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Ragnar J. Værnes, Nutec 

En ny dykkesesong står foran oss, og tradisjonen tro har vi 
noen faste bidrag i årets første Dykkenytt: Årsrapport fra 

Oljedirektoratet og Statoil med hensyn til fjorårets aktivitet 
og litt om planene for kommende år. I den sammenheng har 
vi også fått med oss denne gangen et bidrag fra Stolt Rock
water JV. 

Både dykkeselskap og Oljedirektorat registrerer at aktivi
teten for år 2000 var på nivå med året før, og at årets aktivitet 
synes å bli liggende på samme nivå. Det er hyggelig å se at 
offshore dykking har kommet inn i en stabilt mønster. 

Men skal vi kunne levere slike dykketjenester inn i frem
tiden kan det faktisk bli et "leveringsproblem". Som kjent for 
de fleste hadde oljeselskapene tidligere en filosofi hvor 
dykking etter år 2000 ikke passet inn. Selskapene innser nå at 
dette var en feil beslutning. De ser behovet for dykking 
samtidig som de registrerer at industrien forvitrer. Derfor 
settes det nå ned arbeidsgrupper som vil legge frem 
selskapenes strategi de neste 15-20 årene. Dette vil omhandle 
både FoU, utstyr, materiell og personell. 

En slik revitalisering av dykkeindustrien er meget viktig, og 
det vil bli en vinn-vinn situasjon både for kunde, myndig
heter, dykkeselskap og dykkere. Og da menes både etablerte 
dykkere og nyrekruttering. Dykkenytt regner faktisk med at 
dette temaet blir tatt opp på høstens Dykkeseminar slik at 
hele industrien får anledning til å komme med modige og 
kreative ideer. Har du innspill før denne tid kan du selvsagt 
komme med innlegg i Dykkenytt. 

Med hensyn til Od's statistikk, er den fremdeles god når 
det gjelder trykkfallsyke, men rapporterte personskader har 
økt. Der var også en alvorlig hendelse med en ukontrollert 
dekompresjon fra 14 meter til overflaten av seks dykkere som 
" .. kunne ha ført til alvorlig trykkfallsyke og påfølgende lang
tidskader" (sitat fra OD rapport). 

Når det gjelder langtidsskader, har dykking og yrkes
skadeerstatning vært et tema som har engasjert mange. I den 
forbindelse har advokat Carl Gunnar Sandvold et innlegg 
rundt problemfeltet samt et leserinnlegg med kommentarer på 
forrige Dykkenytts innlegg om temaet. Dykkerne står i dag 
relativt sterkt med tanke på å bli tilkjent slik erstatning. 
Forutsetningene for å bli tilkjent en slik erstatning er at det 
foreligger et medisinsk grunnlag for at det kan være en sam
menheng mellom sykdommen og dykkeeksponeringen. I sin 
artikkel viser han hvordan dette prinsippet legges til grunn 
ved andre skader og sykdommer som skyldes påvirkning 
gjennom arbeidsmiljøet. 

Ellers er det hyggelig, for først gang, å kunne få et bidrag 
fra Landsfunksjonen i hyperbarmedisin hvor man dokumen
terer effekt av HBO behandling. I dette tilfellet gjelder det 
behandlingen av diabetiske fotsår hvor tallene klart viser at 
HBO behandlingen er et nyttig supplement til den konven
sjonelle behandlingen. 

V åre yngre kollegaer vil nok mobbe oss "etablerte" med å 
si at historieopptatthet kun er et aldersfenomen. Vel, når 

det gjelder dykkehistorie er nok dette feil! Over to hundre har 
meldt seg inn i vår dykkehistoriske forening og alders
spredningen der synes faktisk å være godt normalfordelt. 
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I den forbindelse har vi hele fire bidrag om historisk dykking. 
I tillegg jobber noen av våre medlemmer med utprøving av 
gammel dykketeknologi samt bygging av en dykkeklokke 
etter historiske tegninger. Disse prosjektene vil selvsagt ha en 
kontinuerlig oppfølging i Dykkenytt. 

Man kan vel kanskje trekke denne historieopptattheten så 
langt som å si at det er en del av "revitaliseringen av dykke
industrien". Grunnen til at jeg hevder dette, er at vi fant det 
meget vanskelig å få i gang et prosjekt om offshore dy~
kingens historie for en 5-10 år siden da alt bare var negativt 
ved dykking. I dag hvor dykkingen er trukket inn i varmen 
igjen og vi med stolthet kan si at vi planlegger for dykking de 
neste 15-20 år er det plutselig mye lettere også å få enga
sjement i å få logget vår nære historie. 

S om indikert i forrige Dykkenytt hadde jeg beordret min 
kollega Ame-Johan Arntzen til å intervjue Odd Pedersen. 

Som Dykkenytts lesere vil legge merke til fungerer linjene i 
herværende blad (selv om han innledningsvis i artikkelen 
forsøker å mobbe sjefsredaktøren noe). Odd er blitt intervjuet 
blant annet om sitt engasjement i å skrive NUis historie og 
ellers om alt det andre han har drevet med gjennom et langt 
liv. Selv om jeg innser at Odds formannsverv i 17-mai
komiteen i Bergen alltid vil være det viktigste for ham, er jeg 
sikker på at han også vil gjøre en meget god jobb som 
historiker. 

Ellers vil Dykkenytts redaksjon ønske alle til lykke med en 
god dykkesesong. Forhåpentligvis vil neste Dykkenytt være 
dere i hende midt i den mest hektiske perioden. Så er det noe 
du vil formidle til dine kollegaer i sommer er det bare å sende 
inn bidrag til oss. • 

1B1r»wnemmlhllllJJD(fæib~q) 
IRtttn:/JhJb«:JKIJIJt-llttlh«:JKmJt«:ltlll«<tiilm 
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Han skriver NUis historie 
Da man bestemte seg for å skrive NUis historie var det vel ingen stor overraskelse at man spurte 
Odd Pedersen om han kunne tenke seg å påta seg en slik oppgave. Odd er jo selv en vesentlig del 
av NUI historie, med god innsikt i organisasjonen og virksomheten etter å ha vært ansatt i åtte år. 
Ti mndr. studieopphold i forskningslabben hos Bill Hamilton i USA, et par år som daglig leder på 
Statens dykkerskole og 11 år i Norsk Hydro, er ingen dårlig ballast for et slikt oppdrag. 

Arne-Johan Arntzen, NBU 

J eg satt og diskuterte forrige nummer 
av Dykkenytt med Ragnar (redaktør

en vår) da han sa: 
- Du vet vel at Odd Pedersen sitter 

på et kontor på NUI og skriver NUis 
historie. 

Jeg bekreftet at jeg hadde fått med 
det og ga uttrykk for at jeg syntes det 
var meget prisverdig at man innser 
betydningen av å dokumentere vår nære 
historie . 

- Ja, det er jo så positivt at vi er 
nødt til å skrive litt om det i Dykke-
nytt. , 

Jeg sa meg enig i forslaget, og la til 
at det var en god ide, og spurte når han 
regnet med å få artikkelen klar. 

- Nei, det er du som må skrive. 
Du kjenner jo Odd godt. 

Jeg prøvde meg med å si at det 
gjorde jo han også. Men nok en gang 
måtte jeg innse at når sjefredaktøren sier 
"vi" så betyr det meg. "Det kan i hvert 
fall ikke bli i denne uken" sa jeg - og 
det ble det heller ikke ... 

(Et nummer Dykkenytt senere:) 

P å et kontor innerst i gangen i 3. 
etg. på NUI finner jeg Odd bak 

stabler med dokumenter. 
- Hei Odd! Litt av en kremjobb du 

har fått deg som pensjonist! 
- Jeg må øyeblikkelig få arrestere 

deg for dette med pensjonist. Jeg er 
ikke pensjonist legger han til med bety
delig trykk på ikke. 

- Forklar deg! 
- Vel -jeg var jo - dvs. jeg er 

ansatt i Norsk Hydro, men da de fusjo
nerte med Saga måtte alle vi som var 
fylt 60 gå over på såkalt "konsulent
status". 

- Det betyr vel at du ikke har en 
ikke særlig anstrengende arbeidsdag for 
Hydro kan jeg tenke meg. 

- Jeg kan egentlig bli satt til å 
utføre litt oppdrag for Hydro når som 
helst. 

- Men i realitet er du pensjonist. 
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. .. innerst i gangen i 3. etg. 

- Vel, vel .. 
Hensikten med å besøke Odd var jo 

ikke å diskutere om han var pensjonist 
eller ikke, men å høre litt om jobben 
han holder på med og hans bakgrunn for 
å utføre den . Jeg spør og om hva som 
er den direkte foranledningen til å skrive 
denne boken nå, og hvor lang tid han 
har fått på jobben. 

