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Ragnar J. Værnes, Nutec 

Høsten kom igjen alt for fort, og plutselig sitter 
vi midt oppi julebordforberedelsene! Er det 
at vi har så mange fengende arbeidsoppgaver 

at tiden bare løper fra oss, eller er det slik at øket 
alder medfører en endret tidsopplevelse? Vel, sann
heten er vel en kombinasjon av flere slike faktorer. I 
alle fall sitter du plutselig der igjen med en ny utgave 
av Dykkenytt foran deg, og du har kanskje ikke fått 
anledning til å lese alle de interessante artiklene i 
forrige utgave. Men heng på, her kommer ny kunn
skap og informasjon for den som driver med dykke
relatert virksomhet! 

Det mest spennende denne gangen er vårt 
hoved- tema; dykkingens fremtid. Vi som har vært 
involvert i dykking i mer enn tyve år husker godt den 
entusiasmen som rådde på slutten av syttitallet 
og ut over åttitallet. Vi husker også hvordan vinden 
snudde på begynnelsen av nittitallet med prosjekter 
og tiltak som prøvde eliminere dykking som inter
vensjonsmetode i Nordsjøen. Denne holdningsen
dringen hadde nok sin hovedårsak i alle sakene som 
kom opp i forbindelse med helsemessige seneffekter 
av dårlige dykkeprosedyrer i offshoredykkingens 
første 5-1 O år. 

Men det som skjedde ut over slutten av nitti
tallet var at man etter hvert fikk bekreftet at dypdykk
orskningen på åtti og nittitallet hadde gitt markert 
bedrede prosedyrer som verken ga de akutte effekter 
eller seneffekter man hadde observert i off
shoredykkingens barndom. Gjennom en to siders 
artikkel i Statoils internavis om offshoredykking som 
intervensjonsmetode for to år siden følte man derfor 
igjen at dykkingen var "tatt inn i varmen" og var i 
ferd med å finne sin posisjon som en av flere inter
vensjonsmetoder for Olje-Norge. 

Det som ytterligere har skjedd det siste året er 
at oljeselskapene har hatt en gruppe som har utredet 
dykkingens fremtid . Dette gjelder blant annet behov 
for utdannelse, kompetanseoppbygging og teknolo
giutvikling. Denne gruppen har nå kommet med sin 
innstilling og Dykkenytt har vært så heldig å få pre
sentere et sammendrag av dette arbeidet. I tillegg har 
vi i den anledning også fått bidrag i fra dykker
medisinen, dykkerutdannelsen og myndigheter som 
alle prøver se fremover på dykkingens vegne. 

Det at Dykke-Norge er på riktig vei og vel 
faktisk leder an internasjonalt får vi bekreftet på flere 
måter. Et eksempel på dette er at et engelskspråklig 
offshoretidsskrift betaler en oversetter på NUI til å 
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oversette Dykkenytt-artikler som så skal inn i det 
engelske tidsskriftet. Et annet eksempel er at man 
har fått henvendelse fra greske yrkesdykking om å 
undersøke en av deres dykkere med hensyn til 
helsemessige ettereffekter av mange år med "røffe 
dykkeprosedyrer". 

Einar W. Svendsen, Statoil, var sekretær i 
arbeidsgruppen som utredet offshoredykkingens 

fremtid, og har i vesentlig grad bidratt til at 
dykkingen er "tatt inn i varmen" igjen. 

Men selv om vi i hovedsak ser fremover i denne 
utgaven av Dykkenytt må vi som medlemsblad for 
Norsk Dykkehistorisk Forening også se litt bakover, 
blant annet til vår nære fortid. Dette gjør vi gjennom 
en presentasjon av Odd Pedersens bok om NUll 
Nutec. Som vel de fleste har fått med seg, blant annet 
i et tidligere Dykkenytt, har Odd det siste året jobbet 
med å skrive om NUI/Nutecs femogtyveårige historie 
og derav indirekte delvis norsk offshoredykkings 
historie, spesielt med hensyn til Forskning og Utvik
ling (FoU). For en som har vært med på dette løpet 
omtrent hele veien er det litt merkelig å oppleve at 
man plutselig er "blitt historie". Som nevnt innled
ningsvis; endring av tidsopplevelse er et merkelig 
fenomen. 

Boken om NUI gjennom 25 år, 
Best på bunnen, 

kan bestilles fra biblioteket på NUI til 
gunstig selvkostpris. Tlf.: 55 94 28 36 
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Olav Hauso, Oljedirektoratet 

Virksomheten på sokkelen 
Fra Oljedirektoratets (OD) rapport om 
Petroleumsressursene på norsk konti
nentalsokkel 2001 ( http://www.npd.no/ 
npetrres/petres2001) fremgår det at 
det de neste 20 år vil bli brukt mellom 
40 og 60 milliarder kroner hvert år i 
drift av eksisterende felt og i nyinveste
ringer. Nivået på gassavsetningen vil 
ha størst betydning for aktivitetsnivået. 

Det finnes fortsatt store mengder 
uoppdagede olje- og gassressurser på 
norsk sokkel. Nordsjøen er det området 
på norsk sokkel som er best kartlagt. 
Avtagende ressurstilvekst og funnstør
relse er en naturlig utvikling for områ
det. Imidlertid er funnfrekvensen fort
satt høy sett i en internasjonal sammen
heng. 

Ressurstilgangen de siste ti år har 
vært størst i Norskehavet, og ODs res
sursberegninger viser at det er betydelig 
ressurspotensial også i Barentshavet. 

Store deler av norsk sokkel er frem
deles ikke utforsket. 

ODs rapport slår fast at det er olje
reserver for minst 50 år og gassreserver 
for mer enn l 00 år på den norske konti
nentalsokkelen. 

Hvor i bildet står dykkingen? 
Dykking er en intervensjonsmetode som 
plasserer mennesket der jobben skal 
utføres. De siste tyve årene har ube
mannet intervensjon overtatt mange av 
de enkle jobbene som dykkere gjorde, 
og den fjernstyrte teknologi tar i dag 
også svært mange av de mer kompli
serte oppgavene som skal gjøres under 
vann. Mye av denne fjernstyrte tekno
logien er utviklet med tanke på å kunne 
intervenere på større dyp hvor dykking 
ikke er en egnet eller tilgjengelig 
metode. 

Bemannede undervannsoperasjoner 
har en stor fordel ved at det kreves min-

Dykking og fremtiden 
Oljedirektoratets betraktninger om de kommende 1 O år. 

De siste femten årene har dykking i petroleumsvirksomheten vært 
innom høye topper og dype daler. Store operatørselskaper gikk ut 
med en klar strategi om å avvikle bemannede undervannsoperasjo
ner innen år 2000. Bildet har nå endret seg, og dykking er igjen en 
akseptert intervensjonsmetode under vann. Gode prosedyrer og 
sterkt fokus på å unngå alle typer skader har bidratt til dette. 

relativt enkle operasjoner enn ved bruk 
av fjernstyrte metoder. 

I dag regner vi med at dykking etter 
dagens prosedyrer ikke gir helseskader 
for de mennesker som arbeider under 
vann. Når først dette er anerkjent gjen
står vurderinger av operasjonell, teknisk 
og økonomisk art for å se om dykking 
skal brukes som arbeidsmetode under 
vann. Fra myndighetenes side er det 
ingen prinsipielle holdninger til om 
dykking skal brukes eller ikke. Dersom 
dykking blir funnet å være den beste 
metoden etter vurderinger som nevnt 
ovenfor, så er det akseptabelt for myn
dighetene. 

De tleste felt som produserer olje og 
gass fra sokkelen er i områder hvor dyk
king er en anvendbar intervensjonsme
tode. På bakgrunn av dette må vi anta 
at dykking fortsatt vil være aktuelt så 
lenge feltene vil produsere, og kanskje 
etter at produksjonen har stanset i for
bindelse med t]erning av innretningene. 

Innledningsvis ble det nevnt at gass
eksport vil få øket betydning i fremtiden 
som produkt av sokkelaktiviteten. Vi 
har som leverandør av gass forpliktelser 
til å levere varen i riktig mengde og til 
rett tid . For å kunne opptre med nød
vendig pålitelighet som leverandør er det 
nødvendig å gjennomgå produksjons- og 
leveransescenarier med tanke på å defi
nere relevante beredskapstiltak. 

Så langt har industrien funnet det 
nødvendig å ha et vel definert opplegg 
for å ivareta beredskap for transpm1sy
stemene til kontinentet. Med den økede 
ekspo11 av gass til kontinentet er det lite 
som tyder på at behovet for en rask og 
pålitelig beredskap vil bli mindre, sna
rere det motsatte. 

OD er av den oppfatning at jevnlig 
bruk av beredskapsressursene i "nor
male" operasjoner er positivt fordi man 
da får prøvd utstyr, organisasjon og 
mennesker jevnlig. 

Om helse og arbeidsmiljø 

utsatt at dykkemetodene og prosedyrene 
er av en slik kvalitet at mennesker ikke 
får skader av dykkingen. Det er en 
grunnleggende forutsetning, og dersom 
man i fremtiden skulle finne at dette 
ikke er riktig så vil vår holdning til 
dykking reflektere dette. Det er ikke 
akseptabelt at dykking skal medføre 
helsemessige skader som kan svekke 
menneskers livskvalitet. 

Dykking er en undervanns interven
sjonsmetode som krever stringens og 
kvalitet i gjennomføring av operasjoner. 
Det er viktig at kunnskap, kompetanse 
og bruk av dette er ivaretatt for å m 
sikre operasjoner. Sikkerhetsbegrepet 
omfatter også arbeidsmiljø, og som for 
alle andre aktiviteter på sokkelen (og på 
land) er det viktig at arbeidsmiljøet er 
godt ivaretatt. Det er ingen lang tradi
sjon for arbeid med arbeidsmiljø innen 
dykking, og det faktum at bransjen har 
en internasjonal karakter gjør at emnet 
også på den bakgrunn kan være en 
utfordring for de organisasjoner som er 
involvert i denne type aktiviteter. 

Om fremtiden 
Arbeidsoppgaver som skal utføres under 
vann kan gjøres på en effektiv måte ved 
bruk av dykkere. Dette betinger bruk av 
kompetent personell, sikre arbeidsprose
dyrer og at kvalitet i alle ledd er tilstede. 
Gode holdninger til sikkerhet og 
arbeidsmiljø i alle ledd i organisasjoner 
som driver denne type virksomhet er en 
betingelse for suksess. 
Når det gjelder fremtid eller ikke-fremtid 
for dykking, så er det også avhengig av 
at aktivitetene gjennomføres på en 
sikker måte slik at vi unngår ulykker 
og/eller helseskader. Slike uønskede 
effekter vil trolig medføre en sterk 
begrensning i bruk av dykking som 
intervensjonsmetode. Bransjen bør 
derfor ha sterke interesser av å ligge i 
fremste rekke for å ivareta sikkerhet og 
helse. Bare slik vil dykkebransjen sikre 
sin egen fremtid. • 

dre omfattende planlegging for å ~øre Vi har i det som er skrevet ovenfor for-
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ROV-simulator 
Simulatorer er i ferd med å bli oljeindustriens mest effektive hjelpemidler til opplæring og trening av 
operatører. Slike simulatorer kjenner vi best fra jlyindustrien der pilotene sjekker sine ferdigheter og 
rutiner med jevne mellomrom uten å måtte okkupere et helt fly. Simulatorene er nå blitt så realistiske 
at en i USA til og med kan få godkjent det som del av jlytreningen til sertifikat. I Nordsjøen har 
kranførerne begynt å trene i simulator- og nå kommer ROV-operatørene etter. 

Magne Andersen, Oceaneering 

O ceaneering har nå utviklet en 
ROV-simulator for trening og 

opplæring av sitt eget personell Arbei
det er gjennomført i tett samarbeid med 
amerikanske spesialister med tilgang på 
nyeste teknologi. Simulatoren er 
utviklet for at den skal være mest mulig 
identisk med virkelige operasjoner. Den 
tilsvarer en Magnum arbeids-ROV og 
innehar nøyaktig de samme funksjonene 
som en vil finne når man opererer en 
virkelig ROV. 

Det er et relativt stort system som 
består av sju PC'er som styrer hver sin 
funksjon. En stasjon til hovedopera
tøren (master), en for sonaroperatøren, 
en til hvert kamera - og så videre. 
Kontrollkonsollet er laget helt identisk 
til det vi benytter offshore i dag. Dette 
er med på å gi en følelse av at operasjo
nen kjøres i sann tid. 

Bak pilotenes konsoll sitter instruk
tøren ved sin egen masterstasjon. Her 

kan han legger inn en hel rekke for
skjellige operasjonelle forhold. Dette 
kan være ulike typer plattformstrukturer 
og arbeidsoppgaver. Hele "oppdraget" 
kan lagres slik at man i ettertid kan 
gjennomgå det med piloten. På den 
måten optimaliseres treningseffekten på 
samme måten som når fotballtrenere 
gjennomgår kampen med spillerne sine 
på video. 

Instruktøren kan også endre vanske
lighetsgraden. Miljømessige forhold 
som renheten i vannet kan påvirke sikt
forholdene. Styrken og retningen på 
strømmen påvirker både farkosten og 
kabelen til overflaten og i neste omgang 
manøvreringen av farkosten. Instruktø
ren følger pilotens terd på sin monitor 
og gir instrukser og råd underveis. For 
å kunne simulere konsekvensene av en 
feil operasjon av utstyret er det lagt inn 
alarmer. Alannene aktiveres som en 
direkte følge av måten en "flyr" og ope
rerer ROV en på. For eksempel kan det 
legges inn jordteil i det elektriske syste
met eller "black-out" av kamerabildet 

På simulatoren kan man øve inn de fleste operasjoner, og legge inn 
ytre faktorer av varierende vanskelighetsgrad. Konsekvensen av en 

feilmanøver blir ikke annet enn at man må prøve en gang til. 
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som følge av at kabelen til overflaten 
får seg en stygg knekk. Alarmer kan 
også bli utløst som følge av vanninn
trengning i elektriske kabler og anlegg 
eller brudd i telemetrisystemene. 

Man slipper ikke til på en virkelig 
ROV før etter simulatortreningen. 

Simulatoren er programmert med 
full "feedback". Det vil si at hvis pilo
ten kjører i sjøbunnen vil han miste 
sikten. Dersom han parkerer på en 
bunnstruktur vil han kunne se at ROV
en beveger på seg hvis han kjører mani
pulatorarmen inn i strukturen. Det fin
nes mange gode grunner til å trene og 
lære opp ROV -personellet på en simu
lator før de reiser ut på en jobb i havet. 
Det viktigste er å lære å kjenne farkos
ten og å kunne manøvrere den sikkert 
og kontrollert. Lære seg bruken av 
manipulatorer og verktøy, samt å navi
gere etter gyrokompass og sonar. Få 
oppleve konsekvensene av måten en 
"tlyr" ROV'en på og øve inn teknik
kene for hurtig tilkomst, navigering og 
multioperasjon. 

