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Ragnar J. Værnes, Nutec 

T o gode kolleger er dessverre ikke lenger blant 
oss. Odd Pedersen fra Hydro og Bjørn Age 

Lassen fra Statoil forlot oss så alt for tidlig. Jeg har 
kjent dem i over tyve år, og det som karakteriserte 
dem begge var en fin kombinasjon av faglig dyktig
het, sosialt engasjement og integritet. Med andre 
ord; to kjernekarer. Må minnet om dem alltid være 
en del av dykkekulturen i Norge. 

D ykkenytt er noe forsinket denne gangen, og 
det beklager jeg. Men når du nå sitter med 

bladet i hånden kan jeg garantere deg mye interes
sant dykkestoff både fra vår historie og fra dagens 
aktiviteter. Vi har for øvrig fått en ny organisasjon 
representert på vår bakside, og det er med stor 
glede jeg ønsker FFU velkommen i gruppen. Nå 
skulle vi være komplett! 

T radisjonen tro har vi i årets første Dykkenytt 
rapport fra myndigheter og selskap. Selv om 

dykkeaktiviteten offshore vg_r en del større i 2001 
enn f_oregående år fortsatte_ den gode trenden: Kun 
to registrerte tilfeller av trykkfallsyke siden 1991, og 
ingen de åtte siste årene. -

M en selv om dykkeaktiviteten synes å holde 
seg på et godt nivå blir andelen av norske 

dykkere offshore stadig mii].Qre. Dette_bekymrer min 
kollega i redaksjonen, Vid_9.r Fondevi~ Han sam
menligner oss faktisk med Kuw<!_it som bruker å 
importere arbeidskraft når de trenger det. Er du enig 
i hans bekymringer? Grip pennen fatt og kom med 
leserinnlegg om problemstillingen. 

V år dekompresjonsguru Alf Brubakk fra NTNU 
mener dykkingen har kommet til et tidsskille. 

Han hevder at utviklingen av nytt utstyr gjør det 
mulig å oppnå lengre bunntider uten betydelig 
økning av dekompresjonstid. Videre mener han at 
det også er mulig både å effektivisere behandling 
og redusere skadevirkninger av boblene. Dette er 
modige påstander som du må lese nøye. 

V i er vel nå midt i toppsesongen både for inna
skjærs og utaskjærs dykking, samt sportsdyk

king. Jeg benytter derfor anledningen til å ønske 
alle en god dykkesesong både i jobbsammenheng 
og i fritiden. 

God sommer! 
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Småbobler 
Dykking og heksebrenning 
I Norsk Dykkehistorisk forening pågår det en uformell konkurran
se om hvem som kan grave frem den eldste nedtegnelse om dyk
king. Sølvi Arntzen har tidligere funnet frem kongebrev fra 1686 om 
Hemik Kohlens og Andreas Pechels enerett til dykkerarbeid. Nå 
har hun funnet følgende tekst fra "Aalborg Købmænd gennom 500 
år", C Klitgaard 1931: 

"Provst Alsing i Nibe forteller (1743) at gamle Folk havde beret
tet ham, at de havde hørt at deres Fædre, at der for omtrent 
150 Aar siden var en periode paa 7 Aar, da der slet ingen 
Sildefangst var i Limfjorden. Aarsagen til dette store Vanheld 
tillagdes en Troldkvinde, som for at hævne sig på Nibeboerne 
havde nedsat en Hestesko ved Tønden (sjømerke) ved lnd
sejlingen til Hals, hvorfor kun de Sild, der gik gennem Heste
skoens Øjne, kunde komme ind i Fjorden; men da Heksens 
Misgærninger blev aabenbarede, og hun, før hun blev brændt, 
raadede til at lade Hesteskoen optage igjen, blev der ned
sendt en Dykker, som fjernede den, hvoretter Fiskeriet atter 
blev godt. Det omtales i flere Aarbøger, og ligeledes vides det, 
at der 1611-1621 rasede en Hekseepidemi i Aalborg der det 
blev brændt en Mængde Hekse fra Aalborg og Omegn, efter at 
en Fisker havde opdaget deres Skarnstreger." 

Fra Bjergingsvesenets historie 
Dykker Guldbrandsen arbeidet i 1925 med en privatjobb i Roan 
nord for Stokksund. Etter å ha vært nede stod han på dykker
leideren og fikk frontglasset skrudd av. Leideren var imidlertid 
dårlig festet og vippet inn under båten. Alt overvanns var tiliset så 
han klarte ikke å holde taket med dykkervottene, veltet bakover 
og gikk med åpen hjelm ned på 10-12 meters dyp. Bare vanntrykket 
her skulle være nok til å gjøre det av med ham i den åpne drakten. 
Dette så meget mer som signalmannen samtidig gled på det islagte 
dekket. Det har nok tatt et minutt eller to før han fikk ham opp 
igjen . Men dykkeren gikk iallfall på nytt til arbeidet samme etter
middag. Forresten fortalte han at han hadde åndsnærværelse nok 
til å spytte gebisset bort i hjelmen så ikke vanntrykket skulle 
presse det ned i halsen på ham. 

Vidar 
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Dekompresjon 
Trenger vi et nytt syn på et gammelt problem? 

Alf O. Brubakk, NTNU, Trondheim 

Daglig utføres det mange dykk i Norge. I de 
alle fleste tilfeller gjøres dette uten noen 
problemer, dykking har faktisk rent statistisk 
mindre skader enn bowling. Riktignok er 
noen av skadene alvorlige, men risikoen for å 
få en alvorlig skade hos den enkelte dykker er 
meget liten. Det er derfor en nærliggende 
tanke at prosedyrene er så gode som en kan 
ønske seg og at en kun kan forvente begren
sede resultater av videre forskning på dette 
området. 

Samtidig er avisene fulle av historier om 
dykkerskader, og det er mange som mener at 
dykking selv med bruk av aksepterte prose
dyrer, har langtidseffekter, som er så alvorlige 
at dykking bør unngåes. Nylig er behandling 
med hyperbar oksygen stoppet i Bergen på 
grunn av trykkfallssyke og observasjon av 
bobler i blodkar hos tendere. 

Dekompresjonen er nødvendig hvis vi vil 
tilbake til overflaten. For å gjøre dette sikkert 
er det utviklet prosedyrer og tabeller som 
forteller dykkeren hvordan han skal forholde 
seg. Det ligger i dette at dersom dykkeren 
følger disse reglene, bør han forvente at han 
er rimelig sikret mot skader. De norske 
dykketabellene har vist seg å være meget bra 
og gir en sikkerhet som er like god eller bedre 
enn tilsvarende prosedyrer brukt i andre land 

Det er vanskelig å vurdere hvor gode 
prosedyrene virkelig er. Grunnen til dette er 
at bare under kontrollerte betingelser vil dyk
kene bli utført helt etter prosedyrene. Dykke-
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re legger til litt tid for å få ekstra sikkerhet, 
oppstigningshastigheter varierer betydelig, 
omgivelsesforholcl skifter og vår vurdering av 
risiko varierer 

Wheathersby foretok en analyse av en 
lang rekke luftdykk og så spesielt på nonstop 
tiden på 30 meter. Her gir USN en maksimal 
bunntid på 25 minutter, mens den norske 
dykketabellen gir oss 20 minutter. Basert på 
analysen vil en bunntid på 8 minutter gi en 
risiko for trykkfallssyke på 1%, mens en bunn
tid på 50 minutter gir en risiko på 50%. Vi vet 
av praktisk erfaring at den virkelige risikoen 
ved bunnticler i 30-minuttersområdet er 
betydelig lavere, med en insidens av trykk
fallssyke på kanskje 0.01%. Dette viser at vi i 
praksis dykker helt annerledes (og mye sik
rere) enn tabellen skulle tilsi. Studien gir oss 
en klar pekepinn om at dykkerens oppførsel, 
hvordan han bruker dykketabellene, har en 
stor betydning for utfallet. 

Samtidig vet vi at flere studier som viser 
at mellom 30 - 50% av dykkere som kommer til 
behandling for trykkfallssyke opplyser at de 
har fulgt prosedyrene. Vi vet også at elet er 
en betydelig underrapportering av sympto
mer. I en studie fra Norge opplyste over 60% 
av de mest erfarne dykkerne at de hadde 
hatt til dels alvorlige symptomer som ikke ble 
rapportert og behandlet. 

Generelt synes det som om tabellene fun
gerer godt for lite belastende dykk, men gir 
dårligere resultater for dype og lange dykk. 
Dette er klart illustrert i studier av trykkfalls
syke fra England som er vist i fig. l. Her er 
p.._ft brukt som et mål for dekompresjonstress, 

p--Jt 

35 40 

Fig. l. Effekten av dekompresjonsstress på hyppigheten av 
trykkfallssyke. Data fra britisk sektor i Nordsjøen. HSE 1995. 
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hvor p er trykket i bar og t er bunntiden i 
minutter. Det går tydelig frem av figuren at 
de dypere og lengre dykkene har en relativ 
høy insidens av trykkfallssyke, en erfaring vi 
også har gjort i Norge. Det var interessant at 
det i denne studien ikke ble funnet noen for
skjell mellom de enkelte dykketabellene som 
ble brukt. De engelske myndigheter (HSE) 
har tatt konsekvensen av dette ved å forby 
dykk med en p.._ft høyere enn 25. 

Muligens fungere ikke prosedyrene så 
godt som vi tror. Det er kanskje behov for å 
prøve å vurdere hvorfor. Skyldes dette at de 
modeller vi har for dekompresjonen ikke er 
gode nok?. 

Dagens dykk.etabeller 
Det kan være nyttig å se litt på hvilke prose
dyrer som faktisk er i bruk for å vurdere beho
vet for og mulighetene for forbedringer. 
Dykketabellene er konstruert for å forhindre 
trykkfallssyke. Det antas at grunnlaget for 
dykkersyke er at gass som finnes oppløst i 
vevet under trykk danner gassbobler under 
dekompresjonen. Det er fortsatt mange ting 
vi ikke forstår om denne gassbobleclannelsen. 
Men de symptomene som kan observeres 
skyldes ikke bare direkte effekter av gassbob
lene, men også de reaksjoner kroppen har på 
disse boblene. 

Dykketabellene baserer seg på forskjellige 
modeller av clekompresjonsprosessen. Den 
modellen som er mest brukt baserer seg på 
arbeid som ble utført av Haldane i begynnel
sen av 1900 tallet. Disse modellene antar at 
kroppen består av forskjellige områder som 
har forskjellig sirkulasjon eler gass blir tatt opp 
og eliminert symmetrisk med forskjellig hastig
het. Tiden en befinner seg under trykk vil 
altså bestemme i hvor stor grad vevet vil være 
mettet med gass. En antar at kroppen tåler 
en viss overmetning før bobler blir dannet og 
skade skjer. Allerede tidlig viste det seg at 
disse tabellene var for lite konservative ved 
lange og dype dykk, modellene er derfor gjen
nom årene blitt modifisert betydelig. 

Andre modeller antar at dersom en kan 
unngå trykkfallssyke med symptomer bare fra 
muskler og ledd, så kan alvorligere problemer 
unngåes. Det er dette som er grunnlag for 
Royal Navy's tabeller, der en antar at dekom
presjonen kan beskrives ved at en antar at 
kroppen er et vev der gassutvekslingen skjer 
ved diffusjon. Det var disse modellene som 
innførte begrepet p.._ft som et mål for dekom
presjonsstress. I praksis er disse tabellene 
svært like de som baserer seg på Haldanes 
modeller. 

En radikalt annen modell ble opprinnelig 
foreslått av Hills. Denne modellen antar at 
gassbobler dannes ved enhver overmetning 
og at disse gassboblene vil føre til en dramatisk 
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økning i den tiden det tar å eliminere gass. 
Både teoretiske og eksperimentelle studier 
har vist at boblene tar opp store mengder av 
gassen, noe som reduserer gasstrykket i vevet 
og derved reduserer eliminasjonen. Dette 
siste er en viktig egenskap ved disse model
lene, de viser at forekomsten av bobler vil føre 
til at tiden for gasseliminasjon kan bli meget 
lang, noe som bl.a. har betydning ved gjentat
te dykk. 

Denne type modeller vil gi en helt annen 
dekompresjonsprofil enn den vi kjenner fra 
Haldanes modeller, noe vi kan se av fig. 2. 
Mens en modell basert på overmetning (USN, 
RN) vil ha et relativt langt og raskt første 
"oppstigningsskritt" og et langt opphold i det 
grunne området, vil en boblemodell (termo
dynamisk) ha langsommere oppstigning (eller 
dype stopp) og kortere tid i det grunne områ
det. Som det fremgår av fig. 2 gir vanligvis 
boblemodellene noe kortere dekompresjons
tider. Denne typer modeller er nå mye i bruk 
av tekniske dykkere og er implementert i 
noen dykkercomputere. 

