholdssystemer, og spesialutdannet personell for 
hvert fagområde. Som en følge av dette har det vært fullt akseptert 
med komponenter som stiller meget store krav til oljerenhet. Det 
har og vært fullt akseptabelt med relativt korte levetider (målt i 
timer) på en del komponenter, så lenge disse er forutsigbare, og kan 
omgåes ved pålitelige rutiner for komponentutskiftning. Måten 
enkelte deler brukes på i fly, medfører kanskje bruk bare noen få 
minutter i timen (flapsmotor), og samme komponent brukt konti
nuerlig varer kanskje bare 700-800 timer. 

I sentrale deler av Europa har hydraulikken i større grad blitt 
anvendt i industrien, og andre krav har føn til en prioritering av 
andre komponenter og løsninger. En av "vinnerne" i europeisk 
hydraulikk er proporsjonal teknikken, med egenskaper som på 
mange felt overlapper bruksområdene til servoventilene; men med 
noe ulike fordeler og ulemper. 

Proporsjona!teknikk er basert på oppgradeting av hydrauliske 
systemer som i utgangspunktet er laget for overføring av effekt, ikke 
for posisjonskontro!l. Økende tilgang på elektronikk for å kontrol
lere ventiler o.l., har muliggjort bruk av direkte styrte elektriske ven
tiler til drift som også krever reguleringsmulighet. 
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Proposjonalventil for nominell 
oljemengde Qn = 32 liter/min 

8 12 16 20 24 28 32 36 
Q liter/min 

Proposjonalventil for nominell 
oljemengde Qn = 32 liter/min 

55 110 165 220 
Q liter/min 

En direkte elektrisk styrt proporsjona!ventil har svært liten in
tern lekkasje, lavt trykkfall ved stor gjennom strømning (se kurver) 
og relativt stor robusthet mot forurensninger i oljen. 

En servoventil er normalt basert på en intern pilotstyring, som 
bl.a. krever et betydelig trykkfall over ventilen for å kunne fungere 
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(se kurve), samt at den stiller større krav til oljerenhet. 
Som en kan se av kurvene, ligger en servoventil ved nominell 

oljemengde på typisk 70 bar trykkfall, mens en tilsvarende propor
sjonal ven tilligger i nærheten av 20 bar uykkfall. 

Proporsjonalteknikk muliggjør overføring av betydelige effekter 
med gode virkningsgrader, og samtidig en responstid og respons
nøyaktighet som er tilstrekkelig for vår bruk. I tillegg oppnåes god 
driftssikkerhet og robustehet mot "normale" oljeforurensninger. 
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Typiske klaver for servoventiler 

lO 20 30 50 70 100 150 200 
Ttykkfall over ventil i bar 

Status på trykkstyring/pumperegulering 
Den andre enkeltkomponenten som har størst potensial for å øke 
levetid og effektivitet i hydrauliske systemer er regulatoren på 
hydrualikkpumpa. 

I de aller fleste tilfeller besørges oljeforsyningen i et intetven
sjonsverktøy eller en ROV av en variabel aksialstempelpumpe, og 
måten denne styres på gir store muligheter for fleksibilitet når det 
gjelder effektuttaket. Mange effektbrukere kan ha veldig varierende 
behov for hydrualikkforsyning. Det kan være snakk om stor meng
de ved lavt trykk, eller mindre mengde ved høyere trykk. Tradisjo
nelt har undervannsbransjen prøvd å tilpasse seg maks trykket, og 
tatt ut så stor mengde som man har hatt motorkapasitet til å drive. 

Dette har medført lite fleksible/effektive systemer, spesielt for 
trusterdrift, og tilsvarer i praksis det samme som å levere en bil med 
kun første gir! I begge tilfeller klarer systemet belastningene, men 
det går på langt nær så kjapt som det kunne har gjort dersom man 
hadde mulighet for mer fleksibelt uttak av effekten. 

I en typisk arbeids ROV av "tradisjonell" konstruksjon er effekt
behovet maksimalt når man kjører mange trustre ved full utstyring. 
Siden pumpekapasiteten ikke er tilstrekkelig til å forsyne alle bruk
erne med tilstrekkelig mengde, faller system trykket, gjeme ned mot 
halvparten av maks ttykket. I praksis kan det altså være at man 
belaster HPU'ene mindre enn 50 % av maksimalt uttak når man 
faktisk trenger effekten mest. 

Mer enn 90 % av systemene som er i bruk under vann i dag bru
ker standard trykkavskjæringsregulator. Arbeidstrykket i systemet 
er forhåndsinnstilt på f.eks. 210 bar, og alle brukere far servert olje 
gjennom ventilpakker som struper ut en del av oljestrømmen til 
brukeren. De aller færreste brukere (utenom f.eks. en truster på full 
fart) kan nyttiggjøre seg dette trykket, og i praksis går en stor pro-
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sent av system effekten til spille som varme fra struping i ventiler. 
Den eneste effektive løsningen som har vært introdusert for å 

omgå disse problemene har vært framdriftssystemet på Slingsby 
Engineering Ltd sine Trojan og MRV farkoster. De har kjøtt med fast 
uykkstyring på pumpa, men har flyttet "girkasseelementet" ut på 
trustermotorene. Rent praktisk er dette realisert ved hjelp av vari
abelt slagvolum på hver enkelt trustermotor. Slagvolumet kontrol
leres i lukket sløyfe med tilbakemelding fra hver motor via et poten
siometer, og en liten servoventil som aktuerer vinkelen på plate i 
motoren. Dette systemet er utvilsomt blant de meste effektive som 
har vært tilgjengelig, men delemengden og kompleksiteten har mest 
sannsynlig væn årsaken til at ingen andre har kopien løsningen. 

Hvordan burde det gjøres? 
Det finnes to (minst) forskjellige angrepsvinkler på dette problemet, 
og begge innbefatter regulatoren på pumpa. 

Den ene løsningen er å benytte en Load Sense (LS) regulator. LS 
muliggjør "tomgangskjøring" av systemet, med et minimalt trykk på 
f.eks. 20-30 bar dersom det ikke er brukere. Et system for tilbake
melding av oljebehov (Load Sense) gir til en hver tid pumpa beskjed 
om å levere det trykket som den tyngste brukeren krever, og 
pumpa leverer da innenfor sin 100% oljemengde begrensning kun 
det trykket det er behov for. 

Dersom man kombinerer med en "maks-effekt"- regulator kan 
man levere oljemengde opp til f.eks. 120-130% dersom det er mange 
brukere, men ikke maks trykk samtidig. Dette medfører at elektro
motorens fulle effekt er tilgjengelig for bruk i mye større deler av 
arbeidsområdet til systemet, og er kun marginalt dyrere. Husk at 
man allerede har betalt for overflate kraftforsyning, sleperinger, 
umbilical og elektromotor ut ifra maks effektbehov. 

En annen variant er å bruke en trykkavskjæringsregulator, men 
med fjernstyrt trykk setting i tillegg til den som er satt som maks på 
pumpa. Slitasje, støy og strømforbruk står ofte i direkte sammen
heng med hvilket trykk systemet arbeider på, og det er ikke alltid 
optimalt å kjøre med maks trykk hele tida. Det blir litt som å kjøre 
rundt med fullt pådrag på bilen, og så "slure" inn relativt lett 
belastning. 

I mange tilfeller har man bare bruk for maks trykk i helt spesielle 
tilfeller, og da er det ikke rasjonelt å kjøre med maks trykk hele tida. 
Standard systemtrykk på veldig mange farkoster har væn 3000 psi 
(207) bar. Ved bruk av mer moderne pumper og f.eks. trustermoto
rer, er 207 bar ofte en god del under det komponentene er bygget 
for; og da far man rett og slett ikke utnyttet spiss effekten heller. 

Med fjernstyn trykkstyring av pumpa/ pumpene kan man i 
mange tilfeller operere på f.eks. 120-130 bar i over 90% av tida, for så 
å ha systemets fulle ressurser tilgjengelige ved f.eks. 270 bar når man 
trenger det. 

Når man kjører på 120-150 bar med en pumpe som er laget for 
maks kontinuerlig arbeidsuykk på 350-400 bar, blir levetiden øket 
betydelig; både på pumpa og komponentene ellers i systemet. Slike 
løsninger har etterhven bra med fanstid på norsk sokkel, og bru
kerne har vært samstemt positive. 

Forurensning 
Den mest vanlige forurensningen i hydraulikkolje i "vår verden" er 
antakelig vann. Det monteres i stigende grad egne vannfiltre på 
undervannsutstyr. Etter en slik montasje fikk vi følgende kommen
tar fra en ROV-supetvisor i et større ROV-selskap "Før kjørde me på 
skumma melk, nå kjøre me på konjakk!" (Ref. bildet på neste side.) 

Komponentlevetid som funksjon av oljerenhet 
I subsea systemer vet en ikke alltid at en eller annen komponent er 
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i ferd med å bli utslitt, men kjører enkelt & greitt til det tyker;hava
rerer. Det virker å være mer bevissthet om denne problemstillingen 
nå enn det var for bare 5-10 år siden, men det er fortsatt mer å vinne. 
Det er store økonomiske gevinster i å skifte komponenter før de 
svikter totalt: 

• Havari på en billig komponent kan forårsake kostander langt 
utover kostnaden på komponenten som tyker, f. eks kan en 
havarert truster ødelegge både pumper, motorer og forurense 
ventiler 

• Man far "ikke-planlagt" utilgjengelighet på systemet. Typisk 
under en kritisk operasjon offshore. 

• Reservedeler må ofte anskaffes og monteres i stor hast, med 
overtid, dyre transporter og gjeme ekstra helikopter til følge. 
(Noen som kjenner seg igjen?) 

nå kjøre me på konjakk!" 

For å kunne skifte komponenter før de ryker, må man ha en 
eller annen ide om hvor slitt de er, og hvor lang levetid man tror de 
har igjen. Man har i prinsippet to "angrepsvinkler" på dette, antall 
driftstimer på komponenten, eller tilstandsovervåkning. 

Flere ROV selskaper benytter timebasen utskiftning på truster
motorer, pumper o.l. Dette er enkelt (i hvert fall teknisk) å realisere, 
men stiller visse krav til logging o.l., evt kan kontrollsystemet være 
med å "passe på". Dette er et vanlig prinsipp innen f.eks. flyvedlike
hold. Blant ulempene kan nevnes at timebasert utskiftning i mindre 
grad kan ta hensyn til "spesielle hendelser" i systemet, som f.eks. 
vanninntrengning eller dårlig oljekvalitet. Dersom alt er OK, kan det 
være at komponenter blir skiftet ut lenge før det som var strengt 
nødvendig. 

Et alternativt man kan prøve er å måle hvordan det står til med 
en komponent, dvs. tilstandsovervåkning. Ved å måle lekkasje
strøm på f.eks. pumper og/eller trustre kan man fa forvarsel om 
driftsuregelmessigheter. Dette kan måles på dekk, uten belastning, 
men aller helst under normal drift. Dvs. at det bør monteres et fjern
avlest flowmeter i lekkstrømlinjer fra aktuelle komponenter. Når 
oljemengden passerer et gitt nivå, far man beskjed om at kompo
nenten bør skiftes/overhales. Når den passerer ytterligere et nivå 
kan man faen "sint" alarm ("jordfeillycl" e.l.). 

Slitasje kan medføre tap av virkningsgrad. F.eks. kan volume-
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trisk virkningsgrad fott ende ned mot 85 % av opprinnelig verdi på 
pumpe, og ned mot 90 % av opprinnelig på motoren. System virk
ningsgrad er ela red usett til: 0,85 x 0,90 = 0,765, dvs et tap i forhold 
til "ny" tilstand på 23,5 %. 

Slitasjetyper 
Abrasiv slitasje: Harde pattikler mellom to bevegelige flater 

som riper botti begge flatene (f.eks. sand eller stålspon). 
Adhesjon: Når oljeftlmen bryter sammen og det blir kontakt 

metall mot metall på de bevegelige delene 
Erosjon: Fine panikler i hurtigstrømmencle væske som vil slite 

ned styrekanter og kritiske overflater 
Kavitasjon: Når oljestrømmen blir strupet inn på pumpens 

innløpsport oppstår elet bobler p.g.a. for stort undertrykk. Disse 
boblene blir komprimert og skaper trykkstøt som far materiale til å 
rive seg løs, og danne krater i overflaten. 