Simulatoren kan også benyttes i 
andre sammenhenger enn å trene opp 
ROV -piloter. Det er for eksempel fullt 
mulig å laste inn en 3-D modell av 
strukturer på havbunnen. Slike model
ler er allerede laget for noen felt i Nord
sjøen. Her kan man verifisere mulighe
tene for tilkomst for ROVer og annet 
utstyr, trene personell til bestemte job
ber eller til å gjøre undersøkelser og 
målinger i forbindelse med design og 
konstruksjon av spesial verktøy. I det 
hele tatt- et unikt planleggingsverktøy 
for undervannsoperasjoner. • 
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Rusfri på 80 meter 
Sjøforsvarets minedykkere dykker nå rutinemessig til 80 meter med selvforsynt utstyr. Denne dybden 
er ikke tilfeldig valgt, men er et resultat av de operative kravene som NATO nå mener minedykkeme 
bør beherske. Takket være bruk av heliox er dybderus et ukjent begrep. Apparatet som benyttes heter 
SIVA+, og er produsert av kanadiske Fullerton, Shewood Engineering Ltd. Det benyttes av mariner i 
en rekke land foruten Norge, bl.a. i Belgia, Nederland, Finland og Canada. 

Arne-Johan Arntzen, NBU 

Dyp minedykking 
Primæroppgavene til minedykkerne er i 
første rekke å rydde havner og skipsleder 
for miner. NATOs krav til dykkedybde 
gjør det ønskelig å kunne dykke opera
tivt til 80 meter. For at slik dykking 
skal kunne foregå på en sikkerhetsmes
sig forsvarlig måte kreves det egnet 
utstyr. Det har norske minedykkere i 
dag. Apparatet har betegnelsen SIV A+ 
og er laget spesielt for dyp minedyk
king. Det vil si at det oppfyller d: 
strenge NATO-kravene til magnetisk 
signatur og støy. 

Siva+ er produsert av kanadiske 
Fullerton, Shewood Engineering Ltd. 
Det er et kretsløpapparat hvor man har 
en flaske med oksygen og to med inert
gass . For dyp dykking vil inertgassen 
være helium. Apparatet vil holde et 
tilnærmet konstant oksygenpartialtrykk. 
I en del lukkede kretsløpapparater er det 
oksygensensorer som styrer gasstilfør
selen slik at man holder et konstant 
oksygenpartialtrykk. I Siva+ skjer dette 
rent mekanisk ved at man har en kon-
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Klar for å dykke på ned på 
undervannsbåten. 

Fra v. C dr. Richard Penn og warrant ojficer Jannie Enge/brecht kom helt fra Syd 
Ajt"ikafor å følge øvelsen i Norge som observatør. Til h. It. Jon Lauritsen, DFS. 

stant oksygentilførsel, mens inertgass
tilførselen øker som en funksjon av 
dybden. 

Erfaringsutveksling 
Minedykking til så store dybder som 80 
meter er en stor utfordring. For å kunne 
utføre dette på en sikker og profesjonell 
måte er det viktig å samle erfaring og 
utvikle gode rutiner. Det å lære av egne 
feil kan være en nyttig, men ofte 
dyrekjøpt erfaring. Da er det bedre å 
lære av andres erfaring. Det er vel kan
skje noe av dette som ligger bak ideen 
med at en del av de nasjonene som bru
ker SIV A+ har en tradisjon for en årlig 
samling og samøvelse. Sjøforsvarets 
minedykkere har deltatt årlig i disse 
samlinger siden 1997. 

Årets samøvelse foregikk i Grim
stadfjorden like utenfor Haakonsvern. 
Deltakerne har på forhånd øvet i hjem
landet. Også i den uken øvelsen varer 
drives det progresjonsdykking til økende 
dybder. Største dybde er 80 meter, og 
man skal da simulere et virkelig opp
drag. Et objekt på bunnen skal identi
fiseres. 

På vei til 80 meters dykk. 

Dype men korte dykk 
En av de som har fulgt Siva+ fra det ble 
innført i Sjøforsvaret er fenrik Frank 
Have, som nå er instruktør på mine
dykkeravdelingen på Dykker- og froske
mannskolen på Haakonsvern. Jeg spør 
hva han synes om Siva+ som dykker 
apparat. 
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- Apparatet er meget behagelig i 
bruk. Med helium som inehgass er 

~/ 
pustemotstanden er meget lav, og man 
merker neppe noen forskjell på et grunt 
dykk og et til 80 meter. Det medfører 
også at man hele tiden er fullstencfig 
klar i hodet. Det betyr selvsagt mye for 
sikkerheten og måten oppdraget kan 
gjennomføres på. 

- Er 80 meter største dybde for 
apparatet.? 

- Nei, apparatet har nok kapasitet 
til større dybder enn det, selv om vi har 
80 meter som en operasjonell grense. 
Problemet er kanskje i første rekke 
dekompresjonstiden. Den vil bli ufor
holdsmessig lang. På 80 meter har vi 
satt en grense på l O minutter bunn tid 
for dekompresjon i sjøen, og selv det 
gir oss en dekompresjonstid på 55 
minutter, med første stopp på 24 meter 
og 39 minutter på oksygen på 9 meter. 
Minejaktfartøyene har trykkammer om 
bord, så vi kan og benytte overtlatede
kompresjon. 

- Hva slags dykking vil bli utført 
med dette utstyret? 

- Dykking i forbindelse med mine
jakt er jo en sentral oppgave. Sjøforsva
ret har fire minejaktfartøyer av "Oksøy"
klassen. Sonar, ROV og minedykkere 
er de sentrale elementene for å linne og 
uskadeliggjøre miner. Dykkerne og 
ROYen vil i stor grad utfylle hverandre. 
Det er ikke lett å manøvrere en ROY i 

PODen settes på plass. (Foto: DFS) 

dårlig sikt eller strøm. Her kan dyk
keren være bedre egnet. 

Dykkerstøtte til sunken UVB 
Dykking i forbindelse med minerydding 
og uskadeliggjøring av alle former for 
eksplosiver under vann vil alltid være 
minedykkernes hovedoppgaver- men på 
ingen måte de eneste. En av disse 

"andre " oppgavene vil være å kunne yte 
assistanse til en sunken undervannsbåt. 

Dette er et oppdrag man selvsagt 
håper det aldri blir behov for å utføre. 
Det er imidlertid ingen grunn til å legge 
skjul på at man har rettet et sterkere 
søkelys på dette feltet etter "Kursk"
ulykken. 

Det å ha en beredskap for sunkne 
UVBer er noe Sjøforsvaret har vært 
opptatt av så lenge m~n har hatt slike 
fartøyer. Allerede da -Norge fikk sine 
først UYBer, anskaffet man en kran 
som, assistert av dykkere på bunnen, 
skulle kunne heise en havarert UVB til 
overflaten. 

Også i dagens beredskap har dykker
ne en viktig funksjon. D~rsom man har 
en sunken UVB som er lokalisert på 
dybder som tillater dykkeoperasjoner er 
det klart at dykking vil spille en sentral 
rolle. Tilkobling av luftslanger og 
kommunikasjonskabler er viktige opera
sjoner. Dykkerne vil og kunne levere 
forskjellige former for forsyninger som 
pakkes i såkalte PODer og sluses inn 
gjennom tårnet. 

Disse PODene er trykkfaste sylindre 
som ballasteres slik at de kun veier et 
par kilo under vann, og er således enkle 
å håndtere for dykkerne. 

Levering av PODer til en UVB som 
hadde lagt seg på bunnen inngikk i årets 
samøvelse. Selv om dybden denne gang 
var meget beskjeden gav den likevel 

PODen klar til ti sluses inn. (Foto: DFS) nyttig erfaring for utøverne. • 
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Tidlig klokkedykking i Skandinavia 
Bjørn W. Kahrs, Staten dykkerskole 

I siste nummer av Dykkenytt (2-200 l) 
skrev jeg om det som muligens er 

Skandinavias første lærebok om dykk
ing, men hadde i innledningen noe om 
dykkingen på "Vasa" i Stockholm. Nå 
har jeg fått tak i noe mer om disse klok
kedykkerne og noe dykking i Norge i 
1673. 

Rundt 1633 søker svenskekongen 
etter dykkere i Karelen. Et av lokke
midlene var gratis brennevin under 
arbeidet. Disse dykkerne skal forsøke å 
hente opp kanonene fra regalskipet 
"Vasa" som hadde sunket under jomfru
turen i 1633 og sto oppreist på bunn på 
ca. 30 meters dyp på Stockholms havn. 
Men dykkere fra Karelen, klarte ikke å 
få opp noen kanoner. 
Mange år senere, under ledelse av 

Albreckt von Treileben, en svenske fra 
Varmland, og en tysker som het 
Andreas Peckell, klarte dykkerne, eller 
"menn som kunne gå under vann", i 
perioden 1664-1665, å hente opp over 
50 av skipets bronsekanoner, som hver 
veide over l tonn. Dykkerne kom fra 
Goteborgsområdet og het Abraham 
Eriksson, Andreas Dykare, Johan 
Printz, Johan Bertilsson, Johan Wiik og 
Lars Andersson. 

En av kobberstikkene i Francesco Negris bok Viaggio Settentrionale (Reisen mot nord). 
Utgitt av Negris nevø i 1700. Det antas at det er Francesco Negris som har laget tegningen. 

I en samtidig beretning forteller 
Francesco Negri, en italiensk prest 

fra Ravena, at han var ute og observette 
dykkingen som foregikk fra en dykker
klokke hvor dykkeren står på en platt
form av bly som henger under klokken. 
Han spør en av dykkerne, som var kledd 
i lær fra topp til tå, hvor lenge han 
kunne være nede og fikk svaret: "En 
halv time", men dykkeren kom opp 
etter et kvarter skjelvende av kulde. 

Dette var i oktober 1663. Negri 
ønsket også selv å forsøke å dykke, men 
ble frarådet på det sterkeste da vannet var 
så kaldt og han kunne bli alvorlig syk 
på grunn av dette. 
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Francesco Negris beskriver det hele i 
sin bok Viaggio Settentrionale (Reisen 
mot nord) som ble utgitt av Negris 
nevø i 1700. Illustrasjonen i denne 
artikkelen viser et av de 17 kobberstik
kene fra boken. Her følger en norsk 
oversettelse av et utdrag fra Franceso 
Negris bok, hvor han bl.a. omtaler dyk
kingen på "Vasa". Han beskriver 
Stockholm som han mener har en av 
Europas beste havner. Han forteller om 
adelsfamiliene med sine store eiendom
mer rundt byen, de rike kjøpmennene. 
Han nevner og isproblemene som først 
slutter i begynnelsen av juni, om alge
oppblomstringen som da følger og gjør 

vannet grumset. Algene er havets 
"gress"- og han fortsetter: 

. . . . For bedre å forstå denne endringen i havet 
og hva den kommer av, kunne man gå ned og 
observere bunnen grundig, alle kunne enkelt og 
uten fare bli der ca 1/2 time slik som jeg så. Jeg 
forstod at det i noen år hadde eksistert en opp
finnelse der man uten fare kunne gå ned til hav
bunnen, til hvilken som helst dybde, for å finne 
bortkomne ting eller lignende. 

Jeg dro derfor for å observere det hele for å 
bli tilfreds. Eieren av området hadde ofte snakke 
om dette faktum og hadde lovet å føre meg dit 
slik at jeg selv kunne se denne operasjonen. En 
dag ble det gjort klar en båt. Vi skulle dra i den 
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sammen med noen herrer som var hans venner 
fra Stockholm, og vi skulle reise ca en italiensk 
mil utover bukten til et sted der et gammelt skip 
for mange år siden hadde strandet og gått til 
bunns med mann og mus (med last+ mannskap). 

Da vi kom til stedet, gikk vi over i en båt og 
mennene som var vant med dette begynte job
ben. De sendte bud på han som skulle gå ned til 
bunnen, ga ham en jernring rundt føttene opp til 
kneet, så tok han på sin ene lærstøvel opp til 
ringen, 2 andre menn bandt stramt med et langt 
tau og snurret rundt flere ganger. Han gjorde det 
samme med andre foten. Så ga de ham den 3. 
ringen, større enn de første. Den ble lagt over 
hodet, skuldrene og armene nær beltet. Så tok 
han på seg et par strømper av hud eller skinn og 
til slutt en trøye. De bandt ringene stramt til beltet 
og lårene. Så gjenstod hodet der han tok på en 
hette av vanlig tøy. Han trykte den ikke engang 
ned til halsen, men lot den sitte som en vanlig 
lue. 

Nå var han klar for oppdraget. Han reiste seg 
og begynte å gå sakte for å gå ned fra båten på 
en flåte av sammenknyttede treplanker, slike 
som brukes til å frakte varer på elvene. På denne 
flåten var det en blyklokke, 5 håndsbredder høy 
og vid, som hadde et tau festet i øverste del og 
med det kunne noen menn dra den opp med en 
talje støttet av 2 stokker. Klokken ble løftet 1/2 
mannshøyde. Slik antrukket gikk han inn i den 
og satte foten på et blystykke som hang fra 
klokken. 

Ved siden av åpningen var det 4 små hull. 
Gjennom disse var det kny1tet 4 snorer som 
skulle støtte blystykket. l hånden fikk han en 
rund stokk på 3 armlengder. l enden var det 
festet en jernkroi<, Med den kunne han lå tak i 
tingene han oppdaget. Så ble klokken satt på 
vannet, de senket den sammen med mannen 
som gikk ned til bunnen som på det stedet var 16 
mannshøyder, ifølge det jeg målte med et tau. 
Mannen kunne bli under vannet nær 1/2 time. 

Da han kom opp igjen ville jeg gå inn i klok· 
ken og gå ned på samme måte som han hadde 
gjort, men jeg var redd eieren av området ville 
fraråde meg å gjøre det. Han sa at mannen hadde 
klart det fordi han var vant med det. Jeg var 
uvant og ville ikke klare det. 

Jeg forklarte Hans Høyhet grunnen til at han 
kunne være så lenge under vann uten spesielle 
knep. Når klokken senkes og berører vannflaten, 
kommer bare en liten mengde vann inn. Luften 
blir sammentrykt og nedkjølt av vannet og trekker 
seg tilbake og trenger mindre plass enn i begyn
nelsen. Alt dette viser at vannet ikke kan fylle 
hele klokken. Filosofene sier at en absolutt 
sammenpressing av et legeme ikke er mulig, slik 
som man kan se når man dypper et glass i vann 
med åpningen ned. 