- Den direkte grunnen er jo at NUI 
kan feire 25 års jubileum i juli i år. 
Det blir med andre ord en jubileumsbok, 
og den bør selvsagt foreligge ferdig 
trykket til da. Du skal og huske på at 
denne institusjonen har hatt en sentral 
plass i det som ofte kalles det norske 
oljeeventyret. I dag er det kanskje en 
del som husker at NUI ble startet, og æ 
oppgavene man var opptatt av da. Men 
minnene viskes ut etter hvert, og om 
ikke alt for mange år er det kanskje 
ingen som husker noe av dette. 

- Det er jo ikke mer enn tiden og 
veien det - men hva har du tenkt gjøre 
etterpå? Da nærmer seg riktig nok 17 
mai, men 17-maikomiteen er vel ingen 
helårs jobb. (Fotnote for de som ikke 
vet det: Odd er mangeårig medlem av 
den prestisjefylte Bergenske 17-maiko
mite, med det viktige vervet som for
mann i prosesjons komiteen.) 

- Jeg får si som man ofte gjør- det 
var et godt spørsmål - men jeg tror ikke 
jeg har noe godt svar. 

- Nå har du fortalt om det du jobber 
med i øyeblikket, men hva med din 
egen bakgrunn? Du er jo utdannet som 
geolog; så hvorfor og hvordan begynte 
du å fatte interesse for dykking? 

- Det startet vel da jeg som student 
meldte meg inn i SUB (Studentenes 
Undervannsklubb Bergen) i 1963. SUB 
ble for øvrig startet et år tidligere. 

- Ja- det sies jo at du var en meget 
sentral person i SUB. 

- Du sikter kanskje til at jeg var 
det som het sjefsinstruktør og sjefs
dykker fra 1969 til 1976. 

- Dykking og geologi hadde vel 
ikke så mye med hverandre å gjøre? 

- Egentlig ikke, men jeg fikk god 
bruk for dykkingen da jeg skulle ta 
hovedoppgaven - den var nemlig om 
marin geologi, og førte selvsagt til en 
del dykking. 

- Og da hovedoppgaven var levert 
dro du til USA? Det må du si litt om. 

- Jeg hadde et sterkt ønske om å 
arbeide innen offshoredykkingen, og 
ville lære mest mulig om emnet, og 
innså at da ville USA være stedet. Jeg 
kontaktet dykkerlegene i Sjøforsvaret -
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Smith-Sivertsen og Eidsvik og tikk 
adressen til noen sentrale forskere og 
skrev at jeg kunne tenke meg å jobbe 
gratis for å lære. 

- Du burde jo da representere et bra 
tilbud for disse menneskene. 

- Det håpet jeg jo, men det var kun 
Bill Hamilton som svarte. Noe som 
resulterte i ti lærerike måneder ved hans 
laboratorier i Tarrytown utenfor New 
York. 

- Økonomisk sett måtte vel det bli 
ganske magre tider? 

- Jeg berget meg ved å delta i 
ganske mange forsøksdykk . Som 
"forsøkskanin" fikk j eg $ 50 pr dag jeg 
var under trykk - kort eller lang tid, så 
jeg klarte meg relativ bra. Men det 
kostet meg tre "bendser"! Den ene 
gangen var jeg Jam fra livet og ned. 

- Du var vel ikke bare "kanin"? 
- Nei da! Jeg deltok i det meste av 

arbeidet og gikk etter hvert selvstendige 
vakter under metningsdykking. Jeg 
reiste og rundt til de tleste av dykke
forskningssentrene i USA, og fikk et 
godt innblikk i hva de drev med. 

- Men det ble ikke Nordsjøen da du 
kom hjem? 

- Nei jeg søkte først jobb i OD, 

Odd i trykkammeret i Tarrytown 
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men der svarte de ganske enkelt at æ 
ikke skulle stelle med dykking! Søkte 
og på NUI, ble kalt inn og spurt om 
lønnsforlangende. Jeg sa jeg hadde 
håpet på lønn på nivå med vit. ass. som 
da var 65 000. Jeg ble selvsagt ikke lei 
meg da jeg uten videre tilbudt 95 000! 

- Det ble jo noen år på NUI. 
Ja - det var en interessant tid. Jeg 

var først dykkeoperasjonsleder. Fikk så 
ansvar for informasjon og opplæring. 
Jeg var og sikkerhetsleder bl.a. under 
Deepex I og Deepex IL 

- Noen episoder du spesielt husker? 
- Da må jeg nesten fortelle om en 

liten episode om noen gutter fra Royal 
Navy - fine karer, men kanskje med en 
litt spesiell holdning. De skulle delta i 
et av forsøksdykkene . 

Som sikkerhetsansvarlig var det min 
jobb å sørge for at alle som deltok i 
operasjonen - innenfor eller utenfor 
kammeret - hadde lest og forstått NUis 
"Safety Instruction". Engelskmennene 
fik derfor beskjed om å ha lest denne til 
dagen etter. 

Neste dag spurte jeg om denne var 
lest og forstått. "No Sir- there was no 
time for it", var svaret. 

Meg bekjent hadde de ingen andre 
plikter, og omfanget 
av den utleverte lekty
ren var relativt 
beskjedent. Jeg aksep
terte svaret under tvi l , 
og de fikk en ny 
sjanse til neste dag, da 
jeg igjen stilte spørs
målet om sikkerhets
instruksen var lest og 
forstått. 

Nok en gang det 
samme nedslående 
men høflige svar: "No 
Sir - there was no 
time for it" . Tiden for 
dykket nærmet seg og 
det var vel naturlig at 
jeg hevet stemmen en 
smule da jeg ba om en 
forklaring . Talsman
nen for gruppen trådte 
litt frem og sa: "Sir -
the way we see it is 
this - we are here to 
di ve, safety is y o ur 
responsibility"! 

- Hvor lenge var 
du på NUI, og hva 
gjorde du etter det? 

-Jeg var her til ut 
1984. Deretter over-

tok jeg som daglig leder på Statens 
dykkerskole. 

- Det husker jeg godt. Skolen var 
jo den gang bare midlertidig etablert. 
Både før og etter var det en rekke harde 
diskusjoner om såvel lokalisering som 
utstyr. 

Odd tenker seg om. 
- Det var jo en del hyggelige epi

soder og. Husker du den kjempeturen vi 
hadde til England for å kjøpe dykker
skole. 

Jeg nikker bekreftende. Bakgrunnen 
for den turen var nemlig det at KUD 
(Kirke- og undervisningsdepartementet 
som det het den gang) hadde fått et 
konkret tilbud fra en amerikaner om å få 
kjøpe en fiks ferdig ny dykkerskole -
med alt tenkelig utstyr - plassert der æ 
måtte ønske å ha den. 

Dette hadde nok kommet noe bardus 
på departementet, som tydeligvis var i 
villrede om hvordan de skulle takle til
budet. Løsningen ble at man oppnevnte 
et utvalg som skulle dra på en turne til 
England, med amerikaneren som reise
leder, for å vurdere tilbudets fortreffelig
het. Foruten amerikaneren, Odd og meg 
besto følget av en person som departe
mentet tidligere hadde brukt som kon
sulent. Jeg spør Odd om han husker 
sistnevnte. 

- Om jeg gjør! Han visste jo en 
masse om all mulig teknologi, hadde 
bl.a. bier som hobby og foretok inse
minasjon av bidronninger. 

- Han bidro jo til at ekspedisjonen 
ble meget interessant. England på kryss 
og tvers med privatfly var jo også en 
opplevelse i seg selv. Og turopplegget 
for øvrig var av absolutt toppklasse! 

- Apropos det- kan du huske at vi 
fløy inn i et helvetes uvær med lyn og 
torden? 

- Glemmer ikke det- men det gikk 
jo bra. Og da vi landet sto som vanlig 
bil med sjåfør klar for å ta oss til neste 
destinasjon. 

Vi kutter ut mimringen, men jeg må 
til slutt minne Odd på at selv om vi 
skrev en saklig rapport, (i hvert fall 
syntes vi det) som han førte i pennen, 
så resulterte ikke det i noe dykkerskole
kjøp. Og kanskje var det tross alt bra -
også for oss! . .. 

- Du var jo senere daglig leder på 
Statens dykkerskole i vel 2 112 år. Hva 
ble ditt neste stopp. 

- Da begynte jeg i Norsk Hydro 
som fagsjef dykking- en jobb jeg hadde 
frem til -98, da jeg ble sikkerhetsleder 
på rigg som avslutning på karrieren. • 
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Termisk overlevelse i tapt dykkerklokke 
Erfaringene har påvist nødvendigheten av å ha draktsystemer for termisk overlevelse i dy1ikerklokene. 
Når disse lagres over lenger tid viser det seg at isolasjonsevnen svekkes. Spør-smålet ær hvor mye, og 

om defortsatt er brukbarce. 