Korrosjon: Vann eller kjemiske forurensninger i oljen kan med
føre at elet dannes rust eller kjemiske reaksjoner som skader over
flaten. 

Typisk slitasje på bakplate i pumpe etter kjøn'ng med sterkt 
vannholdig olje. 

Standarder for angivelse av oljerenhet 
Det er to vanlig forekommende angivelser for oljerenhet som vi tref
fer på i spesifikasjoner, kontrakter og krav fra komponentleveran
clører: NAS 1638 og ISO 4406 (ny ISO standard er på trappene). 
Standardene angir innholdet av pattikler i oljen sotten på størrelser. 

Eksempel: 
1241 partikler i 5-15 J..Lm stri = ISO-kode 11 
162 pattikler i 15-50 J..Lm stri = ISO-kode 8 
gir totalt IS04406 = 11/8 

Typiske renhets krav for forskjellige komponenter: 
• Servo ventiler 14/11 NAS 5 
• Proporsjonal ventiler 15/12 NAS 6 
• Stempel pumper og motorer 16/13 NAS 7 
• Manuelle og pilotopererte av/på og trykkreguleringsventiler 

16/13 NAS 7 
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• Tannhjulspumper og motorer 17/14 NAS 8 
• Manuelle mengdereguleringsventiler/-sylindre 18/15 NAS 9 

C Den mest brukte metoden i dag er å telle panikler ved hjelp av 
laser. Man tar en bestemt oljemengde, og leder den gjennom et 
tynt glassrør som blir belyst av en laser. På den andre siden av 
røret står en mottager som får skygge når en partikkel passerer. 
Elektronikken kan da registrere varigheten (= størrelsen) av en 
skygge og antall skygger. 

• Typisk ny olje fra fat er 18/15, dvs NAS 9*. 

Måleutstyr 
Det er flere vanlig brukte metoder for å fastsette partikkelantall/
størrelse i olje. 

A Den eldste metoden går ut på å suge oljen gjennom en filterduk, 
for så å sammenligne partikkeltettheten og størrelsen med refe
ranse bilder gjennom et stereoskop (mikroskop). Denne meto
den har vært vanlig i bruk offshore o.l. 

ISO 4406 baserer seg på ant. partikler pr. 100 ml 

IS~-ko e 
Ant. partikler 
5-15~ 

IS~ ko e 
Ant. partikler 

15-50J.l.ffi 
IS@-
446 NAS* 

o 1 O/O 

B Neste variant går ut på å suge en bestemt oljemengde gjennom 
tre fLitre med forskjellig finhet, og måle trykkfallet over filtrene 
ved slutten av sekvensen. Trykkfallet er et mål for partikkel
mengden som har satt seg i hven filter. Jo større trykkfall, jo 
mer partikler. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
4 
8 

16 
32 
64 

1/0 
2/0 

o 1 3/0 
1 2 4/1 
2 4 5/2 
3 8 6/3 

7 130 4 16 7/4 
NAS Tabell - Max antall partikler pr 100 ml 8 250 5 32 8/5 

NAS 5-15 15-25 25-50 50-100 >100 9 500 6 64 9/6 
klasse mikron mikron mikron mikron mikron 10 1000 7 130 10/7 1 

00 125 22 4 1 o 11 2000 8 250 11/8 2 
o 250 44 8 2 o 12 4000 9 500 12/9 3 
1 500 89 16 3 1 13 8000 10 1 000 13/10 4 

2 1000 178 32 6 1 14 16000 11 2000 14/11 5 

3 2000 356 63 11 2 15 32000 12 4000 15/12 6 

4 4000 712 126 22 4 16 64000 13 8000 16/13 7 

5 8000 1425 253 45 8 17 130 000 14 16000 17/14 8 

6 16000 2850 506 90 16 
7 32000 5700 1012 180 32 
8 64000 11400 2025 360 64 

18 250000 15 32000 18/15 9 
19 500000 16 64000 19/16 10 
20 1 000 000 17 130 000 20/17 11 
21 2000000 18 250000 21118 12 

9 128000 22800 4050 720 128 22 4000000 19 500000 22119 
10 256000 45600 8100 1440 256 23 8000 000 20 1 000000 23/20 
11 512000 91200 16200 2880 512 24 16 000 000 21 2 000000 24/21 
12 1024000 182400 32400 5760 1024 

Panikkelområdet som slår verst ut bestemmer endelige klasse. 
NAS* klassene er ikke direkte overførbare til NAS, utfra det at NAS 
ser på antall panikler i forskjellige størrelsesområder. 

Redaktørskifte i Dykkenytt 
Når Dykkenytt nå går inn i sin 15 årgang 

ovenar Vidar Fondevik som ansvars
havende redaktør etter Ragnar J Værnes 
som har hatt denne oppgaven siden bladet 
stanet. Ragnar har gjon en betydelig innsats 
med Dykkenytt i disse 14 årene. Det er godt 
gjon å stå på i så lang tid. Det er ikke tvil 
om at bladet har hatt en bemerkelsesverdig 
utvikling gjennom disse årene. 

Det første nummer av Nutec Dykkenytt, 
som det da het, med undertittel Informa
sjonsavis for dykkeindustricn, kom ut i 
1989. Bladet ble distribuen til de som Nutec 
antok hadde interesse av det, samt alle som 
sa de ønsket å få det. 

Redaktører i Dykkenytt vil nok oppleve 
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at det ikke er lett å skaffe stoff - spesielt 
ikke i tide. Bidragsyterne står vanligvis ikke 
i kø, og da faller det naturlig nok relativt 
mye på redaktøren og redaksjonen. 

I 1996 var unclenegnede uforsiktig nok 
til å foreslå visse justeringer i bladet, og satt 
dermed plutselig i redaksjonen. Vi ble enige 
om at bladet skulle fungere som et fellesor
gan for Nutec Dykkenytt og NBU-nytt, med 
det mer nøytrale navnet Dykke nytt. 

I 1999 kom nåværende redaktør Vidar 
Fondevik inn i redaksjonen. Det var også 
den gang planer om en sammenslåing med 
et annet blad, nemlig Norges Dykkefor
bunds blad Marmennell. Saken var så å si i 
boks- Dykkenytt og styret i NDF var enige, 

men et benkeforslag på deres landsmøte 
veltet det hele. Det var med andre ord en 
parallell til elet som nå hendte ifm. FFU-nytt. 

Vidar og jeg vil benytte denne anlednin
gen til å takke Ragnar for den store innsat
sen han har gjort for Dykkenytt i de 14 
årene han har sittet ved roret. 

Selv er jeg overbevist om at redaktøran
svaret vil bli vel ivaretatt av Vidar i tiden 
fremover. Vi vet jo alle at han har væn en 
meget produktiv bidragsyter med et bredt 
interessefelt. Han går heller ikke av veien 
for å yu·e seg i meget klare vendinger når 
han har noe på hjenet. • 

Arne-johan Arntzen 
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Dykkermedisin på sydhavsøy 
Oktober 2002 ble det fjerde internasjonale kurset i dykkermedisin arrangert på Maldivene. På 

kurset deltok 18 elever- skandinaviske og maldiviske leger. Denne artikkelen gir bedre 
argumenter enn sol og sjø for å delta. 

Jan Risberg 

Et lite innledende forbehold 
Dette kan ikke bli en nøytral/uavhengig 
kurskritikk. Tvert imot. Som medlem av 
kurskomiteen har jeg en høyst farget opp
fatning av kurset. Til gjengjeld er den basert 
på tre års erfaring. Les- og døm selv! 

Utdanning i dykkermedisin 
Dykkermedisin er ikke godkjent som kli
nisk spesialitet i noen av de skandinaviske 
landene. Norge har (hatt) den best regulerte 
godkjenningsordningen hvor Statens Helse
tilsyn (tidl. Helsedirektoratet) godkjente 
leger som skulle utstede helseerklæring for 
yrkesdykkere. Helsetilsynet godkjente også 
leger som skulle delta i vaktordninger eller 
ivareta helsemessige forhold ifm offshore
dykking. 

I Norge, som i resten av verden, har 
Sjøforsvaret/Marinen vært viktigste opp
læringsinstitusjon for leger med interesse 
for dykkermedisin. Sjøforsvarets lNB
Dykkerlege har i årtier arrangert grunnkurs i 
dykkermedisin av en ukes varighet. Kurset 
var ptimært rettet mot vernepliktige leger 
som skulle tjenestegjøre på stasjoner og 
fartøy med dykkere, senere har et økende 
antall sivile deltakere kommet med. Sjøfor
svarets kurs omhandler tema som ubåtme
disin, militær dykking og hyperbar oksygen
behandling og tiden som kan avsettes til de 
ulike temaene må prioriteres strengt. 

Det er et behov for internasjonal sam
ordning og godkjenning av videreutdanning 
i dykkermedisin. Med denne bakgrunn har 
European Diving Technology Committee 
(EDTC) og European Committee for Hyper
baric Medicine (ECHM) utarbeidet forslag til 
standard for dykkemedisinsk opplæring. 
Les mer på: www.edtc.org Denne standar
den er ennå ikke godkjent av nasjonale 
myndigheter, men er det nærmeste man kan 
komme en internasjonal enighet om dette 
spørsmålet. 

Utdanningsstandarden er rettet mot fire 
ulike kategorier "dykkerlegd'. Utdannings
programmet for leger som skal utstede 
helseerklæring for dykkere er på minimum 
25 undervisningstimer pluss praktiske 
øvelser, mens programmet for leger som 
skal utstede helseerklæring og behandle 
dykkere er på minimum 55 undervisnings-
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Konsentrasjon i åtte timer hver dag. Heldigvis hadde 
klasserommet air-condition og alle ønskelige audiovisuelle hjelpemidler. 

timer pluss praktiske øvelser. 

Et kurs blir til 
Bakgrunnen for dette dykkermedisinkurset 
på Maldivene var at kollega Hans Ornhagen 
(TotalfOrsvarets Forskningsinstitut, Sverige) 
ble kontaktet av hotelleieren til Bandos 
Island Resort på Maldivene. Dette hotellet 
eide et av landets to operative trykkammer. 
Kammeret på Bandos Island Resort ble 
drevet i et "Joint Venture" mellom hotellet 
(eier og teknisk drift) og DAN (medisinsk 
ansvarlig i samarbeid med tyske leger). 

Maldivene er et populært feriemål for 
dykkere og kammeret behandlet (og behan
dler) et stort antall dykkerulykker årlig. 
Hotellet og de maldiviske myndighetene 
ønsket at også maldiviske leger skulle ta 
grunnleggende dykkemedisinsk opplæring 
slik at de kunne kjenne igjen og gi korrekt 
førstehjelp ved dykkerulykker på de mange 
øyene som landet består av. 

I 1999 ble elet første kurset i clykkerme
clisin arrangert for maldiviske leger, og 
spiren var sådd for en videreføring. Dr Hans 
Ornhagen og Dr Cecilia Olegårcl (Sverige) 

tok kontakt med Dr Ole Hylclegaard 
(Danmark) og forfatteren og Aptil 2000 ble 
det andre kurset avholdt - denne gang med 
14 elever fra de tre skandinaviske landene. 
Senere har kurset blitt gjentatt årvisst, siste 
gang oktober 2002 (18 elever). 

Kurs program 
(Eller: Hvorfor må man dra til Maldivene?) 
Spørsmålet enhver leser med minimum av 
kritisk holdning vil stille er: Hvorfor Maldi
vene? Dette må ela være et søkt påskudd 
for å få seg en behagelig ferie? 

De som har deltatt vil nok kunne rette 
opp inntrykket av to ukers fetie. Et av 
grunnelementene i dette kurset er at det 
møter (som eneste skandinaviske?) kravet 
til EDTC/ECHM. Kurset i 2002 hadde 62 
undervisningstimer fordelt på åtte dager, 
dvs åtte timer/dag. I tillegg kom eksamen. 