Slik kommer mannen ned til bunnen og de 
andre vet når de skal senke ham, og den første 
gangen, når de ikke vet det, kan han og gi dem 
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tegn ved å dra med venstre hånd i et tynt tau som 
går under klokk-en og opp til flåten. Der ser han 
lys fordi havet er gjennomsiktig og slipper gjen
nom solens stråler. Etter at tegnet var gitt og han 
ble trukket opp, dro han med seg, ved hjelp av en 
krok, et stort eikebord med store og tunge jem· 
plater etter å ha oppholdt seg vel et kvarter under 
vann. 

Jeg spurte ham via folkene om han hadde 
kunnet være der lenger. Han svarte at han kunne 
være der bortimot 1/2 time, ikke mer, fordi den 
innestengt luften ble for mye oppvarmet av pus
ten, som jeg trodde. (Men jeg glemte å spørre 
ham om det ikke også var fordi han ble altfor kald 
på lårene og beina, fordi han faktisk skalv selv 
om han var innfødt og robust og vel vant med 
kroppslige strabaser). Dette skjedde rundt slutten 
av oktober 1663 og det var grunnen til jeg ikke av 
nysgjerrighet lot meg nedsenka til bunnen i den 
klokken slik som jeg hadde bestemt. Jeg var i 
tvil om jeg ville pådra meg et illebefinnende, noe 
som ikke ville ha skjedd om sommeren. 

De hadde dagene i forveien trukket opp 16 
små kanoner av bronse som lå her på plassen. 
De hadde ligget på havbunnen og ble trukket opp 
med tau av de som ventet oppe når dykkeren 
ikke klarte det alene. 

Jeg har ikke kunnet finne ut hvem som står 
bak denne flotte oppfinnelsen. Det kan være at 
den er oppfunnet ved en tilfeldighet (uten å være 
planlagt) av en eller annen som lekte seg i van
net l eks ved å putte hodet inn i en krukke (kar) 
av kobber eller et annet materiale og så dukke 
forsiktig under vann som så ikke kunne trenge 
inn. 

C ortitz Braem som fra 1673-74 var, 
på et offentlig oppdrag i Norge 

overvar i juli 1673 en dykkeoperasjon. 
Her følger hans beskrivelse som trolig 
er den første skriftlige beretning om 
klokkedykking i Norge. 

31 Juli. Om morgenen tidlig reiste vi med ny 
lordringsskab, 1 mil, hvor vi saa et a! rentemester 
Mullers skibe, som der var bleven med kobber, 
hvilket blev al en dukker optiske! igjen, hvilket er 
merkelig at se. Dukkeren er klæd udi læder
klæder fra top til taa, staar saa udi en blyklokke 
og heises ned al skibet til grunnen, haver et fidel 
laug hos sig, hvorpaa han trækker, naar han vil 
op igjen, saa og naar han vil flyttes, hvorpaa en 
anden, som staar udi ski bet og haver fat paa 
samme laug, forstaar sig og maa give agt paa. 
Naar han kommer op igjen, da udgaar al samme 
klokke hans aande, hvilken han haver holdt hos 
sig, saasom en tyk taage. Han var engang ved et 
halvt kvarter al en time neder paa bunden og lod 
sig lly1te hid og did. Han havde paa den maade 
alt fisket 500 kobberplader. • Herfra for vi over 
fjorden, 2 mil, hvor vi holdt middagstid. 3 

H vor lenge kunne de være nede i en 
slik klokke? I boken fra Bjerg

ningsvesenets historie, i et tillegg til 
bind Ill, refererer forfatteren Kr. 
Torbjørnsen at dykkeren kunne være 
nede 7-8 minutter.4 Hos Corfitz Braem 
som beskriver denne klokkedykkingen 
står det at dykkeren en gang hadde vært 
nede "et halvt kvarter af en time". Det 
er dette Thorbjørnsen mener er 7-8 
minutter. Jeg mener det er snakk om et 
halvt kvarter mindre enn en time - altså 
ca 53 minutter. 

Den kritiske faktoren i en åpen klok
ke vil være C02-prosenten. Her må vi 
og gange med det absolutte trykket for 
se hva dette tilsvarer på overflaten. Men 
oksygenforbruket er ikke helt enkelt å 
anslå. Sitter dykkeren stille, uten å 
utføre noe arbeid, vil forbruket kanskje 
ligge god under 0,5 l/min. Ved hard 
arbeide blir det gjeme over 2 l/min. 
Tenker vi oss at arbeidet ikke er spesielt 
tungt, og at det pågår kun i deler av 
dykketiden, kunne man kanskje anta et 
gjennomsnittlig forbruk på 0,8 l/min. 

For å finne produsert C02 mengde 
bør vi og ta hensyn til respirasjonskvo
tienten, dvs, forholdet mellom 02-opp
tak og C02 utskillelse. Den varierer, 
men en rimelig er f.eks . være 0,85. 
Dvs. at det produseres 0,85 liter C02 
for hver liter 02 som forbrukes.5 

I det tilfelle som her er beskrevet har 
vi grunn til å tro at dybden neppe var 
over l 0-15 meter. Antar vi f.eks. at 
dybden var 12 meter må C02-prosenten 
vi regner oss frem til ganges med 2,2 
for gi hva dette tilsvarer på overflaten. 
Kunne man da ha dykketid på ca. 53 
minutter som antydet, når vi vet at 
volumet på klokken var ca. 1500 liter? 

Basert på det vi har antatt over finner 
vi at C02 innholdet på 12 meter dybde 
etter 53 min tilsvarer 5,3 % på overfla
ten - høyt men akseptabelt. Oksygen
innholdet er sunket fra 21 til 18,2 %. 
Dette er og mer enn godt nok, selv når 
klokken er på overflaten. • 

l . Negri, F. 1700. Viaggio Settentrionale. 
Utgitt posthumt av Stefano Forestieri, Nella 
Stampieri del Seminario, Padova, Italia. 

2. Braarvig K. 1945. Franceso Negris 
forunderlige reise (en italieners opplevelser i 
Norge 1663) N.W.Damm & Søn. Oslo. 

3. Nicolaysen, N. 1868. Norske Magasin, 
andet bind, Johan Dahls Forlag, Christiania. 

4. Thorbjørnsen, Kr. 1946. Av 
bjergningsvesenets historie, bind I og JIIA, 
Norsk Bjergningskompagnie A.S., Bergen. 

5 Arntzen, A.J . Luftkutt ved hjelmdykking. 
Dykkenytt nr 2 1997 
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Dykkerutdanningen i støpeskjeen 
I juni 19:97 ble Rune Ingebrigtsen anmodet av Kirke-, utdannings- og foi'Skningsdepartementet 
(KUF) om midlertidig å overta som daglig leder ved Statens dykkei'Skole (SDS). Oppgaven var i 
første Rkke å skape et bedre samarbeidsmiljø og større elfektivitet. Ane som har fulgt utviklingen 
ved skolen \'ar vel klar over at dette ville by på store utfordringer, som ville kreve både nytenking, 
smidighet og kontroversielle avgjørelser. Hva er oppnådd, hva skjer og hvilken fremtid har skolen? 

Arne-Johan Arntzen, NBU 
Foto: Frode Kaland, SOS 

Ryddegutt 
Rune ble vel i første rekke engasjert 
som "ryddegutt" for en periode som 
strakk seg frem til mars 1998. Han 
dannet seg raskt en visjon for skolens 
fremtid, men innså også at en slik 
målsetting ikke lot seg gjennomføre i 
løpet av en kort engasjementsperiode. 
Etter overtalelse fra bl.a. styreleder og 
andre i styret søkte han imidlertid 
stilling som daglig leder da denne ble 
lyst ut, og ble fast tilsatt i september 
1998. Perioden fra 1997 og frem til i 
dag har vært preget av omstilling og 
nytenking. 

- Hva mener du er det viktigste 
som er oppnådd ved skolen i den tid du 
har vætt der? 

- Vi har klart å få gode interne sam
arbeidsforhold. Vi har fått øket produk
tiviteten til det nivå skolen hadde i sin 
mest produktive periode. Utstyrsmessig 
står vi godt rustet og vi har gtxle rutiner 

for vedlikehold. Også datasiden er rustet 
opp. Vi har og fått et positivt og godt 
samarbeid med bransjen. Det er med 
andre ord mange lyspunkter. 

Dykkerskoleutvalg 
I mai 98, dvs. for 3 1/2 år siden, nedsat
te KUF et utvalg som skulle vurdere 
fremtidens yrkedykkerutdanning. Inn
stillingen, som ble levert i januar i t]or 
fikk en relativt god mottagelse i hør
ingsrunden. Sentralt i innstillingen står 
planene om en revidett utdanningsmo
dell. Den går som kjent ut på å knytte 
dykkingen opp mot en relevant yrkes
faglig utdannelse. Det betyr at den som 
gjennomgår denne utdannelsesordningen 
får dykking som et tillegg til en regulær 
fagutdannelse. Til tross for bred enighet 
om en slik ordning er det fremdeles 
ingen konkrete planer om å starte en 
slik utdannelse. 

- Hva er egentlig grunnen til det? 
- Det linnes nok mange grunner. 

Jeg er vandt til å arbeide i det offentlig 
system og vet at ting tar tid. Men det 
vi opplever er at denne og en rekke 

Mulighetene og utfordringene står i kø for Statens dykkerskole. 
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andre saker som vi arbeider med tar ufor
holdsmessig lang tid. Kanskje er det for 
mange aktører som påvirker sakene uten 
å ha noen formell tilknytning til hver
andre. Vi savner vel et bransjeråd i en 
eller annen form, og muligheter til å 
skjære gjennom. 

Dykkeforskriften 
l utvalgsinnstillingen er det foreslått en 
rekke enkelttiltak som det er konsensus 
om. F.eks. al skolen bør utstede dyk
kersertitikaten på vegne av både DAT 
og OD. Videre muligheter for å gi opp
læring i bruk an hjelmdykkerutstyr uten 
nødvendigvis å ta klasse Ill, og dykker
lederopplæring, slik at det ikke betinget 
fem års praksis som dykker osv. Dette 
burde jo være enkelt å gjennomføre. 

- Her er det nok forskriften som 
forsinker det hele. De nødvendige jus
teringene i forskriften gjorde man seg jo 
ferdig med i vår; og DAT lovet en rask 
behandling. Det er derfor ganske ufor
ståelig at dette skal trekke ut i tid på 
denne måten. Også KUF har purret på 
for å få denne saken ut av dødvannet 
uten at dette ser ut til å ha hatt noen 
som helst virkning. 

Klokkedykkerutstyr 
Hva mener du er de viktigste oppgavene 
for skolen i tiden fremover? 

- Det er veldig mange saker som er 
viktige, og vi har vel følelsen av at vi 
har litt for mange baller i luften. Det 
har derfor vært helt nødvendig å legge 
enkelte saker til side selv om de er vik
tige . Et eksempel på dette er arbeidet 
med den nye læreplanen. Det som har 
blitt gitt første prioritet nå har vært 
klokkedykkerutstyret. Dette er en sak 
som har langt videre perspektiv enn bare 
det å kunne gjennomføre et klokkedyk
kerkurs. Går dette etter planene vil vi 
kunne få rasjonaliseringsgevinster på en 
rekke felter. Den lekteren vi tenker oss 
vil være utstyrt for både klokkedykking 
og vanlig luftdykking. Det gjør at vi 
vil kunne kvitte oss med en nedslitt 
dykkerlekter som ellers vil kreve omfat
tende vedlikehold i tiden fremover. Vi 
vil få mulighet til å gjennomføre 
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kursene på en mer rasjonell måte. Det 
vil igjen gi oss økt kapasitet til faglig 
oppdatering 

Norsk Yrkesdykkerskole 
I innstillingen om fremtidens dykker
utdanning er NYD lite omtalt. Gjennom 
skriv til arbeidsgruppen ga skolen ut
trykk for at de ønsker at det bl it lagt til 
rette for en sammenslåing av skolene på 
bestemte vilkår. Hvordan ser du på 
dette? 

- I forbindelse med de store inves
teringene som Staten står over for i for
bindelse med klokkedykkerutdanningen 
er det viktig å se på NYD som en del av 
de totale ressursene. Jeg er glad for at 
det er en god dialog mellom skolene og 
at vi står samlet i synet på å skalTe en 
best mulig norsk yrkesdykkerutdanning. 

Fremtidig tilknytningsform 
Et spørsmål som depm1ementet spesielt 
ønsket at arbeidsgruppen skulle utrede 
gjaldt fremtidig tilknytningsform. Det 
har spesielt vært trukket frem at Statens 
dykkerskole kanskje burde legges under 
Høyskolen i Bergen. Hva mener du om 
en slik ordning? 

- For det første må jeg si at jeg er 
glad for at det synes å være enighet både 
på politisk og sentralt hold om at det er 
naturlig med en fortsatt statlig tilknyt
ning. Når det gjelder en eventuell ti·em
tidig tilknytning til Høyskolen i Bergen 
synes jeg personlig at det kan gi et 
spennende perspektiv, men da under 
forutsetning av at visse betingelser kan 
oppfylles. Jeg viser for øvrig til 
St.meld. nr. 20. 

Samarbeid med NUI? 
Skolen har jo hatt en del samtaler med 
NUI om både samarbeid og samlokali
sering. Er dette planer som ikke lengre 
er aktuelle? 

- Vi er meget interessert i et sam
arbeid med NUI såvel som andre natur
lige samarbeidspartnere. I den konkrete 
saken som gjaldt samlokalisering viste 
det seg etter hvert at de dykkeforholdene 
vi kunne oppnå ved NUI ikke på noen 
måte ville kunne måle seg med det vi 
har her. ForskjelJen var så åpenbar at 
dette alene ikke kunne forsvare en sam
lokalisering, selv om denne kunne by 
på visse fordeler på andre områder. 

Synergieffekter 
Alle som har besøkt SDS blir vel klar 
over at dere har en nærmest idcelJ belig
genhet for den virksomhet dere driver. 
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Rune er ikke i tvil om at sjøområdene de har i Skålevik er idelle for den 
virksomheten som skolen driver. 

Området kunne sikkert også romme an
dre beslektede aktiviteter. Har du gjort 
deg noen tanker om det? 

- Det har jeg faktisk; og det er nok 
helt riktig det du antyder. Jeg tror nem
lig at dette området har meget store 
muligheter. Det ligger godt til rette for 
utbygging på en rekke områder. Der
som vi i første omgang ser på vårt eget 
behov synes det klart at en tilretteleg
ging av kaiområdet, slik at vi i større 
grad kan drive kursdykking fra kaiposter 
vil være en god investering. Først og 
fremst fordi det utvilsomt vil gi en 
bedre utnyttelse av personellressursene. 

Ser man på industri, forskning eller 
opplæring innenfor den maritime sektor 
er det klart vi her har et potensiale som 
det skal bli vanskelig å finne andre 
steder. Det man måtte ha behov for av 
infrastruktur, det være seg kaiplass, 
kontorer, verksteder, og parkering etc. 
vil man til dels finne her, eller man vil 
lett kunne bygge det ut. Det er klart at 
vi med dette ser muligheter for synergi
effekter. 