Bård Holand, Thelma AS 

Bakgrunn 
På slutten av 70-tallet opplevde vi at to 
dykkere frøs i hjel i Nordsjørn i forbin
delse med "tapt dykkerklokke". Dess
uten hadde man nærulykke på Ekofisk 
("Seaway Pelican") og senere også på 
Gullfaks ("Regalia"), heldigvis uten at 
liv her gikk tapt. 

For ca l O år siden ble nøddraktsy
stemet "Thermosave" utviklet i regi av 
forskningsprogrammet FUDT med med
virkning av OLF og Fransk-Norsk 
Stiftelse (FNS). Systemet i sin helhet 
består av følgende komponenter: 

• Nødscrubber. 
• Evakueringsdrakt. 
• En godt isolert kjeledress m/varme

kabler for elektrisk oppvarming. 
• En godt isolert sovepose med 

isolasjonsmatte i ryggpartiet. 
• Ullundertøy, håndduk og egne poser 

for oppsamling av urin. 

Bakgrunnen for at dette utstyret ble 
utviklet, var at en hadde gjennomført 
tester bl.a. på NUTEC, hvor en hadde 
demonstrert at eksisterende passive nød
systemer var i stand til å holde dykkere i 
live i en simulert "tapt-dykkerklokke
situasjon" i 24 timer på dyp inntil 150 
meter. For dypere dykking forelå det en 
simulering basert på matematiske mo
deller gjennomført av E. Wissler ( 1987) 
som viste at for større dyp, f.eks. ned til 
360 meter, burde en aktivt tilføre varme 
i størrelsesorden 120 W for å ha tilnær
met samme sannsynlighet for overlev
else som rent passive systemer har på 
dyp rundt 150 meter. I systemet som 
ble utviklet ble det deJtor integrert 
varmekabler for elektrisk oppvarming. 
Energien til denne oppvarmingen forsy
nes fra egne nødbatterier. Systemet er 
for øvrig beskrevet i egen SINTEF
rapport (STF23A 91 021 ). 

Det totale nødsystemet leveres og 
etterkontrolleres av Helly Hansen Spe
sialprodukter AS (HHS), mens Helsport 
AS er underleverandør av det termiske 
beskyttelsessystemet som består av 
varmedress (med elektriske varmekabler) 
og en sovepose. 
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I løpet av de ca. l O årene som sys
temet har vært i bruk, har de enkelte 
"systempakkene" med spesifiserte inter
valler, vært inne til HHS til ettersyn og 
eventuelt vedlikehold. En erfaring som 
er gjort gjennom disse kontrollene er at 
for noen systemer har det forekommet 
brudd i enkelte elektriske varmesløyfer i 
varmedressen. Årsaken til dette er åpen
bart at den varmekabelen en har benyttet 
har vært for stiv (består av relativt få 
kordeler), slik at gjentatte vakuumpakk
inger har forårsaket brudd - sannsynlig
vis på steder hvor kablene har vært 
utsatt for store gjentatte bøyepåkjennin
ger. I tillegg til dette har serviceperso
nalet subjektivt observert at det syntes 
som at systemer som hadde vært gjen
nom mange bruksperioder med tilhør
ende ettersyn/kontroller, var betydelig 
mindre "spenstige" med tanke på det 
termoisolerende fyllmaterialet i dress og 
pose. Under testdykket ved NUI våren 
2000 ble "Thermosave" testet etter 
initiativ fra dykkerbransjen. Også her 
ble det konstatert at selv om det syste
met som ble testet i sin helhet gav god 
termisk beskyttelse for dykkeren som 
testet systemet, så var det et brudd i 
varmekabelen som gikk til beina. 

På grunnlag av disse hendelsene og 
observasjonene, ble det besluttet å gjen
nomføre et oppfølgende prosjekt i regi 
av FoU-programmet for dykking i 2000 
hvor målsetningene var å: 

• identifisere en alternativ varmekabel 
som var robust og fleksibel nok til å 
unngå brekkasje i forbindelse med 
gjentatte vakuumpakkinger og bruk. 

• teste termiske isolasjonsegenskaper 
til et system som har vært gjennom 
mange vedlikeholdsinspeksjoner med 
tilhørende vakuumpakking. Sam
menligne de målte verdiene med til
svarende måling gjort på et system 
som ikke har vært utsatt for 
pakking. Testene gjennomføres med 
termodukke. 

Elektriske varmekabler 
Kablene som er benyttet i eksisterende 
drakter er produsert og levert av Alcatel 
STK, og har betegnelsen TXXP "Single 
Conductor heating Cable. 

Den totale varmeeffekten levert til 
drakten er 120 W. Effektfordelingen på 
de enkelte kroppsdelene er som følger: 

Armer: 
Ben: 
Rygg: 
Bryst: 

2 x IOW 
2 X 15 W 
35 w 
35 w 

Varmekablene som er benyttet er 
robuste, men relativt stive. Etter noe 
søking fant man en mykere glassfiber
omspunnet silikongummiisolert kabel 
fra franske Flexelec. Foruten en mer 
fleksibel kabel anbefales det også å 
forlenge denne i de enkelte segmentene 
fordi forsøkspersonene fant at tempera
turen på kablene var litt for høy - noe 
som lett kan forhindres ved å fordele 
effekt over en noe lengre kabel. 

Lagring gir redusert isolasjon 
Det har vist seg at lagring og pakking 
gir redusert termisk isolasjon. Følgende 
to draktsystemer ble testet: 

• Ett sett produsert i 1992, og som 
siden har fungert som demonstra
sjonssett. Det har ikke vært gjen
nom vakuumpakking eller utplassert 
i operasjonelt bruk 

• Ett sett levert 24. februar 1993. Det 
har siden vært gjennom 6 kontroller 
og repakkinger hos leverandøren, 
sist 24. februar 2000 (Kilde: Helly 
Hansen Spesialprodukter AS.) 

Subjektivt var det betydelig forskjell 
1 "fyldighet" og "spenstighet" i de to 
systemene. Settet som hadde vært 
benyttet operasjonelt, virket betydelig 
"slappere" enn det andre. 

Draktsystemene ble testet med en 
termodukke tilhørende SINTEF Unimed 
i et termorom hvor temperaturen var 
satt til -30°C. Termodukken gjør det 
mulig på en objektiv måte å måle ter
misk isolasjonsevne til en bekledning. 
Den anvendte dukken tilfredsstiller krav 
til terrnodukke i henhold til ENV 342. 

Dukken ble iført nødsystemene, lagt 
på rygg på en sammenleggbar camping
seng og deretter plassert i termorommet. 
Målinger av tilført varrne og tilhørende 
temperatur, ble registrert hvert minutt 
inntil en nådde en stabil tilstand. Bereg
ning av termisk isolasjon ble gjort i 
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h.h.t. metode beskrevet i ENV 342 etter 
en såkalt parallellberegningsmodell. , 

De termiske isolasjonsverdiene som 
ble beregnet for de to systemene er vist 
i tabellen nedenfor. Disse verdiene er 
gjennomsnittet av to uavhengige mål
inger gjort for hvert av systemene. 

Termisk iso- Termisk iso-
System lasjonsverdi lasjonsverdi 

(Cio) (m2·oC/W) 

Demo-
system 7.69 1.192 

Operativt 
6.46 1.001 system 

Som en ser av tabellen er reduksjo
nen i termisk isolasjon ca 16 % for det 
operative systemet sammenlignet med 
demosystemet. Begge systemene er til
nærmet like gamle. 

Diskusjon og konklusjon 
Alle bemannede tester som er gjennom
ført hyperbart for å demonstrere nødsy
stemenes kvalitative egenskaper med 
tanke på å holde en nødstedt dykker i 
live i 24 timer, har vært gjennomført 
med mer eller mindre fabrikknye syste
mer. Vi har i utgangspunktet lite data 
om hva som eventuelt skjer med de ter
miske isolasjonsegenskapene som funk
sjon av tid, men i 1991 målte vi ter
misk isolasjonsverdi for et fabrikknytt 
nødsystem laget av Helsport AS (d.v.s. 
samme systemet som de to andre syste
mene som er målt i dette prosjektet). 
Målingene ble gjennomført med den 
samme termodukken som referert tidli
gere, og til orientering var den verdien 
vi målte den gang 1.459 m2·°C/W, 

Bård Ho/and klar til å teste utstyret. 

(eller 9.41 Cio). Dersom en sammen
ligner verdien for det fabrikknye syste
met med demonstrasjonssystemet, ser 
en at "tidens tann" har redusert isola
sjonsverdien med ca. 18% uten at 
vakuumpakking i det hele tatt har vært 
benyttet. Dette indikerer at både "tid" 
og "pakking/bruk" er faktorer som vil 
redusere kvaliteten på den termiske 
isolasjonen i nødsystemene som i dag 
benyttes i dykkerklokkene. 