Modellene ovenfor forsøker å beskrive en 
virkelig prosess der det finnes relativt skarpe 
grenser mellom sikre og usikre prosedyrer. 
Dersom disse grensene ikke brytes skal skader 
ikke kunne skje. En tredje gruppe av model
ler er statistiske og tar et annet utgangs
punkt, de antar at risikoen for dekompre
jonssykdom bare kan beskrives som sannsyn
lighet, selve modellen av prosessen er under
ordnet. De grunnleggende modellene har 
den samme basis som de ovenfor, men de blir 
til dels betydelig modifisert basert på data fra 
virkelige dykk. Det er slike modeller som 
ligger til grunn for de nyere tabellene fra US 
Navy. 

Ingen av modellene tar hensyn til den 
prosessen som skjer etter at boblene er dan
net. Dette er prosesser som ligner på beten
nelsesprosesser, som bare i liten grad er 
beskrevet og som vi bare har ufullstendige 
kunnskaper om. Modellene tar i liten grad 
hensyn til alle de faktorer som kan spille inn, 
som temperatur, arbeid, stress, fysisk form osv. 
Studier av bobledannelsen har vist at de fleste 
dekompresjoner gir gassbobler, altså er model
lene som antar at dette skjer sannsynligvis 
"riktigere". Det er foreløpig for liten erfaring 
med dem for å dokumentere om de i praksis 
gir bedre resultater. De statistiske modellene 
er helt avhengige av kvaliteten av de data 
som brukes til å kalibrere dem og de har 
strengt tatt bare gyldighet for den type dykk 
som fmnes i disse databasene. 

Som nevnt ovenfor forekommer trykkfalls
syke hos mange dykkere som følger prose
dyrene, spesielt ved lange og dype dykk. Et 
viktig problem her er at ingen av prosedyrene 
kan forhindre eller forutsi alvorlig trykkfallss
yke, med skader spesielt av sentralnervesy
stemet. 

Nye tabeller 
Det ovenstående kan tyde på at det kan være 
interessant å gjøre et forsøk på å utvikle nye 
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Fig. 2. Sammenlikning av dekompresjonsprosedyrer basert på ovennetning 
(USN og RN) og en termodynamisk modell (Wienke 1994). 

prosedyrer. 
Kravene til en slik prosedyre er at den 

skal være robust over hele området tabellene 
gjelder for. Den må være: 
l. Adaptiv. Dette betyr at den må kunne 

være i stand til å ta hensyn til forskjellige 
typer omgivelser, som variasjon i tempe
ratur, fysisk aktivitet, reduksjoner i omgi
velsestrykk, variasjon i gassblandinger osv. 

2. Parameter insensitiv. Lite følsom for 
variasjoner i nitrogentensjon, oksygenten
sjon, antall "compartments" og tidskon
stanter 

3. Gradvis degradering. Når prosedyren 
"btyter sammen" eller ved moderate 
brudd på dem, må det ikke få alvorlige 
følger for liv og helse, det vil i praksis si at 
ingen alvorlig trykkfallssyke kan aksepte
res. 
Ingen prosedyrer i bruk i dag fyller alle 

disse kravene. Og det kan synes å være en 
umulig oppgave å utvikle en slik prosedyre, 
da det er så mange variabler som spiller en 
rolle. I det følgende vil vi beskrive hvordan vi 
har arbeidet for å prøve å løse dette proble
met. 

Trondheimsmodellen 
Gjennom mange år har vi i Trondheim arbei
det med å utvikle metoder og ideer for å 
kunne utvikle sikrere og bedre prosedyrer. Vi 
har valgt å gjøre dette ved å utvikle en rekke 
metoder for å detektere bobler og for å stu
dere effektene av dem. Dette sammen med 
dyreeksperimentelle og teoretiske modeller 
som skal gi oss en bedre og mere grunnleg
gende forståelse av bobledannelsen og effek
ten av boblene. Dette har vært en lang pro
sess, men vi mener at uten en slik grunn-

!eggende forståelse kan vi ikke klare å oppnå 
bedre prosedyrer for dykkeren. 

Det er selvfølgelig mange som er uenig i 
dette. Mange dykkere mener at bruk av 
matematiske modeller og praktisk erfaring har 
gitt oss prosedyrer som stort sett virker bra. 
Praktiske resultater tyder på at dette kan 
være rett, men det er viktig å påpeke at uten 
en dypere forståelse, vil det være meget van
skelig å forutsi effektene av prosedyreendrin
ger. Og som argumentert ovenfor, prosedyr
ene våre er ikke gode nok, spesielt ved dypere 
og lengre dykk. En annen grunn til at funda
mental kunnskap er viktig, er at vi med forbe
dret utstyr kan dykke både lengre og dypere 
enn tidligere. Bruk av lukkede pustesystemer 
med forskjellige inertgasser og varierende 
oksygeninnhold er på full fart inn også hos 
sportsdykkere. Slik dykking kan gi komplekse 
forhold der utfallet vanskelig kan forutsies. 

En lang rekke studier har vist at gassbob
ler blir dannet i den venøse del av sirkulasjon
en selv ved svært lave grader av overmetning. 
Bobler i andre deler av kroppen ser ut til å 
kreve høyere overmetning og det er lite data 
som tyder på at bobler i det hele tatt fore
kommer i vevet, som for eksempel i hjernen. 
Disse observasjonene tyder på at hvis en kan 
kontrollere bobledannelsen i blodkar, kan en i 
stor grad forhindre skader på organer. Vår 
modell av dekompresjonen er fokusert på 
bobler i blodkar. Vi tror at det er disse boblene 
som er grunnlaget for alvorlig trykkfallssyke og 
skader, da spesielt i lunger og sentralnerve
systemet. Dette betyr ikke at bobler også kan 
oppstå andre steder, men at disse i hovedsak 
bare spiller en rolle ved symptomer fra ledd 
og muskler (såkalt Type I). Det er flere grun
ner til dette, vi vet at terskelen for dannelsen 
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av synlige bobler er lavere i blodkar enn i vev 
og de få studier som finnes har stort sett bare 
funnet bobler i blodkar og i rent fettvev. 
Boblene kan føre til mekaniske skader ved at 
de presser på vev og nerver eller de kan 
utløse en rekke skadelige prosesser. 

Boblene nydannes sannsynligvis ikke før 
ved trykkfall, men vokser fra små stabile, luft
fylte boblekjerner. Disse boblekjernene finnes 
ikke i frittflytende blod, men sitter på overfla
ter, slik som innsiden av blodkar (endotel), og 
på sener og muskelskjeder. I frittflytende 
blod og i vev er det sannsynligvis lite slike 
kjerner. Dersom det totale gasstrykket i om
givelsene til boblen overskrider trykket inne i 
boblekjernen vil boblen vokse. Boblekjernen 
synes å variere i størrelse avhengig av fysisk 
aktivitet, noe som påvirker deres evner til å 
vokse. Boblekjerner regenereres etter dager, 
mens økningen i størrelse som følge av fysisk 
aktivitet synes å gå tilbake etter timer. Vi 
kjenner ikke mekanismen for dannelse og 
stabilisering av disse boblekjernene. 

Dersom boblene vokser ved at gass fra 
omgivende vev går inn i dem, vil det føre til at 
gasstrykket i dette vevet synker, noe som 
reduserer gradienten for eliminasjon av gass. 
Derfor vil en dannelse av gassbobler som ligger 
i ro inne i vevet føre til at tiden for gasselimi
nasjon øker. 

Bobler i blodkar kan i dag måles med 
ultralydteknikk, mest vanlig i hjertet. Det er 
en statistisk sammenheng mellom mengden 
av bobler målt her og risikoen for skader. Der
som en finner mange bobler hos en dykker 
betyr dette at risikoen for skader øker, ikke at 
denne dykkeren nødvendigvis får slike. Der
for er måling av gassbobler i blodkarene viktig 
for å vurdere slik risiko og for å sammenligne 
prosedyrene. De som har erfaring med ultra
lydmålinger sier at de aldri har sett en dykker 
med symptomer som ikke har hatt bobler i 
blodkarene, det omvendte spørsmålet blir da 
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interessant, hvis disse boblene kan fjernes, vil 
risiko for skade fjernes ? Våre studier tar mål 
av seg til å vise dette. 

Gjennom de senere årene har vi samlet 
eksperimentelle data for å forsøke å bygge opp 
om noen av de ideene som er nevnt ovenfor. 

Overflatedekompresjon 
Overflatedekompresjon med pusting av oksy
gen i kammer er en er meget brukt metode i 
kommersiell dykking. Den gir ofte høye ver
dier for pv't i det dypere området (30- 50 m). 
Som vist i figur l vil høye verdier for pv't gi 
relativt mye dekompresjonsproblemer. 

Det er vanlig oppfatning at økning av 
dekompresjonstiden øker sikkerheten ved en 
dykkerprosedyre, gjøre den mere konservativ. 
Dette har ført til at en har innført stopp i 
vannet under oppstigningen. I fig. 3 ser vi et 
eksempel på tre profiler for slik oppstigning. 
USN er US Navy's profil, mens ABI og ABII er 
to nye profiler som er testet. ABI er en profil 
som har den samme totale dekompresjonstid 
som USN, men som det fremgår av figuren er 
oppstigningshastigheten langsommere. ABII 
er en profil der oppstigningshastighetene er 
halvert i forhold til ABI. Etter denne oppstig
ningen følger en oksygenpusting på 12 meter 
i kammer i 68 minutter for alle tre profilene. 
For å sammenligne prosedyrene har vi målt 
bobler i lungearterien. Dykket vi har studert 
har en bunntid på 90 minutter på 39.6 m 
(130 fot). Dette gir en p-it på 47, altså et 
meget stressende dykk. 

Fig. 4 viser resultatet av disse forsøkene. 
Som vi ser gir USN og ABI omtrent samme 
høye boblemengde i overflateintervallet før 
oksygenbehandlingen, ABII derimot fører til 
en betydelig reduksjon. En økning av bunn
tiden på 50% til 135 minutter har liten effekt 
på boblemengden. Dette overraskende resul
tatet er i overensstemmelse med en "boble" 
modell, men gir en større reduksjon enn slike 
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Fig 3. Vanndekompresjonsfasen for et dykk etter US Navys 
overflatedekompresjonstabell: 130 fot, i 90 min, (pvt = 47). 
Her vist med to alternative dekompresjonsprofiler i vann. 
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modeller skulle forvente. Vi tror årsaken til 
det er at boblene i alt vesentlig stammer fra 
muskulatur og at såkalte langsomme vev 
(f.eks. fettvev) ikke spiller noen rolle. Data 
tyder også på at en økning av bunn tiden har 
liten effekt ved disse lange dykkene. Vi har 
innledende resultater som tyder på at lignen
de resultater kan oppnåes også ved dykk 
uten overflatedekompresjon. 

Konklusjonen fra disse forsøkene er at en 
ved å manipulere oppstigningen kan oppnå 
vesentlig forbedring av dekompresjonen selv 
med økede bunntider. 

Trening før dykking 
Det er vanlig oppfatning at fysisk aktivitet i 
forbindelse med dykking gir økt risiko for 
dekompresjonssykdom. Studier av dekom
presjon til lave trykk har vist at fysisk aktivitet 
de siste timer før dekompresjon gir økt boble
dannelse. Det er også noen studier som tyder 
på at dykkere som er i god fysisk form vil ha 
mindre risiko for trykkfallssyke. I en eksperi
mentell studie ble det vist at alvorlig trykk
fallssyke ble redusert med 50% etter fysisk 
trening. 

I en eksperimentell modell trente vi rot
ter i 6 uker og økte derved deres maksimale 
oksygenopptak med 50%. Hensikten med 
dette var å se om dette ville redusere boble
dannelsen. Til vår store overraskelse fant vi at 
det var tilstrekkelig med en enkelt trening på 
1.5 timer 20 timer før dykket for å oppnå en 
dramatisk reduksjon, denne effekten var i stor 
grad forsvunnet etter 48 timer. Dette fremgår 
av fig. 5. Vi tror at årsaken til dette er at det 
med treningen startes en prosess som fjerner 
boblekjernene fra blodkarene. Resultatene 
understreker hvilken betydning boblekjern
ene har for dannelsen av bobler og gir oss en 
helt ny mulighet til å manipulere dekompre
sjonen ved å påvirke disse. Boblekjerner er 
helt nødvendige for utvikling av bobler etter 
dekompresjon. Basert på disse resultatene er 
vår hypotese at dersom boblekjernene kan 
fjernes, kan betydelig overmetning tolereres. 
Lykkes vi i dette, vil det kunne ha store konse
kvenser for utvikling av prosedyrer, og en del 
av de krav vi ovenfor satte til nye prosedyrer 
kan oppfylles. Vi arbeider nå med å kartlegge 
hvilken betydning tidspunkt og intensitet av 
trening har for denne effekten, samt å stude
re hvilke mekanismer som ligger til grunn. 