De ansattes syn 
De ansatte og ledelsen bør ikke nødven
digvis ha samme syn verken på nåtid 
eller fremtid. Det kan derlor være inte
ressant å lodde stemningen sett med æ 
ansattes øyne. Det er ikke lett å få alle 
i tale, men ved å ta en prat med to av æ 
tillitsvalgte ved skolen burde det være 
mulig å få en indikasjon. Alfred Boga 
og Johnny Jensen som representerer 

henholdsvis L Y og NOPEF stiller 
gjerne opp til en prat om sine inntrykk 
av forholdene på skolen. De var for 
øvrig svært samstemte i sine synspunk
ter. Innledningsvis er det vel nærlig
gende å spørre om hvordan dere ser på 
skolen som arbeidsplass. 

- Det er vel ingen grunn til å legge 
skjul på at det for noen år siden var en 
del samarbeidsproblemer på mange hold. 
Men når det er sagt, er det og grunn til å 
fremheve at det har skjedd svært mye 
positivt de siste år. 

- Som f.eks. hva? 
- Vi har fått mye bra materiell, og 

er godt utstyrt på datasiden. De kollegi
ale forholdene er gode og vi har følelsen 
av at mye skjer. Ting er under utvik
ling. 

- Og alle er happy? 
- Vi har i hvert fall en interessant 

arbeidsplass og mange utfordringer. 
Men vi føler vel og at arbeidspresset 
ikke alltid er like jevnt fordelt og at det 
til tider kan være noe stressende å kom
me ajour. 

- Det blir kanskje ikke noe bedre 
når dere, slik det nå ser ut, vil komme i 
gang med klokkedykkerutdannelse i en 
ikke altfor tjern fremtid? 

- Nei - men det ser vi likevel frem 
til. De tleste ved skolen synes det er 
beklagelig at man ikke i større grad har 
klart å holde liv i klokkedykkerutdan
ningen Det er veldig viktig å komme i 
gang slik at vi ikke helt mister konti-
nuiteten i dette. • 
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Kjemisk forurensning i metningsdykking 
Har vi tilstrekkelig kunnskap? 

Rune Djurhuus, NUI AS 

I dette innlegget skal jeg ta for meg en 
del forhold angående kjemisk foru

rensning i arbeidsmiljøet, både generelt 
og i relasjon til metningsdykking. Jeg 
skal forsøke å illustrere hvilket kunns
kapsnivå man har når det gjelder betyd
ningen av slik forurensing for arbeidsta
kernes helse, og til slutt gi et eksempel på 
hvordan man ved hjelp av eksperimentelle 
modellsystemer kan øke kunnskapen på 
dette feltet. 

Forurenset arbeidsatmosfære 
Den atmosfæren som omgir en på arbeids
plassen , både på land og offshore, inne
holder i noen tilfeller forskjellige kjemis
ke stoffer som er å betrakte som forurens
ning. Metningsdykkesystemer innehol
der slik kjemisk forurensning i varierende 
grad. l noen tilfeller er denne forurens
ningen svært liten og sannsynligvis uten 
vesentlig betydning for arbeidstakernes 
helse. l andre tilfeller er denne foruren
singen større, og kan representere en 
helserisiko for dykkerne. Det er viktig å 
understreke kan, fordi dette er noe man har 
svært begrenset kunnskap om. Læren om 
gifteffekter på levende organismer kalles 
toksikologi , og når dette foregår under 
betingelser som ved metningsdykking 
kan vi for enkelhets skyld benevne dette 
hyperbar toksikologi. 

Biologiske effekter av kjemiske stof-

fer ved normale atmosfæriske betingelser 
vet man en del om, men det er fortsatt mye 
man ikke vet. l verdens største databasen 
over gifteffekter (Registry of Toxic 
Effects of Chemical Substances, RTECS, 
ved National Institute for Occupational 
Safety and Health i USA) er det data for 
over 140.000 kjemiske forbindelser. Det 
aller meste er fra forsøk med dyr, tisk og 
enklere organismer som bakterier, og for 
mange av forbindelsene er datamengden 
svært liten. l noen tilfeller er der også 
epidemiologiske data fra mennesker og 
data fra forgiftningstilfeller. 

Pr dd. er det på verdensbasis registrert 
nærmere 19 millioner uorganiske og orga
niske kjemiske forbindelser (l}, og det 
syntetiseres stadig nye. Hvis man så ser 
på de kjemikalier der man mener at kunn
skapen er så stor at man har kunnet utar
beide retningslinjer for hvor lenge og 
hvor store mengder av kjemikalier men
nesker kan utsettes for uten vesentlig 
helserisiko. så dreier dette seg om rundt 
l 000 kjemiske forbindelser. 

l Norge, som i mange andre land, har 
Arbeidstilsynet utarbeidet en liste med 
yrkeshygieniske grenseverdier for kjemi
kalier i arbeidsatmosfæren. Den siste 
listen omfatter 600-700 kjemiske forbin
delser (2), slik at det dreier seg om en 
mikroskopisk del av de kjemiske stoffer 
som tinnes. 

Hvis vi ser på forekomst og antatte 
effekter av kjemisk forurensning i en 
arbeidsatmosfære i et historisk perspektiv 

Bildet viser forf ved mikroskopet på ce/lelaboratoriet. Det er viktig å se på slike 
cellekulturer i mikroskop for å se om cellene ser friske og fine ut eller om de 

i verste fall går i stykker etter eksponering for kjemikalier. 
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viser dette at flere kjemiske stoffer blir 
påvist i takt med utviklingen av stadig 
mer sensitive analysemetoder. Samtidig 
ser en også at de antatte helseeffektene 
blir mer alvorlige ettersom stadig ny 
kunnskap om biologiske effekter dukker 
opp, og effektene kan i mange tilfeller her 
også påvises ved stadig lavere konsentra
sjoner etter som metodene blir mer sensi
tive. 

Dette kan illustreres ved utviklingen i 
fastsetting av yrkeshygieniske grensever
dier som viser at for de fleste kjemiske for
bindelser har grenseverdiene blitt stadig 
lavere ettersom ny kunnskap har kommet 
til. Dette er for så vidt ikke så rart, og 
skyldes mye det faktum at forskningen 
omkring hvordan biologiske systemer 
fungerer har vært og er i en rivende utvik
ling. l dag har vi mer detaljkunnskap om 
hvordan en rekke biokjemiske reaksjoner 
foregår inne i enkeltceller og hvordan kje
miske stoffer kan forstyrre disse reaksjon
ene. Vi oppdager stadig nye reaksjoner 
eller omsetningsveier og dermed også nye 
muligheter for forstyrrende påvirkning. 
Bildet blir mer komplekst, men samlet 
sett gir det bedre grunnlag til å forutse 
hvilke konsekvenser slik påvirkning kan 
få for en hel, sammensatt organisme som 
et menneske er. 

Kombinasjonseffekter 
For å komplisere bildet ytterligere kom
mer det faktum at mesteparten av den 
ovennevnte kunnskapen dreier seg om 
hvordan kjemiske forbindelser virker 
enkeltvis på biologiske systemer. I 
arbeidsmiljøsammenheng er virkeligheten 
som oftest den at mennesker eksponeres 
for en blanding av flere kjemiske forbin
delser, ikke bare en enkelt om gangen. 
Om kunnskapen om effekter av enkeltfor
bindelser ikke er stor, er kunnskapen om 
kombinasjonseffekter mye mindre. Fra en 
del studier har man likevel skaffet seg en 
del grunnleggende kunnskap. Det kan her 
være nyttig med en kort innføring i noen 
begreper som benyttes når man snakker 
om kombinasjonseffekter. Hvis vi tar for 
oss to stoffer, A og B, kan disse virke 
sammen på grovt sett tre forskjellige 
måter. 

l. A og B gir sammen en effekt som 
er lik summen av de effektene de gir hver 
for seg. Dette betegnes som en additiv 
effekt. Eksempel: A alene tar livet av l O 
%av individene i et dyreforsøk. B alene 
tar livet av 20 % av forsøksdyrene. Der
som A og 8 har additive effekter vil de 
sammen ta livet av 30 % av forsøksdyr
ene. 

2. A og 8 gir sammen en effekt som er 
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mindre enn summen av de effektene de gir 
hver for seg. De motvirker altså hveran
dre. Dette kalles en antagonistisk effekt. 

3. A og B gir sammen en effekt som er 
mye større enn summen av de effektene de 
gir hver for seg. De forsterker altså virk
ningen av hverandre, og dette kalles en 
synergistisk effekt. Som eksempel kan en 
bruke A og B som under l . Dersom nå A 
og B sammen tar livet av. f.eks. 90 %av 
forsøksdyrene virker A og B synergistisk. 

Det kan være verdt å merke seg at når 
forskjellige organismer utsettes for en 
kombinasjon av to kjemiske stoffer er den 
effekten man oftest har observert en addi
tiv effekt (3). 

Hyperbar toksikologi 
Vi kan nå gå tilbake til utgangspunktet 
som var kjemisk forurensning i dykker
atmosfæren. Så langt det har vært under
søkt består denne forurensingen alltid av 
en rekke kjemiske forbindelser. Av disse 
er det igjen flere som det ikke eksisterer 
yrkeshygieniske grenseverdier for. Dette 
skyldes nok dels at kunnskapsgrunnlaget 
om disse forbindelsene er begrenset. men 
også at man har ikke har kapasitet nok til 
å vurdere alle mulige kjemiske forbindel
ser og utarbeide grenseverdier for disse. 

Men, for nå virkelig å gjøre situasjo
nen komplisert har man ved metningsdyk
king to faktorer til som kan vesentlig inn
virkning på den biologiske effekten av 
forurensingen. Det er hhv. det høye total 
trykket, og det forhøyete oksygcnpartial
trykket man har ved metningsdykking. Vi 
snakker altså om en kombinasjon av tlere 
kjemiske stoffer, høyt oksygen partial
trykk og høyt totaltrykk. Og da er virke
lig kunnskapen begrenset. Riktignok 
finnes det en del kunnskap om effekter av 
metningsdykking, og disse viser at bl.a. 
høy p02 har negative effekter på lunge
unksjonen, mens trykket i seg selv har 
mindre eller ingen effekter (4). Jeg ser i 
denne sammenhengen bort fra trykkfalls
syke og nevrologiske effekter under 
kompresjonsfasen (HPNS). 

Kunnskapsmangelen illustreres også 
av det faktum at de grenseverdier som er 
satt for hyperbare kamre benytter Arbeids-

Celler i brønnp/ate og petriskåler settes inn i et spesialdesignet kammer for 
eksponering til heliumsatmmfære. Det elektroniske kammerpanelet i bakgrunnen. 

tilsynets grenseverdier delt på 3 , for å 
kompensere for det faktum at de førstnevn
te gjelder for 8 timers arbeidsdag, mens 
metningsdykkere eksponeres sammen
hengende 24 timer i døgnet. 

For noen få forbindelser finnes det 
egne grenseverdier slik som f.eks. CO (5) . 
Men det er viktig å være klar over at disse 
grenseverdiene ikke tar hensyn til at det 
kan forekomme kombinasjonseffekter av 
kjemiske stoffer, høyt trykk og høy p02. 

Kunnskapsbehov og muligheter 
Hvordan skal man så skaffe seg kunnskap 
om dette? Generelt er det svært begrensete 
muligheter for å skaffe seg kunnskap om 
gifteffckter/skadeeffekter av kjemiske for
bindelser ved forsøk på mennesker. Derfor 
er man stort sett henvist til å hente sl ike 
data fra forsøk med dyr eller andre modell
systemer. Selv med dyr er mulighetene 
begrenset, og det er i dag en betydelig og 
økende internasjonal oppmerksomhet mot 
dyreforsøk, og en rekke organisasjoner 
arbeider intenst for å begrense omfanget 

av slike forsøk. 
En annen mulighet er å benytte encel

lede organismer som bakterier, sopp, gjær 
og alger, og her har man allerede høstet 
mye erfaring og kunnskap som har vært til 
nytte ifm. generelle biokjemiske og bio
logiske problemstillinger. 

En annen metode er å isolere enkelt
celler fra vev hos dyr og mennesker. Slike 
enkeltceller kan man få til å vokse og for
mere seg ved deling i et næringsmedium, 
dette benevnes for cellekultur. Hver 
enkeltcelle i en slik kultur er som en 
enorm kjemisk fabrikk i kompleksitet, og 
der foregår stort sett de samme biokjemis
ke reaksjonene som foregår i de enkelte 
cellene i et helt dyr eller menneske. Der
for kan et slikt modellsystem brukes til å 
skaffe seg kunnskaper om basale effekter 
av kjemiske og fysiske påvirkninger som 
det utsettes for. 

Samtidig må man være klar over at det 
har sine begrensinger i forhold til hele 
dyr. Det er f.eks. vanskelig å se hvordan 
fordeling av giftstoffer rundt i kroppen 
foregår, man har ikke et blodomløp etc. 
På den annen side gir cellekulturer 
ubegrensede muligheter til manipulering 
med forsøksbetingelser, kombinasjoner 
av påvirkninger (kjemiske og fysiske) og 
med et stort antall "individer" eller paral
leller som er nødvendig for å få statistiske 
signifikante resultater. Jeg vil derfor 
understreke at slike modellsystemer er 
svært nyttige og kan redusere behovet for 
forsøk med dyr betraktelig, selv om de 
neppe kan eliminere dette behovet. 

Tre petriskåler (6 cm diameter) med cellekulonier som fremstår som blåfargede flekker. 

En stor del av basalinformasjonen om 
forskjellige effekter kan skaffes fra slike 
modellsystemer, slik at det kun er nødven
dig med et begrenset antall forsøk med dyr 
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for å verifisere eller avklare forhold som 
ikke kan studeres i slike modeller. Med 
det store antall kjemiske forbindelser som 
eksisterer er det lite sannsynlig at man 
klarer å få detaljoversikt over hvordan 
alle disse virker. Målsetningen må heller 
være å skaffe generell kunnskap om virk
ningsmekanismer for en rekke kjemiske 
stoffer og kombinasjoner av disse slik at 
man blir bedre i stand til å forutsi effekter 
av beslektede kjemiske forbindelser og 
kombinasjoner av slike. 

Når man da vet at kunnskapsmangelen 
om kjemisk forurensing for slike ekstreme 
arbeidssituasjoner som metningsdykking 
er spesielt stor, er det viktig å forsøke å 
bøte på dette. Samtidig bør man · være rea
listisk og ikke tro at man kan fylle dette 
"hullet" innen uoverskuelig tid, men man 
kan bidra med små biter som sammen med 
den generelle forskningen på biologiske 
effekter av kjemiske stoffer tross alt vil 
heve kunnskapsnivået også innen hyper
bar toksikologi. 