For å illustrere hva de målte isola
sjonsverdiene betyr i en form for bruk 
som kanskje er lettere å forholde seg til 
enn overlevelse i hyperbare omgivelser, 
kan en sammenligne med hva en ville 

ha forventet at nedre komfortable 
temperatur for søvn ville ha vært i 
normal omgivelse (luft) i en sovepose 
med de tre angitte termiske isolasjons
verdiene. 

Nytt system (målt mars -91): - 44°C 
Demosystem: - 30°C 
Operasjonelt brukt system: - 21 oc 

Basert på de måleresultatene som er 
referert over, synes det naturlig å eta
blere prosedyrer for når den termiske 
beskyttelsesdelen av nødsystemet bør 
skiftes ut - eventuelt nedgraderes med 
tanke på hvilket dyp systemet kan 
brukes til. Et tredje alternativ kan være 
å bytte ut isolasjonsmaterialet i brukte 
drakter/ poser etter en bestemt tid. 
Dersom dette alternativet er prisgunstig, 
bør en vurdere også samtidig å skifte ut 
de eksisterende elektriske varmekablene 
med nye fleksible kabler. 

Det er foreslått å følge opp dette pro
ektet med et nytt i 2001 hvor en følger 
et antall nye draktsystemer (f.eks. 3 stk) 
med måling av termisk isolasjonsverdi 
både som nytt system og etter hvert av 
et antall bruksperioder med tilhørende 
servicegjennomgang og repakking. 
Basert på dette kan en forhåpentligvis si 
noe mer eksakt om når tiltak bør iverk
settes med tanke på nedgradering, skifte 
av fyllmateriale, kassering eller andre 
tiltak som sikrer at en gitt dykkeopera
sjon har termiske nødsystemer som 
kvalitativt holder mål. • 

Dette bildet viser termodukken som ble brukt til å måle isolasjonsevnen. 
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Yrkesskadeerstatning til dykkere 
Dykkerne står i dag relativ sterkt med tanke på å bli tilkjent yrkesskadeerstatning for skader de mener 
de er påført gjennom dykkingen. Forutsetningene for å bli tilkjent slik erstatning er at det foreligger et 
medisinsk grunnlag for at det kan være en sammenheng mellom sykdommen og dykkeeksponeringen. 
Det samme prinsippet kan og legges til grunn ved andre skader og sykdommer som skyldes påvirkning 
gjennom arbeidsmiljøet, som f.eks. løsemiddelskader og følgene av passiv røyking på arbeidsplassen. 

Carl Gunnar Sand vold 
Advokatfirmaet 

Selmer, Mauritzen & Co ANS 

Innledning 
Hvilken interesse har det for dykkere at 
en røyker som får lungekreft likevel kan 
få erstatning etter yrkesskadeforsikrings
loven? Dette er nemlig det endelige 
resultatet etter at Høyesterett i oktober 
2000 ga vår klient full erstatning, dvs. 
ca. kr 2.420.000,- i tillegg til nærmere 
kr 400.000,- i saksomkostninger fra 

arbeidsgivers yrkesskadeforsikringssel
skap Vesta. 

Saken har vakt stor oppsikt både 
nasjonalt og internasjonalt, og også en 
rekke kolleger har stilt seg uforstående 
til resultatet. Dette skyldes i første rek
ke manglende kjennskap til de såkalte 
"liste sykdommer" og hva de faktiske 
forhold i saken gjaldt. Dommen er 
basert på de samme reglene som gjelder 
for dykkere, og det er derfor viktig at 
både de skadelidte, helsepersonell og 
arbeidsgivere blir kjent med disse sær
deles gunstige reglene. 

Arbeidsmedisinsk avdeling ved Regi
onsykehuset i Trondheim utførte i 1994 
en spørreundersøkelse blant nærmere 
7000 personer og kom da til den meget 
begredelige konklusjon at bare en av fire 
som hadde krav på erstatning fremmet 
dette overfor arbeidsgivers forsikrings
selskap. De resterende tre kjente ikke 
til ordningen! Det er naturligvis forsik
ringsselskapene som tjener på at folk 
ikke krever sin rett. Det er all grunn til 
å anta at uvitenheten er mye større når 
det gjelder listesykdommer. 

Det blir i denne omgang ikke anled
ning til å gå inn på reglene om erstat
ning etter folketrygdloven, forsikrings
ordninger og de nylig vedtatte retnings
linjer som kan gi dykkere som i dag er 
uføre en kompensasjon på inntil 
kr 200.000,-. 

Yrkesskadeforsikringsloven 
Yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft 
l. januar 1990 og dekker skade eller 

8 

Dykking på 70 tallet 

sykdom som konstateres etter denne 
dato dersom skadelidte har et ansettelses
forhold etter samme dato. Det spiller cb 
ingen rolle om den skadelige påvirkning 
har skjedd i lang tid forut for lovens 
ikrafttredelse. Den som har dykket fra 
1975 til 1985 er dekket av loven dersom 
det i 1995 konstateres en dykkersyk
dom. Dersom man venter for lenge med 
å fremme et krav risikerer man foreldel
se, selv om saken samtidig behandles av 
trygden. 

Konstatering innebærer at man har 
fått et medisinsk grunnlag for at det kan 
være sammenheng mellom eksponering 
og sykdom. Det er ikke nok at man 
selv mener å ha fått en dykkersykdom. 
Høyesterett avsa to dommer om dette i 
2000, begge knyttet til løsemiddel
skader. 

Loven gjelder også dersom den ska
delidte ikke lenger er i arbeid når syk
dommen konstateres, og den gir eventu
elle etterlatte krav på erstatning, dersom 
skadelidte ikke lever lenger. 

Det kan også være greit å vite at 
man i forbindelse med en yrkesskade har 
krav på å få dekket de utgifter som på
føres, inklusive utgifter til juridisk bi-

stand ved oppgjøret. Ved en eventuell 
tvist som ikke gjelder årsakssammen
heng vil man som regel få avslag på 
søknad om rettshjelp, fordi det er gjort 
et underlig unntak for saker som har 
med arbeid og yrke å gjøre. 

Det er viktig å understreke at et krav 
mot arbeidsgiverens forsikringsselskap 
ikke innebærer noen økonomisk ekstra
belastning for arbeidsgiver. Snarere 
tvert i mot vil arbeidsgiver som regel 
bistå den ansatte best mulig med å gi æ 
opplysninger som trengs for å få avklart 
erstatningskravet. 

Spesielt om bevisbyrde 
Det er et generelt erstatningsmessig 
prinsipp at skadelidte har bevisbyrden. 
Ved listesykdommer er imidlertid bevis
byrden snudd, slik at det er forsikrings
selskapet som har bevisbyrden. Grun
nen til at det heter liste sykdommer er at 
man har en egen liste over sykdommer 
hvor årsaken typisk er å finne på 
arbeidsplassen gjennom en eller annen 
form for ytre påvirkning. I Røykesaken 
var tobakksrøyk forgiftning. Det som 
kan ha spesiell interesse for dykkere er 
at listen bl.a. omfatter lungesykdommer 
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som følge av pustegasser, sykdommer i 
armer og hender som skyldes 
vibrasjonsverktøy, hørselsskader og 
sykdommer som skyldes trykkendringer, 
inklusive opphold i trykkammer. 

For disse sykdommene vil det være 
spesielt vanskelig for skadelidte å bevise 
at det foreligger årsakssammenheng. 
Lovgiver har derfor bestemt at det er 
mest rettferdig at arbeidstakeren fritas 
for denne bevisbyrden. Arbeidstakeren 
er i utgangspunktet i en vanskelig situa
sjon på grunn av sykdommen, og for at 
man skal unngå enhver rimelig tvil har 
lovgiver derfor bestemt at skadelidte 
skal ha erstatning med mindre det er 
åpenbart at sykdommen ikke skyldes 
yrket. På denne bakgrunn følger det av 
Yrkesskadeforsikringsloven § ' Il annet 
ledd at listesykdomrner 

"... skal anses forårsaket i arbeid på 
arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis 
ikke forsikringsgiveren kan bevise 
at dette åpenbart ikke er tilfelle." 
Åpenbart er et meget sterkt uttrykk, 

slik at bare de helt spesielle tilfeller 
hvor årsaken ikke har noen sammen
heng med arbeidet faller utenfor. I dette 
ligger at forsikringsselskapet også må 
bevise manglende forekomst, dvs . at 
eksponeringen ikke har vært så stor at 
den kan ha ført til sykdommen. 

Røykesaken 
I 1992 fikk en barsjef på 40 år ved en 
nattklubb i Stavanger konstatert lunge
kreft i venstre lunge. Hun fikk operert 
bort lungen og litt av en hjerteklaff, 
men er i dag helt frisk selv om hun 
naturligvis er redusert på grunn av at 
hun bare har en lunge. Hun er nå 50 o/o 
uføretrygdet og jobber i halv stilling. 
Risikoen for ny sykdom er betraktelig 
redusert når det nå har gått snart ni år 
etter operasjonen. Det ble i by- og lag
mannsrett lagt til grunn at hun i gjen
nomsnitt har røykt l 0-15 sigaretter fra 
hun var ca 21 år. Dette tilsvarer gjen
nomsnittet på landsbasis. 