Dekompresjonsmodell 
Vi har utviklet en modell som består av to 
deler, nemlig en modell som beskriver opptak 
og eliminasjon av gass og en annen som 
beskriver bobledannelsen. Modellen som 
beskriver gassopptak og eliminasjon er basert 
på 8 "compartments" som tilsvarer forskjellige 
organer i kroppen, som hjerne, muskulatur, 
hud, fett osv. De forskjellige "compartments" 
har volum og blodstrøm tilsvarende virkelige 
organer. Gassbobler dannes dersom det blir 
overmetning. Fordelen med modellen er at vi 
kan variere blodstrøm i forskjellige organer og 
studere effektene av for eksempel arbeid og 
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temperatur. Mengden av gassbobler i denne 
modellen har vært sammenlignet med meng
den av gassbobler målt i eksperimenter fra en 
lang rekke forskjellige dykk og viser god sam
menheng. Basert på våre siste forsøk som er 
beskrevet ovenfor, mener vi at en betydelig 
forenklet modell med ett til to "compart
ments" og variable boblekjerner vil gi en enda 
bedre beskrivelse og arbeid med en slik modell 
er under planlegning. 

Skader av bobler 
Et viktig spørsmål dersom en antar at bobler i 
blodkar kan lede til skade er å forstå mekanis
mene for dette og om det finnes en terskel for 
slike skader. Våre studier tyder på at store 
mengder bobler fører til mekaniske skader på 
blodkarene, mens få mengder bobler starter 
en biokjemisk prosess som også reduserer 
karenes funksjon, om denne skaden er varig 
vet vi foreløpig ingenting om. En annen stu
die tyder på at denne skaden kan forhindres 
ved å utsette kroppen for fremmede protei
ner, en slags vaksine. 

Effekten av behandling 
Selv med de beste prosedyrer kan ulykker 
skje. Behandling av trykkfallssyke er bruk av 
oksygen, økt trykk eller en kombinasjon av 
dette. Vi har interessert oss for hvordan akutt 
behandling med fjernelse av gassbobler i 
lungearterien kan forhindre skader. Våre 
studier har vist at dersom behandling skjer 
raskt (30-40 minutter etter dykk), vil selv livs
truende mengder av bobler kunne fjernes ved 
hjelp av oksygenpusting på overflaten eller 
ttykksetting til lO meter med luftpusting. Vi 
er interessert i å studere i hvilken grad slik 
behandling kan forhindre skader dersom den 
settes inn senere. 

Konklusjoner 
Dykkingen er kommet til et tidsskille. Utvik
ling av nytt utstyr, som lukkede pustesyste
mer og bedre termisk beskyttelse gir mulighe
ter for lengre og dypere dykk samtidig som 
gassblanding kan varieres kontinuerlig. Sam
tidig er det blitt økende fokusering på mulige 
skader og helserisiko og sterkere krav til doku
mentasjon av prosedyrenes kvalitet. 

De studier vi har utført har overbevist oss 
om at det kan være mulig å utvikle metoder 
som i vesentlig grad kan forbedre nuværende 
prosedyrer for dykking. Resultatene gir også 
håp om at det kan være mulig å oppnå lengre 
bunntider uten betydelig økning av dekom
presjonstid og at det kan være mulig å effekti
visere behandling og redusere skadevirkning
ene av boblene. 

Norge er faktisk et foregangsland på dette 
området i verden. Takket være støtte fra i 
hovedsak Philips Norge og de norske oljesel
skapene Hydro og Statoil, i det senere også 
Esso, har det vært mulig å bygge opp og ved
likeholde denne ekspertisen. Gledelig nok 
har også enkelte dykkerfirma og NHO vist 
interesse for dette problemet. Vi har allikevel 
behov for ytterligere og mere langsiktig støtte 
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Fig. 4. Bobledannelse i lungearterien på gris. Oppstigning etter profiler vist i fig. 3. 
De tre første søylene er fra dykk ti/130 fot i 90 min. Den siste med bunntid 

135 min og oppstigning etter AB Il. 
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Fig. 5. Effekten av fysisk trening på bobledannelse hos rotter. 

dersom vi skal kunne klare å svare på de man
ge og spennende spørsmål vi har avdekket. 

En oppfordring til slutt: Dette er et lite 
fagområde og det er nødvendig med rekrutte
ring dersom vi skal ha noen muligheter for å 
løse de problemer vi fortsatt ser. Høsten 2003 
vil vi starte et mastergradstudium i "Exercise 
and Environmental Physiology" der dykking 
vil bli et sentralt emne. Det startes også et 
forskningsstudium for medisinstudenter 
høsten 2002, der dekompresjon vil være et av 
programmene. Vinteren 2002 vil det bli star-

tet et doktorgradsstudium i dekompresjons
modellering og et ytterligere doktorgradsstu
dium i dykkermedisin/-fysiologi er under 
planlegning i samarbeide med et utenlandsk 
universitet. Jeg vil gjerne oppfordre alle som 
kan være interessert i dette fagfeltet og som 
kan tenke seg å delta i vår aktivitet å ta 
kontakt. • 

Alf O. Brubakk, Institutt forfosiologi og 
biomedisinsk teknikk, NJ'NU, Trondheim. 

e-mail: aljb@medisin. ntnu. no 
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Helt Kuwait! 
Utaskjærs dykking er på vei mot kuwaitiske tilstander. Andelen av norske dykkere blir stadig 
mindre. Statens dykkerskole får ikke penger til utdanning av klokkedykkere - og noen mener det 
er greit nok. Vi kan jo importere slik de gjør i Kuwait når de bar behov for kvalifisert arbeidskraft. 
Dette skulle Nansen og Amundsen ha vært vitne til - at vi ikke lenger tør å ta del i erobringen av 
"the last frontier". 

Vidar Fondevik, NUI AS 

E tter å ha brukt flere hundretalls millio
ner de siste 15 årene til testing og forsk

ning var vi nær ved å bli verdensmester i 
dykking- for så å gi det hele opp. Dette til 
tross for at dykking rundt om i verden er en 
sterkt økende aktivitet. Og det er jo ikke så 
ratt siden over 70% av jordens overflate 
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tross alt er dekket av sjø og er mer eller 
mindre uutforsket av mennesker. 

Vi har oss selv å takke. Statistikken 
over dykkerskader nærmer seg null, men 
likevel mener en norsk forsker at det er 
farligere å dykke enn å røyke. Det begynte 
med at man fant ut at dykkere ble fortere 
gamle enn andre- riktignok bare mentalt -
og bare her i Norge, for det var ingen i andre 
land som kunne verifisere det. Men etter 

hvert som dykkerne ble eldre slik som alle 
andre ble påstanden etter hvert glemt. Men 
den hadde bidratt til å spre usikkerhet i 
oljemiljøene. En av konsekvensene var 
langvarig investeringstørke på utstyrssiden. 
Oljeselskapene turde ikke lenger å plan
legge for dykking på lang sikt. En beslut
ning som skulle vise seg å være helt urea
listisk, men som parkerte utviklingen av 
norsk dykking i lang tid. 

I det siste har den medisinske eksperti
sen på Haukeland sykehus nektet sine 
sykepleiere å være med i trykkammer under 
HBO-behandling. Selv dykking grunnere 
enn 15 meter og langt inne på den sikre 
siden av tabellen betegnes fra den kanten 
som risikabelt. Risikoen for trykkfallsyke er 
for stor! Som om ikke dette var nok; nå går 
det rykter om at dykkernes forplantnings
evne står i fare. Selv om dykkere har produ
sett unger i hopetall til nå. Ser ikke forsker
ne lenger skogen for bare trær? Har de 
glemt at dykking innebærer risiko? 

Ja, ja - sant nok finnes det unntak. 
Professoren i Trondheim driver offensiv 
forskning og fortjener så visst en plass 
innenfor begrepet "exploring the deep 
frontier". 

Hva skjer? 
I selverkjennelsens kjølevann har oljesel
skapene nå tatt initiativ til opprettelsen av 
en arbeidsgruppe som skal se på hva som 
kan gjøres for å ta toget på skinner igjen. 
Spennende blir det å se hva resultatet blir. 
Det er åpenbart for alle at de store utford
ringene er av teknisk karakter og ligger på 
utstyrssiden. Metningsdykking må gjøres 
mindre ressurskrevende og tilgangen til 
yrket må sikres for fremtiden. Fortsetter 
utviklingen som nå, kveles metningsdyk
king langsomt av sin egen kostnadsøkning -
samtidig som ROV-tjenestene stadig blir 
bedre og rimeligere i forhold. 

Pustesystemene som brukes i dag kre
ver alt for stor plass og bidrar til en altfor 
tjukk navlestreng. Kan diameteren redu
seres på en eller annen måte? Ved å ta i 
bruk nyeste teknologi kan nok pustekrets
løpet kortes inn. Kanskje kan det begren
ses til et lukket pusteapparat med alle de 
fordeler det kan ha for pustemotstand, 
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fuktighet, temperatur etc. Et pustesystem 
som automatisk gir dykkeren den mest 
optimale gassblanding på den dybden han 
til enhver tid befinner seg. Har vi noe å 
hente fra den utviklingen som skjer innen 
"rebreathing" på sportsdykkermarkedet? 
Kunne hoved- og reservesystemet vært 
bygget inn i en enhet? 

Varmtvannsdraktene bidrar også til den 
altfor store navlestrengen der varmt vann 
blir pumpet ut til dykkeren og så rett ut i 
havet. En elektrisk oppvarmet drakt, eller 
en delvis lukket varmtvannsdrakt der det 
varme vannet sirkulerer, er kanskje en 
bedre løsning på sikt. Den ville i hvert fall 
hatt et langt mindre energiforbruk. Men 
enda viktigere; den ville bidratt til en tyn
nere navlestreng for frigjøring av plass i 
dykkeklokken samt en enklere håndtering. 
En tørr-drakt med en overflate som var lett å 
skylle av ville i tillegg ha gitt en bedre 
beskyttelse mot kjemisk forurensing fra 
omgivelsene. Her må det nyutvikling til. 

Kan kontrollrom for dykking forenkles 

og effektiviseres, eventuelt i kombinasjon 
med andre kontrollrom om bord? Dette ville 
i så fall kunne redusere bemanningen og 
bidra til samordning av operasjoner på en 
bedre måte enn nå. Vedlikeholdet kan 
reduseres ved å ta i bruk ny design som 
brukes på moderne prosessanlegg og der 
ergonomien blir tatt hensyn til i større grad 
enn før. 

Styring av ventiler og annet utstyr er 
også et område som kan forbedres. Elek
triske ledninger og kontakter kan erstatte 
metervis av rør og hundrevis av koplinger 
ved å ta i bruk nyere teknologi. På den 
måten kunne kammeranleggene også gjøres 
modulbasette. Fleksible løsninger som er 
tilpasset operasjonen. Kamrene kunne 
kanskje gjøres til autonome enheter med de 
muligheter det kunne gi i forhold til hyper
bar redning. Dagens hyperbare livbåter er 
neppe den optimale løsning for fremtiden. 

Arbeidsgruppen vil også måtte se på 
utdanningen av klokkedykkere. Det er en 
stund siden 1996 da siste klokkedykker ble 

utdannet i Norge. Årsaken er at man ikke 
har klokken og kamrene som skal til. Det 
blir for dyrt for 'fattige' Norge, selv om de fire 
oljeselskapene Statoil, Hydro, Shell og Esso 
har lovet å bidra med til sammen 13 MN OK. 
Det staten må investere i tillegg er 22 MN OK. 
Men de sitter visstnok langt inne - hos 
Kristin Clement. 