Limonen og oksygen 
Ved NUI har vi i en årrekke benyttet celle
kulturerer som et modellsystem for å stude
re biologiske effekter av kjemiske forbin
delser under forhold som tilsvarer det met
ningsdykkere kan utsettes for. Jeg skal 
her gi et eksempel på hvordan et slikt eks
perimentelt modellsystem kan utnyttes. 

Limonen er en kjemisk forbindelse 
som finnes naturlig i bl.a. skall av sitrus
frukter. Det utnyttes kommersielt som et 
industrielt avfettingsmiddel og som lukt
og smakstilsetning i små mengder i nær
ingsmidler og parfymer. Det er gjentatte 
ganger påvist i pusteatmosfæren til met
ningsdykkere, til dels i betydelige meng
der, uten at opphavet til denne forurens
ingen er kjent (6). 

Limonen er bare moderat akuttgiftig i 
dyreforsøk, og har primært vært betraktet 
som et allergifremkallende stoff. Forsøks
personer som inhalerte luft forurenset med 
limonen fikk imidlertid en liten, men 
merkbar reduksjon i vitalkapasiteten (7) . 
Limonen har en kjemisk struktur som gjør 
at det lett kan oksideres. For mange kje
miske forbindelser er det godt dokumentert 
at oksidasjonsprodukter er mer skadelige 
enn utgangsstoffet. 

Undersøkelser har vist at allergipoten
sialet Økte når limonen ble eksponert for 
luft (8), og et nylig arbeid viste at limo
nen og ozon hadde synergistiske effekter 
på luftveiene hos mus (9). Fordi dykker
atmosfæren inneholder mer oksygen enn 
en normalatmosfære er det derfor mulig at 
en rekke kjemiske forbindelser inkludert 
limonen lettere oksideres her og med et 
øket skadepotensiale som resultat. 

Hvis vi her betrakter oksygen som et 
godt eksempel på en generell oksiderende 
kjemisk forbindelse (og som er tilstede 
over alt) kan kombinasjonen av limonen 
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og oksygen være en forenklet og anvende
lig modell for å undersøke kombinasjons
effekter av kjemisk forurensning. Denne 
kombinasjonen har relevans både for en 
tradisjonell arbeidsatmosfære og for de 
spesielle forhold man har ved metnings
dykking. l de resultatene som jeg skal 
referere her (l 0) har vi kun benyttet kom
binasjonen av limonen og et oksidasjons
produkt av dette sammen med 50 % oksy
gen, men ved et normalt atmosfæretrykk. 

Modellstudium: limonenloksygen 
Vi benyttet humane lungeceller i kultur og 
eksponerte disse for limonen og oksygen, 
hver for seg og i kombinasjon. For å 
skaffe kunnskap om mekanismen bak 
dette eksponerte vi cellene også for et av 
de viktigste oksidasjonsproduktene fra 
limonen, og vi undersøkte hvordan cell
ene kan håndtere slik påvirkning via 
cellulære avgiftningssystemer. 

Resultatene viste at limonen har en 
betydelig akutt giftighet overfor humane 
lungeceller i kultur. Sammenlignet med 
tidligere undersøkelser ved vårt laborato
rium indikerer dette at limonen er mer gif
tig enn f.eks . fenol overfor humane celler 
og celler fra mus. Denne forskjellen kan 
tyde på at for noen kjemikalier er celler i 
kultur en mer sensitiv indikator for lokale 
skadeeffekter enn det man observerer når 
man bestemmer dødelige doser etter inntak 
gjennom munnen på hele dyr. 

Ut fra den kunnskapen man hadde ville 
man forvente at kombinasjonseffekten av 
limonen og oksygen var større enn sum
men av de to effektene hver for seg, altså 
en synergistisk effekt. Resultatene viste 
imidlertid at oksygen ikke økte gifteffek
ten av limonen mer enn det summen av 
effektene av limonen og oksygen hver for 
seg skulle tilsi, men at de to hadde en sam
let effekt omtrent lik summen av effektene 
for limonen og oksygen hver for seg, 
altså en ren additiv effekt. Dette er likevel 
et viktig punkt å merke seg, i lys av det 
som er nevnt tidligere om at grenseverdier 
for hyperbare kamre ikke tar hensyn til at 
oksygen kan ha effekt sammen med andre 
kjemiske forbindelser. 

Dette støttes også av det faktum at 
limonen var mer giftig enn oksidasjons
produktet limonen l ,2-epoksid ved de 
tleste metodene som ble benyttet. Dette 
var noe overraskende ettersom andre har 
indikert at limonen lett oksideres, og at 
limonen 1.2-epoksid er den mest aktive 
komponenten i limonen som er eksponert 
for luft (Il). Det virker usannsynlig at 
50% oksygen ikke vil gi i det minste en 
delvis oksidasjon av limonen. Når de 
foreliggende resultatene viser at limonen 
l ,2-epoksid var mindre giftig enn limo
nen og at oksygen ikke reduserte giftig
heten av limonen, kan dette tolkes som at 
oksidasjon av limonen primært ikke fører 
til dannelse av limonen 1.2-epoksid men 

at det omdannes til andre produkter. Uten 
å gå i detaljer ga forsøkene også informa
sjon om hvordan limonen omsettes og 
avgiftes av humane celler og peker på 
mulige langtidseffekter (10). 

Konklusjon 
Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen er 
at under betingelser som best etterligner 
in vivo situasjonen har oksygen og anta
keligvis andre oksidative forbindelser 
ikke noen forsterkende gifteffekt på limo
nen utover en ren additiv effekt. Denne 
additive effekten av limonen og oksygen 
bør man være klar over når man skal eva
luere de helsemessige konsekvensene av 
ulike kjemiske forurensningskompo
nenter i en dykkeratmosfære. 

En naturlig oppfølging av disse stu
diene vil være å undersøke hvordan kom
binasjonen av limonen og oksygen vil 
oppføre seg ved et høyt totaltrykk. 

Som en samlet oppsummering av 
ovenstående kan det slås fast at kunn
skapsnivået om biologiske effekter av 
kjemisk forurensing under hyperbare 
forhold er relativt lavt. Etter mitt skjønn 
vil det være fornuftig å fortsette forsk
ningsinnsatsen for å heve dette kunn
skapsnivået. I denne sammenhengen kan 
eksperimentelle modeller spille en 
vesentlig rolle. • 
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HBO- hva forventer vi i neste ti-årsperiode? 
Leif Aanderud og Einar Thorsen 

Haukeland sykehus 

Dokumentasjon er viktig 
Moderne krav til dokumentasjon av 
resultater av medikamentell og andre 
former for behandling er betraktelig 
skjerpet siden man på 60-tallet begynte 
å gjøre prospektive studier på effekt av 
hyperbar oksygenering på forskjellige 
tilstander. Det er derfor blitt et problem 
at behandling av tilstander som f. eks. 
kroniske fotsår hos diabetespasienter 
baserer seg på en rekke kliniske studier 
som sammenlikner effekten med histo
riske kontroller. Selv om disse studiene 
alle peker på at utvalgte pasienter kan 
ha betydelig nytte av denne behandlings
form i tillegg til annen terapi, ville 
velkontrollerte, randomiserte, dobbel 
blind studier entydig kunnet fastslå hvor 
verdifull denne behandlingsf01m kan 
være. 

Det er derfor ønskelig at vi blir i 
stand til å utføre slike studier i mye 
større grad enn det som hittil har vært 
tilfellet. For å kunne gjøre dette står vi 
bl.a. overfor tre hovedproblemer som vi 
må løse på en tilfredsstillende måte. Vi 
må heller ikke glemme at det koster 
penger. 

Kronisk 
diabetisk 
fotsår /Ør 
trykkam
merbe
handling 

Samme 
sår etter 
trykkam
merbe
handling 
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Motivasjon 
For det første må pasienter som skal 
gjennomgå en tre ukers behandlingsserie 
i trykkammer, der de ikke vet hvilken 
oksygenkonsentrasjon de puster inn, 
motiveres for dette. Halvparten av dem 
skal nemlig motta en risikofri placebo 
behandling. Vi håper at man i løpet av 
den kommende tiårs periode kommer 
fram til en prosedyre for risikofri place
bo behandling. Det vil si at forsøksper
sonene er garantert ikke å kunne utvikle 
trykkfallssyke. Vi håper også at man 
kommer til enighet om en standard for 
kliniske studier internasjonalt, med 
felles maler for undersøkelsesprotokol
lene. Det er presserende å få gjennom
ført slike studier. Hvis det ikke lar seg 
gjøre, vil denne delen av medisinen 
sakke akterut og komme i vanry. 

Sikkerhet for kammerledsager 
Et annet felt som hittil ikke har vært 
ansett som problematisk gjelder sikker
heten til kammerledsager (tender). Man 
har imidlertid opplevd trykkfallssyke 
selv om man har fulgt tabeller akseptert 
for yrkes- og sportsdykkere, og dessuten 
lagt inn ekstra sikkerhet. 

Vi trenger derfor å utvikle enda sik
rere prosedyrer og helst et system som 

kan monitorere ;rykkfallssyke i sin spe
de begynnelse, slik at man kan skredder
sy dekompresjon der dette trengs. De 
individuelle faktorer i vår biologi som 
gjør at bobler opptrer med så stor varia
sjon er fortsatt ikke belyst tilstrekkelig. 
Vi håper at den forskning som pågår på 
dette felt, ikke minst i Norge, kan bidra 
til å gi svar på disse spørsmål. 

Utvelgelse 
Det tredje problemet vi står overfor er å 
få til en bedre utvelgelse av pasienter 
som kan ha nytte av behandlingen. Vi 
har i Norge i dag takster fra Rikstrygde
verket for trykkammerbehandling av 
stråleskader, men vi ser ' at effekten 
varierer fra pasient til pasient, og det er 
viktig å kunne identifisere dem som 
ikke har nytte av behandlingen. Dette 
kan gjøres med et bedre samarbeid mel
lom de forskjellige spesialiteter som 
behandler disse pasientene, dvs. stråle
terapiavdelingene, de forskjellige kirur
giske avdelinger og vi som tilbyr trykk
kammerbehandling. Med mer omfat
tende analyse av pasientmaterialet i 
forhold til stråledoser, skjermingstek
nikker og strålefeltbeskrivelser, er det 
sannsynlig at man kan komme fram til 
redskap som kan selektere pasientene 
bedre og gi større prognostisk sikkerhet 

med henblikk på behandlingseffekt. 

Mekanismer 
Vi har antatt at hyperbart oksygen i 
kroniske sår først og fremst virker 
som stimulus til knoppskyting av 
kapillærer i et område med nedsatt 
mikrosirkulasjon, men hvordan dette 
virker, er ikke klarlagt. Det synes 
som at biokjemiske signalsubstanser 
som påvirker denne prosessen 
påskyndes av korte eksponeringer av 
oksygen i høye doser. Jo mer vi vet 
om mekanismene, jo bedre vil vi 
være i stand til å skreddersy 
behandlingen til våre pasienter. 

Vi står altså overfor en rekke ut
fordringer for å få bedre dokumenta
sjon og bedre innsyn i mekanismene 
både ved trykkfallssyke og dens 
behandling, som ved hyperbar oksy
gen behandling for mikrosirkula
sjonsforstyrrelser i kroniske sår. De 
neste ti år blir spennende i så måte, 
både i basal forskning på mekanis
mer, og i klinisk forskning på 
behandlingsresultater. • 
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Den første 
monobare 
dykker
drakten 

Vidar Fondevik, NUI 

I 1715 utviklet og bygget John 
Lethbridge sin første vellykkete 

"Dykkemaskin". I løpet av tjue år 
tjente han seg en formue på vrak
berging ved hjelp av oppfinnelsen 
sin. I en artikkel i "The Gentle
man's Magazine" beskrev han i 
1749 utstyret sitt på følgende måte 
- fritt oversatt: 

"l bunnen har den et hull til drenering 
av vann. Det er et tau festet til 
bakenden for å legge den ned og 
en tynn line for signalering til 

overflatefolkene. Det er viktig at de 
gjør det de får beskjed om. På 
undersiden er det festet en trestokk 
for å beskytte glasset. Jeg kryper inn 
med beina først og stikker armene 
ned i hullene. Deretter surres det lær
strimer rundt armene for tetting mot 
vanntrykket. Så lukkes luken over 
hodet som festes med bolter. Det 
trengs 500 pund vekt (ca. 227 kg) for å 
senke den ned i sjøen. Fjerner man 
15 pund vekt (ca. 7 kg) vil den flyte på 
overflaten. Jeg ligger flat på magen 
hele tiden jeg er i maskinen og det 
har mange ganger overskredet seks 
timer. Luften blir jevnlig skiftet ut på 
overflaten ved hjelp av en blåsebelg 
som stikkes inn i et hull som kan 
åpnes på oversiden. Jeg kan bevege 
meg med en radius på 6 fot (ca. 1,83 
meter) på bunnen der jeg har vært 
mange ganger i opp til 30 minutter 
av gangen. Jeg har vært på 1 O 
favners dyp (ca. 18 meter) mange 
ganger og på 12 (ca. 22 meter) noen 
ganger med store vanskeligheter." 

Vrakberging motiverte siden andre 
til å videreutvikle Lethbridge's 
dykkemaskin ved fullstendig å 
inneslutte dykkeren i en trykkfast 
drakt. Mange typer ble prøvd ut 
gjennom årene, men det var ikke 
før på 1900-tallet at en drakt med 
bevegelige ledd ble patentert. • 
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Etl.Qo_e: 
Eax: 
E-maiJ: 
Web: 

INSEACON 

MARINE 

(+47) 55 36 23 50 

John Lethbridge i 
sin dykkemaskin 
som han kunne 
bevege rundt om 
på bunnen med 
bare 7 kg negativ 
forskjell i ballast. 
Legg merke til 
den mekaniske 
grabben Leth
bridge brukte. 

(+47) 55 36 23 60 
postmaster@inseacon.no 
http://www.ill_seacon.no 
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Dykkesteinen 
Dypdykki11g har utviklet seg til å bli en ressurskreve11de teknikk. Til ut på begymrelsen av 1900-ta//et 
var et tau og en stein det som var 11ødve11dig for at dypdykkere skulle ku11ne operere 11ed mot l 00 
meters dyp. En teknikk som er minst 2500 år gammel. Thor Heyerdahl kall ha rett j sitt utsag11 om at 
sivilisasjonen egentlig bare er en måte å gjøre det enkle komplisert på. 

Vidar Fondevik, NUI 

I den italienske marines arkiver finnes 
historien om den gåtefulle Giorgos 

Hadjis som dykket til 88 meter kun ved 
hjelp av et tau og en stein. Dette var så 
sent som i 1911 *, 7 4 år etter at Siebes 
dykkerdrakt var oppfunnet. Det var den 
italienske marines stolthet, flaggskipet 
"Regina Margherita" som etter en 
storm hadde mistet ankeret sitt i Egeer
havet. Nestkommanderende hadde 
druknet etter flere forsøk på å berge 
ankeret. Fridykking var nemlig me
toden når en skulle dykke dypt den 
gang. 