Dersom man hypotetisk ser bort fra 
den passive røyking eller den aktive 
røykingen, er det ingen grunn til å anta 
at lungekreften ville oppstått da skade
lidte var 40 år. Det er med andre ord 
tale om to såkalte samvirkende faktorer, 
aktiv og passiv røyking, som begge ble 
ansett som nødvendige for utvikling av 
lungekreften. 

De sakkyndiges vurderinger 
For lagmannsretten ble det oppnevnt to 
sakkyndige som opprettholdt følgende 
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konklusjon: 
"Bidraget fra passiv røyking på 
arbeidsplassen ved utvikling av 
lungekreft har vært minst 40 o/o, 
mens skadelidtes egenrøyking har 
bidratt maksimum 60 o/o. 
På denne bakgrunn var det klart at 

Vesta hadde en nærmest umulig oppga
ve når man skulle overbevise retten om 
at lungekreften åpenbart ikke kan 
stamme fra passiv røyking på arbeids
stedet. 

Sårbarhet hos røykere 
Det er på det rene at røykere er mer sår
bare for mange typer ytre påvirkning 
enn ikke-røykere. 

Det mest klassiske eksempelet er at 
blant ikke-røykere som arbeidet med 
asbest var risikoen for lungekreft øket 
fem ganger. Blant røykere som ikke 
arbeidet med asbest var risikoen for 
lungekreft øket ti ganger. Blant røykere 
som arbeidet med asbest var imidlertid 
risikoen økt til hele 50 ganger (5x l 0), 
og ikke bare 15 ganger (5+10). 

Tilsvarende gjelder også dykkere 
som røyker. De vil være mer sårbare 
for den pustegassen som benyttes enn 
en som ikke røyker. 

prinsipp gjelder for alkoholbruk. 

Tidsbegrensning 
Vesta hevdet at man bare hadde et ansvar 
til det tidspunktet skadelidte ville fått 
lungekreft uten passiv røyking. Dette 
tok lagmannsretten enstemmig avstand 
fra, noe Høyesterett sluttet seg til. 

Oppsummering 
Når det på arbeidsstedet finnes ytre på
virkninger som kan føre til en listesyk
dom, får forsikringsselskapet en svært 
tung bevisbyrde når de skal bevise at 
sykdommen åpenbart ikke kan skyldes 
påvirkningen på arbeidsstedet. Egen
røyking eller akoholbruk får ingen 
betydning for kravet til årsakssammen
heng annet enn i helt ekstreme tilfeller, 
og det er ikke grunnlag for noen tids
begrensning. Skadelidte har med andre 
ord krav på full erstatning. 

For øvrig er det største problemet at 
disse reglene dessverre er meget lite 
kjent, noe først og fremst forsikrings
selskapene tjener på. Det er derfor et 
håp at publisiteten rundt røykesaken vil 
gi bedre kunnskap om loven, slik at 
bl.a. dykkerne får den erstatning de har 
krav på. • 

Medvirkning 
Vesta hevdet at 
aktiv røyking må 
anses som grovt 
uaktsomt, noe 

som etter loven 
er en forutsetning 
for avkorting. 
Her fikk Vesta 
delvis medhold i 
lagmannsretten 
idet erstatningen 
ble redusert fra 
100 o/o til 75 %. 
Høyesterett korn 
imidlertid til at 
egenrøyking ikke 
ga grunnlag for 
avkorting i det 
hele tatt. Dette 
vil bety at de 
dykkerne som 
røyker vil bli be
handlet på samme 

NORSK YRKESDYKKERSKOLE AS 

· måte som ikke
røykerne, dvs. 
røyking tillegges 
ingen vekt. I 
forarbeidene ti l 
loven er det sagt 
at et tilsvarende 

Bli yrkesdykker 
Kursstart: 12 august 2001 

66 91 06 00 
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John Arne Ask, Oljedirektoratet 

Dykkeaktivitet. 
Dykkeaktiviteten i 2000 var omtrent på 
samme nivå som forrige år (fig. l) . Det 
forventes at dette nivået blir opprett
holdt i 200 l . 

Aktiviteten for overflateorientert 
dykking har ugjort en liten del sammen
lignet med den totale dykkeaktiviteten i 
de senere årene. 

Ved metningsdykking i 2000 ble det 
gjennomført 329 klokkeløp med til 
sammen omtrent 55.000 manntimer i 
metning. Denne dykkeaktiviteten har i 
hovedsak bestått i konstruksjonsarbeid 
der Hydro og Statoil har vært opera
tører. 
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O Tilløp til ulykke 

ODs dykkeaktivitet og 
skadeoversikt for 2000 
Oljedirektoratet utarbeider hvert år en rapport over omfanget av 
dykkeaktiviteten, samt hendelser og skader for den virksomheten 
som de er tilsynsmyndighet for. Her inngår både metningsdykking 
og overflateorientert dykking. Dykkenytt trykker som vanlig utdrag 
av rapporten. 

Skadeoversikt 
Figuren viser en oversikt over antall 
hendelser som er rapportert til Oljedirek
toratet i forbindelse med dykkeaktivite
ten de siste ti årene (1991-2000). Hen
delsene er inndelt i kategoriene tilløp, 
personskade og dødsulykke. Person
skade er her detinert som et tilfelle som 
krever medisinsk behandling, førstehjelp 
eller som medfører fravær inn i neste 12 
timers skift. Tilløp er en faresituasjon 
som under marginalt endrede omstendig
heter kunne ha ført til død eller alvorlig 
personskade. 

I 2000 var det en økning i rappor
terte personskader sammenlignet med 
1999. Av de 19 rapporterte personska
dene ved metningsdykking i 2000, er 

ingen av alvorlig karakter. De fleste 
( 15) er tilknyttet infeksjoner i form av 
ytre øregangsinfeksjoner og fotsopp. 

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

Av de åtte tilløpene til hendelser 
som ble rapportert ved metningsdykking 
i 2000-sesongen, var en alvorlig. Den
ne var relatert til en ukontrollert dekom
presjon av 6 dykkere fra 14 m til 
overflaten i løper av ca 4 timer. Dette 
kunne ha ført til alvorlig trykkfallsyke 
og påfølgende langtidsskader. • 
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Akt;vitet og hendelser ved metningsdykking de siste JO år. 

10 DYKKENYTT NR 1 2001 





Sanntid 3D sonarteknologi 
EchoScope 1600B 3D sonar ble introdusert for undervannsindustrien for noen år tilbake. De spesielle 
sanntid egenskapene gjør at denne 3D-teknologien meget enkelt kan vise f. eks. gassbobler i vann eller 
brukes til å dirigere og monitorere undervanns konstruksjonsoperasjoner. 

Erik Eknes, OmniTech AS 

Generell virkemåte 
De viktigste forskjellene fra en standard 2D-sonar er at en 
oppnår sanntid presentasjon av et 3D volum og at dette kan 
betraktes fra flere forskjellige vinkler. På den måten kan en 
lettere se spesielle konturer eller hendelser. Oppdateringshas
tigheten er så høy at det er mulig å se en bevegelse av et 
objekt i sann tid mens den utføres. Typisk bildefrekvens er 
3-5 komplette 3D bilder/sekund mens maksimal hastighet 
ved korte avstander for tiden er 15 bilder/sekund. 

Sanntid funksjonen er oppnådd ved at det sendes ut en vid
vinklet lydpuls til hele det aktuelle volum samtidig, og at det 
brukes mange mottagere som arbeider i parallell. I prinsippet 
som et fotoapparat utstyrt med en blitz som avfyres med 
korte intervall. Alle bildepunktene blir derved registrert sam
tidig og vil ha korrekte posisjoner relativt til hverandre. 
Derav betegnelsen "akustisk kamera" 

En 2D sonar kan også lage 3D bilder, men da må det bru
kes en form for sweep teknikk som vil ta lengre tid. Dessuten 
er en da avhengig av gode posisjonsdata under hele sweep
perioden for å kunne lage et korrekt og komplett 3D bilde. 

3D sonaren kan arbeide med tre forskjellige åpningsvink
ler, 90 x 90, 50 x 50 og 25 x 25 grader og har en 
rekkevidde fra l m til minimum l 00 m. Større rekkevidder 
kan oppnåes ved å bruke kraftigere sendere. 