Faktisk så finnes det noen kamre som 
kunne vært brukt til formålet. Men de står 
bare til pynt i tilfelle av at en hyperbar livbåt 
en dag skulle komme inn fra Nordsjøen. I 
denne så 'vanskelige' tiden for norsk øko
nomi burde det ikke være noe som sto i 
veien for felles utnyttelse av kostbare 
fasiliteter. Slike forhold må det selvfølgelig 
ryddes opp i for at Norge igjen skal bli i 
stand til å føre stolte tradisjoner videre. Det 
finnes nok av nasjoner som har oppgaver å 
løse under vann i sine kystområder og som 
ser til Norge etter dykkekompetanse. I 
mange land drives det fremdeles 'Texas"
dykking. Og for oss burde det være en 
mulighet til salg av kompetanse. • 

HJELM 
KAVALKADE 

August Siebe, grunnleggeren av Siebe Gorman & Company Ltd. 
var født i 1788 og utdannet i Berlin. Han flyttet til England i 

1816 og startet egen virksomhet i 1819. Han hadde store tekniske 
kunnskaper, og arbeidet bl.a. som urmaker, instrumentmaker og 
børsemaker. Han gjorde flere oppfinnelser/konstruksjoner, bl.a. 
bakladergeværet, en papirmaskin, kullbuelampen og en prosess for 
metallsveising. I 1823 fikk han en medalje og ærespris for oppfinnel
sen av et gjengeverktøy. Det er imidlertid som oppfinner av dykker
utstyr at navnet hans vil bli stående i historien. 

Siebesåpnedykkerhjelmfra 1819. Foto: Leon G. Lyons. 
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Siebe ble kjent med en dykker som het Deane, som brukte et 
meget primitivt hjelmdykkerutstyr. Det dreier seg om en meget 
enkel åpen hjelm. I 1819 gjorde Siebe store forbedringer på dette 
utstyret. Hjelmen ble naglet til en jakke som rakk til livet. Luften 
som tidligere hadde gått ut av hjelmen gjennom en spesiell slange
konstruksjon gikk nå fritt ut på underkanten av jakken. Det er 
denne hjelmen som er vist på bildet. 

Denne konstruksjonen innebar store forbedringer fra tidligere 
utstyr, men hadde selvsagt også åpenbare svakheter. Dykkeren 
måtte ikke bøye overkroppen for mye frem, for da ble jakken og 
hjelmen fylt med vann. Videre var dykkeren fortsatt utsatt for 
ganske sterk avkjøling, selv om det ble brukt relativt tette klær som 
isolerte en del. Med ull under, og skinn eller lerrets tøy ytterst kan 
det vel i noen grad sammenliknes med en våtdrakt. Dykkingen ble 
derfor i stor grad avhengig av vanntemperaturen, og således relativt 
sesongpreget. 

Dette utstyret ble og brukt av Deane i 1834-1836, under arbei
det med å berge kanoner og annet utstyr på "Royal George", som 
sank på Spithead i 1782. Deane dykket ofte opp til en time av 
gangen under dette arbeidet. 

I 1837 kom så den virkelig store forbedringen på utstyrsfronten 
- Siebes lukkede dykkerdrakt. Utstyret ble øyeblikkelig tatt i bruk 
i arbeidet på "Royal George", og ble en stor suksess. Det hadde 
brystplate, festet med gumrnitetning til drakten. Hjelmen ble 
skrudd på med 1;8 dreining i segmenterte gjenger, slik vi kjenner 
det i dag. Drakten hadde og gumrnimansjetter som tettet rundt 
håndleddene. • 
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Dør sportsdykkere forgjeves? 
Dette var den noe provoserende tittel på hovedposten på medlemsmøtet til Norsk Baromedisinsk 
Forening (NBF) den 26 april i år. Programmet for øvrig inneholdt bl.a. to kasuistikker, hodepine 
hos metningsdykkere og litt om ny utgave av boka Norske dykke- og behandlingstabeller. Norsk 
Hydro hadde velvilligst stilt lokale til disposisjon og serverte lunsj. 

Bjørn W. Kahrs, Statens dykkerskole 

Dør sportsdykkere forgjeves? 
Brian Waage Jensen fra Norges dykke
forbund (NDF) var førstemann ut for å 
prøve å redegjøre for det triste tallet med 10 
omkomne sportsdykkere i 2001. Vi har for 
øvrig et snitt på fem omkomne pr år de siste 
20 årene. Har dette medført at det er iverk
satt noen tiltak? 

På dykkekonferansen i Haugesund den 
2-3 mars i år fokuserte både NDF og PADI 
på dykkerulykker og sikkerhet. I gruppe
arbeidet på denne konferansen ble det bl.a. 
pekt på: viktigheten av trening og at rappor
teringen må økes. Forbundet hadde og satt 
ned en analysegruppe som hadde sett på 
rapporteringsrutinene, og vil bruke dette 
materialet i fm. revisjon av prosedyrene. 

For å lære av andres feil (episoder) har 
NDF nå en egen nettside, ndf.no, der en del 
slike episoder er lagt inn. Denne skal opp
dateres kontinuerlig. De har også et sikker
hetsfond (blybeltefond) som skal gjøre det 
enklere for dykkere å kaste beltet. 

Trond Skaare fra PADI Notway NS var 
nestemann til å behandle spørsmålene om
kring de høye ulykkestallene. Også de så 
sikkerhetsarbeidet som meget viktig og 
pekte på at de kunne utnytte organisasjo
nens verdensomspennende virksomhet til 
bl.a. å fastsette felles minimumskrav til kurs 
og aktiviteter og felles legeundersøkelse ml 
egenerklæring. PADI er med i European 
Undetwater Federation (EUF) og deltar 
aktivt i arbeidet for CEN i Europa. Han 
kom og inn på viktigheten av å prøve å 
forstå bakgrunnen for ulykkene. 

De hadde statistikk over dødsulykker 
fra Diving Alert Network (DAN) som i stor 
grad var i samsvar med den informasjon Per
Ragnar Jenssen la fram under konferansen i 
Haugesund, etter å ha analysert norske 
fatale dykkerulykker. Av informasjon fra 
DAN om de forulykkede fremgikk det at: 
• 80 % var separert fra meddykker 
• 62 % ble funnet med beltet på 
• 51% hadde lite eller ingen luft 
• 45% hadde lite eller ingen erfaring 
• 36% hadde ikke fylt BCD 
• 30% hadde for hurtig oppstigning 
• 26% var eldre enn 35 år 

Videre kom han inn på det arbeidet som 
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utføres i EUF og CEN og hvordan dette 
etter hans mening vil få betydning og lede til 
sikrere dykking over tid. 

Tone Limbodal fra Direktoratet for 
brann- og el-sikkerhet (DBE) forklarte at de 
hadde et stort ansvarsområde, men begren
sete ressurser. Dykkerulykker hadde derfor 
til nå hatt en lav prioritet hos dem. Den 
negative utviklingen hadde gjort at de og 
måtte se på hvordan de kunne bidra til å få 
ned ulykkestallene under sportsdykking. 

Hun sa videre at sportsdykkeropplær
ing er et produkt og kommer som sådan 
inn under loven om produktkontroll, og at 
det for øvrig finnes offentlige minstekrav til 
opplæringen. 

Vrakdykking er spennende, men 
dessverre årsak til mange tragiske ulykker. 

(Foto: Kai-Henning Soltvedt.) 

I den etterfølgene diskusjonen kunne vi 
bl.a. notere: 

Pedersen: "Er det de med liten eller mye 
erfaring som omkommer?" 

Brian Waage: "De uerfarne." 
Trond Skaare: "Også de med særdeles 

mye erfaring!" 
Otto Molvær: "Obduksjonene er ikke 

gode nok. Har man sett på øret som 
faktor?" 

Leif Aanderud: "Det koster en god del å 
obdusere. Det obduseres derfor for lite. 
DBE må presse på." 

Tone Limbodal: 'Vi har minimal mulig-

het til å presse på." 
Leif Aanderud: "Dervar lO ulykker i 

2001. Gjorde dere noe med disse?" 
Brian W.Jensen: "Nei". 

Leif Aanderud: "Justisdepartementet bør 
lage rutiner på dette". 

Kasuislikker 
I neste post presentert dr. Leif Aanderud to 
kasuistikker (med trykkfallsyke). Første 
tilfelle gjalot en yrkesdykker som benyttet 
og fulgte en dykkecomputer (som etter for
samlingens mening måtte være i stykker, da 
det var alt for stor forskjell mellom Norske 
dykke-- og behandlings tabeller og de verdi
ene computeren gav. Dykkeren ble behand

let med vellykket resultat. Det andre 
tilfellet gjaldt en sykepleier som fikk 
en alvorlig trykkfallssyke etter å ha 
vært ledsager under en HBO-behand
ling etter osteoradionekrosetabellen. 
Hun hadde fortsatt problemer med 
ustøhet, svekket kraft, vedvarende 
svimmelhet og kvalme. 

Hodepine hos metnings
dykkere 
Dr. Martin Englund presenterte resul
tater av en undersøkelse om hode
pine hos metningsdykkere. Under
søkelsen synes å bekrefte at dette er 
relativt vanlig. og at det forekommer i 
økende grad mot dekompresjons 
slutt og umiddelbart etter. Mekanis
men bak dette var ukjent, men Eng
lund spekulerte på om det kanskje 
kunne være dykkernes "høydesyke". 

Reviderte dykketabeller 
Arne -Johan Arntzen orienterte om ar

beidet med å gi ut en revidert utgave av 
Norske dykke- og behandlingstabeller. 
Revisjonene går på tekstene i tabellen. Noe 
av teksten var blitt mindre aktuelle og andre 
steder har det skjedd en utvikling siden 
siste utgivelse for 11 år siden. Selve tabell
tallene vil ikke bli endret. 

Til slutt 
takket formannen Eirik Myrseth de 31 frem
møtte og ønsket velkommen til neste møte, 
som blir i Oslo, sannsynligvis 6. september, 
og det siste møtet i år, i Bergen fredag 6. 
desember. • 
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Yrkesdykker? 
Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte yrkesdykkere 
Skolens sertifikater er også anerkjent internasjonalt 

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

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

www.statens-dykkerskole.no 

Statens dykkerskole 
Skålevikveien 60 - 5178 Loddefjord 
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Møte i Historical Diving Society, UK 
Børre Børretzen, Dacon AS 

Mange av oss nordmenn har den opp
fatning at dykkingens historie 

begynte med Jacques-Yves Cousteau og 
Hans Hass en gang på 30 tallet, men at det 
først for alvor ble fart i sakene en gang på 'j) 
- 60 tallet når "froskebeina" boblet frem og 
skapte en ny folkesport. Så feil kan man ta. 

I England ble The Historical Diving 
Society grunnlagt i 1990, og har satt seg som 
mål å ta vare på og studere dykking og 
undervannsvirksomhetens egentlige histo
rie. En historie som kan ha begynt allerede 
i steinalderen selv om de første kjente 
kilder er av gresk og romersk opprinnelse. 

Videre er foreningens formål å inspirere 
til og holde nær kontakt med liknende fOre
ninger andre steder i verden. 

Pionerene, disse dristige menn, for det 
var hovedsakelig menn, har levd til alle tider 
og spor av deres arbeid og virke kan finnes i 
hver havn, ved hvert brokar, og ikke minst i 
historiene om berging av skip og sunkne 
skatter. Mange føler at det er viktig å ta vare 
på denne del av historien og vise hvilket 
bidrag den har gitt til dagens samfunn. 

Historisk har kriger ofte vært teknologi
ens pådriver, hvilket også ble belyst i et par 
av foredragene på årsmøtet i The Historical 
Diving Society, UK, men økonomi og utsikt 
til berging, bevaring av verdier og vinning 
har også vært en kraftig spore for utviklin
gen av moderne undervannsvirksomhet. 

Den naturvitenskapelige og teknologi
ske utvikling i de par siste århundrer la det 
tekniske grunnlaget for en stadig mer om
fattende virksomhet. 

Nick Baker, foreningens redaktør og 
initiativtakeren til opprettelsen av HDS UK 
var tilstede i Bergen da Norsk dykkehisto
risk forening, etter mønster og inspirasjon 
av den engelske, ble stiftet i Bergen høsten 
2CXXl. 

Vidar Fondevik og undertegnede med 
frue, var invitert til å delta på årsmøtet i The 
Historical Diving Society, UK, sist høst da 
dette ble avholdt i historiske omgivelser i 
det gamle dokkområdet i Liverpool. Vi så 
dette som en fin anledning til også å bli 
kjent med historier og miljøer fra andre 
land, ikke minst for å sette vår egen norske 
historie inn i en større sammenheng. 