Kapteinen fikk derfor tak i en 
gruppe lokale svainpdykkere som var 
berømte for sine ferdigheter i fri
dykking. Giorgos som var en av dem, 
påsto at han var i stand til å dykke til 
l 00 meter og at han kunne holde pusten 
i sju minutter. Han ville berge ankeret 
for fem pund samt en tillatelse til å få 
fiske med dynamitt, noe som den gang 
bare var forbeholdt den italienske 
marine. 

Svamdykkeren klar til å dykke 

Giorgos hengslete fremtoning gjor
de kapteinen skeptisk. Han sendte der
for Giorgos til undersøkelse hos skipets 
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lege. Legen frarådet 
at Giorgos fikk dyk
ke fordi han hadde 
lungeemfysem. Av 
rapporten fremgikk 
det videre at han 
hadde en normal 
vitalkapasitet. Bryst
målene var 90 cm, 
98 ved innpust og 80 
ved utpust. Pulsen 
var 80 til 90 og pus
tefrekvensen mel
lom 20 og 22 per 
minutt. Han veide 
60 kg. og var 1,75 
meter høy. Etter å 
ha protestert heftig 
fikk han likevel lov til å dykke. Etter tre 
dykk samme dag klarte han å finne 
ankeret og feste et tau til øyet. Når han 
dykket hadde han en 50-kilos stein 
festet til føttene for å spare energi under 
nedstigningen. Denne skar han av seg 
på bunnen. Et tau festet rundt brystet 
var for at skipsmannskapet skulle 
kunne hale ham opp igjen etter at 
jobben var gjort. 

Dagens verdensrekord i fridykking 
ble satt av kubaneren Francisco "Pipin" 
Ferreras i januar år 2000 til 162 meter. 
Han benyttet seg av den såkalte 
variable-ballast-metoden; en vekt ned 
og en gassbag opp igjen. Prinsippet er 
det samme som med stein og tau. Pipin 
dykket i likhet med Giorgos med hodet 
opp. En litt uvanlig teknikk blant 
fridykkere. 

Selv om Giorgos har fått æren av å 
være den første dypdykker i historien, 
var han likevel neppe den første . 
Svampdykkere ble beskrevet av Homer 
i Illiaden 700 år f.Kr. og fremstilt på 
vaser så tidlig som 900 år f.Kr. 
Metodene deres er også beskrevet i 
gamle skrifter fra Middelhavsområdet -
men dessverre så altfor få til å skaffe 
seg full oversikt over dykkemetodens 
omfang og utbredelse. 

Det som var mest vanlig var å bruke 
en flat marmorhelle på rundt femten 
kilo. Den virker hydrodynamisk som en 
vinge og ror slik at en dykker kunne 
styre seg der han ønsket. Et lite hull i 

.~·~''"' " M~t~FfN!~l!o 

Dykkesteiner fra Kalymnos 

steinen var til feste av signallinen som 
også ble brukt til å dra både dykkeren 
og steinen tilbake til overflaten. Med 
andre ord, et effektivt og enkelt redskap 
til søk ned mot 20 meters dyp. Det var 
ved dykking til større dybder at man 
økte vekten på steinen og etterlot den 
på bunnen. 

En lettere kubbeformet stein med 
konkav underside ble brukt som 
"sonar". Fett ble smurt i gropen på 
undersiden slik at sand og grus kunne 
feste seg. Steinen ble så senket ned på 
bunn og dradd opp igjen. På den måten 
kunne de se hva bunnsedimentene besto 
av og derav slutte hva som kunne 
høstes i området. Steinmetodene er så 
enkle og logiske at en må ha lov til å 
anta at de har vært i bruk også andre 
steder enn i Middelhavet. Folk har 
dykket i vann til alle tider, om enn ikke 
i samme omfang som hos svampdyk
keme. 

Utenom de skriftlige kildene er det 
nok bare selve dykkesteinen som kan 
ha overlevd tidens tæring. På de greske 
øyene Kalymnos og Syrni finnes det 
fremdeles en del eksemplarer igjen. I 
Skandinavia har det så vidt jeg vet aldri 
vært søkt etter eller blitt funnet noen 
dykkestein i arkeologiske sammenhen
ger. Dette til tross for at vikinger for 
l 000 år siden reiste rundt omkring i 
Middelhavsområdet - og selv om de 
åpenbart måtte ha behov for å beherske 
dykkekunsten. 
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I sommer kom jeg over en interes
sant stein på Randers kulturhistoriske 
museum i Danmark. Med sin hydro
dynamiske utforming og med hull i 
enden kunne den godt ha vært en 
dykkestein. Steinen er datert til år l 000 
- med andre ord i Vikingtiden. Den ble 
funnet på stranden i Snaptun ytterst i 
Horsensfjord, et sted der dybdene i 
havet utenfor sjelden overstiger 20 
meter. Ideelle dybder for dykkestein
teknikken. 

Snaptunsteinen 

HJELM 
KAVALKADE 
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Arkeologer har imidlertid tolket 
steinen til å være en avlstein. Det er en 
stein som stod i vikingsmedens æse for 
å beskytte blåsebelgens tut mot å 
brenne opp. Blåsebelgen var plassert 
bak steinen som skilte den fra det 
glødende kullet. Belgens tretut stakk 
inn i hullet nede på steinen. Figuren på 
steinen skal forestille den norrøne 
guden Lake med sammensydd munn. 
Dette skal dvergen Brokk ha latt gjøre 
etter å ha vunnet eiendomsretten til 

Lokes hode i et ved
demål dem imellom. 

Det hører med til 
historien at Snaptun
steinen er den eneste 
avlstein med en slik 
utforming som er 
funnet til dags dato. 
Kan tolkningen være 
feil? I alle fall er det 
viktig at arkeologer 
nå blir klar over at 
det kanskje kan finnes 
dykkesteiner ogsa 1 

Vikingenes land. 
Danskene har lan

ge tradisjoner med å 
bygge moloer av stein 
som ble fisket opp fra 
sjøbunnen. Dykkere 
festet stålklyper til 
steiner som deretter 

Klassiske dansk tobolts
hjelm med serienummer 
59 og dansk kongekrone 
påstemplet. Spyttekranen 
til venstre for front
vinduet, sett forfra. 

ble fraktet inn mot land. I gamle dager 
kunne dette ha skjedd ved hjelp av 
vannballastering av skipet og ved å 
umytte tidevannsforskjellen. Denne 
teknikken finnes det eldgamle spor etter 
i vikingled på Hebridene - de såkalte 
"stone fishing jetties". 

En dykkestein ville helt klart ha 
vært et effektivt redskap til søk og 
opphenting av byggesteiner fra hav
burmen og i forbindelse med andre 
gjøremål under vann i nordlige farvann 
i gammel tid. 

• Giorgos Hadjis, også navngitt som Yorgos 
Haggi Statti. l noen kilder har årstallet 1913 
vært brukt om bergingen. Også dybden er 
blitt forskjellig rapportert , til 77 meter i en 
kilde. 

Hjelmene var typiske for danske 
steinfiskere. Det var vanlig å bære 
steinklypen på hode når dykkeren 
forflyttet seg langs bunn. Noen av 
hjelmene var derfor forsterket 
toppen etter lang slitasje. 

Foto: LeonG Lyons 
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Hele systemet ble så låret ned , på 
bunnen under overvåkning av ROV'en. 
Denne var helt avgjørende for effektivi
teten av metoden. Sperre er en av æ 
dyktigste pilotene i landet og har et 
meget driftsikkert ROV utstyr. Siktfor
holdene i vannet var svært dårlige. I til
legg var det et ca. 0,5 m flyktig slam lag 
på bunnen som ble virvlet opp ved den 
minste bevegelse. ROV -sonaren ble ch 
nyttig som "øyne". Sideveis avvik for 
posisjonering av ledningene på sjøbun
nen ble faktisk mindre enn 0,5 m i for
hold til planlagt senterlinje. 

Et eksempel på effektivt samarbeid 
mellom ROV og dykker er rigging av 
løftewirer for heving av ledningsendc. 
ROV'en lokaliserer løfteskrev i vann
massene vha. sonaren, tar tak i enden og 
svømmer til riktig posisjon på lednin
gen; (løftestropper var rigget på røret før 
senking.) Dykker sendes i vannet, ned 
langs ROV-kabelen, overtar wirestropp 
og kobler sjakkel. ROV lokaliserer 
neste posisjon osv. 

Alle fire løftepunktene, fordelt over 
en strekning på 90 m, ble rigget i løpet 
av et dykk med bunntid 15 min på 50 m 
dyp. 

Lagersenking av diffusor. 

Sammenfatning 
Anlegget ble gjennomført uten person
skader, med en kvalitet iht. kontraktens 
krav og overlevert til rett tid. For an
legg i denne størrelsesorden og vanske
lighetsgrad er det selvfølgelig viktig å 
vite hva en driver med. Nøkkelen til 
suksess ligger i god planlegging og 
erfaring. For alle viktige operasjoner 

ble det utarbeidet detaljerte arbeidsprose
dyrer. Kritiske faser ble nøye kontrol
lert med detaljberegninger. 

Samarbeidet med Selmer Skanska og 
Byggherren var veldig bra. Vi vil også 
berømme Oslo Havnevesen for meget 
velvillig innstilling. Selv om vi tidvis 
kom litt i bakleksa ved trafikkpriorite
ring, gjorde de sitt ytterste for å legge 
alt til rette. • 

Støtte til pionerdykkere 
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Statoil har besluttet å gi økonomisk støtte til personer som har fått nedsatt arbeids- og 
ervervsevne etter å ha arbeidet som dykkere i petroleums-virksomheten i Norge i 
perioden 1965- 1990. Det kan også gis støtte til etterlatte, når en persons død antas 
å ha sammenheng med skader oppstått som en følge av dykking. 

Ordningen er søknadsbasert. Nærmere opplysninger om søknadskriterier og søk
nadsskjema fås ved henvendelse til Statoil ved juridisk konsulent Svein Midbøe på 
telefon 51 99 88 00, eller til spesialkonsulent Thomas Røgenes på telefon 51 99 86 87. 

Tildeling av Statoils støtte til pionerdykkere foretas av en oppnevnt nemnd. Nemnda 
ledes a\l en dommer og består for øvrig av to medisinsk sakkyndige og to represen
tanter oppnevnt av Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef) og Oljearbeidernes 
Fellessammensluming (OFS). 

Mulige søkere kan ha vansker med å dokumentere arbeidsforhold som ligger langt 
tilbake i tid. Nordsjødykkeralliansen, Nopef og OFS kan bistå for å få dokumentert 
arbeidsforhold som kan gi grunnlag for søknad om støtte. 

Søknad sendes juridisk konsulent Svein Midbøe, Statoil ASA, 4035 Stavanger, innen 
1. februar 2002. 

STATOIL 
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Y rkesdykker? 
Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte yrkesdykkere 
Skolens sertifikater er også anerkjent internasjonalt 

Grunnkurs vår og høst - Redningsdykkerkurs vår og høst 
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Kontakt skolen for mer informasjon: 

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

www. statens-dykkerskole. no 

Statens dykkerskole 
Skålevikveien 60 - 5178 Loddefjord 

23 



Valgets kvaler 
Ute i havet varierer miljøet og bunnforholdene fra feltutbyggiltg til feltutbygging. Hydrokarbottene 
opptrer i forskjellige blandinger fra reservoar til reservoar. Utviltnbtg av olje og gass fra havbunnen 
dreier seg derfor i stor grad om valg av metoder og utstyr. Valget blir ofte elt ny erfaring for hver gang. 
En bommert her koster flesk. . . 

Vidar Fondevik, NUI 

valg av arbeidsmetode under vann 
er en del av spillet. Å utføre ar

beidsoperasjoner i dette ekstreme mil
jøet dreier seg nemlig også om å velge -
spesielt der dybden tillater bruk av 
dykkere. Metningsdykking er å velge 
fra øverste hylle. Da har man dykkere 
tilgjengelig 24 timer i døgnet. Dykkere 
uten "break-down" og med sanser og 
armer ingen ROV kan måle seg med. 
Men å velge fra øverste hylle er dyrt. 
Ressurskrevende spesialskip som etter 
dagens standard kan passere milliarden. 
Det spiller ingen rolle om dykkeren er 
ute i vannet og jobber eller ikke. Prisen 
er den samme så lenge båten og 
metningssystemet er mobilisert. 

En ROV kan også utføre det aller 
meste under vann - forutsatt at den 
utstyres med det rette verktøy. Slike 
verktøy er dyre å fremskaffe. Alt som 
kan skje under operasjonen må forutses 
og løses teknisk. Planleggingen blir 
derfor uhyre viktig og kostbar. Dersom 
verktøyet ikke virker som det skal, får 
oljeselskapet svi - for her er tid penger. 

En ROV med standard mani
pulatorarmer er derimot langt enklere 
og sikrere å bruke - og mye billigere. 
Men den har store begrensninger i å 
utføre arbeidsoperasjoner under vann 
sammenlignet med en dykker. En 
arbeidsmetode ville derfor være å bruke 
dykkeren selektivt. Det vil si å la ROV
en gjøre grovarbeidet og la dykkeren 
slippe til kun når det er behov for det. 
Eksponeringstiden for mennesket i det 
ekstreme miljøet ville da bli sterkt 
redusert og risikoen for personskade 
mindre. I dag brukes ROV en mest av 
sikkerhetshensyn, men uten å være 
spesielt kosteffektiv. Et 24-timers dyk
kerteam er jo likevel i metning på full 
rate. Kunne en derimot redusere 
omfanget av skip, folk og utstyr som 
følge av en slik arbeidsstrategi, og 
samtidig ivareta sikkerheten, ville 
regnestykket se adskillig hyggeligere ut 
for kunden. 
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Utvikling av nytt utstyr 
Sportsdykking har for lengst passert 
både militær og sivil yrkesdykking når 
det gjelder teknikk og utstyr. Dykke
computere har vært brukt i en årrekke 
og nye lukkete pusteapparater er på full 
fart inn i sportsdykkerrniljøene. Ap
parater der oksygenets deltrykk i 
pustegassen blir styrt elektronisk og 
holdt konstant uavhengig av dybden. 
En blanding der oksygen, helium og 
nitrogen blir sammensatt for maksimal 
utnyttelse av tid og dybde. Nå finnes 
det computere som kan stilles inn på 
0 2-deltrykk eller prosent og som kan 
programmeres til ti forskjellige gass
blandinger av oksygen, nitrogen og 
/eller helium. I prinsippet blir utstyret 
mer effektivt jo dypere og lengre en 
dykker, selv om det sikkerhetsmessig 
finnes mange skjær i sjøen. En liten 
svikt i utstyret eller prosedyrene kan 
umiddelbart få katastrofale konse
kvenser for dykkeren. Likevel mener 
enkelte eksperter at i løpet av fem-seks 
år kan opp til 25% av sportsdykkeme 
bruke slikt utstyr. Når en tenker på 
utviklingen 1nnen andre ekstrem-

CC-apparatet "Buddy Inspiration" 

aktiviteter de siste årene, er dette kan
skje ikke så utenkelig. 