Mottagerne i undervannsdelen består av en matrise på 
40 x 40 hydrofoner som gir 2 x 1600 tidsfunksjoner (ampli
tude og fase) tilbake til signalprosesseringsenheten. Den 
består av et spesiellt bygget PC-kabinett med tastatur og 
monitor hvor det ferdige bildet blir generert. Ut fra de 3200 
tidsfunksjonene blir et bilde på 64 x 64 pixel matematisk 
beregnet, til sammen 4096 bildepunkter. Dette er i de fleste 
tilfelle god nok oppløsning til å kjenne igjen og måle opp et 
objekt. 

Alle bildepunktene har individuelle 3D koordinater. Dette 
gjør at de kan behandles i et 3D grafikk-kort og vil kunne 
snues rundt og betraktes ti·a den retning man måtte ønske. I 
likhet med vanlig sonarutstyr kan også 3D-sonaren brukes 
uavhengig av optisk sikt i vannet. 

Montering på ROV 
3D-sonaren kan monteres på de fleste ROV'er. På grunn av 
de store datamengdene er det et viktig krav at det er en tiber
optisk kabel fra ROV' en til overflaten. Dessuten må det være 
tilgjengelig strømforsyning på 24 V DC og en serie signal
link for kontroll av undervannsdelen. Se henvisning til data
blad helt til slutt i artikkelen. 

Simulert gasslekkasje 
I Figur l er vist en liten luftlekkasje fra en tynn slange som 
er nesten strupet helt igjen. Avstanden til 3D sonaren er ca 6 
m og lekkasjen ville knapt være synlig med vanlig optisk 
kamera. Det er kun noen små bobler som flyter opp mot 
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overflaten. 
Det nesten horisontale feltet i bildet er sjøbunnen som 

skrår nedover. Fargene angir den reflekterte energi tilbake til 
mottakerne med rødt som det sterkeste signalet. Dataene i 
figur l er registrert fra en enkelt sendepuls i løpet av en brøk
del av et sekund og er således et øyeblikksbilde. 

Det er heller ikke noen form for etterprosessering for å få 
frem dette bildet, dette er nøyaktig hva man ser mens gassen 
strømmer ut. Bildet kan snus og vendes til man finner den 
observasjonsvinkelen som er hensiktsmessig for situasjonen. 

Figur l. En liten gasslekkasje observert med 3D sonar 
på ca 6 m avstand 

I en slik artikkel som dette kan ikke sanntid egenskapene 
for 3D-sonaren vises slik den fremkommer i praktisk bruk. 
Men dersom leserne går inn på: http://www.echoschope.com 
finnes denne gasslekkasje demonstrasjonen som en animert 
GIF-fil. Der kan en observere hvordan gassen strømmer opp
over gjennom vannet. Det kan selvfølgelig stilles spørsmål 
om dette også kan gjøres nær en typisk undervanns konstruk
sjon, f.eks. ved et brønnhode eller rørledning for å detektere 
utstrømming av gass; og på mye lenger avstand enn 6 m. 

Testen er derfor gjentatt kloss inntil en pelekai med 3D 
sonaren plassert i en avstand på ca 40 m. En slange med 
mulighet til å slippe ut gass ble plassert på bunnen. Det ble 
deretter gjort opptak med og uten utstrømmende gass. 
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I figur 2 er vist et 3D sonarbilde av situasjonen. Bunnen 
stiger opp mot høyre og vi ser konturene av noen peler og en 
horisontal fender som ligger like i vannflaten. Nærmest land 
hvor vanndypet kun er 1-3 m er det vanskelig å se de enkelte 
konstruksjonene på grunn av reflekser mellom overflate og 
bunn. Derfor er det satt inn 5 virtuelle modeller av pelene 
med korrekte mål og i riktige posisjoner. 

Slangen med gass ender på bunnen mellom de to venstre 
pelene. Gassen kan sees i figur 2 rett under teksten "Ekko fra 
gass" ved at det er et ekstra ekko mellom de to pel ene. 

Ekko 
&a 

• - =~ 

~T 

Figur 2. 3D sonarbilde av pelekai med 5 vertikale peler. 
Gasslekkasje mellom de to pelene til venstre. 

Avstand til 3D sonar er ca 40 m. 

På grunn av 3D egenskapene er det mulig å lagre en mo
dell av en normal situasjon. Derved kan en lage automatisk 
deteksjon av en gasslekkasje dersom det kommer et ekko inn i 
bildet som ikke skal være der. På lignende måte vil f eks en 
svømmende dykker også kunne detekteres. 

I en overvåknings- eller søkesituasjon vil en derfor kunne 
gjøre seg mindre avhengige av l 00 o/o visuell observasjon av 
et videobilde. For mer utførlige data om deteksjon av 
gasslekkasjer henvises til ref. l. 

U ndervannskonstruksjon 
Sann tid egenskapene i 3D sonaren har vist seg nyttig i kon
struksjonsoppgaver. De gjør det mulig å observere bevegelser 
av objekter i forhold til hverandre. F eks ved Iøfteoperasjoner 
hvor gjenstander må plasseres i en ønsket posisjon. 

3D koordinater for bildepunktene muligjør også målinger 
direkte på skjermbildet slik at avstand og posisjon til et punkt 
kan bestemmes både i lokale og globale koordinater. 

Skjermbildet kan dessuten splittes i flere uavhengige bil
der basert på samme datasett. Dermed kan et objekt observe
res samtidig fra flere forskjellige retninger. Med denne tek
nikken er det derfor mulig at en ROV-operatør kan ha et annet 
bilde enn 3D sonaroperatøren. Dette kan være nyttig ved 
installasjon av gjenstander hvor nøyaktig relativ posisjon i 
flere akser er viktig. 

Figur 3 viser en rørledning som er under legging. Vi kan 
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se hvordan profilen av rørledningen ligger i forhold til 
bunnen. Lenger fremme i fritt vann vil det også være mulig 
å kunne måle krumningsradius på rørledningen like før den 
berører bunnen. Mer utførlige data finnes i ref. 2. 

Figur 3. "Touch down" monitorering av rørledning. 
Bildet er tatt inn fra venstre. 

Figur 4 viser en rørledningsgrøft på ca 30m dyp hvor det 
var viktig å verifisere at rørledningen ligger korrekt i forhold 
til grøftekantene. Målingen er utført i sann tid med overflate
montert EchoScope på et fartøy. Den hvite linjen midt på 
bildet er en målelinje som er satt inn mellom to valgte bilde
punkter. I vinduet over kan koordinatene og avstanden mel
lom de to punktene avleses . 

Figur 4. Rørledning i grøft. 
Måling av avstand mellom rør og grØftekant. 

Inspeksjon ved dårlige siktforhold 
Figur 5 viser data fra inspeksjon av en "jackup"-plattform. 
Dataene ·stammer fra ref. 3. Det er her laget en virtuell mo
dell av understellet. Denne ble brukt som et hjelpemiddel for 
å plassere de akustiske bildene i riktige posisjoner i forhold til 
hverandre. Størrelsen på understellet er ca 34 x 52 m og høy
den over bunn ca 3 m . I tillegg er det helt akterut et separat 
boretårn. Vanndypet er 15 m. Hensikten var å verifisere at 
det var tilstrekkelig med sandsekker rundt kantene for å hindre 
utgravning av bunnen. 

I Figur 5 er 3D-sonaren plassert i spissen på observasjons
volumet som er markert med tynne streker. 3D-sonaren hang 
i en av plattformkranene. De grønne arealene er den delen av 
understellet som ble dekket av en enkel senderpuls. For å 
dekke resten av understellet ble 3D-sonaren flytte t rundt med 
kranen. I ettertid ble disse bildene satt sammen til ett kom
plett bilde av hele understellet. 

Tradisjonelt gjøres disse inspeksjonene rutinemesseig med 
dykker. Men på grunn av sterke tidevanns og skvalpe
sonebevegelser i det grunne vannet er det betydelige operasjo
nelle begrensninger på slikt arbeid. Dessuten er sikten i van
net tilnærmet null. En erfaren dykker som var med på denne 
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operasjonen fortalte at det knapt var mulig å se hånden på 
dykkemaskeglasset . og at hele inspeksjonen av undervanns
konstruksjonene måtte foretaes ved å føle seg frem med hender 
og føtter. 

Figur 5. Inspeksjon av bunnramme på en 
"jackup "-plattform. 

Da dykkeren fikk se de akustiske nærbildene som ble regi
strert fra understellet ble det gitt tildels entusiastiske tilbake
meldinger. For nå kunne han se og forklare de konturene han 
inntil da kun hadde kjent på med hender og føtter. F eks fikk 
han verifisert sitt arbeide med koiTekt plassering av sandsekker 
langs kantene. 

A bliOOQS.U,J 
B b 6 000 SSZ.I 
A.-B I>Ul 
A. - Q LUICtK 

. ~ ... 
16.. ·41 .. 
16.33 .. 

0. . 10 .. 
2:. 4 3: . 

yfl>o<t) 

2:0 . 2:1 .. 
Z.O. l.S a 
o. u .. 