Møtet ble åpnet av formannen, Dr. John 
Bevan, og en stor forsamling med innbudte 
gjester fra hele England, og fra søsterorgani
sasjoner i andre land hvor den norske var 
det yngste tilskuddet av dykkehistoriske 
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Fra v.l: John Bevan, 2: Jan Fraser, 4: Sir John Rawlings, 6: Andre Ga/erne, 7: John Towse. 

foreninger, hadde innfunnet seg. 
Tidsskriftet til HDS UK, The Historical 

Diving Times, utgitt i forkant av årsmøtet, 
hadde som en hyldest til den norske fore
ningen et hovedoppslag og en forside pre
get av Kjetil Knudson, utstyrt med viking
brynje og en "dykkerbøtte" over hodet til å 
puste i, dette som illustrasjon til Vidar 
Fondeviks artikkel om vikingenes brave 
fremstøt under vann. 

Artikkelen het "The History of the Mil
lennial Viking Divers". Vidar Fondevik sier 
selv at hvorvidt vikingene faktisk dykket 
med slikt utstyr som artikkelen beskriver 
vanskelig lar seg bevise, men legger med et 
smil til at det heller ikke kan utelukkes. 

Årsmøtet var lagt til Merseyside Mari
time Museum i Liverpools gamle dokkom
råde som dannet en saftig og autentisk ram
me om arrangementet, installert som de var 
i restaurerte lager og verkstedsbygninger fra 
havnebyens storhetstid. 

Møtet startet med en rekke foredrag av 
prominente personer og pionerer innen 
dykker og bergingsmiljøet i England. Det 
ble kastet lys over en rekke trekk ved 
dykkerhistorien og foredragene spente fra 
den medisinske utvikling innen faget til 
angrep med miniubåter på japanske krigs
skip i Singapores havn. 

Andre Gal erne, fransk av fødsel, med en 
lang karriere bak seg innen kommersiell 
dykking og godt kjent fra blant annet 
AODC, (Assosiation of Diving Contractors.) 
var første mann ut. Hans foredrag dreide 
seg om løst og fast fra et langt dykkerliv og 
understreket mange av hendelsene og trek
kene de siste 100 år. 

!an Fraser, tidligere Commander i Royal 
Navy, også innehaver av Victoria Cross, 
startet karrieren som X-craft fører under 
andre verdenskrig. En X-craft var britenes 

miniubåt for angrep. Siden ble han involvert 
i kommersiell dykking. Hans foredrag gav 
et detaljert bilde av et britisk X-craft angrep 
mot en japansk krysser som lå i dekning 
ved Singapore og derved den nesten 
ukjente krigen som også ble utkjempet 
under vann. 

John Bevan, blant annet kjent for å ha 
utvidet grensene for virkelig dyp dykking, 
praktisk bruk av blandingsgass osv. og 
siden for sin tid hos Comex, fulgte deretter. 
Hans foredrag dreide seg om virksomheten 
til The Liverpool and Glasgow Salvage 
Association i første del av det tyvende år
hundret. Selskapet gjennomførte en rekke 
oppsiktsvekkende bergingsoperasjoner, til 
dels på dypt vann. 

Siste mann ut var John Towse, som 
avrundet karrieren som leder for Alverstoke 
Human and Animal Chamber facilities, 
Royal Navy's forsknings og laboratoriekom
pleks like utenfor Portsmouth. Han er i dag 
pensjonist. Hans foredrag trakk opp enkel
te aspekter ved den dykkerfysiologiske og 
medisinske utvikling vi har bak oss det 
siste hundreåret. 

Årsmøtet ble rundet av med en stor 
festmiddag i museets praktfulle lokaler nede 
ved kaikantene. Foreningens styre og æres
gjester ble benket ved et gedigent langbord 
mens resten av gjestene ble plassert ved 
mindre runde bord. Maten og den øvrige 
traktering var gedigen og middagen varte ut 
i de små timer. 

For den spesielt interesserte kan det 
anbefales å starte med www. thehds. com 
(fhe Historical Diving Society egne web
sider.) Nevnes må også utstillingen som ble 
holdt i forbindelse med årsmøtet og hvor 
det ble presentert en meget rik litteratur om 
dykkerhistorie og maritim historie i det 
hele. • 
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Undervannskrigere 
En augustnau i 1943 smalt det under bunnen av det norske tankskipet "Thorshovdi" på havnen i 
Gibraltar. Ti-tusen tonneren var sammen med to engelske skip bliu angrepet av såkalte 
menneske-torpedoer. En italiensk oppfinnelse som ble videreutviklet av den engelske marine og 
som gav støtet til oppreuelsen av Jroskemannsavdelinger i militær sammenheng. 

Vidar Fondevik, NUI AS 

Oppstarten 
Krigen med de "levende torpedoene" begynte egentlig den 19. 
september i 1941. Da ble den engelske tankeren "Denbydale" 
sprengt i Gibraltar. En havn som til da var blitt regnet som en 
av verdens sikreste. Fra samme dag av begynte britisk etter
retning å ta ryktene de hadde hørt om italienske froskemenn 
på alvor. 

To italienske ingeniører fra marinen hadde seks år tidligere 
begynt på tegningene av det som skulle bli et av krigens dris
tigste våpen. Løytnantene Tesei og Toschi begynte uttest
ingen av prototypene sine på havnen i La Spezia i desember 
1936. Den såkalte H-gruppen av froskemenn begynte samtidig 
å ta form. 

Italienerne hadde også utviklet metoder for å feste små 
ladninger direkte til skroget ved hjelp av magneter. "Gamma"
gruppen hadde spesialisert seg på nattoperasjoner i nøytrale 
havner. Med tettsittende gummidrakter svømte de fra land og 
festet "limpets" til skroget- sprengladninger som siden deto
nerte i åpent hav ved hjelp av en propellmekanisme med tids
forsinkelse. 

I november 1940 ble det forsøkt utført et dristig angrep 
mot engelske skip i Gibraltar. Torpedolignende undervanns
farkoster ble fraktet nær målet på dekket av ubåten "Seire". 
Derfra ble de bemannet av to froskemenn på hver farkost som 
tok seg videre frem alene. Dette første forsøket mislyktes på 
grunn av teknisk feil på utstyret. Farkostene ble derfor etter
latt på havbunnen og angrepet avblåst. Året etter ble Malta 
havn forsøkt sabotert, men igjen mislyktes italienerne. Her 
ble de fleste froskemennene drept. 

Mennesketorpedoene var sju meter lange og en halv meter 
i diameter. De ble drevet av lydløse elektriske motorer som ga 
farkosten en fart på tre knop og en aksjonsradius på 15 kilo-

En italiensk ''Maiale" har festet sin dødbringende last. 
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De første froskemenn. 

meter. Stridshodet som var avtakbart inneholdt 300 kg sprengstoff 
som var festet foran og kunne frigjøres. Dybden ble kontrollert ved 
hjelp av trykkluft. To mann med tettsittende gummidrakter og oksy
genapparater satt overskrevs og pustet i egne lukkete oksygenappa
rater. Farkosten hadde fatt kallenavnet "gris"- en upålitelig følge
svenn. 

En av de operasjonene som rager høyest på listen over de italien
ske froskemenn enes bragder ble betegnet som et enestående eksem
pel på mot og oppfinnsomhet av selveste Winston Churchill. Kaptein
løytnanten Luigi Du rand de la Penne ledet en gruppe på seks mann i 
et direkte angrep mot britiske marinefartøyer som hadde søkt tilflukt 
i havnen i Alexandria. Oppgaven var å senke de to slagskipene brit
ene hadde igjen i sin Middelhavsflåte etter tapene ved Taranto og 
Matapan. I midten av desember 1941la "Seire" ut fra Leros mot Egypt. 

Hodene stakk så vidt over vann der de nærmet seg Ras el-T in 
fyrtårnet ved innløpet til Alexandria. Målet var slagskipene HMS 
"Valiant", HMS "Queen Elizabeth" samt en marinetankbåt. De dykket 

DYKKENYTT NR 1 2002 



ikke før risikoen for å bli oppdaget ble over
hengende. Etter å ha lurt seg inn bak sperr
ingene ved å følge skip på vei inn, tok de 
peilinger mot hver sine mål. Under målet 
blåste de ballasttankene og steg opp under 
bunnen båten. Meningen var å feste liner fra 
stridshodet til slingrekjølene slik at lad
ningen ble hengende midt under båten. 
Fra da av hadde de et par timer å komme 
seg i sikkerhet på. Etter planen skulle de 
svømme til land, stjele en fiskebåt og møte 
en italiensk ubåt noen dager senere. 

Det gikk ikke helt etter planen. Etter 
mange strabaser ble alle de seks froske
mennene tatt til fange - men oppgaven var 
fullført. Det var sprengt hull i slagskipene, 

Jan Fraser på HDS årskonferansen i Liverpool i fjor. 
Han mottok Victoria-korset for sin innsats mot den japan

ske krysseren 'Takao" i Singapor 1945 som 'X-Craft" sjef 
(Foto: Børre Børretzen.) 
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Over: 
En engelsk "Chariot". 

Draktene var av typen 
"Staden·: en videreutvik
ling av "Davis"-utstyret, 
som også ble kalt for 
"Glam my death suit". 

Til venstre: 
'X-C raft" eller dvergubåter 

som de også ble kalt. 

men de ble stående på bunn uten å kantre. Og selv om italiensk etten·et
ning ved hjelp av luftfoto kunne fastslå at skipene var satt ut av spill ville 
likevel ikke Mussolini høre på sine eksperter. Han erklæne kon og godt 
at skipene var uskadde. Forsyningsskip som kunne ha forsynt hardt 
tiltrengte tyske og italienske tropper i Nord-Afrika med forsyninger ble 
derfor liggende i havn. 

Engelskmennene våkner 
Engelskmennene var nå blitt oppmerksom på den nye faren under vann. 
I Gibraltar ble frivillige mannskaper opplæn i bruken av Davis dykkeap
parat under ledelse av løytnantene Baily og Crabb for å kunne angripe 
eventuelle sabotører under vann og for å desarmere sprengladninger 
under båtene. Davis-apparatene var apparater beregnet for unnslipning 
fra ubåt og var det eneste engelskmennene hadde på dette tidspunkt, 
utenom hjelmdykkerutstyr. 

Etter at britene hadde skjønt at italienerne hadde funnet på noe 
smalt startet de selv opp med å utvikle dvergubåter. I juni 1942 hadde 
de klar den første "Chariot" - en levende torpedo som var en kopi av 
italienernes, to-manns, av typen "Maiale". Den hadde engelskmennene 
klan å berge etter at den ble forlatt utenfor havnen i Gibraltar. 

Men det var først etter Italias fredsslutning med de alliene i 1943 at 
engelskmennene fikk tilgang på alle italienernes utstyrshemmeligheter. 
De la Penne ble frigitt og sammen med andre italienere gikk de med i 
krigen på de allienes side. Men det var også på grunn av utstyr engelsk
mennene fant om bord i tankbåten "Oiterra". Etter krigsutbruddet lå 
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SCAN runder 30 år 
Tar markedsandeler, men passer på kjerneverdiene. 

To unge menn utveksler faste håndtrykk 
på Rica Klubben Hote! i Tønsberg. Aret 

er 1972, og personene er Per Bråthen og 
Paul Hagen. De er blitt enige om å starte 

·Sean Dykk, som skal operere på det skandi-
naviske markedet. 

Hvmvidt de to grunderne foretok et 
aldri så lite dyppdykk i glasset for å feire sitt 
nye fll11la senere på kvelden, skal være 
usagt. Vi kan bare konstatere at Sean Dykk 
AS i dag, 30 år etter, lever i beste velgående. 
De siste årene har ftrmaet, som nå har 13 
ansatte, økt sine markedsandeler betydelig. Ringsjø Verken, Skåne 1974. lnntaksledning i tre. 400 m lang, ø 1200 mm 

Hovedkontoret ble flyttet til Tønsberg i 
2(XX), og vi har installert oss i velegnede 
lokaler ved sjøen på Jarlsø industriområde, 
forteller Dag Eriksen, som har vætt eier og 
daglig leder siden 1998. Oslo-kontoret er nå 

avdelingskontor. 

Viktige kjerneverdier 
- Det hender en 30-åring tar mye pepper. 

Per Bråthen og Dag R. Eriksen. 

Hydro Hovedkontor, Vækerø 2001. Inntak-og utslippsledning, ø 500 og 400 mm. 
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Hvordan er det med Sean Dykk? 
- Tvert imot opplever vi å ta masse gode 

tilbakemeldinger, både på jobbene vi gjør og 
ftrmaets historikk. Vi har satt positive spor 
etter oss, og legger stor vekt på å ta vare på 
de kjerneverdiene som har ligget i ftrmaet 
siden starten. 
- Hvilke verdier er viktige for dere? 
- Spør heller hva som er viktig for kun-

den. Vår erfaring er at tilfredse, dyktige 
medarbeidere gir fornøyde kunder. Derfor 
legger vi vekt på at det skal være godt å 
jobbe i Sean Dykk. Man skal glede seg til å 
gå på jobben. 