Fysiologisk innebærer en lukket 
pusteteknikk mange fordeler. Fordelene 
ligger først og fremst i muligheten til å 
gå dypere og til å redusere tiden tilbake 
til overflaten. Et konstant 0 2-deltrykk 
på 130 kPa vil gi dykkeren 100% oksy
gen på tre meteren og derfor øke effek
tiviteten av dekompresjonen. Nitrogen
andelen kan reduseres eller erstattes 
helt i pustegassblandingen for å unngå 
narkosevirkningen og for å redusere 
opptaket av nitrogen i kroppen. 

I et lukket pustekretsløp er det også 
fullt mulig å sørge for at pustegassen 
får den rette fuktighet og temperatur, 
noe som vil redusere dehydrering og 
varmetap i betydelig grad. Dette kan i 
neste omgang redusere faren for 
trykkfallsyke. For hver gang man puster 
ut i et åpent system tappes det betyde
lige mengder fuktighet og varme fra 
kroppen. Fuktigheten og temperaturen i 
pustegassen betyr også mye for effektiv 
rensing av C02 - en prosess som i seg 
selv kan produsere varme til dykkeren i 
et lukket system. Firmaet Barotech A.S 
har allerede utviklet teknologi som 
ivaretar både fuktigheten og varmetapet 
i lukkete pustekretsapparater. 

Støy nær ørene av boblene i 
utåndingsluften er et annet forstyrrende 
element. Marinedykkere kjenner godt 
til det problemet, for de vet hvor 
behagelig det føles å dykke med et 
lukket pusteapparat der lydene fra 
omgivelsene overdøver pustes tøyen. 

Gasseffektiviteten i lukkede sys
temer er de åpne systemer langt over
legen. I lungene absorberer kroppen 
bare ca. 4% 0 2 av den luften vi puster 
inn og erstatter den med tilsvarende 
mengde C02 . Utåndingsluften inne
holder fremdeles ca. 17% ubrukt 0 2 , 

4% C02 og 79% nitrogen. Dersom 
dykkeren puster nitrox, trimix eller 
heliox er oksygenforbruket likevel det 
samme. Forskjellen er bare sammen
setningen av tynningsgassen. Det vil si 
at når vi har brukt opp l 00 liter av 
pustegassen på overflaten så har 
kroppen bare nyttiggjort seg av 4 liter 
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oksygen. Resterende 96 liter er der bare 
for å tynne ut oksygenet. Et åpent 
pustesystem er derfor vanvittig sløsing 
med gass - og jo dypere dykkeren er, jo 
bedre blir effektiviteten av et lukket 
system i forhold til et åpent. Allerede 
på 30 meter er kroppens forbruk av 0 2 

redusert til l% av puste gassen og 
dermed 100 ganger høyere effektivitet! 

Ulempene ved de nye lukkede 
apparatene går først og fremst på 
utsjekk av utstyret. Innen sportsdykking 
har det allerede vært flere ulykker som 
har direkte sammenheng med dette. I 
sivil yrkesdykking og i det militære er 
man derimot vant til å bruke sjekklister 
og i slike sammenhenger ville derfor 
bruken av dette utstyret være langt 
sikrere. Yrkesdykkerens "umbilical" 
fjernes ikke. Den blir dykkerens "back 
up"- et åpent system i reserve. Man 
snur det bare litt på hodet. DIVEX har 
utviklet et militært blandingsgassappa
rat "Stealth" som har innebygget denne 
muligheten ved hjelp av en hurtig
kobling. 

For yrkesdykkerne vil det bare være 
en fordel å bruke mer utstyr fra 
sportsdykkerrnarkedet. For det er her 
utviklingsmidlene kommer til å være i 
fremtiden. Et marked som vokser 
enormt sammenliknet med yrkesdyk
kerrnarkedet. 

En gammel dykkevisjon 
For 20 år siden ble det lansert flere 
ideer om dykking ut fra en autonom 
ubåt. En av disse var Kockums 
"General Purpose Submarine" GPS. En 
dykkeplattform som var helt uavhengig 
av vær og vind og som drastisk kuttet 
ned på avstanden mellom dykker og 
moderfartøy. Ideer som stort sett 
strandet på grunn av den store mengden 
pustegass som trengtes for å gjen
nomføre metningsdykking med 24 
timers skift og problemer knyttet til 
energiforsyningen til ubåten. Skepsis 
fra oljeselskapene gjorde også sitt til at 
ideen aldri ble realisert. Dette til tross 
for at ubåtteknologien i seg selv var 
velkjent og utprøvd i militære sammen
henger og derfor representerte mindre 
utfordringer. 

Med lukket pustegassteknologi ville 
problemene med lagring av store 
mengder pustegass være løst. Sterling
motoren som i prinsippet bare trenger 
en varmekilde for å fungere er spesielt 
godt egnet til energiproduksjon under 
vann. Den kan slippe sine avgasser ut 
mot et stort overtrykk uten å tape 
vesentlig i virkningsgrad. I 1980 var 
den bare en prototype i laboratoriet i 
undervannssammenheng. I dag derimot 
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Et futuristisk uttrykk av det væruavhengige system 

er den vanlig utstyr i militære ubåter 
verden over. Energiproblemene skulle 
dermed være løst. 

ROVer kan også med fordel operer
es ut fra en ubåt. Kabelens lengde og 
dermed strømkreftene på den vil bli 
drastisk redusert. I september 1985 ble 
"Titanic" gjennfunnet på 4000 meters 
dyp sørøst for Newfoundland, 73 år 
etter at den havarerte. ROVen "Jason 
jr." ble operert fra ubåten "Alvin" som 
sto parkert på dekket av "Titanic". 
Metoden ble benyttet for å unngå pro
blemene med lange kabler fra over
flaten. Siden ble det tatt opp over 900 
gjenstander fra vraket. Dette ble gjort 
ved hjelp av ROV en "Robin" som ble 
operert fra ubåten "Nautile" etter 
samme metode. 

Tiden er kanskje moden for å 
oppdatere gamle ideer og tenke litt nytt. 
Som for eksempel en gassdrevet ubåt 
med sterlingmotor til fremdrift, ROVer 
som kan sluses ut og dykkere med 
lukkete pustekretsapparater. Et supple
ment som baserer seg på begrenset bruk 
av dykkere. Et system som er et "light", 
væruavhengig alternativ til dagens store 
DSVer og som navigerer til og fra land 
i neddykket stilling. Et rimelig sup
plement til dagens metningsdykking og 
et bedre alternativ enn bare ROV. Et 
par slike systemer i bruk i Nordsjøen 

ville også være ypperlige rednings
systemer for dykkeklokker på avveie, 
eller havarerte militære ubåter for den 
saks skyld. 

Fremtiden og dykking 
De siste fem-seks årene har vi erfart at 
dykking ikke er så lett å klare seg 
foruten. Dykking er en sikker og 
effektiv arbeidsmetode å ha i bered
skap. Den er grei å ty til når produk
sjonsutstyr og rørledninger svikter og 
må repareres fort. Strategien fra 1993 
om å gjøre seg uavhengig av dykkere 
innen år 2000 viste seg ikke å være 
godt nok gjennomtenkt. Dykking er en 
arbeidsmetode som helt klart er smart å 
beherske i et land der havarealet nesten 
er tre ganger landarealet. Der 25% av 
dette havarealet er grunnere enn 250 
meter som er en sikker dybde for 
dykkere. Det burde opplagt være en 
nasjonal utfordring å opprettholde dyk
king tilgjengelig som arbeidsmetode på 
et kvalitetsmessig høyt nivå, selv om 
det innebærer en viss risiko. God 
utdanning av dykkere og godt utstyr 
reduserer imidlertid denne risikoen 
betraktelig. Men det vil alltid være 
brukerne av tjenestene som avgjør om 
dykking har en fremtid i Norge- for det 
er de som velger. • 
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NUI 25 år 
Odd Pedersen, NUI AS 

N orge - et lite land med en enorm 
kystlinje og med et tilhørende 

havområde som er mer enn fire ganger 
så stort som landarealet - er det vårt 
ansvar å utvikle. Jens Evensen gjorde 
en formidabel jobb da han i 1965 fikk 
råderetten over dette havområdet over på 
norske hender. Jobben var formidabel 
fordi ingen på den tiden hadde noen for
mening om de enorme ressursene som 
fantes på norsk kontinentalsokkel. Når 
en nasjon får et slikt potensiale opp i 
hendene har den en plikt å utvikle dette 
for sine innbyggere, og faktisk også for 
resten av verden. 

Da oljeutvinningen begynte på slut
ten av 60-tallet kunne man nær 

sagt ikke åpne en avis uten at overskrif
ter som vist her slo imot en . Det var 
mange dødsulykker og mange skader. 
Bjørn Vedeler, sjefsingeniør og nestleder 
for Det norske Veritas sin forskningsav
deling i Oslo vurderte dødsrisikoen for 
dykkere i Nordsjøen til å være l 000 
ganger høyere enn for andre yrker det 
kunne være naturlig å sammenligne 
med. Han så for seg to måter å bedre 
dette på: Enten ved å fjerne dykkeren, 
tilsvarende det man hadde gjort i farlig 
landindustri, som for eksempel spreng
stoffindustrien - eller ved å gjøre selve 
dykkeoperasjonen sikrere. Man kunne 
eventuelt og kombinere de to alterna-

LANOBASE 

Kritikk av dykkerutstyr etter dødsulykken: 

Uten hjelm i 21 min. 
Dette var ikke uvanlige avisoverskrifter i pionertiden i Nordsjøen. 

ti vene. 
I 1971 ble det opprettet en komite 

som skulle utarbeide planer for det man 
den gang kalte "Norsk Laboratorium for 
Simulering av Havmiljø". Komiteens 
formann var Bjørn Vedeler, DnV. Videre 
var det representanter fra Norsk Hydro, 
Sjøforsvaret og NTNF. Det ble utarbei
det begrunnede planer for et senter i 
Norge for utprøving av undervannsope
rasjoner med mennesker og utstyr under 
kontrollerte betingelser. Konklusjonen 

NUISEF 

var at vi i Norge trengte en kraftig opp
rustning på områdene hyperbarmedisin 
og -fysiologi. Videre trengte man 
forskning på teknologi og utstyr, samt 
opplæring og sertifisering av personell, 
og da spesielt dykkere. 

I 1973 konkluderte komiteen med at 
man for å løse disse oppgavene trengte 
et forskningssenter med sjø og trykk 
som de viktigste faktorer, dvs. et norsk 
undervannsinstitutt. Grunnleggende ele
menter i virksomheten skulle bl.a. være 
"mann-maskin" problematikken og det 
at man ikke skulle drive i konkurranse 
med entreprenørene. 

Stedsvalget sto mellom Stavanger, 
Bergen, Trondheim og Tromsø. Bergen 
ble valgt, først og fremst p.g.a. nærhet 
til dype beskyttede fjorder, men også 
fordi forskningsmiljøet var sterkt, og 
fordi man hadde stor verkstedskapasitet. 
Og sist men ikke minst - Forsvaret var 
villig til å stille en tomt til disposisjon 
på hele 22 mål, med lang sjølinje og to 
kaier, for den symbolske årlige leie av 
en krone. 

HABITAT FOR 
TEST EOUIPMENT 

Norsk Undervannsinstitutt- NU! ble 
formelt stiftet den 6. juli 1976 av 
Staten og Dn V med 50 % hver. Ved 
stiftelsesdatoen var de første ansettelsene 
gjort, driften var godt i gang og NUis 
hjerte, trykkammeranlegget, var bestilt. 
Det var Kværner Brug som hadde fått 
tilslaget om å bygge ståldelen av anleg-HUI-konseptet fra forstudien, slik det var tenkt i l 97 3. 

26 DYKKENYTT NR 3 2001 



get, mens Saturation Systems i San 
Diego var underleverandør for instru
mentering. Trykkamrene ble levert og 
tatt i bruk først et år etter det avtalte 
leveringstidspunktet. NUI gikk derved 
glipp av sine første jobbprosjekter. 
Selve bygningen var det Ingeniørfirmaet 
Chr. Norman AlS som sto for - og jeg 
tør si at de gjorde en god jobb. Innflyt
ting i eget bygg skjedde høsten 1977. 
Men den formelle åpningen, med mye 
fint folk, fant først sted i mars 1978. 

Aktiviteten de første årene var først 
og fremst rettet mot bemannede under
vannsoperasjoner. Viktige oppgaver var 
å finne de rette pustegassblandinger, 
samt kompresjons- dekompresjons- og 
operasjonsprosedyrer. Det meste kjente 
dykket var Deep-Ex Il (Dype ekskursjo
ner). Dykket var "vått", dvs. at enkelte 
av arbeidsoperasjonene foregikk i vann. 
Største dyp (trykk) under dykket til
svarte 504 meter sjødybde. Også tØrr 
sveising ble utført. Sveisingen var et 
samarbeid med SINTEF. POLAR BEAR 
var en annen dykkserie for testing av 
overlevingsutstyr i en tapt dykkerklokke 
eller habitat. 

Statoil sine 3DP dykk til 400 m 
gjorde svært mye for å heve standarden 
på operasjonell dykking i Nordsjøen. 
Også Hydro sine dykk til 360 m, som 
er dypeste punktet på Oseberg-Stureled
ningen var av stor betydning. 

På teknisk side var det først og 
fremst pumpeprøver og senere SKULD 
som var sterkt i fokus på Nu I. Dette 

var før Arbeidstilsynets krav om yrkes
dykkersertifikat var innført. Så alle med 
selv det enkleste sportsdykkersertifikat 
var i sving under forberedelsene og 
senere under testene. 

I 1978 anmodet Staten ved Kirke- og 
undervisningsdepartementet NUI om å 
lage en utredning om hvorledes en 
dykkerskole burde være: Organisasjon, 
kapasitet og lokalisering. NUI med 
hjelp av Sjøforsvaret og Stolt-Nielsen 
Seaway laget en utredning som konklu
derte med at skolen burde være statlig, 
og at den burde være samlokalisert med 
NUI. Utredningen ble akseptert både av 
høringsinstansene og KUD. 

NUI ble bedt av Departementet om å 
forestå de første klokkedykkerkursene til 
skolen var blitt etablert og fått sitt eget 
utstyr. Dykkelekteren "BULDRA" fra 
Dolphin Services ble således et kjent 
innslag i Hestviken frem til midten av 
1980-tallet. 