•"->l 
- 2: .44. .. 
-0 . 01 .. 
- 2: .<11 3 .. -R-fl 1'"R.IE"""""-

{:',fl411Arioo 

C'R41Giobol 

Figur 6. Nærbilde av en av pelene som fester plattformen i 
Figur 5 til bunnen. 

Videre kunne han identifisere tlenser og diverse utstikk-
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ende objekter. Det var nyttige informasjoner mhp. å bruke 
forskjellige detaljer av konstruksjonen som referansepunkter 
når de enkelte bildene skulle skjøtes sammen til en komplett 
beskrivelse av understellet. 

Figur 6 viser et nærbilde av en av pelene som fester platt
formen til bunnen. Rundt pelen er det en flens som er med 
for å låse riggen i koiTekt posisjon. Det er her også utført 
høydemåling fra toppen av bunnrammen og ned til sandsek
kene for å kontrollere at det er tilstrekkelig overdekking. På 
havbunnen som går ut fra bunnrammen kan den ujevne over
flaten av sandsekkene gjenkjennes. 

Inspeksjonen av hele riggen ble gjennomført i løpet av to 
dager med 3D sonaren hengende fra plattformkranene og uten 
assistanse fra posisjoneringssystem eller båter. Posisjonene 
for bildene ble funnet ved å bruke kjente objekter i modellen 
og på tegninger. 

Nærmere detaljer med komplette bunnprofiler og innmon
terte akustiske bilder av hele plattform-understellet finnes i 
ref. 3. 

Dette bildet viser EchoScope 1600. 

Referanser. 
1. Detecting Underwater Gas Leaks with a Real Time 3D Acoustic 

Camera., OmniTech AS, Po Box 114 Eidsvaag, 5876 Bergen, Norway 

2. Touch Down Monitoring with EchoScope 1600 3D Real Time 
Multibeam Sonar. Application note AN01 . 17.01.00 

3. Platform lnspection in Turbid Water using a 3D Acoustic Camera. 
Erik Eknes, OmniTech AS, PO Box 114 Eidsvaag, N-5876 Bergen, 
Norway. Bevin Wirzba, Chevron Overseas Petroleum, 11111 
S.Wilcrest Dr. Houston Texas, USA. Rolf Kahrs Hansen, OmniTech 
AS, PO Box 114 Eidsvaag, N-5876 Bergen, Norway 

Alle publikasjonene samt mer utførlige tekniske data er tilgjengelig på: 
http://www.echoscope.com eller http://www.omnitech.no • 
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Vrkesdykker? 
Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte yrkesdykkere 
Skolens sertifikater er også anerkje.nt Internasjonalt 

Grunnkurs vår og høst - Rednlng·sdykkerkurs vår og høst 
Søknadsfrlster for begge ty:p:er ku'rs er 2 .. januar og 1 .• ju:nl 2001 

Konta·kt skolen for :m·er l·nform:a·slon: 
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Tlf: 5.5 511'2 00 - F:ax: 55 51 ·1·2 01 
e-man: bodiltl@ron.fin~e~no 

www.statens-dykkers~ko.~e .. no 

Stat~ens ~d·y·kkersko:le 
Skålev1kv·eien 6'0 - s ·118 Loddefjo.rd 
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Den våte arven 
Marinejegerene trenes for innsats bak fiendens linjer. De kan naturlig nok ikke støtte seg til en vel
smurt logistikktjeneste der de skal operere. Det de trenger av våpen, ammunisjon, samband, klær, telt, 
mat og drikke, må de selv ta med seg. Det å komme seg frem til innsatsområdet er ingen lett oppgave. 
Det gis flere muligheter, men alle er særdeles krevende, og innebærer også en relativt høy risiko. Det 
spiller ingen rolle om de kommer gående, padlende, svømmende under vann, eller gjennom luften med 
fallskjerm og lander på land- eller i vann - de er overlatt til seg selv og må stole på egne ferdigheter. 
Bilder fra treningen til disse oppgavene sier ofte mer enn mange ord. 

Pål Behring, Marinejegeravdelingen DFS 
Foto: Fotoarkiv DFS 

B egrepet marinejeger oppstod i 1968. Før den tid, siden 
1954 hadde Marinen sine froskemenn . Froskemannen 

var universal og utførte alt fra rene dykkeoppdrag til strandre-

kognosering, etterretning og sabotasje. Behovet for spesiali
sering innenfor de ulike fagfeltene medførte en splittelse av 
froskemannens oppgaver. Minedykkere skulle utføre de rene 
dykkeoppdragene og marinejegere skulle utføre sabotasje og 
drive strategisk etterretning. I nyere tid har marinejegere 
også blitt pålagt nye oppdrag under kategorien militær 
assistanse. 

Marinejeger som sluses ut av torpedorøret på en neddykket "Kobben"-klasse undervannsbåt. 

Samling før i landsvømming. Landkjenning. 
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Dykking er også i dag en helt sentral aktivitet i marine
jegertjenesten; men ikke dykking i tradisjonell forstand. 
For marinejegere er det snakk om undervannssvømming enten 
direkte mot et mål som skal angripes (angrepssvømming) 
eller som metode for infiltrasjon inn i et sensitivt område. 
Samvirke med undervannsbåter er helt sentralt for utførelse av 
typiske marinejegeroperasjoner. Undervannssvømmingen er 
en av mange metoder marinejegere benytter for taktisk 
forflytning. Andre metoder som benyttes er fallskjetmdropp, 
småbåter, kajakkpadling og selvfølgelig apostlenes hester. 
Til undervannssvømming benyttes såkalt rebreatherapparat av 
typen Charlton Siva-24 Combi. Apparatet er produsert i 
Canada etter norske spesifikasjoner. Siva-24 Combi kan 
konfigureres for dykking med ren oksygen i lukket kretsløp, 
blandingsgass i halvlukket kretsløp eller med mulighet for å 
veksle mellom disse underveis i dykket. 

Marinejegere er såkalt høyselektert personell. Utvelgelse 

Automathopping. 

av personellet har innslag av metoder som benyttes for mili
tære flygere og opptak til krigsskolene. Likevel er seleksjo
nen i hovedsak basert på testing av fysiske kapasiteter, sosiale 
evner, og stridsmessig stresstoleranse. Seleksjonen er basert 
på gamle og utprøvde metoder der personellet må vise evne til 
å kunne operere i små enheter, over lengre tid, uten støtte 
under krevende klimatiske forhold. Maritime operasjoner er et 
begrep som omfatter en lang rekke aktiviteter og metoder for 
løsning av oppdrag. Evne til å operere i det maritime miljøet 
under vinterlige forhold langs Norskekysten stiller helt spesi
elle krav til personellet. 

"Rubberducken var pakket i henhold til vårt oppdrag. Den 
stod der foran meg, sort og ruvende i det svake lyset fra 
lampene i taket. Flyet, en C-130 Hercules, ristet svakt i 
turbulensen og gjorde en brå tørn mot styrbord for deretter å 
rette seg opp og legge seg på rett kurs. Det røde lyset ble 
tent, tlyhekken senket seg noen grader og rampen startet å 
åpne seg. Atmosfæren i flykroppen forandres brått med en 
inferno av støy og kulde fra den åpne hekken. jeg rykker lett 
i utløserlinen fra fallskjermen for igjen å kontrollere at den er 
trygt festet i flyets ankerkabel. Et rask blikk bak meg 
forsikret meg om at resten av patruljen er klar!! Pallen med 
den fullastede gummibåten ruller noen centimeter mot den 
store åpne hekken i det flyet senker bakenden men blir holdt 
igjen av stålwiren. Et brutalt sort og hvitt landskap åpen-
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Klar for vannhopp. 

På vei ned. 
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barer seg der ute i mørket; svart hav og 
nordnorske alper som reiser seg langt 
høyere enn våre 1000 fot. Vi har fått 
våre signaler fra hoppmester og lyset 
skifter plutselig fra rødt til grønt. 

Ducken slippes løs fra wiren, ruller ut 
over rampen og den store lasteskjermen 
åpner seg. Jeg forflytter meg så hurtig 
det lar seg gjøre i en trang tørrdrakt med 
nødsekken hengende under reservefall
skjermen på magen . Jeg slipper utløser
linen, trår ut i luften og fikserer kroppen 
for fall. Fallskjennen åpner med et smell 
og jeg søker luftrommet rundt meg for 
resten av patruljen. Under meg ser jeg 
det svake grønne lyset fra Ducken og 
skimter den store grønne lasteskjermen i 
svak kontrast mot svart hav. Med t1yet i 
vidsynet teller jeg tre runde fallskjem1er 
over meg. Samtlige ok! Ducken tretTer 
sjøen i et kort glimt av sjøsprøyt. Jeg 
sikter mot dette punktet og går i sjøen 20 
meter bortenfor. Den store lasteskjermen 
står på høykant i hele sin størrelse og 
fungerer som spinnakeren på en seilbåt. 
Mekanismen som skulle løsne skjerm 1ra 
last har sviktet og sleper Ducken gjen
nom sjøen. Over bølgetoppene ser jeg at 
Ducken reiser seg på høykant, tipper 
rundt og forsvinner i mørket. 