Sentral godkjenning 
Hva blir prioritert i ftrmaet 
- Sean Dykk har sentral godkjenning, og 

prioriterer kvalitetssikring og HMS. Vi leg
ger og stor vekt på å ha et system som fun
gerer ute i felten. Dokumentasjonen skal 
være god både før, under og etter et opp
drag -og den skal være enkel å ftnne frem i. 
- Ser du stor forskjell i virksomheten før 

og nå? 
- Mens aktivitetene i 70-årene stort sett 

foregikk i Sverige, er Norge nå blitt hoved
marked. Oppdragene kan være legging av 
sjøledning, ulike typer av undervannsar
beid, inspeksjon, sveising osv. Vi er alltid 
på utkikk etter nye markedsmuligheter 
innenfor det vi deftnerer som vår kjernevirk
somhet, sier Dag Eriksen. Men samtidig 
fokuserer vi stadig på å bli bedre på det vi 
gjør. Å se kjente problemstillinger fra nye 
synsvinkler kan føre til enda bedre løsnin
ger, avslutter Dag Eriksen. 

30-årsjubileet feires 21. juni på Rica 
Klubben Hote! i Tønsberg, samme sted som 
grunderne satt da de ble enige om å starte 
Sean Dykk. - Vi gratulerer! • 
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NBUs dykkestatistikk 
Tradisjonen tro bringer Dykkenytt NBUs statistikk fra foregående år. Det 
er alltid fristende å prøve å lese tendenser ut av statistikken, spesielt 
når det svinger i den retning man på forhånd tror det skal. Det store 
spørsmålet er om de endringene man synes man ser over tid, er tilfeldig
heter eller tendenser. Såkalte tendenser hør nok tas med en "klype salt". 

Ame-Johan Arntzen, NBU 

Hvorfor statistikk 
NBUs statistikk omfatter kun medlemsbe
driftenes aktivitet, og utgjør kanskje rundt 
30 % av innaskjærs yrkesmessig dykking. 
Tallet er basert på ren "synsing". Nøyaktig 
hvor stor andelen er får vi neppe vite. Sett 
fra et nasjonalt behov for statistiske opplys
ninger har det derfor neppe noen stor inter
esse. Man kan derfor lett stille spørsmålet 
om nytten av en statistikk, som kun omfat
ter en ukjent del av landets total virksom
het på dette området. 

Mye tyder likevel på at denne statistik
ken har en viss interesse, ikke minst fordi 
denne er det eneste som er tilgjengelig for 
denne type dykkevirksomhet. De offentlige 
organer som burde vite noe om omfanget 
har imidlertid intet å vise til. Den oversikten 
dette gir over medlemsbedriftenes virksom
het vil bidra positivt for NBU som organi
sasjon. Det betyr at selv om en det statis
tiske materiale kun dekker en begrenset 
del av landets samlede innaskjærs dykke-

SCUBA 

Slange-
58,6 42,o 43,1 38,o 48,7 58,4 s8,4 dykker

utstyr 

Fig. l. Prosentvis timefordeling 
etter utstyr 
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Hjem 

virksomhet vil statistikken likevel forsvare 
sin plass. 

Tendenser eller tilfeldigheter 
De fleste som arbeider med statistikk er 
opptatt av å finne tendenser i utviklingen fra 
år til år. Kanskje fmner man et tilsynelaten
de klart mønster, og tolker dette som en 
tendens. Men så viser det seg at i de etter
følgende år går resultatene i stikk motsatt 
retning- hva skal man da si? la oss ta et 
konkret eksempel som gjelder statistikken 
for overflatedekompresjon. Her har tenden
sen vært jevnt synkende. Det prosentvise 
timetallet for dykking med overflatedekom
presjon i forhold til total dykketid, har fra 
1994 til2000 vist følgende utvikling: 27, 11, 
8, 8, l, og 2 %. Med andre ord en tilsyne
latende klar synkende tendens. Men hva 
skjedde i fjor - jo da fikk vi plutselig et 
hopp til23,3 %. 

Uforståelig? - nei egentlig ikke. Over
flatedekompresjon i større målestokk 
drives kun av et fåtall firmaer. Hvor stor del 
av dykkingen som fra år til år blir utført som 
overflatedekompresjon er også meget varia-

i l 

li 

belt. og vil i stor grad være gitt ut fra de 
jobbene som skal utføres. Da den bedriften 
som hadde stått for størstedelen av over
flatedekompresjonen gikk ut sank andelen 
naturlig nok fra 8 til l %. To nye bedrifter 
som nå kom til er begge aktive når det 
gjelder overflatedekompresjon. Dermed 
hoppet, som tidligere nevnt, andelen opp i 
23,3 %. Ta derfor de såkalte tendenser i 
årsstatistikkene med en god "klype salt". 
De er nok som oftest tilfeldigheter. 

Dykketid i snitt pr dykker 
Antall timer dykketid i året pr dykker i 
gjennomsnitt er også et tall som har vist en 
synkende tendens. Om dette også skyldes 
tilfeldigheter skal være usagt. Generelt sett 
er jo tendensen at stadig mer av jobben 
gjøres på eller fra overflaten. Men et tidsrom 
på sju år er kanskje for kort tid til at dette 
vil gi klare utslag på gjennomsnittlig dykke
tid i året. 

' 
300 

250 

200 

--~L~n-~C:~~~~~~o!_s_a_r12~i9~-~~~-~~~~~r~~ ~~.?-~~~~ - 150 

l i 

il 
100 

50 

il Rn n 
Fig. 2. Gjennomsnittlig antall dykketimer pr. dykker pr år 

i hver av de 22 NBU bedriftene i 2001. 
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Krisemestring 
Krisemestring, krisehåndtering og kriseledelse er begreper man stadig oftere kommer over i 
media. De er ment å dekke den totale håndtering av en krise/katastrofe hvor både pårørende
håndtering, mediahåndtering og strategiske vurderinger med hensyn til bedriftens omdømme 
taes med i tillegg til de operative tiltak. Etter Sleipner og Åstadulykkene her til lands og Twin 
Tower og Milano katastrofene i fjor er det blitt en forventning både i opinionen og i media at 
norsk industri bar et bevisst forhold til dette; at de har et realistisk syn på hva som kan skje 
(avklart "Definerte Fare- og Ulykkessituasjoner'?, har gjort kompenserende tiltak for å forhindre 
at det skjer, og ikke minst har en beredskap og tilstrekkelig fokus gjennom trening i forhold til den 
restrisiko som alltid vil ligge der. Ingen industri kan ha et overfladisk forhold til dette, heller ikke 
dykkeindustrien. Med utgangspunkt i et historisk eksempel skal jeg gjennomgå de aspekter man 
må ta med i vurderingen når det gjelder krisemestring i forbindelse med en ulykke på en 
dykkeinstallasjon. 

Ragnar J. Værnes, Nutec AS 

Det var en romjul på slutten av åttitallet. 
Vi var hos mine svigerforeldre i Trond

heim. Plutselig far jeg en telefon fra en 
kollega på Nutec som ber meg komme ned 
til CCB på Sotra så snart som mulig. Regalia 
var på vei inn. Hva hadde skjedd? 

Regalia hadde ligget nær opptil Gullfaks 
Bi fomindelse med en tie-in operasjon. To 
dykkere var nede på havbunnen i et sveise
habitat da det plutselig oppstod brann i 
maskinrommet på Regalia. Regalia mistet 
manøvreringskontroll og begynte å drive 
ukontrollert mot Gullfaks B. Umbilicalen til 
sveisehabitatet måtte kuttes. Like før den 
store katastrofen kunne inntrådt fikk man 
sleper om bord. 

Nå måtte dykkerne reddes. Selv om de 
hadde nok av oksygenflasker koblet til 

habitatet ville de kunne fryse i hjel i løpet av 
døgnet på grunn av heliumets store varme
ledningsevne. Hvor var nærmeste dykke
skip? Det nærmeste på norsk sokkel lå mer 
enn 12 timer borte. Men det var tilfeldigvis 
et dykkeskip rett over på engelsk sokkel. 
Dykkerne ble reddet i løpet av 6-7 timer, 
noe nedkjølt men ellers i god form. 

Hva møtte meg når jeg kom om bord i 
Regalia? Dykkerne var ikke "traumatiserte". 
De visste om dykkeskipet på engelsk sek
tor, de forholdt seg til standard nødprose
dyrer og "visste" at de ville bli reddet før 
hypotermien tok dem. Her var tydeligvis 
ikke noe for meg å gjøre, jeg kunne dra til
bake til Trondheim. Men så var det tilfeldig
vis en fra den maritime besetning som ba 
meg ta kontakt med fartøysjef fordi det kan
skje var noen av det maritime mannskapet 
som hadde behov for oppfølging. Dette ble 
gjort, jeg inntok "sykestua" og invitasjon til 

Piper Alfa. (Foto: Ritchie fra Lowland Cavalier.) 
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å møte opp ble annonsert. 
Nå kom det folk som fortalte om sjokk

artede opplevelser. Dekksmannskapet 
hadde en periode vært overbevist om at 
Regalia ville kollidere med Gullfaks B, og vi 
ville kunne fått Nordsjøens største kata
strofe. Etter ansiktsuttrykkene hos noen 
av de Gullfaks B ansatte ("jeg så kviten i aua 
på dem'') var det tydelig at de tenkte det 
samme. I tillegg var dekket på Regalia 
begynt å bule opp på grunn av varmen fra 
maskinrommet. Og på dekket stod det 
flere racks med oksygenflasker ... 

Tre av det svenske dekksmannskapet 
var så traumatisert at jeg måtte kontakte 
deres lokale helsevesen for å se til at de ble 
fulgt opp hjemme. 

Dette skjedde for omtrent 15 år siden. 
På den tiden hadde man ikke begrepet 
kriseledelse, noe som skulle indikere at der 
var et klart linje;ledelsesansvar for å ha 
prosedyrer og kunnskap på dette. Det å 
kontakte en psykolog for debrief av mulig 
traumatiserte var helt nytt, og jeg hadde 
allerede vært involvert i forbindelse med 
andre alvorlige ulykker. Men i forhold til 
dagens krav og forventninger til kriseledelse 
/-mestring i kommandolinjen kan man la et 
inntrykk av at denne hendelsen ikke ble 
taklet adekvat. 

Hva ligger så i begrepet krisemestring/ 
kriseledelse, og hva må være "på plass" for 
at et selskap og den operative leder skal 
komme ut av krisen med både ære og om
dømme i behold: At man ikke blir saksøkt 
av arbeidstaker, pårørende eller myndighe
ter eller at media sørger for at bedriften 
og/eller den operativt ansvarlige blir så 
negativt eksponert at man bare må kaste 
inn håndkleet. 

Folk flest har en intuitiv oppfatning av 
hva kriseledelse innebærer, særlig når det 
forbindes med alvorlige ulykker. Begrepet 
kan for øvrig benyttes både om ledelse i 
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konkurranseutsatte bedrifter og om ledelse 
i livsfarlige nødsituasjoner. Videre kan be
grepet vinkles så vel fra lederens synspunkt 
som fra de ansattes synspunkt, eller som en 
samlebetegnelse på begge deler. Det kan 
også illustrere en konkret handling som 
utføres av en leder, f.eks . å beordre evakue
ring av en plattform. Eller det kan beskrive 
et psykologisk fenomen, f.eks. de mentale 
prosesser som tar en leder til å oppleve 
situasjonen som så faretruende at han beor
drer evakuering. Dette illustrerer at krise
ledelse ikke er et entydig begrep, men kan 
defineres på mange forskjellige måter. Her 
skal vi definere kriseledelse som et psykolo
gisk fenomen, sett fra lederens synspunkt 
når en krisesituasjon oppstår. Det rettes 
dermed fokus mot mentale prosesser og 
beslutningstaking, men det er flere aspekter 
enn de rent mentale som påvirker beslut
ningstakingen i en krisesituasjon. I vår 
begrepsavklaring vil vi trekke frem følgende 
aspekter som egenskaper ved lederen, 
stressfaktorens rolle, beslutningsstra
tegier og teamfungering. 