Det store undervisningsomfanget med 
behov for to ukers kurs er en av grunnene 
til at kurset må gjøres spesielt attraktivt. 
Det er forståelig nok vanskelig å motivere en 
travel almenpraktiker til å forlate sin praksis 
i to uker for å delta på et kurs om under-
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søkelse av dykkere og behandling av dyk
kerulykker. Han/hun har sannsynligvis et 
langt større problem med sine blodtrykks
pasienter enn med dykkerne han/hun 
undersøker/behandler. Av e1faring ser vi at 
det kan være vanskelig nok å ordne seg fri 
for en-ukes gmnnkurs slik de i dag arrange
res i Norge og Sverige. 

Som kursarrangør er det fantastisk å 
kunne beholde alle elevene under hele 
kurset uten at noen må "komme litt sene
re", "dra litt før" eller "bare må gjøre noen 
ærender noen timer i dag" slik det lett blir 
når kurs arrangeres i storbyer. Mobil telefoni 
på Maldivene er dels så dårlig utbygd, dels 
så utrolig kostbart, at det ikke represente
rer noen forstyrrelse overhode! 

Kanskje det mest spennende og "mor
somme" (beklager utrykket) er tilgangen på 
reelle dykkerulykker. Kammeret på Band os 
behandler typisk 2-3 ulykker i uken, elevene 
har derfor anledning til å studere virkelige 
ulykker personlig. Selv om vi fortsatt har alt 
for mye trykkfallssyke i Norge, så er det 
langt færre dykkere som behandles ved 
Haakonsvern. 

Trykkammeret og den lille klinikken på 
øya er et utmerket lærested for praktiske 
øvelser. Vi tror også at det er gunstig at 
legene som senere skal undersøke og 
behandle dykkere har egen praktisk erfar
ing. På Maldivene får legene oppleve skikke-

Undersøkelse av trommehinnens bevegelighet med avansert fiberotoscop. 

lig "pakketur-dykking", dvs guidede turer til 
kjente dykkemål. Det erstatter ikke behovet 
for "skandinavisk dykking" (dykkerklubber 

Kurselevene satt spesielt pris på de praktiske øvelsene. 
Kanskje virker det eksotisk at den nasjonale kleskoden ikke tillater de 

lokale kvinnelige legene å iføre seg noe så uanstendig som en badedrakt. 
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og smågmppe-dykking), men er et viktig 
supplement og virkelighetsorientering. 

Kurset avsluttes med en meget omfatt
ende eksamen med strenge godkjennings
krav, samt kurskritikk. Eksamensresulta
tene og tilbakemeldingene viser at elevene 
lærer det de skal og at de er fornøyde -
imponerende tatt i betraktning av at sol og 
sjø er et fristende konkurranseelement til 
forelesningssalen! Kurset er godkjent av 
Statens Helsetilsyn som kvalifiserende for 
leger som søker godkjenning for å utstede 
helseerklæring for yrkesdykkere, og det er 
godkjent som ettemtdanning av Den 
norske lægeforening. 

Interessert? 
Kurset arrangeres for leger og det faglige 
nivået er tilpasset dette. Kurset har også 
hatt noen ta elever av andre kategorier 
(medisinerstudenter, dykkere) med spesiell 
interesse. Vi tror kurset kan være nyttig for 
de som ønsker en dypere forståelse av 
dykkermedisin og dykkerfysiologi enn det 
som tradisjonelt tilbys. Ønsker du mer 
informasjon om tider, påmelding, innhold 
eller kostnad etc. for kurset, som neste 
gang arrangeres ultimo oktober 2003 bør du 
besøke hjemmesiden: www.divenned.net 

Vi ønsker å takke DAN Skandinavien, 
PADI og Svenska Sportsdykarforbundet og 
for økonomisk støtte til gjennomføring av 
kurset. • 
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Revidert dykkeforskrift 
Forskrifter Dykking, bestillingsnr 511 kunne den l. januar i år feire 12-års
jubileum, samtidig som den fremsto i revidert utgave. Ser man overfladisk på 
omfanget av den teksten som er ny eller endret virker hele revisjonen relativt 
bagatellmessig. En setning her, et ord eller to der - gjør det egentlig noen 
forskjell? Ikke for alle, men for mange betyr det nok en vesentlig forbedring. 
En rekke punkter det har stått strid om har nå fått en fornuftig løsning, uten 
at det har redusert sikkerheten - snarere tvert i mot. 

Ame:Johan Arntzen, NBU 

En forskrift blir til 
Etter at den sivile yrkesdykkerutdanningen 
i Norge i økende grad kom inn i regulerte 
former var det åpenbart at den eksisterende 
forskrift - "Ervervsmessig svømmedykking 
med lett utstyr og luft som pustegass'; var 
noe akterutseilt. Det var egentlig ingen sær
lige innvendinger mot det som sto der; det 
var både fornuftig og godt skrevet - proble
met var det som ikke sto der. For det første 
burde en dykkeforskrift dekke alle former 
for sivil yrkesdykking - dvs. både med 
"lett" og "tungt" utstyr. Videre savnet man 
kvalifikasjonskrav for dykkere og noe mer 
utfYllende om operative og sikkerhets
messige forhold. 

Norsk Bransjeforening for Undervanns
entreprenører (NBU) var tidlig ute som på
driver for en dykkeforskrift. Kai Olsen som 
var formann i NBU fra stiftelsen i 1979 til 
våren 1986, sluttet som dykkersjef i Selmer 
AS høsten 1985 og begynte deretter som 
overingeniør i Direktoratet for arbeidstilsy
net (DAT) med ansvar for dykkersikkerhet. 
Noe av det første han tok fatt på var arbei
det med en ny dykkeforskrift. En av målset
ningene med en ny forskrift var at denne i 
større grad skulle ivareta dykkerens sikker
het. 

Langvarig debatt 
Utkastet til den nye forskriften ble debattert 
såvel innad i NBU som i det norske dykker
miljøet for øvrig. Særlig var presset fra de 
såkalte "unntatte grupper" sterkt, fordi de 
mente at forskriften for ensidig kun tok 
hensyn til det man betegnet som tradisjo
nell yrkesdykking - kanskje ikke så merke
lig med tanke på saksbehandlers bakgrunn. 
Med noe større fleksibilitet og innsikt, spe
sielt fra de som representerte Direktoratet i 
denne sammenheng, kunne man ha unn
gått en lang og opprivende debatt rundt 
forskriften i ettertid. 

Tidspresset for å få forskriften gjennom i 
statsråd, og dermed satt ut i livet, må ta noe 
av skylden for en del ting man ikke fikk ord-
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net opp i. Den ble vedtatt i 
Bestill.inpnr. 213 l 

statsråd 30. november 1990 
og implementett l. januar 91. Direktoratet • Forskrifter 

Mange hadde nok helst 
sett at mye av teksten i selve 
forskriften var tatt ut og i ste
det innarbeidet i veiledning 
og kommentarer. Kanskje 
var det og noe forhastet å ta 
med det som står om klok
kedykking, metningsdykking 
og bemannede undervanns
farkoster, når stoffet var så 
lite bearbeidet og dekkende 
- da heller vise til O Ds regler, 
i hvert fall midlertidig. 

for 
arheidstilsyuet 

til 
arbeidsmiljøloven 

Debatten rundt forskrif
ten fortsatte med til dels 
sterkt engasjement fra begge 
sider. Spesielt gikk debatten 
på de unntatte grupper og 
krav til utdannelse av red
ningsdykkere. 

Etter hvert fikk man imid
lertid endringer i forskriften 
og en avklaring av disse 
forhold gjennom en relativt 
omfattende revisjon i sep-
tember 1998. Det som angikk 
R-sertifikatet for redningsdykkerne tror jeg 
både de og resten av dykkermiljøet var 
rimelig fornøyd med. 

Revisjonen førre også til at vi fikk S-serti
fikatet med en noe diffus identitet. Det både 
skulle og skulle ikke være et slags yrkesdyk
kersertifikat. Tolkningene av hva man kun
ne, og ikke kunne gjøre, var mange og de 
sprikte - enten de kom fra arbeidsgivere, S. 
sertifikatinnehavere eller Direktoratet. Her 
er det vel fortsatt forskjellige tolkningerr ute 
og går! 

Nye holdninger 
Ikke la meg gi inntrykk av at forskriftsrevi
sjonen av 1998 var mislykket. Den løste en 
rekke problemer, og var utvilsomt et stort 
skritt i riktig retning; men den var kanskje 
ikke like heldig for alle. Det som imidlertid 
NBU var opptatt av var at det fortsatt var en 
rekke sider ved forskriften som ikke ble 

f ast..'>tHl av Styn-r/or arbftdJtilsynn 21. lJUf:U\t 197'> m.:lt 
lljt>mmt>l i lm om nrl~iduw•rn n\· 7. dt'nmber J9.'i6 § 56 
jfr.§§ .5, 7. 8 tJ}! 15. 
2. Of'plug (februar /986): Om /o"tøue f!ndrillgtor, u mit 2 

Ervervsmessig 
svømmedykking med lett 
utstyr og med luft 

puste~s 

Denne ble dimittert 1. januar 1991. 

rettet opp, men som det burde ha vært gjort 
noe med. I første rekke gjaldt det nok 
bestemmelsen om at trykkammer med dia
meter mindre enn 1800 mm ikke lenger var 
lovlig å bruke etter l. januar 1996. Men etter 
som tiden gikk og erfaringene med forskrif
ten fikk tid til å synke inn ble det klart at 
det ikke bare var kravet til kammerdiameter 
som representerte et problem. 

Våre første forsøk på å ta opp kammer
spørsmålet og en del andre saker med DAT 
går tilbake til midt på 90-rallet. Vi møtte 
imidlertid lite forståelse og meget awisende 
holdninger. Hvorfor? Hadde vi opptrådt 
for provoserende? Var det feil strategi? Ble 
det oppfattet at vi ba for vår "syke mor"? 
Eller hadde vi kanskje ikke gjort hjemme
leksen vår godt nok? God saksforberedelse 
er viktig. 

Litt drahjelp fra Entreprenørforeningen 
Bygg og Anlegg og Byggenæringens lands-
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forening var nok ikke så dumt. Selvsagt 
burde vi også drøfte dette med arbeidsta
kersiden. Landsorganisasjonen ble i dette 
arbeidet i første rekke representert gjennom 
NOPEF, hvor vi fikk en nyttig og konstruk
tiv dialog. Det viste seg at vi stort sett 
hadde sammenfallende synspunkter i de 
sakene vi ønsket å prioritere. 

For å gjøre en lang historie kort - det 
ble nemlig en prosess som tok lenger tid 
enn hva vi hadde håpet, men vi kom i mål 
med forslaget. Vi fikk og etter hvert det jeg 
vil karakterisere som en meget god dialog 
med DAT, noe som utvilsom åpner opp for 
et godt samarbeid i fremtiden. 

Den reviderte forskriften 
Nå er den her- den reviderte forskriften, og 
den ble gjort gjeldende fra l januar i år. 

Fra NBUs side har vi følelsen av å ha 
kommet i mål etter en lang prosess, med 
alle de endringer vi har prioritert. Vi håper 
og at bransjen for øvrig kan leve med det 
resultatet som foreligger. Det betyr ikke at 
forskriften nødvendigvis er helt slik vi synes 
den burde være. Det er fortsatt uklarheter 
og muligheter for tolkninger tii å holde 
debatten i gang om man skulle ønske det -
noe jeg for NBUs del ikke kan se vil ha noe 
for seg. 

I det etterfølgende vil jeg ta for meg de 
endringene som fremkommer og komme 
noen synspunkter på disse. Mine betrakt
ninger må ikke oppfattes som noen form for 
regulære "Kommentarer til forskriften". Det 
har DAT laget, og du finner dem som vanlig i 
slutten av forskriften. Disse dekker imidler
tid ikke alle forhold, og det er nok fortsatt 
rom for diskusjoner og tolkninger. 

For å vise hva som er endret er den nye 
teksten gjengitt i kursiv. 