Etter at skolen hadde overtatt under
visningen må det innrømmes at samar
beidet NUI - Sos ikke alltid var helt 
problemfritt. Dette skyldtes mest at 
NUI hadde en meget stor aktivitet i 
bukten med bl.a. testing av Gullfaks
utyret og kurs for Rov-piloter. Proble
mene var likevel aldri større enn at æ 
ble løst med et smil. 

Like siden starten hadde Nui arbeidet 
med fjernstyrte farkoster og manipula
torer. For å få en bærer til manipulator
system ble "Check Mate" innkjøpt på 
begynnelsen av 80-tallet. Det var den 

Sveising i NUTECs arbeidskammer ved trykk tilsvarende 500 meters dybde 
På dette dyp ble for øvrig sveisen ikke vellykket. Trykk og gassblanding var 

for spesiell. På grunnere dyp utviklet SINTEF sveiseprosedyrer som fungerte. 
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Dykkerutstyr testes i pustesimulatoren. 

eneste sivile ubåt i Norge som kunne ta 
passasjer. 

Det absolutt viktigste prosjektet for 
NUI kom fra en av eierne, NTNF, som 
ville ha utredet behovet for et test- og 
treningssenter for teknisk utstyr til olje
utvinning. Jon Huslid fra Statoil var 
formann i styringskomiteen for prosjek
tet, som konkluderte med at det var 
behov for et slikt senter, og at det burde 
etableres i Gravdal slik at NUI og NUis 
aktiviteter ble en del av senteraktivite 
tene. Norsk Undervannsteknologisk 
Senter - NUTEC, ble opprettet som en 
stiftelse av Veritas, Hydro, Statoil, 
Saga og NTNF med 20 % hver. 

Veritas hadde i lengre tid arbeidet 
med et testfartøy for å kunne utføre rea
listiske tester av undervannsutstyr. DnV 
så det som naturlig at denne type tester 
skulle bli testsenteraktiviteter. Et av 
deres krav var således at testfartøyet 
skulle overtaes av NUTEC. Fartøyet ble 
overtatt med en gang det var ferdig og 
døpt for NUTEC FJORDBASE. 

Det rådet en viss skepsis til om alle 
investeringene som var gjort med hen
syn til overgang til testsenter kunne 
dekkes inn. Budsjettprognosene var 
sprengt lenge før ferdigstillelse av 
fartøy, kaier og bygninger, men man 
regnet med at prosjektene ville stå i kø 
når anlegg og fartøy var klart. Det var 
feil! Kun ett av de planlagte prosjekt
ene ble gjennomført: Dykkerløs instal
lasjon og vedlikehold av en undervanns
struktur. 
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På grunn av økonomien var beman
ningen på NUTEC knappest mulig. Når 
det ble kjørt dykk i kammeranlegget 
var alt personell involvert. Alle andre 
aktiviteter led under dette. Man ønsket 
derfor flere folk som kunne være med 
på dykkene samtidig som de hadde 
meningsfylte oppgaver mellom dyk
kene. Ideen om beredskaps- eller over
levelsestrening ble født. Først kom 
stuplivbåttrening i 1985 og så i 1986 
helikopterevakueringsdelen. Ved års
skiftet 1984/85 ble Stiftelsen NUTEC 
omgjort til aksjeselskap hvor Statoil 
hadde 60 %, Hydro 30 % og Saga l O % 
av aksjene. 

Bortsett fra opplæringsdelen som 
etter hvert gikk så det suste, gikk ikke 
NUTEC godt økonomisk. Avdeling for 
opplæring utvidet aktiviteten. Først 
overtok NUTEC aksjemajoriteten i sik
kerhetsanlegget på Sotra. Deretter ble 
anleggene i Skottland kjøpt og bygget 
ut. Til sist kom anlegget Midnor
Besitek i Trondheim. NUTEC var blitt 
et internasjonalt, økonomisk solid kon
sern. Siste tilskuddet på treningsom
rådet var anlegget i Stavanger, midt på 
90-tallet. 

På dykkesiden var den økonomiske 
situasjonen utover på 80- og 90-tallet 
om ikke akkurat kritisk, så kunne den 
vært bedre. Oljeprisene var lave - og 
det var faktisk de som mente at alt var i 
orden. Man hadde full kontroll med alle 
typer dykk! Så ytterligere testdykking 
på NUTEC var ikke nødvendig. Takket 
være oljeselskapene og deres krav om 
beredskap har man nå en avtale om et 
testdykk hvert annet år i kammeranleg-

Ved treningsanlegget blir ''fritt-fall-livbåten" sluppet fra 28 meter. 
Rampen har og en utslipps høyde på 13 meter. 

get. Neste dykk skal gjennomføres i 
februar/mars 2002. 

Andre aktiviteter som er kommet til 
er den såkalte HBO-behandlingen som 
man faktisk begynte med så tidlig som i 
1984. Den gang for behandling av MS
pasienter. Avtalen som nå gjelder ble 
inngått med Haukeland Sykehus om
kring 1990. 

Det meget moderne testbatteriet, 
beregnet på dykkere, er nå også tilgjen
gelig for våre idrettstopper. Bl.a. har 
Bergens kjæledegger, BRANN-spillerne, 
vært innom (uten at det synes å hjelpe 
noe særlig). Dette er de små aktiviteter 

som holder hjulene i gang. 
Den tekniske testingen har ogs~ lidt 

under lave oljepriser sammen med det at 
produsenter av et stykke utstyr har an
svar fra produksjonsstart og til utstyret 
er plassert i driftsfunksjon i Nordsjøen. 
Siste tekniske testing ble utført i 1999. 
Man har derfor også på teknisk side 

funnet nye aktiviteter å arbeide videre 
med, som f.eks. NUI-Explorer, en intel
ligent autonom farkost, først og fremst 
til kartleggingsformål på store dyp, 
TOM X, et rørinspeksjonsverktøy, 
DaWinci, et datasystem for å holde styr 
på personellet, først og fremst på instal

lasjonene. 
På slutten av 1990 tallet 

ønsket NUTEC-eiere nye interes
senter i eierkonstellasjonen. 
Men så mye som NUTEC hOOde 
spredt seg utover, fra trening og 
opplæring til avansert forsk
ning var det vanskelig å finne 
noen som var interessert i hele 
konseptet. NUTEC ble derfor i 
1998 splittet opp, og den 
hyperbare og undervannstekno
logiske delen ble skilt ut. Tre
ning og opplæring ble igjen i 
NUTEC-drakt, mens gamledelen 
fikk ny logo og navnet NUI. 
Denne gangen sto forkortelsen 
for Norsk Undervannsinterven
sjon, og med samme aktivi
tetsområde som tidligere. 

Ringen er sluttet! • 
BULDRA i gang med kursdykking i Hestviken. 
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Seløy Undervannsservice as 

Postadresse: Seløy, 8850 Herøy 
Kontor: '8' 75 05 97 50 &;{! 75 05 97 51 

Nautilas Survey: ~!1 947 81 100 &,\ 945 65 971 
Haatilus: ~ 948 93 447 ~ 948 65 738 
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Spesialfartøy for undervannstjenester 
.l 2 spesialfartøy, MS Nautilus og MS Nautilus Survey, 

meget godt utrustet med instrumenter og utstyr til 
heving, slep ol. Vi søker, dokumenterer funn og hever i 
samme operasjon. Velegnet i vanskelige farvann . 

.l 2 ROV, med kameraer, sonar, manipulatorer og 
kapasitet ned til l 000 m dyp 

.l ROV-piloter og skipsførere med 17 års erfaring 

.l Alltid dykkerteam om bord, min 2 dykkere og 
1-2linemenn til enhver tid 

.l Utfører også oppdrag med sjøkabler, sjøledninger, 
forankringer, slep, inspeksjoner m.v. 

Hjemmeside: www.seloy.no 
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Sertifisering av undervannssveisere 
Jørn Schmidt, FORCE Instituttet 
(Dansk/norsk oversettelse v/ A-J Arntzen) 

Sertifiseringsstandard 
Flere års samarbeid mellom FORCE 
Instituttet og Søværnets Teknikskole 
Dykkerkurs på Holmen i København 
om undervannssveising har nå resultert 
i en sertifiseringsordning på dette områ
det. Sertifiseringsstandarden er både 
internasjonal, europeisk og dansk 
standard. 

-I dansk dykkerlovgivning er det et 
krav om at når det i et oppdrag utføres 
"våt" undervannssveis, skal sveiseren ha 
gjennomgått et godkjent sveisekurs, 
sier oversersjant Hugo Ramstedt-Helt, 
som er sveiseinstruktør på skolen. 

- Det nye er at FORCE Instituttets 
sertifiseringsorgan, FORCE Dantest
SERT, i samarbeid med Søværnets 

Dykkerskole kan tilby sertifisering 
av undervannssveisere etter en helt ny 
standard på området- EN ISO 15618-1. 
Den har status som både internasjonal, 
europeisk og dansk standard. 

Tror på økt interesse 
- Helt fra vi startet samarbeidet med 
FORCE Instituttet i 1985 har vi kjørt 
en rekke forsøk og kurs for å finne frem 
til hvilken kvalitet vi kan oppnå ved 
undervannssveising. I 1989-90 hadde vi 
et møte med Entreprenørbranchens Fæl
lesforbund og dykkerentreprenørene, 
hvor FORCE Instituttets sjefsingeniør 

Utdanning av undervannssveisere ved Søværnets Dykkerskole 
(Foto: FORCE Instituttet) 

Jørgen Melchior la frem et omfattende 
utkast til undervisningsprogram, men 
dykkerentreprenørene mente den gang at 
det ikke var noe behov for å kunne 
utføre kvalitetssveis under vann. 

- Tross det har vi fortsatt å kjøre 
kurs og derved prøvd å finne frem til 
hvilke kvalitetsmessige fremskritt vi 
kan oppnå på undervannssveis, sier 
Hugo Ramstedt-Helt. 

Kvalitetsvurdering 
-Med den nye standarden får vi et verk
tøy til å dokumentere kvalifikasjonsni
vået til en "våt-undervannssveiser". Det 

hele er så nytt at selve standarden ennå 
ikke foreligger i skrivende stund, men 
den er vedtatt og vi venter at den kom
mer i løpet av året, forteller europeisk 
sveiseingeniør Ulf Larsen ved FORCE 
Instituttet, som gjennom FORCE Insti
tuttets sertifiserende organ, FORCE
Dantest CERT, gjennomfører selve ser
tifiseringen av undervannssveiserne. 

- FORCE Instituttet har selv deltatt 
ved utarbeidelsen av den nye standarden; 
og da det viste seg at Søværnet var 
interessert i en sertifiseringsordning, og 
raskt ga grønt lys for å sette i gang, var 
det ikke langt fra tanke til handling, 
sier Ulf Larsen. 

- De berørte parter, dvs. både opp
dragsgiver og de som tilbyr å utføre 
undervannssveis, får her et instrument 
som vil sikre og dokumentere et gitt 
kvalitetsnivå. Eller man får, for å si 
det på en annen måte, en målestokk for 
undervannssveiserens kvalifikasjons
mva. Godkjenningskriteriene for en 
undervannssveiset prøve er stort sett æ 
samme som for en sveiseprøve utført 
over vann, avslutter Ulf Larsen. 

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 
FORCE Instituttet, Park Alle 345, DK-
2605 Brøndby. Kontakt: Ulf Larsen, 
tlf. direkte 0045 43 26 74 69. E-post: 
ulj@jorce.dk 

Undervannssveiser i aktivitet ved Søværnets Dykkerskole 
(Foto Søværnets Dykkerskole) 

Eller: Søværnets Teknikskole Dykker
kursus. Kontakt: Hugo Ramstedt-Helt, 
tlf. 0045 32 66 46 34. • 
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Vidars vikingdykker presentert i 
Arne-Johan Arntzen, NBU 

Tillat meg å legge beslag på en 
smule spalteplass for, på vegne av 

Dykkenytt, å gratulere Vidar Fondevik, 
NUI AS, med forsidebilde og hovedopp
slag i siste utgave av Historical Diving 
Times. 

Bakgrunnen for dette var at etter tjor
årets dykkeseminar ble Vidar, redaktøren 
av nevnte trykksak - Nick Baker, og et 
par andre seminardeltagere sittende i 
baren på Bergen Hote! og diskutere 
vikingenes ferdigheter. Vidar påsto 

DYKKENYTT NR 3 2001 

bl.a. at de ganske sikkert kunne dykke; 
og at han mente å ha løsningen på hvor
dan dette kunne gå til. 

Nick ble fyr og flamme og ville 
absolutt ha en artikkel i Historical 
Diving Times om dette. 

Nedenfor ser dere deler av forsiden og 
i hjørnet overskriften til artikkelen som 
har fått fire hele sider; alt presentert på 
en utmerket måte, med tegninger og 
vin gnetter i god "sagastil". Det blir 
rene Snorre! 

Det bør i denne sammenheng kan
skje nevnes at Nick laget en meget god, 
fyldig og saklig reportasje fra 1jorårets 

dykkeseminar, 
tikk en glimrende 
dette gir seg utsi 
årets seminar! 

Da jeg 
len virket 
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• 

c 
Returadresse: 

NUIAS 
Postboks 23 Ytre Laksevåg 
5848 BERGEN 

NU l AS En ledende bidragsyter til sikkerhet og lønnsomhet 
innen bemannede og ubemannede operasjoner under vann 

• Hyperbare tjenester og humanforskning 
• Operasjoner og teknologi 

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

NORSK BAROMEDISINSK FORENING 
En forening for medlemmer interesset i dykkermedisin, 

-fysiologi og andre menneskelige faktorer i tilknytning til dykking 

NSF v/ Erik Myrseth 
NU l AS, Postboks 23 Ytre Laksevåg, 5848 Bergen 

Tlf: 55 94 28 00 - Fax: 55 94 28 04 

NORSK DYKKEHISTORISK FORENING 
arbeider for å bevare vår dykkehistoriske arv fra ervervsmessig-, militær-, 

vitenskapelig-, og fritidsdykking i Norge 

Medlemskapet koster kr 150 pr år og inkluderer abonnement på Dykkenytt 
Betales til Norsk dykkehistorisk forening kontonr.; 3411.22 74482 

E-post: vfo@ nu i. no 

SENTER FOR HYPERBARMEDISINSK FORSKNING (SHF) 

$F 
Partene i SHF er Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, NUI, Sjøforsvaret 
og Statens dykkerskole. SHF har som formål å fremme kunnskap og informa

sjon om hyperbarmedisin og relaterte forhold. SHF skal også være den 
organisatoriske ramme for grunnleggende forskning innen nevnte områder. 

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

Bruk av NBU-bedrifter betyr garanti for kvalitet og sikkerhet 
Vi er tilsluttet Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 

Be om liste over våre medlemsbedrifter. 

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