Takling av en krise hvor både liv, miljø, 
installasjon og omdømme står på spill kre
ver tydelig ledelse på ethvert nivå. På ope
rativt nivå om bord hvor man skal redde 
liv og fartøy, på taktisk nivå hos opera
sjonsledelse på land som skal ta seg av 
pårørende, media og myndigheter, samt 
bidra med ekstra ressurser, og på strate
gisk nivå hos toppledelsen som skal ta 
seg av eiere og mulige langtidsaspekter. For 
alle nivå av kriseledelse er der klassiske fel
ler og beste-praksis handlinger som er felles . 

Som leder, og da spesielt når en krise
situasjon oppstår, ønsker man en psykisk 
sterk og pålitelig person som mestrer akutt 
stress og kan lede teamet med en stø hånd. 
Vanligvis tenker man seg at desto mer mo
dig og tøff en person er, desto mer skal det 
til før vedkommende blir redd, og ikke 
mestrer en krisesituasjon. En leder skal 
være av kategorien «the right stuff», det vil si 
en person som innehar en bestemt kompe
tanse og et bestemt sett av karaktertrekk. 
De formelle seleksjonskriterier som brukes 
til utvelgelse av ledere til slike stillinger bør 
være de samme på tvers av yrkeskategorier. 
Seleksjonskriteriene baserer seg generelt på 
tekniske/ profesjonsmessige kvalifikasjo
ner, tidligere erfaring fra ledelse, samt 
demonstrert evne til å lede og kontrollere 
nødsituasjoner (virkelige og/eller simulerte). 

Det er imidlertid ikke sikkert at den 
lederen man velger ut i henhold til selek
sjonskriteriene fungerer tilfredsstillende i en 
krisesituasjon, fordi man på forhånd ikke 
vet hvilken effekt stress har på vedkommen
de. Da den enkeltes erfaringsbakgrunn er 
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unik og individuell, vil også måten å takle 
stress på være av individuell karakter. Ifølge 
stressforskning vil individet aktivere for
svarsmekanismer når en kommer opp i 
potensielt truende situasjoner. En leder 
med sterkt forsvar antas å fungere dårligere 
under stress enn en med lavere forsvar fordi 
han er dårligere i stand til å prosessere 
informasjon uten å feilvurdere. Dersom 
forsvaret er for sterkt, vil man ha en tendens 
til å fornekte eller «ufarliggjøre>> signaler om 
fare, og ikke se realistisk nok på dem eller ta 
dem alvorlig nok. I noen tilfeller har det 
skjedd at lederen fikk totalt jernteppe og 
ikke fungerte i det hele tatt. Hva gjør man 
da? 

En av de viktigste komponentene i 
effektiv kriseledelse, er lederens evne til 
beslutningstaking. Innenfor tradisjo
nelle teorier beskriver man beslutningsta
king som en prosess der man analyserer seg 
frem til den beste beslutning ved å vurdere 
flere løsningsmuligheter. En akutt krise
situasjon er derimot karakterisert av at man 
ikke har god tid, handlingen må skje under 
stort tidspress, situasjonen kan være i 
konstant forandring, uoversiktlig og med 
uklare mål, informasjonen kan være mangel
full og forvirrende, og konsekvensene av 
beslutningene innebærer høy risiko og kan 
være fatale. Hvordan skjer beslutningsta
king under slike forhold? 

Da må man på forhånd ha avklart roller 
og trent på gode teknikker som gjør at man 
som leder og team ikke faller i de klassiske 
beslutningsfellene som: 
• Har ikke det store bildet - tar mentalt 

tunnellsyn. 
• Har en "vent og se" holdning- vurderer 

ikke "worst case" og kalibrerer det mot 

teamet. 
• Har ikke en "overkill" holdning i forhold 

til ressurser. 
• Har ikke definert "Point-of-no-retum". 
• Klarer ikke å gå fra "manager made" til 

"commander made". 
• Kommer på etterskudd når det gjelder 

informasjon. 
• Uklare ansvars- og myndighetsforhold 

som ikke er oppdaget pga manglende 
trening. 

• Klarer ikke å refokusere når situasjonen 
endrer seg. 

• Blir hemmet av "cover-your-ass" hold
ning når den "riktige løsning" ikke er 
gitt. 
Kunnskap om og trening på snubletrå

dene og beste-praksis i kriseledelse fører 
ikke bare til en bedre håndtering i den akut
te fasen, men forebygger også for seneffekter 
hos de involverte. Studier har vist at en av 
tre kan ta seneffekter etter å ha vært invol
vert i en alvorlig hendelse, seneffekter som 
kan redusere livskvalitet og i verste tilfeller 
føre til sykdom og uførhet ("Posttraumatisk 
Stress Syndrom"). Trening på sannsynlige 
scenarier med utgangspunkt i kunnskap 
om stressreaksjoner og proaktive teknikker 
gir med andre ord en mental beredskap 
som er med på å redusere sannsynligheten 
for slike ettereffekter. 

En god kriseleder skal lede teamet og 
sikre at alle utfører sine oppgaver. Dette 
innebærer blant annet å passe på at alle 
deler den samme forståelsen for situasjonen 
og dermed jobber med samme plan mot 
samme mål. Sviktende teamarbeid har 
vist seg å være årsak til mange alvorlige ulyk
ker, både innen industri, forsvar og luftfart. 
Ved analyse av granskningsrapporter er det 
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identifisert tre hovedproblemer som lett 
kan oppstå når teamarbeidet svikter: 
• Hvis rollene til de involverte ikke er klart 

nok definert, kan dette medføre at ikke 
alle oppgavene i nødsituasjonen blir 
ivaretatt. 

• Manglende koordinering av oppgaver 
mellom teammedlemmene kan resultere 
i at målet ikke blir nådd. 

• Hvis det oppstår problemer med 
kommunikasjonen, kan dette resultere i 
misforståelser og dermed inadekvate 
handlinger. 
God kriseledelse er derfor en kombina

sjon av tydelig ledelse kombinert med dele
gering og teamutnyttelse. En kunnskapsrik 
og utålmodig leder vil lett kunne pasifisere 
sitt team ved å ta alle beslutninger selv når 
situasjonen er relativt oversiktlig. Når så 

situasjonen blir så komplisert at det er 
umulig for en person å ha alle trådene uten 
å gå i mental overmetning vil ikke teamet 
være i stand til å komme med konstruktive 
ideer og tiltak. God teamfungering er derfor 
en kombinasjon av klare fokus fra leder 
som blir fulgt opp av proaktive aksjoner fra 
det enkelte teammedlem. Tydelig (krise-) 
ledelse er det motsatte av detaljstyring! 

Jeg har her forsøkt å gi en kortfattet 
oversikt over de viktigste aspektene ved 
krisemestring og kriseledelse. Er dette rele
vant for dykking? Ja, selvsagt - Et hvert 
dykkerfirma/dykkeselskap må ha et bevisst 
forhold til dette. Hvis ikke, kan både liv og 
firma gå tapt. De mest klassiske fellene av 
alle er "Dette skjer ikke oss" og "Vi tar det 
som det kommer". Men ved det indikerer 
jeg ikke at man skal gå rundt å være bekym-

ret hele tiden. Beredskapspendelen skal 
verken være i "overconfidens modus" eller i 
"hypokonder modus". Den skal oscillere 
lett mellom trygghet (vi stoler på perso
nellet, prosedyrene og systemene) og 
årvåkenhet (alt kan skje) .. 

I den forbindelse vil jeg avslutte med et 
eksempel på at man ikke skal bekjempe 
scenariene men ha en ydmykhet for at alt 
kan skje: Den 11 september i fjor satt jeg 
hele ettermiddagen og fulgte med på CNN 
fra New York. Litt ut på kvelden ble Tom 
Clancy, forfatteren av flere katastrofethrillere 
intervjuet. Han sa følgende: "Hvis jeg hadde 
sendt inn et manus til min forlegger med et 
innhold tilsvarende hva som har skjedd her 
i dag ville jeg fått det i retur med en kort 
kommentar: Dette er for fantastisk , jeg kan 
ikke akseptere det". • 

FAG DYKKING 
VANN & AVLØPSLEDNINGER 

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

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

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

SKIP & RIGGER 

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

IMCLlDIVING~ 
UNDERWATER INSPECTION, MAINTENANCE AND CONSTRUCTION 

Postboks 116 Sandviken, 5812 Bergen 
Telefon 55 36 34 34 • Telefax 55 36 34 35 • E-post: imc @c2i.net 
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Redningssytemer for ubåter 
Tom Eriksen, BennexAS 

Etter at Kursk forliste I Barentshavet har 
fokus vært satt på ubåtredning. Innen

for Nato har USA, Italia og England systemer 
for å assistere ubåter som av en eller annen 
grunn blir liggende på havbunnen. Disse 
systemene er gamle og modne for utskift
ning. Det engelske systemet var det som 
ble mobilisert fra Norge ombord på et far
tøy. Fra Stolt Seaway for å assistere Kursk. 
Vel og merke etter at russerne hadde for
søkt med egne midler, men uten å lykkes. 

Både det amerikanske systemet DSRV 
(Deep Submerged Rescue Vehicle) og det 
engelske LR 5 er i ferd med å gå ut på dato. 
Amerikanerne har startet å bygge sitt nye 
system, SRDRS, "Submarine Rescue, Diving 
and Recompression System". Meningen er 
at systemet skal være i tjeneste i løpet av 
2004. Det faktum at de redningssystemene i 
Nato som har base i Europa er i ferd med å 
bli utrangerte på gnmn av høy alder har 
medført at flere nasjoner har bestemt seg for 
å bygge et europeisk redningssystem. En 
arbeidsgruppe ble nedsatt i 1990. Det resul
terte i en prosjektgruppe i 1994 som skulle 
gjøre en forstudie for et europeisk system. 
Opprinnelig var Frankrike, Italia, Norge, 
England og USA med på studien for et 
"NATO Submarine Rescue System", NSRS. 
Gruppen leverte sin innstilling i 1999 og USA 
og Italia konkluderte samtidig med at deres 
krav til ubåtredning ville bli oppnådd gjen
nom egne løsninger. Resultatet var at pro
sjektet i dag er sponset av Norge, Frankrike, 
Tyrkia og England som har prosjektledel
sen. Prosjektet skal tildele kontrakt for 
bygging av NSRS i løpet av inneværende år. I 
tillegg skal driften av systemet settes ut på 
anbud for perioder av 5 år av gangen. Syste
met vil få base i et av detagerlandene. 

Til i dag har prosjektet vært presenten 
for industrien i deltagerlandene ved to anle
dninger. Det har imidlenid væn svært liten 
interesse fra norsk industri, så langt er det 
kun NUI og BENNEX Transmark Norge AS, 
som har deltatt på disse presentasjonene. 
Før sommeren er det planen at prosjektet 
skal utpeke de bedrifter som får bli med 
videre. 

Ved siden av Nato har Svenske marine 
bygget sitt eget redningssystem for sin flåte 
med ubåter. Dette har væn et nasjonalt 
krav som selvstendig nasjon, som ikke er 
tilknyttet forsvarsallianser. Systemet består 
av fanøyet Belos, redningsfarkosten URF, 
"UbåtRedningFarkost". URF er en farkost 

DYKKENYTT NR 1 2002 

ROV med "garasje" som kveiler kablen. 

som kan gå ned til460 meters dyp. Der kan 
den koble seg til en havaren ubåt og over
føre mannskapet. URF kan ta ombord 35 
personer fra en strandet ubåt. 

Som regel opererer URF sammen med 
Belos, men kan transporteres på land enten 
landevegen eller med jernbane. Den vil da ta 
seg ut til en havarist enten ved egen drift 
eller et annet modetfanøy. URF kan også 
brukes mot andre lands ubåter da tilkob
ling mot lukene til flere lands ubåter er stan
dardisene. 

Belos var opptinnelig et sivilt dykketfar
tøy som opererte på oljefelt verden rundt. 
Etter at Svenske marine kjøpte henne er 
hun ombygget og tilpasset ubåtredning. 
Det være seg som moderfartøy for URF eller 
som et avansert dykkerfartøy spesielt for 
dykking rettet mot ubåtredning. En samar
beidsavtale med Norge og Danmark gjør at 
Svenske marine skal kunne gi bistand til 
oss ved ubåthavari. . 

I år vil den svenske marine forbedre 
redningssystemet ved å sette ombord en 
observasjons ROV. Denne ROVen er en av 
fire som den Svenske Marine anskaffer gjen
nom BENNEX Transmark Norge AS. Selve 
ROVen er bygget av en annen Bergensbe
drift, Argus, som bygger elektrisk drevne 
ROVer. Meningen er at den skal være om 

bord på Belos som en støtte til de oppga
vene fartøyet har i forbindelse med ubåt
redning. 