Ikke sertifikatkrav for forskningsdykk i 
trykkammerkammer 
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§l. Virkeområde 
Her er det tatt inn et nytt siste ledd som 
lyder: 

''Forskriften gjelder ikke forskere og 
helsepersonell som arbeider i trykkam
mer". 

Kommentarer: 
Det har tidligere vært en del uklarheter og 
diskusjoner på dette området, bl.a. nettopp 
i forbindelse med forskningsdykk. Nå sier 
veiledningen at alt arbeid som utføres i tryk
kammer av forskere og medisinsk personell, 
er unntatt fra forskriften. Medisinsk skik
kethet for å oppholde seg under trykk og 
en innføring i de sikkerhetsrutiner og even
tuelle faremomenter som måtte forekomme 
er således det eneste som kreves. Gjen
nomføring av dette er arbeidsgivers ansvar. 
Jeg vil og anta at begrepet forskere og medi
sinsk personell ikke må tas helt bokstavlig, 
men at det omfatter alt personell som deltar 
i slike aktiviteter. 

§ 9. Krav om dokumentert 
sikkerhetsopplæring 

Her er fjerde ledd endret og lyder nå: 
Sertifikat klasse Ill: 

Den som skal utføre anleggsarbeid eller 
liknende under vann ned til 50 meter, skal 
ha dykkersertifikat klasse Ill eller opplær
ing som nevnt under sertifikat klasse I, og 
dokumentert tilstrekkelig fagopplæring i 
undervannsarbeid. 
Kommentarer: 
Den vesentlige endringer her er tilføyelsen 
av ordet eller. Det betyr at det nå kan gis 
opplæring i bruk av tungt hjelmdykkerut
styr, uten å ta kl Ill (anleggsdykkerkurset). 
Det står riktignok i veiledningen at dykking 
med blandingsgass og hjelmdykkerutstyr 
ikke går inn under klasse I. Det må forståes 
slik at kravet til klasse I er uendret, selv om 
det gis slik opplæring som en del av, eller i 
tilknytning til klasse I kurset. 

Det er for øvtig bransjens og Statens 
dykkerskoles målsetting at opplæring i 
bruk av hjelm skal inngå i grunnopplærin
gen. Det er antatt at dette ikke vil forlenge 
kurset i vesentlig grad. Det vil selvsagt også 
kunne gis korte separate kurs i bruk av 
hjelm. Forslag til lengde og innhold av slike 
kurs vil bli utarbeidet av Statens dykker
skole. 

§ 9B. Utstedelse av sertifikat 
Denne paragrafen er nå rettet til: 

Direktoratet for arbeidstilsynet utpe
ker egnet virksomhet som utsteder dykke
sertifikat klasse I, Ill, R og S. Sertifikat 
klasse Il utstedes av Oljedirektoratet eller 
annen institusjon som er akseptert av 

Direktoratet for arbeidstilsynet. 
Kommentarer: 
Selv om det ikke er sagt direkte, legges det 
opp til at Statens dykkerskole for fremtiden 
vil utstede sertifikater på vegne av såvel DAT 
som OD. Forskriftsendringen legger ti! rette 
for at det kan opprettes avtaler om dette. 

§ 11. Dykkerleder 
Denne paragrafen er nå rettet til: 

Arbeidsgiver skal påse at dykkerleder 
har relevant erfaring som dykker og gjen
nomført kurs i dykkerledelse eller har 
minst 5 års erfaring som dykker og tilsvar
ende kunnskaper som gjennomført kurs i 
dykkerledelse gir. 

Dykkerleder skal minst ha samme 
kunnskaper som de han eller hun er 
dykke/eder for, slik at vedkommende kan 
lede dykkeoperasjonen på en sikkerhets
messig forsvarlig måte. 
Kommentarer: 
Endringene i første ledd innebærer i realite
ten en skjerpelse av kravet til dykkerleder. 
Videre gis arbeidsgiver i større grad enn før 
ansvaret for at dykkerleder har den nødven
dige kunnskap og erfaring. Dykkerleder
utdanning vil etter hvert inngå som en del 
av grunnutdanningen (kl D· For dykkere 
som får dykkerledelse på denne måten eller 
tar eget dykkerlederkurs er det opp til 
arbeidsgiver å vurdere når den enkelte har 
erfaring nok til å være dykkerleder. Det vil 
være naturlig at kravet til erfaring tilpasses 
oppdragets vanskelighetsgrad. Dette reflek
teres også i kommentarene til forskriften. 

Annet ledd sier egentlig intet nytt, men 
fremstår som en rettelse p.g.a. omplassering 
av teksten. 

Endringene innebærer i realiteten en 
skjerpelse av kravet til dykker/eder. 

§ 21. Helsekrav 
Første, andre og fjerde ledd er endret, (tre
dje uendret). De endrede ledd lyder: 
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Arbeidsgiver kan bare nytte dykker og 
personell på undervannsfarkost som har 
gyldig helseerklæring. Helseerklæringen gis 
av lege godkjent av Sosial- og helsedirekto
ratet og utstedes for inntil to år av 
gangen. 

Bekreftelse på gyldig helseerklæring 
sendes sertifikatutsteder. 

Arbeidsgiver kan kreve at dykker skal 
fremstille seg til ny legeundersøkelse, når 
arbeidsgiver eller dykkeren erfarer helse
svikt som kan ha betydning for arbeids
dyktigheten. 
Kommentarer: 
Det vesentligste i dette er at helseerklæring
en nå er gyldig i to år. Forskriftsendringene 
ble som kjent gjort gjeldende fra l januar i 
år. I den forbindelse har man stilt spørsmål 
om denne endring medfører at de legeer
klæringer som ble utstedt i 2002 skal, gjelde 
for ett eller to år. 
Det er rimelig å tolke bestemmelsen dit hen 
at de legeerkætingen som ble utstedt i 2002 
kun gjelder for ett år- det var jo under den 
forutsetning de ble gitt. Det er således 
grunn til å anta at det kun er de legeerklær
ingene som er utstedt etter l. januar i år 
som kan gjelde for inntil to år. Selv om lege
erkæringene normalt vil bli gitt for to år av 
gangen, kan legen, dersom elet er grunn til 
det, skrive denne ut for et konere tidsrom. 

Nå er det legeundersøkelse kun hvert 
annet år. 

§ 22. Helsemessig beredskap 
Denne paragrafen er nå rettet til: 

Arbeidsgiver skal før dykking starter 
sørge for at det kan etableres kontakt med 
lege som kan foreskrive behandling. Videre 
skal arbeidsgiver orientere seg om hvor nær
meste kammer for behandling i økt trykk 
finnes. 
Kommentarer: 
Endringen opphever det tidligere "sovende" 
kravet i denne paragrafen om at før dykking 
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Når det ikke planlegges overflatedekompersjon er en diameter på 1350 mm OK 

starter skulle elet etableres kontakt med 
lege. Med den døgnkontinuerlige dykker
legevaktordningen som er etablert ved 
Haukeland sykehus betyr nå bestemmelsen 
egentlig kun at man må ha tilgang til telefon 
og vite hvilket nr. man skal ringe. 

§ 34. Pustegassflasker 
Denne paragrafen har fått en helt ny utform
ing og lyder nå: 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeids
taker bruker pustegassjlasker som tilfreds
stiller forskrift av 9. juni 1SYJ9 nr. 721 om 
trykkpåkjent utszvr. 

Pustegassjlasken skal ha en kapasitet 
på minst 1400 liter målt ved atmoifære
trykk og + 15 grader C. 

Ved bruk, behandling, kontroll og 
trykkprøving av pustegassjlaskene skal 
produsentens anvisninger følges. 
Kommentarer: 
Dette er en fornuftig endring all den tid man 
har en egen forskrift som bl.a. dekker trykk
luftflasker. 

§ 98. Trykkammer 
Andre og tredje ledd er endret, (første, fjerde 
og femte uendret). De endrede ledd lyder: 

Trykkammeret skal ha dimensjoner 
som gir dykkeren og andre arbeidstakere 
gode ergonomiske arbeidsforhold. 

Trykkammeret skal minst bestå av for
kammer og hovedkammer og være utstyrt 
med oksygenanalysator. 
Kommentarer: 
Det er ikke lenger noe nøyaktig krav til elia
meter på kammeret. Det vil f.eks. bety at når 
elet kun er snakk om å ha kammer i bered
skap bør man uten problemer kunne bruke 
et kammer med f.eks. 1300 mm diameter. 

For overflatedekompresjon vil kravet 
om gode ergonomiske arbeidsforhold kom-

me inn i bildet. Hva man anser som tilfreds
stillende forhold i så måte er tatt inn i kom
mentarene til ~ 109. 

Oksygenanalysator er nå påbudt. Det er 
et fornuftig sikkerhetskrav, og noe de fleste 
kamre allerede er utstyn med. 

I veiledningen til forskriften burde det 
ha vært sagt noe om maksimalt tillatt oksy
geninnhold i kammeratmosfæren. Både 
25 % og 23 % har vært nevnt anbefalt øvre 
grense. Det ser imidlertid ut til at de fleste 
regler og forskrifter som omhandler dette 
velger 23 % oksygen som en øvre tillatte 
grense. Man bør være klar over at dersom 
man når en slik grense er det sannsynlig at 
man har en en lekkasje som bør stanses. 

§ 109. Krav om bruk av trykk-
kammer 

Denne paragrafen het tidligere "Overflate
trykkammer". Her er det tatt inn en ny set
ning etter pkt. b som lyder: 

Ved valg av trykkammer skal det 
legges vekt på dykkerarbeidets varighet og 
vanskelighetsgrad. 

Ved kortvarig irtSpeksjm'lS dykk uten de
kompresjon i vann kan trykkammer sløyfes 
når det er forsvarlig. 
Kommentarer: 
Trykkammeret kan nå sløyfes ved alle "kort
varige dykk" som ikke krever dekompre
sjon. " Inspeksjon" er ikke lenger en beting
else . Vi snakker da om dykk i dybdeområ
det ned til 39 m, da alle dykk dypere enn 
39 m krever dekompresjonsstopp. Vi må 
kunne si at alle dykk mellom 30 og 39 meter 
som ikke krever dekompresjonsstopp er 
korte, dvs. maks. 15 min på 33 m tabellen og 
maks. 10 min på 36 og 39 m tabellen. Det 
burde i stedet ha stått: Trykkammer skal 
være til stede når det planlegges dykk som 
krever dekompre~onsstopp. • 
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På jobb under vann 
Norskekysten har alltid bydd på utfordringer - også under vann. På kaianlegg, i skipsvrak og i 
militære sammenhenger har dykkere gått til jobben under vann. I et arbeidsmiljø der selv det å 
puste ikke er en selvfølge. Det har gått bra med de aller fleste. Sigurd Øyen er 91 år og bygger 
fremdeles kaier. Han begynte som linemann når han var seksten og avsluttet sin siste dykketjobb 
som 76-åring. 

Vidar Fondevik NUI AS 

Tradisjonell hjelmdykking i Norge har 
røtter tilbake til midten av 1800-taliet. 

Utstyret har vært mer eller mindre uforan
dret frem til i dag. Telefonforbindelse og 
motordtift på dykkerpumpene kom først 
etter ktigen. Da startet også den første 
offentlige opplæting av dykkere. Før det 
gikk det på linesignaler, håndsveiving og 
opplæring på jobb. Det er ikke så mange 
igjen av denne gamle garden - karene som 
kommuniserte ved hjelp av linesignaler og 
hadde armstyrke til pumpejobben. 

Dykkehistorisk forening var på feltopp
drag med nyinnkjøpt båndopptaker og 
skriveblokk. Bjørn Kahrs og undertegnede 
har besøkt Sigurd Øyen på Askøy, dykker 
og oppsynsmann i Bergen havnevesen i 
over 40 år. Hans siste kai prosjekt i strand
kanten nedenfor huset er så vidt påbegynt. 

Blåst på sjøen 
Øyen forteller at hanvar på jobb på Skolte
grunnskaien 20. april1944 da det smalt. Det 
tyske fraktefartøyer 'Vorbode" gikk i luften 
med tonnevis med dynamitt om bord. Luft
trykket var så sterkt at Sigurd ble blåst på 
sjøen mellom kaien og en lekter. Der fant 
han beskyttelse for flodbølgen som kom 
etterpå. Han hadde vært sammen med to 

"Skibladner" slik hun var. 

andre dykkere - faren og Reinholdsen. IX 
var heldigvis oppe av vannet og i sikkerhet. 
En tysk vakt lå død og blodsprengt litt 
bortenfor. 

Eksplosjonen i Vågen medføne mye 
dykkerarbeid. Noen plasser var dybden økt 
fra 7 til 11 meter på grunn av flodbølgen. 
Deler av kaiene hadde rast ut og måtte byg
ges opp igjen. Her var Øyen dykker og opp
synsmann for havnevesenet. Den jobben 
hadde han hatt siden 1938. Øyen hadde tre 

onkler og tre fettere, i tillegg til faren, som 
alle var dykkere. Den store dramatikken 
høne likevel med til sjeldenhetene. Men 
under reparasjonsarbeidet på Skoltegrunns
kaien under krigen ble en gang luften til 
Reinholdsen slått av- ved en misforståelse. 
Det var luftkranen til mannen som nettopp 
var kommet opp av sjøen som skulle sten
ges. Resultatet var at Reinholdsen måtte i 
full fan til legevakten i lastebil. Han kom 
fort over det. 

Jobb forskjellige steder 
Etter å ha væn linemann for faren i to år 
begynte Øyen å dykke som attenåring i 
1929. To år seinere reiste han til Østlandet 
for å bygge fergeleie i Tinnsjø. Et halvt år i 
bitende kulde, mintes han. Senere ble det 
sprengningsarbeid på Nesoddtangen og 
deretter Sørlandet med kaibygging i Arendal 
for Høyer-Ellefsen. Her var det at en dyk
kerkollega fikk frontglasset knust og kom 
opp med drakten full av vann. 

"Skibladner" under bergingsoperasjonen. 

På denne tiden tjente signalmannen 
kr 1,39 per time, basen hadde kr 1,50 og 
dykkeren hele tre kroner. Ingen tvil om 
hvem som hadde høyest status. Dette kan 
ha væn medvirkende til at han traff sin 
kommende ektefelle fra Nesoddtangen og 
endte opp i Drammen. På en dykkerjobb 
satt han 200 peler ved hjelp av en 20 meter 
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høy rambukk, husker han- uten hansker. 
En gang klarte de å overbevise en opp

dragsgiver om at hjelmene måtte vaskes 
innvendig med ren sprit - hver dag! 
Deretter rodde de over til en øy i 
Oslofjorden og hadde fest med en to meter 
lang middagspølse. Sammenhengen ble 
imidlertid avslørt dagen etter - så lykken 
ble relativt kortvarig. 

Dykking på "Skibladner" 
Det var som dykker ved Drammen slipp 
han ble en av "Skibladner"s redningsmenn. 
For 66 år siden sank nemlig "Skibladner" i 
vinteropplag ved slippen på Minne. Den 
gang skrev Eidsvoll Blad følgende om 
hendelsen 5. mars 1937: 

"Eidsvold Blad fikk i dagmorges med
delelse om at Skibladner var sunket oppe 
ved Minnesund Da vi senere kom dit o p, 
var der ikke meget å se av båten. Litt av 
akterenden og den ene skovlkapsel samt 
litt av skorstenen var over vannflaten. " 

Det var ingen spesielt vanskelig dykker
jobb mintes Øyen. Det var jo ikke dypt der. 
Likevel tok det sin tid. Dermed rakk han å 
feire bursdagen sin under oppholdet i Min
nesund. Han fylte 26 år 20. april det året. 
Det ble feiret med litt godt drikke, husket 
han. 

"Skibladner" kom ikke på rett kjøl før 
10. mai. Den sank nemlig to ganger - andre 
gang fordi to prammer som holdt stålbjelk
ene som skipet ble hevet med, hadde glidd 
unna. 

På jobb som ung dykker. 
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Sigurd Øyen. 

Bildet er tatt under 
Cutty Sark-dagene 
i Bergen sommeren 
2()]1. 

- Vi brukte lektere og stropper med 
taljer og ren håndkraft. Jeg husker det kom 
massevis av folk fra lokalmiljøet som hjalp 
oss å dra. 

Til Amerika 
Bjørn vil inn på det dykkehistoriske, men 
Øyen vil heller fortelle om den gang han var 
sjømann. I 1930 dro han sammen med en 
kamerat via England til Amerika. Fraktet 

bensin rundt Sør-Amerika, losset i 
Santos og Rio. Det var i Port of Spain 
på Trinidad han møtte negeren som 
snakket bergensk - hadde seilt på en 
bergensbåt. Sigurd husket og den 
gang han sto i shorts på en planke og 
malte skutesiden - uten sikring, 
mens båten var i fart i et farvann fullt 
av hai. 

Han mønstret av i Port Arthur, og 
gikk på bommen i New Orleans, men 
fikk til slutt hyre på en tysk bananbåt, 
og kom seg hjem etter 23 måneder 
som sjømann. Han tok siden kurs i 
marinen med tanke på styr
mannsskole. Men da han kom til 
Bergen og ble tilbudt dykkerjobb av 
onkelen på kaibygging i Lødingen ble 
fristelsen til å tjene gode penger for 
stor. 

Hvilke linesignaler brute dere? 
Hvor mange tykk var vanlig? spør vi? 
-Det gikk i en og to. To-ganger-to for 
hiv. Ett for stopp. To- slakk ned. To 
enkle - hiv igjen o.s.v. Tre var 
nødhjelp. Tabeller var ukjent - de 
kom ikke før etter krigen. 

Sigurd fikk aldri dykkersyke, men onke
len fikk det etter en jobb på søndre Nykir
kekai hvor det var 17 meters dyp. Her var 
det og at en søyle måtte repareres. Det viste 
seg - etter at forskalingen var fjernet, at 
støpen var blitt utvasket, og at det bare var 
sand igjen. 

Til Bergen havnevesen 
Etter militærtjenesten ble det elementærtek
nisk fagskole i Oslo. Deretter gikk ferden 
tilbake til Bergen og til dykking for Alfred 
Andersen (den eldre). Det ble bl.a. kai
bygging i Lurefjorden sammen med tre 
mann fra Håkonshella. 

Øyen søkte jobb i Bergen havnevesen 
julen 1936, og den jobben fikk han. Siden 
reiste han rundt som dykkende opp
synsmann og kontrollerte kaianlegg langs 
kysten. 

En av de litt spesielle jobbene han kom 
bort i var da han måtte ut med slepebåten 
til havnevesenet og berge en lekter for Ren
holdsverket i Bergen. Lekteren hadde hava
rert på fem meters dyp midt opp i søppel
dynga i Kollevågen - Bergensområdets 
største dumpeplass for boss under vann. 
Sikten var null, men han klarte å berge 
lekteren. 

Bergen havnevesen hadde ftre dykkere 
itillegg til han selv som var oppsynsmannen. 
Det var fem dykkerbåter, alle med utstyr fra 
Siebe, Gormann & Co Ltd. Øyen pensjo
nene seg som 67-åring, men fortsatte i det 
private som både signalmann og dykker i ti 
år etter det. • 
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Debatt: 

Dykkerarbeid og risiko 
Når Haukeland Sykehus avslutter HBO-behandling på NUI på grunn av for høy risiko hos 
kammerledsagerne kunne de like gjerne ba sagt at dykkere som arbeider på 15 meters dyp har et 
farlig yrke. Det er feil signal å gi en yrkesgruppe som i lang tid har tjent samfunnet og som ikke 
ser sin hverdag mer risikofylt enn andres. 

Vidar Fondevik, NU! AS 

Så tidlig som på slutten av 1600-tallet ble 
en skipslast berget i Nordhordaland ved 

hjelp av en dykkerklokke på tretti meters 
dyp og under svært vanskelige strømfor· 
hold. En dykkeoperasjon for å gjenvinne 
verdier noen hadde slitt hardt for. Nå som 
den gang er dykkerne i aksjon når skip 
havarerer. Og hva hadde vel norsk skipsfart 
vært uten kaier· og hvem gjorde den jobben 
under vann? Nå er vi inne i en havbruksre· 
volusjon. Kultivering av fjordene våre. Krav 
om opprydding av gamle synder på sjø· 
bunnen. Dykking vil nok en gang vise seg 
nødvendig for samfunnsutviklingen. Var 
det noen som trodde at yrkesdykkeren 
blåste bobler for moro skyld? 

Risikovurdering av dykkeryr· 
ket må basere seg på et helhetlig 
syn og sees i et historisk pers pek· 
tiv. I den forbindelse snakker vi 
her om yrkesdykkere som puster 
luft på dybder ned mot 20 meter · 
og ikke om sportsdykkere. For 
det er alt overveiende unge sports· 
dykkere som omkommer og 
skader seg. Ingen annen sport 
medfører så mange dødsfall. En 
dødsrisiko 50 ganger større enn 
ved bilkjøring. Men hvorvidt 
sportsdykking er akseptabelt eller 
ikke er en helt annen diskusjon. 

Blant yrkesdykkere kan det gå 
flere år mellom hvert ulykkestil· 
felle. I følge Direktoratet for 
arbeidstilsynet er det relativt sett 
ikke flere ulykker i denne gruppen 
enn ved sprengningsarbeider og 
lignende innen bygg og anlegg. I 
løpet av en seksårs periode ble det 
blant et åtti-talls yrkesdykkere 
rapportert om ti episoder av 
trykkfallsyke. Og det var i tillegg 
dykkere med liten yrkeseksponer· 
ing. Dette er ifølge Statens arbeidsmiljø· 
institutt i 2002. Deres erfaring med yrkes· 
dykkere er at de som kommer inn i den 
seriøse del av bransjen er både fysisk og 
psykologisk skikket for faget. De har også 
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en god holdning til sikkerhetskravene i 
bransjen. Når så Haukeland-ekspertisen 
snakker om sportsdykking og underrap· 
partering i bygg og anlegg, blir det å blande 
kortene. 

Risiko for folks sikkerhet kan uttrykkes 
på flere måter. FAR (Fatal Accident Rate) 
uttrykker antall drepte per 100 millioner 
person timer innenfor ulike aktiviteter. Den 
gang FAR ble innført tok man utgangspunkt 
i 10H timer svarende til den tid 1000 personer 
oppholdt seg på sin arbeidsplass gjennom 
et livsløp. Statistisk gjennomsnitt i norsk 
bygg· og anleggsbransje de siste årene viser 
FAR-verdier rundt 2 inklusiv dykking. 
Oljevirksomheten ligger rundt 20 og fiske og 
fangst over 60. Dette er offentlig statistikk
så får heller mørketall være mørketall. 

Statistisk sett utgjør yrkesdykkerne en 
liten gruppe som det er vanskelig å sam· 
menligne med andre kategorier, fordi data· 
grunnlaget er så lite. Store ulykker vil for 
eksempel kunne gi store variasjoner i risiko· 

tallene. Man skal derfor være forsiktig når 
man bruker risikostatistikk på en så liten 
gruppe som yrkesdykkerne. Ved gransk· 
ning av ulykkesårsaker kan et begrenset 
datamateriale likevel generere effektive 
risikoreduserende tiltak. 

I stedet for å sende ut signaler om hvor 
farlig det er å dykke må det være mer fomuf· 
tig å se på hvordan kvaliteten på dykker· 
operasjoner kan forbedres. Det går mest på 
kompetanse og utstyr. Standardiserings· 
eksperter tar i bruk forskjellige metoder når 
de vil anslå påliteligheten til tekniske syste· 
mer eller for å beregne sannsynligheten for 
at feil kan oppstå. Styrken i materialer er for 
eksempel viktig i valg av mekaniske kompo· 
nenter. Et banalt eksempel demonstrerer 
risiko begrepet i en slik sammenheng: 

På en ølfestival i England fikk 
deltagerne så mye gratis øl som de 
klarte å bære ut i ett bærenett uten 
at håndfestet røk. Antall flasker i 
hvert nett varierte. Noen tok mer, 
andre mindre- sannsynligvis nok· 
så normalfordelt. Det samme vil 
gjelde for styrken i håndfestet på 
hvert bærenett · med avvik på beg· 
ge sider av den nominelle styrken. 
Dette er forsøkt illustrett i figuren. 
Hvis den deltageren som har mest 
øl i posen tilfeldigvis har plukket 
det svakeste bærenettet vil nettet 
ryke. Sannsynligheten for at dette 
skjer kan beregnes teoretisk og er 
på figuren angitt av det merkede 
areal. 