For øvrig skal det tillegg leveres u·e helt 
make ROVer til marinen. Det ene systemet 
har A-ramme og vinsj. Det er et system som 
skal kunne transporteres og opereres som 
et frittstående system. Denne ROVen og 
Belos ROV en har dessuten en garasje(TMS) 
for ROV en. Her har Ingenium bidratt med å 
utvikle et system som kveiler kabelen i ste
det for den tradisjonelle vinsjen som spoler 
kabel inn på en trommel. Dermed slipper 
en slepering og tilhørende termineringer. 
De to siste ROVene leveres uten vinsj for 
lettere å kunne tas ombord på alle typer 
fartøy. ROVene skal leveres i løpet av 2002. 

ROVene vil være små observasjons
ROV- er. De skal ha to manipulatorer hver 
slik at de kan gjøre lettere arbeidsoppgaver 
under vann. Farkostene er designet for 
1000 meters dyp og skal være fullt operative 
i utgangen av 2002. Små ROVer som disse 
skal som nå leveres til den Svenske Marine 
vil i svært mange sammenhenger være et 
viktig støtteelement for dykkere ved opp
drag under vann- det være seg berging eller 
søk. Her har svenskene også tydeligvis sett 
at dykker og ROV oftere vil utfylle hverandre 
roller enn å konkurrere. • 
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Dykkeseminaret 2002 
Et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransje. 

NUI internasjonale Dykkeseminar arrangeres i år for femtende 
gang. Den 19. og 20. november på Quality Hotel Edvard Grieg, 

Sandsliåsen 50 - bare 4 kilometer fra Flesland flyplass. 
Sett av dagene i kalenderen nå! 

Årets seminar består av 4 sesjoner: 

Sesjon 1: Fremtidens dykking 

Sesjon 2. FoU/Dykkemedisin 
Alle inviteres herved til innsendelse 
av frie foredrag. 

Sesjon 3: Utdanning 

Sesjon 4: Rammebetingelser 

Foredragene presenteres på en lettfattelig 
og populærvitenskapelig måte. Vi vil i år ha 
flere internasjonale foredragsholdere og 
håper på stot internasjonal deltagelse. 

Vi tilbyr simultanoversetting fra norsk til 
engelsk. 

Vi sender ut fullstendig program og 
påmelding i september. 

Ved spørsmål kan Anne Gurd Lindrup, 
agl@nui.no eller Torill Sage, tos@niu.no 
kontaktes. Vi kan også kontaktes på 
telefon: 55 94 28 00. 

Etter hvert som programmet tar form blir 
det lagt ut på hjemmesiden: 
http:/ /www .nui .no 

Håper vi sees i november! 
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John Arne Ask, Oljedirektoratet 

Dykkeaktivitet. 
Dykkeaktiviteten i 2001 var en del 
høyere enn i det foregående år. 

Aktiviteten for overflateorientert 
dykking har kun utgjort en liten del av 
den totale dykkeaktiviteten de senere 
årene. 

Ved metningsdykking i 2001 ble det 
gjennomført 650 klokkeløp med til 
sammen omtrent 73 000 manntimer i 
metning. Denne dykkeaktiviteten har i 
hovedsak bestått i konstruksjonsarbeid 
der Hydro, Phillips , Statoil og Total
Finaelf har vært operatører. 
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l Kun trykkfallssyke 

ODs dykkeaktivitet og 
skadeoversikt for 2001 
Oljedirektoratet utarbeider hvert år en rapport over omfanget av 
dykkeaktiviteten, samt hendelser og skader for den virksomheten 
som de er tilsynsmyndighet for. Her inngår både metningsdykking 
og overjlateorientert dykking. Dykkenytt trykker som vanlig utdrag 
av rapporten. 

Skadeoversikt 
Figuren viser antall hendelser under 
metningsdykking rapportert til Olje
direktoratet i forbindelse med dykke
aktiviteten de siste l O år. Hendelsene er 
inndelt i kategoriene tilløp og person
skade. Personskade er her definert som 
et tilfelle som krever medisinsk behand
ling, førstehjelp eller som medfører fra
vær inn i neste 12 timers skift. Tilløp 
er en faresituasjon som under marginalt 
endrede omstendigheter kunne ha ført til 
død eller alvorlig personskade. 

I 2001 ble det rapportert samme 
antall personskader som for 2000. Av 
de 21 rapporterte personskadene ved 

metningsdykking i 2001 , er ingen av 
alvorlig karakter. De fleste (18) er til
knyttet infeksjoner i ytre øregang og 
fotsopp . 

D 

For alvorlige ulykker ved metnings
dykking, som for eksempel trykkfalls
syke, har det vært en betydelig bedring i 
de senere årene. Det har kun vært regi
strert to tilfelle av trykkfallsyke siden 
1991, og ingen de åtte siste årene 

Det ble rapportert tre tilløp til 
ulykke ved metningsdykking i 2001-
sesongen. Den ene dreide seg om vann
inntrenging i hjelmen til dykker som 
befant seg i vannet utenfor klokken. To 
var relatert til brist i kevlarforsterk-
ningen i klokkeumbilical. • 
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l Personskade inkl. trykkfallssyke _..,_ Aktivitetsnivå 

Aktivitet og hendelser ved metningsdykking de siste JO år. 
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11 På havets bunn står skutene .. 
Det er nå en stor utstilling om dykking før og nå på Norsk Sjøfartsmuseum. Noe av bakgrunnen er 
at siden Oslo Undervannsklubb fylte 50 år i 2001, spurte de museet allerde i 2000 om det kunne 
være interesse for å arrangere en utstilling tilsvarende den klubben hadde hatt i forbindelse med 
25 års jubileet. Utstillingsprogrammet for 2001 var imidlertid allerede fastsatt, men museet var 
interessert i at år~ts temautstilling for 2002 skulle vise dykking i alle former før og nå. Dermed 
ble utstillingen 'PA HAVETS BUNN STAR SKUTENE" planlagt, og nå er den her. 

Bjørn Thorsen 

Fredag den 12 april ble den utstillingen 
åpnet av tidligere direktør for NSM, 

Svein Molaug, og med en rekke kjente 
ansikter fra dykkerverdenen tilstede. 
Prosjektleder er OUK medlem og fotograf 
ved museet, Te~e Olsen. Utstillingen har 
fått tre hovedtema: arbeidsdykking, sports
dykking og undervannsarkeologi. 

Fra arbeidsdykkingens område er det 
tatt frem en rekke gamle drakter og utstyr 
komplettert med instruktive skisser og 
bilder fra tidligere tiders operasjoner. Meget 
iøynefallende var "Mårten Triewalds" 
dykkerklokke fra 1728 som Norsk dykke
historisk forening har laget en kopi av. En 
stor, rund og åpen pyramide av stål med en 
ring av blylodd langs kanten nederst. 
Klokken er ikke ferdig i det den mangler 
1uftforsyningsenheten som består av to 
store fat opphengt i et vektarmsystem. 
Skisser viser hvordan det skal bli og en 
video forteller om hvordan tilsvarende ble 
brukt ved bergingsoppdrag for flere hundre 
år siden. 

Midt på gulvet står en panserdrakt og et 
observasjonskammer, hvorav panserdrak
ten ble brukt ved de første dykkene på 
Bli.icher i 50 årene, mens observasjonskam
meret er brukt ved en stor del av de opp
drag skipsopphuggingsfirmaet Høvding 
hadde med skipsvrakene etter krigen. 

En stor del av det utstilte hjelmdykker
utstyret kommer fra arbeidsdykkerfirmaet 
til Stein Stavdahl Paulsen, som gjennom 
mange år har samlet forskjellige hjelmer og 
annet utstyr som er vel egnet til å belyse 
utviklingen. 

Enda klarere kom dette frem i avdelin
gen for sportsdykking hvor spesielt de 
gamle hjemmelagede oksygenapparatene og 
ventiler som ble bygget i begynnelsen av 50 
årene av OUK medlemmer, forteller en histo
rie om pågangsmot og eventyrlyst. Et eget 
monter for kamerakasser, også hjemmela
gede, til alle typer kamera viste at det tidlig 
var stor interesse for fotografering og filming 
under vann. 

30 

Bildet viser bl.a. Mårten Triewalds dykkerklokke fra 1728. 

De norskproduserte KADA svømmeføt
ter og masker har fått en fremtredende plass 
hvor det blir vist utviklingen fra håndlagede 
prototyper og frem til den sorte masken 
som ble benyttet av sjøforsvarets dykkere 
langt inn i 80 årene. 

Av sikkerhetsutstyr finnes bl.a. forløpe
ren til oppstigningsvesten (lifeguard), en 
liten ballong hvor to kullsyrepatroner fylte 
denne med gass. Antagelig løftet den ikke 
stort men tanken var i alle fall god. Med en 
utstilt dokke ikledd det mest moderne ut
styr av alle slag er det enkelt å se at det har 
skjedd en enorm utvikling fra de første 
famlende forsøk som tross all mangel på 
kunnskap var vellykkede, og frem til dagens 
industriprodukter. 

En del av sportsdykkeravdelingen har 
noe informasjon og gjenstander fra de tid
lige forsøk på undervannsarkeologi. Den 
første reelle utgravningen ble foretatt på 

vraket av fregatten "Lossen" som sank ved 
Vesterøyene lille julaften 1717. Denne ble 
gravet ut i 1966 og 67, og arbeidsmetodene 
vises i en instruktiv skisse i storformat. En 
rekke gjenstander fra vraket har fått plass i 
et eget monter. 

Selve undervannsarkeologien blir vist 
gjennom en spesiell utstilling av gjenstander 
fra havneutgravningen ved Skarvøy hvor 
Norsk Sjøfartsmuseum sammen med Far
sund Undervannsklubb gravet i 9 sesonger 
fra 1981 og utover. Mer enn 4lXXl gjenstan
der ble gravet ut, hvorav ca 300 er utstilt i 
montre sortert etter type eller art. 

Med denne utstillingen har alle former 
for dykking i Norge før og nå fått en meget 
fyldig presentasjon. Norsk Sjøfartsmuseum 
bør takkes for dette løftet ved at alle som er 
interessert i hva havet skjuler, besøker 
museet innen l desember, da utstillingen 
tas ned. • 
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• nu1 as 
En viktig ressurs for bedrifter 
som har medarbeidere i yrker 

som setter ekstra krav til 
medisinske, fysiologiske og 

utstyrsmessige forhold. 
Se våre hjemmesider 

www.nui.no 

• Døgnberedskap for evakuering av offshoredykkere i 
norske farvann 

• Kompetanse innen operasjonell- og medisinsk 
dykkeberedskap 

• Forskning relatert til hyperbare problemstillinger 

• Testdykk i eget trykk-kammersystem 

• Konsulentbistand vedrørende dykke- og 
undervannsoperasjoner 

• Testing av komponenter til produksjonsutstyr i 
offshore industrien. 

• Laboratorietjenester: human forskning, hyperbar 
toksikologi, cellekultur studier. Termolaboratorium: 
kulde/stress påkjenning, test av bekledning, etc. 

• Ytelsestester: fysisk og psykisk yteevne hos dykkere 
og annet innsatspersonale 

• Bibliotek-/informasjonstjenester 
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Fondevik, Vidar (H) 

Ø. Florvåg 

5305 Florvåg 

FFU vil arbeide for å: 

Returadresse: 

NUIAS . 
Postboks 23 Ytre Laksevåg 
5848 BERGEN 

• Formidle kunnskaper og erfaring innen fjernstyrte 
undervannsoperasjoner. 

• Skape kontakt mellom utdannelsesinstitusjoner, forskning, 
brukere, operatører, produsenter og offentlige instanser. 

• Holde kontakt med andre aktuelle foreninger. 
• Skape god kontakt innen det undervannsteknologiske miljøet. 

NORSK BAROMEDISINSK FORENING 
En forening for medlemmer interessert i dykkermedisin, 

-fysiologi og andre menneskelige faktorer i tilknytning til dykking 

NBF v/ Eirik Myrseth 
NUI 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 aN fra eNeNsmessig-, 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@nui.no 

SENTER FOR HYP.ERBARMEDISINSK FOR&KNING (S·HR) 
( ... ' $F Partene· i SHF er-Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, NU l, Sjøforsva'ret 

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 syke.rus, 5021 Bergen 
Tlf: 55 97 38 75 - Fax: 55 97 51 37 

NORSK BRANSJEFORENING FOR UNDERVANNSENTREPRENØRER 
Bruk av NBU-bedrifter betyr garanti for kvalitet og sik~erhet 

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@online.no 