En høy risiko kan aksepteres 
ettersom det bare er øl som går til 
spille - i hvert fall for de fleste av 
oss. Kun ekstremt liten risiko kan 
aksepteres dersom liv kan gå tapt, 
som for eksempel ved at et puste· 
system svikter. Dersom vi kjenner 
feilratene for små komponenter i 
et system kan hele systemets på· 
litelighet beregnes. Den store for· 

delen med slike analyser er at de tillater mu· 
ligheten av at feil kan oppstå og de estime· 
rer sannsynligheten. 

Kvantitative risikoanalyser ser ikke bare 
på feilratene, men også på konsekvensen av 
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feilen. På denne måten kan en finne risiko
kostnaden og uttrykke denne som: 
Sannsynlighet • økonomisk konsekvens 

Det kan kanskje virke litt taktløst å 
bruke slike metoder på tap av menneskeliv, 
men det har faktisk væn gjon i mer enn 200 
år. Forsikringsselskapene bruker lignende 
beregninger når de regner ut premien for 
livsforsikringene våre. 

HSE (Health and Safety Executive) i 
Storbritannia innføne begrepet AIARP (as 
low as reasonable practicable) i forbindelse 
med risikonivåer i Cullen-rapponen etter 
Piper Alpha i 1988. Essensen i dette begre
pet er at risiko skal reduseres så lenge det 
er kosteffektivt å gjøre det- og for dem som 

Sannsynlighet for brudd 

mener at sikkerhet er dyn; prøv en ulykke! 
Området mellom det totalt uakseptable 

risikonivå og det akseptable kalles for 
AIARP-regionen - det området der kostna
den på risikoreduksjon bør vurderes mot 
oppnådd gevinst. 

Risiko for ulykker ved arbeidsdykking 
ligger i AIARP-regionen og varierer selvfølge
lig fra oppdrag til oppdrag. Når for eksem
pel oljeselskaper velger å prekvalifisere 
innaskjærs dykkerselskaper og samtidig 
øke bemanningen i dykkeneam utover det 
dykkeforskriftene krever, er det fordi de 
mener at sikkerheten øker. Det er noe de 
ønsker å oppnå. De må selvfølgelig betale 
prisen for det. Hvor mye de faktisk 

reduserer risikoen for 
ulykker kan likevel disku
teres. For det er mange 
variabler. Dybde, vætfor
hold, sikt i vann, dykker
ens alder, dagsfmm, 
personlig egnethet for 
oppgaven og ikke minst 

kvaliteten på 

Vekt av flasker l Styrke i bære håndtak 

Det røde feltet 
markerer sannsyn
ligheten for brudd 

Lutefisk med gamle dykkere 
Sis te fredag i november i fjor var ca. 

50 gamle yrkesdykkere samlet til 
den tradisjonelle lutefisken, som i 
likhet med året før ble holdt i Oslo 
Motorbåtforenings lokaler like ved 
Sjølyst. Etter en forfriskning og den 
vanlige hilserunden kunne Knut 
Neergaard ønske velkommen til bords 
og inntak av fisk av absolutt godkjent 
klasse med det tradisjonelle tilbehøret 
kunne stane. En innledende admi
nistrativ opplysning om at det kun var 
en runde med akevitt viste seg heldig
vis å være kveldens "practical joke". 

"Lutefisken" har alltid hatt et 
sterkt innslag av deltagere som har sin ~ 

bakgrunn og/eller grunnopplæring fra 
Sjøforsvaret. Som alltid ble derfor kon-
gens skål gjennomføn som første offi-
sielle post på programmet. Blant de 
som har lang fattstid fra Marinen del-

dykkeutstyret er alle faktorer som spiller 
inn. I dykking er kvalitet vel så viktig som 
kvantitet - og kunnskap reduserer risiko. 
Derfor er kompetente dykkere og 
dykkeledere ved siden av godt utstyr en 
betingelse for sikker yrkesdykking. 
Hvorvidt kammerledsagere under HBO
behandling skal regnes som yrkesdykkere 
eller ikke kan vel diskuteres. Men de bru
ker iallfall de samme tabeller som andre 
dykkere bruker- og de dykker i arbeidsfor
hold. Det vil si 'dykket' - for fra nå av skal 
de stå på utsiden av et enmannstrykkam
mer og se inn på pasienten som er omgitt av 
100 % oksygen. Men har Landsfunksjonen 
for dykkemedisin ved Haukeland Sykehus 
vurdett risiko for slike forhold? Enmanns
ttykkammer av acryl har eksploden tidligere 
med fatal utgang for både pasient og syke
pleier. 

Uttalelsen i fonige Dykkenytt om utfor
dringen for fagmiljøene om å kommunisere 
risikoforhold til beslutnings- og arbeids
takere så presist som mulig slutter jeg meg 
selvfølgelig til. Men da bør fagmiljøene også 
forsøke å se ting i en litt større sammen
heng og ikke kun fokusere på såkalte 
'tilgjengelige' data. Slike data er oftest tatt 
ut av sin egentlige sammenheng, og kan lett 
gi et annet bilde enn virkeligheten. • 

som hadde bakgrunn fra Offshoredyk
king. Børge Ousland eks nordsjødyk
ker og marinejeger deltok også. 

Ettersom forsamlingen av naturlige 
grunner ikke er noen ungdomsgjeng 
om en regner i års levetid, faller noen 
fra hven år. Det er tradisjon at de som 
ikke kan være med minnes. I år var det 
Bjørn Åge Lassen, Knut Haugen, Bernt 
Helge Pedersen (Telle), og Børre 
Andresen som hadde gått bort og ble 
minnet med ærbødighet. 

Under middagen gikk samtalen 
rundt bordet høylydt og det var til ti
der vanskelig å komme til med de gode 
historiene. Noen av historiene er blitt 
tradisjon og må fremføres i løpet av 
kvelden. I denne kategorien kommer 
Knut Neergaards historie om hanen 
som far en hønsegård som nærmeste 
nabo. Heldigvis var bordet i år arran 

tok i år Helge Ttygg Andersen, Roar Andersen, Erik Birkeland og 
undenegnede. Godt var det å se at det rekrutteres til gruppen. Fra 
luftambulansen på Ål deltok Arild Thorsett, eks instruktør fra 
Statens Dykkerskole, sammen med en av Luftambulansens flygere 

gett slik at Knut kunne fremføre sine historier i fri dressur. 
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Vi som kom langveisfra som eksempelvis Bergen takker for en 
hyggelig kveld og ser alt frem til siste fredag i november 2003. • 

Tom Eriksen 
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Offshoredykker (2) 
I denne artikkelen fortsetter Alf Schønhardt å fortelle om sine tanker og 
opplevelser som dykker i Nordsjøen. Stoffet er fra hans kapittel RAPPORT 

FRA HAVETS BUNN i NOPEFs jubileumsbok SVART GULL RØD FlAMME. 

Alf Schønhardt, NUI AS 

Fra anlegg til offshore 
Nordsjøeventyret begynte egentlig for meg 
allerede, i 1973, da jeg gikk på dypdykker
kurs hos 3X i Stavanger. Første jobben 
etter endt kurs var ombord i "Orca" med 
luftclykking på Viking feltet. "Orca'' var et 
tankskip på tjue tusen tonn som var om
bygd til rørlegging og konstruksjon. Jeg 
tror vi var over 100 mann ombord. Grunnen 
til at vi tok jobben var at vi ikke fikk jobb på 
norsk sektor uten "offshore" erfaring. Hva 
kom først, høna eller egget? Det var muli
gens dårlig med regelverk på norsk konti
nentalsokkel på den tiden, men da skulle 
man prøve å være dykker på et Panamaregi
strert skip på Britisk sokkel! Det var mange 
episoder der ombord, men her skal jeg for
telle omen. 

Tolv timer alene i Kanalen 
Inspeksjon av ferdig lagt rørledning ble 

utført av dykker med vanlig "scuba" utstyr. 
Vikingfeltet ligger midt i den engelske kanal 
og strømmen der kan være sterk. Inspek
sjonsdykkingen ble utført under "slack 
tide" (strømstille) fr-a en gummibåt med 
påhengsmotor. Det var normalt to dykkere 
og en båtmann ombord. Radio fantes ikke, 
heller ikke annet nødutstyr. Inspeksjonen 
startet fra leggefartøyet og mot plattformen. 

Hopp i havet . . . Foto: Vidar Fondevik 

En dykker svømte langs rørledningen inntil 
han var tom for pusteluft. Sikringsan-ange
mentet var en line festet til en bøye som fløt 
på overflaten. Etter endt dykk festet dykke
ren linen til rørledningen, fulgte linen til 
overflaten og ble plukket opp i gummi
båten. Neste dykker gikk ned, løsnet linen 
og fortsatte på samme måte inntil de kom 
fram til det punktet de hadde avsluttet 
dagen før. 

I løpet av et døgn kunne elet bli lagt flere 
hundre meter med rørledning og dykkerne 
kunne komme langt fra leggefartøyet. En 

. . . og jobb som bare f. .. Foto: Vidar Fondevik 
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ettermiddag skjedde det som ikke skulle 
skje. Motoren på gummibåten sviktet og en 
stadig økende strøm og vind drev den lette 
gummibåten vekk fra merkebøyen til dykke
ren. Da dykkerens luft tok slutt, festet han 
linen på vanlig måte og gikk til overflaten, 
men der var det ingen følgebåt. Snart ble 
strømmen så sterk at den begynte å trekke 
bøye og dykker under vann, han måtte 
slippe alt utstyret og la seg drive med den 
stadig økende strømmen. 

Etter en tid fikk båtmannen start på 
motoren, og de begynte å lete etter den 
savnede dykkeren. I mellomtiden hadde 
tåken og mørket kommet sigende, og til 
slutt måtte de bare gi opp, og gikk til 
"Orca". 

Alarmen gikk og helikopter og supply
båter startet søk. Men en umerket dykker i 
svart våtdrakt er ikke lett å få øye på havet i 
mørke og tåke. Etter noen timer uten resul
tat begynte vi å gi opp håpet og det bredte 
seg en trykket stemning ombord. Det var 
ikke så mye vi kunne gjøre annet enn å 
vente. Vi sirklet rundt radiorommet for om 
mulig fange opp noe nytt. 

Så skjedde underet. Tolv timer etter 
at dykkeren forsvant ble han funnet. En 
supplybåt på veg ut til feltet hadde hørt rop 
fra tåke og mørket, ved hjelp av sterke 
lyskastere ble dykkeren funnet og tatt 
ombord. Bare flaksen, funnstedet var over 
tolv nautiske mil fra det stedet han ble 
savnet. 

En times tid senere la supplybåten til 
ved skutesiden vår og på brovingen vi så en 
forsiktig smilende og forpjusket, hutrende 
mann med ullteppe rundt seg. Spør om vi 
var glade. Da han kom ombord ble han 
overøst av spørsmål, klapp på skulderen og 
Cognac fra skipperen. Neste dag var det 
"business as usual", men denne gangen 
fikk de ha radio ombord i gummibåten. 

Epilog: Jeg har i ettertid fått vite at dette 
ikke var den eneste episoden, en annen 
dykker skulle være forsvunnet på samme 
måten. Han omkom da han skulle bli 
plukket opp, ble regelrett kjørt ned av en 
supplybåt. Mannskapet ombord var visst 
ikke helt edru. 

På Ekofisk med Ocean Viking 
Noen måneder senere samme året skal vi ut 
til Ekofisk og "Ocean Viking". Riggen som 
fant den første olje på norsk sokkel. Jeg ser 
på et gammelt bilde som ble tatt like før vi 
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gikk ombord i helikopteret på Forus. Ingen 
overlevingsdrakter den gangen nei. Bukser 
med sleng, høyhælte sko og hår ned på 
skuldrene. Vi kom ombord i Ocean Viking 
akkurat til lunch. Det jeg husker best var 
en smilende amerikansk kokk som spurte 
<<how would you like to have your steak 
cooked>>? Etter noen minutter var oksen 
ferdig stekt. Ja, for det var nesten en hel 
okse jeg fikk på tallerken. En T-bone steik 
som dekket hele tallerkenen og mer til. 

Maten var også den eneste luksus som 
var ombord. Jernskott, trebenker og seks
mannslugarer. Jobbsikkerhet vet vi jo at 
ikke eksisterer, greier vi ikke oppgaven som 
forventet, er det første helikopter på land. 
Jobben går ut på å overhale juletrærne som 
forsyner "Gulf Tide" med olje. Det er ID 
meter dypt og vi driver med "Bounce 
di ving". 

Der er så vidt plass til to mann i dykker
klokka som er hengt opp i en wire. I wiren 
går en kommunikasjonskabel og 440 volt 
strømkabel. Gassen som brukes er begren
set og lagret på klokka i lagerflasker. Klokka 
som er lett negativ, blir kastet rundt i 
bølgene når den treffer vannflaten, og det er 
om å gjøre å holde seg fast. Smellene fra 
wiren som strammer seg, er ikke akkurat 
tillitsvekkende. 

Nede på ti meters dyp blir vi ikke kastet 
rundt lenger, og klokka blir senket sakte 
ned til juletreet på bunnen. Det blir mør-

kere utenfor, men snan ser vi det blir lysere 
når vi kommer nær bunnen. Arbeidsstedet 
er opplyst av sterke lyskastere og vi orien
terer oss gjennom ventilene i klokka. 

Klar for kompresjon. Dykkeren er kledd 
i Viking tørrdrakt med Dunlop neck sea! for 
tetning i halsen. Hodet og halsen er altså 
bar og i direkte kontakt med sjøen. 
Heliumgassen vi komprimeres med har en 
enorm varmeledningsevne - den er faktisk 
ca seks ganger så høy som i luft. Kommer 
det helium i drakten føles det vanvittig kalt. 
Derfor har vi med oss en luftslange og fyller 
luft i drakten under kompresjonen. 

Når dykkeren er klar med maske, 
hansker og det hele, staner nedtelling for 
kompresjon. Fem, fire, tre, to , en og så 
åpnes blowdown ventilen for fullt. I løpet 
av ett til to minutter øker trykket fra null til 
sytti meter og temperaturen stiger brått fra 
ti -femten grader til over fø ni. 

Når trykket inne i klokka er større enn 
vanntrykket utenfor, smeller bånndøra opp 
og dykkeren raser ut i det kalde vannet, og 
den varme gassen i masken blir umiddelban 
avkjølt og glasset dekket med dugg. Svim
melheten etter den hunige kompresjonen, 
kuldesjokket ved iskaldt vann rundt hals 
og nakke, samt maskeglass full av dugg, gjør 
at dykkeren virrer rundt for å finne jobben. 

TV kamera er plassert sammen med 
lyskasterne på guide wirene og det er her 
det avgjøres om du går på land med første 

helikopter eller ikke. At du surrer verre enn 
ti kasser kaniner etterpå, har mindre betyd
ning. Spesielt om du har engelsk som 
morsmål og ikke vet bak fram på en skifte
nøkkel. 

Bunn tiden er begrenset og regnes lia en 
starter nedblåsing til dekompresjon begyn
ner. Vi har en time på oss til å gjøre jobben. 
Etterpå er det dekompresjon i klokka og i 
kammer. Totalt tar dykket ca. tre timer. 
Dykker en gang pr. tolv timer skift. Etter en 
uke svir det i lungene etter all oksygen pus
tingen. 

En dag det var dårlig vær og vi ikke 
kunne dykke, fikk jeg i oppdrag å tømme 
noen garderobeskap og kaste innholdet i 
en container. I ett av skapene fant jeg en 
nesten helt ny varmedress. Jeg spurte 
Supetvisor om jeg virkelig skulle kaste den, 
er det ingen som kommer til å savne den? 
Du kan bare ta den, dykkeren som eide den 
døde, frøs i hjel. Jeg kastet den, hvem vil 
bruke en død manns klær? 

Sener fikk jeg vite at klærne hadde til
hørt en dykker som frøs i hjel under dykk
ing fra "Ocean Viking i 1971. Soga foneller 
videre at de var to som dykket sammen, en 
engelskmann og en nordmann. Klokkesy
stemet var ute av drift og det var viktig å fi 
jobben gjon. Derfor dykket de to sammen 
fra en åpen kurv som ble senket ned til 
bunnen. Nordmannen overlevde så vidt det 
var, men dette er en annen historie. • 

''Arctic Surveyor" under arbeidet med å koble sammen Ekofisk-Teeside og Ekofisk-Emden linjen i 1975. 
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Thingvellir- et underverk under vann 
I det sørvestlige Island, fem mil fra hovedstaden Reykjavik, midt i forkastningsområdet hvor Europa 
og Amerika glir fra hverandre, finner vi et oppsprukkent slettelandskap. Det var her islendingene 
samlet seg og dannet verdens første parlament - Alltinget - i år 930, omtrent samtidig som sagn
kongen Arthur og hans rundebordsriddere klapret rundt med kokosnøttene sine i England (i alle 
fall ifølge Monty Python). Siden bar stedet hett Thingvellir, som betyr nettopp Tingvollene, og 
Alltinget ble holdt årlig her i 300 år. Thingvellir bar derfor en helt spesiell posisjon, både i Islands 
historie og i islendingenes hjerter. 

Magnar Strand Olsen 

I sland er et land fylt av voldsomme kon
traster, og disse er også tilstede på Thing

veilir: Lyngheder og gressletter blir brått 
avbrutt av dype sprekker i lavafjellet, som 
igjen mmmer oppkommer for det klareste 
kildevann. Og dette er stikkordet som bør 
få et dykkerhjerte til å øke takten mer enn 
en smule. Man behøver nemlig ikke å være 
islending for å opphøye Thingvellir til en 
slags helligdom, det holder å være sports
dykker med sans for opplevelser utenom 
det vanlige. Sant nok, her finnes ikke 
mange nakensnegler eller steinbit, så hvis 
dykkingen ikke er en hovedlidenskap i seg 
selv, men mer et middel for å dyrke en 
interesse for f.eks. biologi eller arkeologi, vil 
kanskje ikke et dykk på Thingvellir være en 
ekstatisk opplevelse. For oss som hoved
sakelig dykker for selve dykkets skyld, 
derimot, vil en dukkert i det kalde, klare 
vannet her oppe være en opplevelse av de 
helt store. 

Magnar med nybørstet utstyr. 
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Her var pytten vi startet fra. Amor kunne fortelle at vi skulle svømme noen meter ned, 
for så å følge en kort hule til neste dam ikke mange meter bortenfor. 

Med dette i mente er det ikke 
rart at de tre kameratene Amor, 
Steinar og undertegnede, vant til 
Oslofjord og Tmndheimsfjord, had
de prioriteringene i orden da Amor 
bestemte at nå var tiden kommet 
for å arrangere tur for kameratgjen
gen til hjemlandet sitt. Kun en ting 
var fastsatt med turen allerede før 
den kom på tale, og det var at vi 
skulle dykke på Thingvellir. Selv har 
jeg aldri bestemt meg så raskt; da 
Amor kom med gladmeldingen om 
islandstur hadde jeg meldt meg på 
før jeg hadde lest ferdig mailen! 

Noen ren dykketur var det 
egentlig aldti snakk om; til det er 
det altfor mye utenom det vanlige å 
oppleve på sagaøya. Dessuten 
skulle det ikke være med bare 
dykkere, fire ikke-dykkere skulle 
også ha valuta for pengene, og da 
holder det ikke å være bobleteller i 
halvannen uke. Men, vi satte av en 
dag til dykkingen, samt at vi hadde 

et par ubesatte dager i slutten av oppholdet 
som kunne fylles etter behov. Det ble bare 
en dag med dykking, og av åpenbare grun
ner er det dette som blir hovedtemaet her. 

Den 26. juli 1999 opprant; vi befant oss i 
Reykjavik, været var grått, men OK - og i 
dag skulle det store skje. Innleide flasker 
og bly var stuet i leiebilen, vi bar utstyr ut fra 
herberget og satte oss inn, spente som små
unger rett før pakkeåpning på julaften. Fem 
mils vei fra Reykjavik kom vi inn i et område 
med en mengde store og små sprekker 
langs landskapet... jo, vi var definitivt på rett 
vei. Vi tok av fra hovedveien og kjørte litt 
rundt før Amor Reiseleder fant ut at her 
måtte det være. Vi stoppet, gikk ut og små
løp bort til det antatte dykkemålet; tilsyne
latende en liten dam med kaldt, klart vann. 
Amor hadde heldigvis forhørt seg med 
kjentfolk på forhånd, og kunne fortelle at vi 
skulle uti pytten, svømme ned noen meter 
for så å følge en kort hule til neste dam ikke 
mange meter bortenfor. 

Flasker og bly ble lempet, drakter ble 
trukket frem fra glemselen og børstet støv 
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av, og vi var snan klare for å hoppe i det. Vi 
ble enige om å ta det svæn forsiktig til å 
begynne med; vi skulle ta oss god tid til å 
kjenne på formen og temperaturen, balan
sere oss, og bli fonrolige med vått eget og 
hverandres utstyr. 

Da det sedvanlige kuldesjokket i ekspo
nett panne hadde gitt seg (vannet holdt 3 
grader), kunne vi virkelig nyte synet som 
åpenbane seg under overflaten. <<Farris
dykk» er et uttrykk for god sikt, i alle fall er 
det brukt i dykkerniljøet i Trondheim, og 
det er vel dekkende for det vi opplevde. 
Skal jeg være 100% pirkete og pedantisk, 
som jeg ofte er, må jeg nok innrømme at 
helt som å dykke i Farris var det nok ikke. 
Til det er Farrisen altfor grumsete. Vel, om 
sant først skal sies, var heller ikke kilde
vannet her helt fritt for grums, og pattiklene 
var relativt store. Allerede da vi hoppet uti, 
så vi en partikkel av form og størrelse som 
en liten, ørretlignende fisk - ved nærmere 
ettersyn viste det seg å være en liten, ørret
lignende fisk. 

«Pytten>> vi gikk ut i, var ganske dyp på 
innsiden- der forsvant den ned i mørket et 
sted hvor vannet hadde sin opprinnelse. I 
retning neste dam snevret den seg inn til et 
relativt trangt hull som gikk skrått nedover, 
noe som sammen med det faktum at strøm
men gikk nedover i hullet, gjorde oss litt 
skeptiske til å prøve oss på en gjennom
svømming. Litt forsiktig utprøving viste 
irnidlenid at strømmen var merkbar, men 
ikke spesielt stri, og da vi lot oss synke 
noen meter ned i hullet så vi at det var par
tier med fri luft underveis til neste dam. 
Legg til at det overhodet ikke var noe grums 
å vitvle opp, og gjennornsvørnrningen var så 
trygg som bare det. Det var ikke engang 
behov for lykt, noe som var bra, siden ingen 
av oss hadde med annen belysning enn en 
enkelt kjemisk lysstav. 

Slik fonsatte det, landskapet forandret 
seg hele tiden, med kløfter, sprekker, kam
pesteiner og huler. I det ene øyeblikket var 
sprekken 30-40 meter dyp, og så trang at jeg 
var glad jeg ikke er grovt bygget, i det neste 
øyeblikket videt den seg ut til et stort, lyst 
og grunt basseng. Og hele tiden, det klare
ste vann jeg noensinne har hatt gleden av å 
dykke i. Vi fikk tydelig oppleve at sikten var 
så og si ubegrenset; da Amor og Steinar 
skulle ned og kikke på en rnarkeringsline 
som var lagt ut av tidligere utforskere, 
befant de seg på 28 meter før de fikk sukk 
for seg. Oslofjorddykkere er vant til at det 
som synes, ikke er langt unna ... 

Dykket måtte ende en gang, og salige og 
kalde trasket vi i land, bare for å bli møtt av 
to smilende, fotograferende japanere. Den 
ene viste seg å være en stor fotograf i hjem
landet; nå reiste han verden rundt og samlet 
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stoff til et bokprosjekt, samt sendte repor
tasjer til et japansk mannfolkblad. Hvis 
noen skulle komme over et nummer av 
«Men's Extra» med bilde av tre smilende, 
norske dykkere, vil undenegnede gjeme ha 
en kopi! 

Man behøver ikke å være islen
ding for å opphøye Thingvellir 
til en slags helligdom. Det 
holder å være sportsdykker. 

Det var heldigvis opphold, så lunsjen i 
det fti ble tørr og behagelig, og etterpå tras
ket vi rundt i landskapet mens vi fordøyde 
mat og nitrogen. Parallelt med sprekken vi 
dykket i, og litt lenger bort fra Thingvalla
vatn, gikk nok en sprekk som også virket 
meget dykkevennlig og forrnasjonsrnessig 
spennende. Problemet var bare at her skal 
du ha en særdeles god grunn før du får lov å 
dykke - det har i uminnelige tider væn en 
tradisjon å kaste mynter i vannet, og stedet 
kalles derfor Penningagja (myntjuvet). Der
med måtte vi nøye oss med å beundre det 

rnyntglitrende bassenget fra tørt land. 
Fars trofaste, gamle Nikonos Ill ble 

foret med ny film, kroppen ble foret med en 
tykk og god ullgenser under drakten, og vi 
var «fit for fight>> nok en gang. Denne gangen 
hadde vi selskap av en gjeng med dykkere 
fra (den norske) hovedstaden, som for øvrig 
hadde en rikt illustrert reponasje i et her
værende dykkeblad noen måneder senere. 

Om det førs te dykket var en stor opp
levelse, sto det neste ikke noe tilbake. Nå 
var vi fonrolige med utstyret, hadde justert 
klesrnengden, og kunne nyte hven sekund 
av turen. Vi svømte lenger, svømte både 
gjennom og over passasjer og korn til slutt 
ut av kløftene og inn i randen av Thingvalla
vatn. Lavasprekkene var nå byttet ut med 
sandsletter og pattier med grønn algebe
groing. En liten U-sving brakte oss inn i en 
ny sprekk, parallell med den første, men 
adskillig mindre. Her daffet vi tilbake i ret
ning bilen, mens vi smilte så bredt at det var 
uråd å få ventilen til å tette mot munnen. 

Dykkingen på Thingvellir var en saga 
verdt. Det er sjelden man tar oppleve et 
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" .. landskapet 
forandret seg 

bete tiden, 
med kløfter, 

sprekker, 
kampesteiner 

og buler." 

dykk som gir en frihetsfølelsen forbundet 
med dykking i en så rendyrket og konsen
trert form. Følelsen av å sveve vektløs blir 
bortimot komplett, og for en stakket stund 
opphever man de fysiske lover. Fallskjerm
hoppere koser seg med fritt fall i noen 
minutter, under vann svever man fritt! 

Island har som nevnt utrolig mye annet 

Amor på vikingferd. 
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å by på, både av friluftsliv og uteliv. Vi fikk 
med oss en fabelaktig fottur gjennom et 
landskap som varierte ful storslagne kanjo
ner til psykedelisk fargede koller og syden
de heksegryter, over sletter bestrødd med 
glinsende, svart obsidian, og til den grønne, 
frodige oasen Thorsmork. Her rakk vi 
akkurat den islandske feriefestivalen den 31. 

juli, da alle islendinger reiser ut i 
naturen til skikkelig campingfest. 
Tenk en skikkelig St.Hans-feiring 
her til lands, så er du på rett spor! 
Vel tilbake i Reykjavik igjen rakk vi 
såvidt å smake på en av de mer 
særpregede islandske spesialite
tene - kaldrøkt lundefugl. 

Utelivet i Reykjavik er et kapi
tel for seg, og motebildet bærer 
bud om hvordan folk kommer til 
å se ut i Oslo et halvår etter, og i 
Trondheim et år eller to etter. 
Med litt flaks , og om du har inte
ressen for sånt, kan du også risi
kere å få et glimt av en superkjen
dis (da vi var på Island var både 
Mick Jagger og Kevin Costner i 
strøket) -ettersom den islandske 
pressen faktisk godtar at kjendi
ser har rett til privatliv, får de stort 
sett være i fred her, og det er vel 
kanskje en av grunnene til at de 
stadig kommer tilbake. Og hvem 
kan klandre dem ... 

Som en liten introduksjon til 
det islandske særpreg, både når 
det gjelder folk og land, kan jeg an-

befale boka <<Island - ful saga til samtid>> av 
Knut Ødegård. 

Om du er lei av alt, så selg 
innboet, pakk dykkerut
styret og kjøp billett på 
første fly til Keflarvik! 

Praktiske opplysninger: Fullpris 
flybillett med Icelandair kommer på rundt 
400'l t/r i høysesongen, dvs sommerstid, 
men titt og ofte får du langt billigere billetter. 
Reiser du utenom sesongen, og tar turen 
videre til New York, kan du ofte slippe unna 
med halve prisen, men da er det som regel 
restriksjoner på lengden på islandsopphol
det. For øvrig er det mulig å registrere seg 
på vevsidene til lcelandair og få tilsendt 
e-post med gode tilbud med jevne mellom
rom. 

Transport: Leiebil er relativt billig på 
Island - helt til du kjører over 100 km. 
Dersom man er en gjeng, har god tid og skal 
dra på skikkelig dykkeferie, anbefales det 
derfor på det sterkeste å reise med egen bil. 
Bilfergen går fra Bergen, går innom Shetland 
og Færøyene før den anløper Seydisfjordur 
på Islands østkyst, og bruker to døgn på 
turen. Bensin er dyrt på Island også, men 
diesel er billig, da islendingene ikke har 
dieselavgiften knyttet til drivstoffet, men til 
kilometertelleren på bilen. 

Prisnivå: Prisene er i snitt omtrent 
som i Norge, men dyre merkevarer, elektro
nikk etc. er ofte en god del billigere. 

Dersom du dykker i forkastningssprekk-
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ene, bør du være forberedt på 
å måtte betale for det. Inspek
tører ferdes i nasjonalparken, 
og de innkrever et gebyr på 
lCXXl islandske kronur (om
trent 100 norske) pr. dykker 
pr. dag. Vi så ikke snunen av 
en inspektør, så hvor vanlige 
de er, vites ikke. 

Aluminiumsflaskene vi lei
de var mildest talt så som så; 
de var lia 70-tailet og ikke 
trykkprøvet de siste fem årene, 
og kranene måtte vi bruke 
begge hender på for å få åpnet. 

Senere kom vi over en 
dykkebutikk som så ut til å ha 
mer skikkelig utstyr. Ta 
kontakt med dykkebutikken 
Profun. profun@simnet.is 
De holder til i Ægisgata 4 i 
Reykjavik, tlf.: 561-1055, fax: 
561-1052. 

For undervannsfotogra
fer: Selv brukte jeg ISO 400 
film, noe som var mer enn nok 
- det skulle bare mangle, det er stort sett 
den hastigheten jeg bruker her til lands. 
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«Og hele tiden, det klareste vann jeg noensinne har hatt gleden av å dykke i.• 

Det hadde fint gått med 200, eller til og med 
100. UV-fotografen i den andre gjengen vi 

møtte kjørte Fuji Velvia 50, dog med blitz. • 
magols@stud. ntnu.no 
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Den tyske flåten og Scapa Flow 
Bjørn W. Kahrs 

Tidligere formann i Vennskapsforeninga 
Norge-Orknøyane 

Vidar Fondevik skrev i siste nummer av 
Dykkenytt om en av operatørene som 

berget mesteparten av de 74 (noen kilder 
sier 72) skipene som ble senket av tyskerne 
selv i forbindelse med interneringen av den 
tyske flåten. Norge ble som nøytralt land 
spurt om vi ville holde flåten internert. 
Vilkårene for å starte fredsforhandlingene i 
Versailles var nettopp at flåten skulle inter
neres. Det ble til slutt gjort i Skalpeid Flui 
på Orknøyene. Navnet ble forvrengt av 
skotske embetsmenn til Scapa Flow. Det 
var etter at den dansk-norske kong 
Christian I hadde pantsatt øyene i 1468 til 
kong .James Ill for å kunne betale medgiften 
for sin datter Margaret som skulle gifte seg 
med ham. 

Scapa Flow er omgitt av øyer på alle 
sider og former et område på ca. 22 x 12 km. 
Største dybde er 64 meter, men mestepar
ten er mye grunnere. Ideelt for oppankring. 
Med utseiling fra dette skjermede omr:ide 
både til Nordsjøen og Atlanterhavet var det 
i begge verdenskrigene brukt av britene 
som krigshavn. Mellom første og annen 
verdenskrig var havnen mer eller mindre 
nedlagt. Den ble endelig nedlagt etter 
annen verdenskrig i 1957. 

Det var som sagt til denne havnen Vise 
admiral von Reuter kom en grå lørdags
morgen den 23. november 1918. Og her ble 
han og flåten forsynt fra Tyskland mens de 
ventet på hvordan fredsforhandlingene ville 
gå. Fredsforhandlingen hadde i mai 1919 
gitt som resultat at den tyske flåte skulle 
tilfalle de allierte. Dette ble offisielt kjent om 
bord på de tyske skipene i et notis i The 
Times 16 juni: "Under the proviso of a 
financial arrangement, Germany is prepared 
to surrender not only the surface warships 
demanded, but all ships of the line". 

Dette resulterte i at von Reuter, som 
hevder at han aldri mottok noen infor
masjon om fredsvilkårene fra Tyskland, 
utstedte en ordre den 17. juni hvor han 
beordret flåten senket når han heiste 
signalet (pkt. 8): "An alle Kommandanten 
und F.d.T. Paragraph 11. Bestatigen. Chef 
1.-B". 

Da han mottok forsyninger fra Tyskland 
den 18. benyttet han anledningen til å sende 
2700 av mannskapet hjem til Tyskland på 
permisjon og nå hadde han i hovedsak bare 
trofast befal igjen om bord på skipene .. 
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Dette kartet over Scapa Flow viser posisjonene rnndt øya Gava for de tyske slagskipene 
og slagkrysserne som ble senket av egne offiserer 21.juni 1919, og som Ernest Cox senere 
hevet. Videre vises de 26 jagerne som ble senket i Gutter Sound, og som han også hevet 

Nå kunne de forberede senkingen, og 
signalet ble så heist den 21 juni. I henhold 
til admiralens bok hadde mannskapet bare 
fire dager på å forberede senkingen. Da de 
etter senkingen forlot Orknøyene hadde de 
ikke satt foten på land siden de kom dit i 
november året før. 

I sin anikkel forteller Vidar Fondevik 
om de skipene Cox and Danks hevet, men 
de var ikke alene. Et lokalt firma på Orkn
øyene hevet noen få jagere. Noen av skipene 
var drevet på land og marinen selv berget 
disse. Det var snakk om 15 jagere, tre 
kryssere og et slagskip, men under tauing 
sydover kom de inn i en storm og noen 
sank. 

Cox solgte sine rettigheter til et firma 
som het Metal Industries og i motsetning til 
Cox tjente de penger på hevingen. Det siste 
av slagskipene ble hevet i 1939, men det var 
ikke dokkapasitet for å hugge opp skipet 
og det ble liggende i Scapa Flow flytende 
med bunnen i været til 1946. Men da var det 
definitivt slutt på å heve skipene. Nå ble det 
sprengt på dem og metall tatt til overflaten 
etter noen år. 

Også det tok slutt og i dag er de ti 
skipene som ble igjen på bunnen blitt 
meget populære dykkemål. Der er mellom 
åtte og ti lokale båter som tar flere tusen 
sportsdykkere ut hvert år. Det er og en båt 
med ROV om bord slik at også ikkedykk
ende turister kan oppleve restene av den 
keiserlige tyske marine. Og souvenirsalget 
blomstrer. Helt siden skipene ble senket 
og frem til i dag har de spilt en viktig rolle for 
Orknøyenes økonomi. • 
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