Vi samles etter hvert i den urolige 
sjøen og patruljen orienterer seg om 
situasjonen. Alternativ plan (et stykke ut 
i alfabetet) iverksettes. Vårt neste mål er 
ved foten av en svart og hvit fjellvegg der 
inne. Om 3 timer og uendelig mange 
spark med svømmeføtter blir det greit å 
komme i land." 

. . . Et eksempel på en operasjon der 
ting ikke går som planlagt. 

Marinejegere skal inneha kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger for å kunne 
takle såkalte ekstreme situasjoner. De 
strenge kravene ti l 
personellet er årsaken til 
at kun l O prosent av 
kvalifiserte søkere 
gjennomfører et marine
jegerkurs. Til gjengjeld 
blir miljøet, samholdet 
og kulturen ved marine
jegerkommandoen så 
spesiell at personellet 
velger dette yrket for 
lengre perioder. • 

Full fart mot land. 

18 

Gummibåten settes utfra ubåt. 
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LESERBREV Dykking og yrkesskadeerstatning har vært et tema som har engasjert mange. 
Vi håper vi har fått belyst saken fra forskjellige sider. Mange dykkere har sagt 

at de ville komme med innlegg, men det viser seg i praksis at det ikke er så lett 
å få noe ned på papiret. Kanskje kan dette leserinnlegget fra Sandvold ses 
på som et felles svar fra dykkerne. Vi setter med dette punktum for denne 

debatten i Dykkenytt, og takker alle som har bidratt. 

I Dykkenytt nr 3 2000 er yrkesskade

erstatning et tema både i lederen og i 3 
artikler. Jeg har omtalt samme tema i en 

egen artikkel i denne utgaven, men jeg vil 

likevel som et leserinnlegg kommentere 

innleggene fra de andre. 

I lederen begir Ragnar J. Værnes seg 

inn på et sensitivt område om fake good/ 

fake bad. Når disse utsagnene skaper bøl

ger i dykkermiljøet er det nok ikke først 
og fremst hva Værnes sier, men den sam

menheng dette sies i. Det blir da oppfattet 

annerledes enn det er sagt, og man sitter 

igjen med et inntrykk av at fake-proble

matikken er et stort problem som gjelder 

nesten alle dykkere. En slik oppfatning er 
det vel ingen som har. 

Når Værnes likevel tar opp temaet er 

det fordi han mener at det ellers " .... ikke 

blir en saklig debatt om berettiget yrkes

skadeerstatning individuelt vurdert, men et 

korstog for en hel yrkesgruppe ... ". Jeg er 
ikke så sikker på om han har rett i det. 

Man kan godt ha en saklig debatt om 

erstatning uten å diskutere fake-problema

tikken. Et spørsmål om årsakssammen

heng må alltid vurderes individuelt. En 

generell debatt om fake-problematikken 
kan dermed lett føre til at den enkelte ska

delidte får større problemer enn han ville 
hatt uten en slik debatt. 

John Hjelle gjør i sin artikkel rede for 

hva som kan gjøres for å forebygge yrkes

skader/sykdommer. Det følger av Arbeids

miljølovens § l fra 1977 at lovens mål

setting bl.a. er å gi " .. arbeidstakem e full 

trygghet mot fysiske og psykiske skade 

virkninger ... " På tross av dette har mange 

av pionerdykkerne i mange tilfeller vært 

rene forsøkskaniner under forhold som 

ikke er tillatt i dag. Industriarbeidere 

måtte arbeide med asbest lenge etter at de 

første signalene kom om kreftrisiko. I 

disse dager sender vi mange unge soldater i 

FN-tjeneste lenge før man har fått avklart 

risikoen for uran og plutonium. Historien 

gjentar seg. 

Forebyggende medisin er av stor 
betydning, men man får ikke akkurat 

inntrykk av at vi har etføre var-prinsipp 

hvor man bevilger først til forskning og 

deretter setter standard for arbeidsmiljøet. 

Dette har kanskje sammenheng med at 

man ikke har råd til å vente hvor man i 

verste fall kan komme i den situasjon at 

jobben ikke kan utføres fordi risikoen er 

for stor. For eksempel utbyggingen i 

Nordsjøen. Det er mer økonomisk å lukke 

øynene, ta risikoen og heller i ettertid 
krangle med de skadelidte om årsakssam

menhengen . 

Det er bl.a. på denne bakgrunn de så

kalte listesykdommer må vurderes, hvor 

den enkelte skadelidte skal slippe Davids 

kamp mot Goliat. Erstatningsutbetaling
ene anses som en kalkulert driftsutgift for 

arbeidsgiverne, og skadelidte skal ha et 

hurtig oppgjør. Slik regelen er formulert 
blir det ganske likt et strafferettslig prin

sipp hvor det er bedre at l O skyldige går 

fri enn at en uskyldig blir dømt. Sagt på 

en annen måte: det er bedre at l O skade

lidte får erstatning selv om det streng tatt 

mangler årsakssammenheng enn at en 

skadelidt med yrkessykdom ikke får erstat

ning . 

Kari Todnem påpeker at Yrkesskade

forsikringsloven ikke har tilbakevirkende 

kraft for de som pådro seg helseskadene 

før 1990. Jeg understreker at loven gjel

der for alle som ble påført skaden før 1990 
men som først etter 1990 fikk dette kon

statert, og at dette er en form for tilbake

virkende kraft. 

Det kan nok bli vanskelig å gjøre noe 
med denne loven bare i forhold til dykker

ne. Myndighetene har derfor valgt en 

kompensasjon på kr. inntil kr. 200.000,-. 
Man kan gjerne beholde denne løsningen 

hvor det ikke kreves årsakssammenheng 

mellom dykkingen og ervervsuførheten. 

Men man bør i tillegg kunne gi et større 

beløp til de som har en listesykdom etter 

dykking i Nordsjøen, og som har fått dette 

konstatert før 1990. 
Einar Thorsen har en meget nyttig 
gjennomgang at det tilbud som alle dyk

kere nå får. Alle dykkere som har helse

plager inviteres til en grundig helsesjekk, 

og man skal deretter ta stilling til 

" ... eventuell sammenheng mellom helse

plager yrkeseksponering". Det er svær 
viktig at man på forhånd vet hvilke regler 

man skal vurdere dette i forhold til. Der-

som man for eksempel ikke er oppmerk

som på forskjellen på beviskravet mellom 
menerstatning etter Folketrygdloven og 

Yrkesskadeforsikringsloven om listesyk
dommer kan det lett resultere i at skade

lidte ikke får den erstatning han har krav 

på. 
Carl Gunnar Sandvold 

DVKKESEMINARET 2001 
Sett av datoene allerede nå: 

Tirsdag 13. onsdag 14. og torsdag 15. november. 

Programmet vil vi komme tilbake til i neste nr av Dykkenytt. 
Program og påmeldingsskjema vil og bli sendt ut på samme måte som i fjor. 
Seminaret vil også denne gang bli holdt på Bergen Kongress og Messeservice. 
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Dykkeoperasjoner for Statoil 
Einar Wold Svendsen, Statoil 

Metningsdykking 
Igjen har vi hatt et svært aktivt år med 
metningsdykking i Statoils regi. Som 
aktivitetsoversikten viser at har vi endt 
opp med ca 55.000 manntimer i met
ning, mens planene tilsa i størrelsesor
den 25.000 manntimer. 

Det dominerende prosjektet i 2000 
har vært Gullfaks gasseksport som 
innebar legging av en 16" rørsløyfe fra 
Gullfaks A plattformen via transport
røret Statpipe og tilbake til Gullfaks C 
platformen. På begge plattformene ble 
der innstallert stigerør og lagt ekspan
sjonssløyfer på bunn. Sammenkobling 
foregikk med dykkere på Gullfaks A og 
med et nytt automatisk verktøy, 
"Matis" på Gullfaks C. "Matis" er et 
nytt verktøy for automatisk tlenssam
menkobling, utviklet av Stolt Offshore. 

Der hvor sløyfen tangerte Statpipe, 
ble det gjennomført en "hot-tap", dvs at 
man kobler seg inn på røret med et sett 
ventiler for så å bore seg inn, uten på 
noe tidspunkt å stenge av gasstrømmen. 
Denne teknikken ble første gang brukt i 
norsk sektor i 1998 da vi koblet Essos 
Jotunfelt inn på Statpipe. Operasjonen 
i 2000 var altså hot-tap nr 2 i vår del av 
Nordsjøen og gjennomført for Statoil. 

Leverandøren vi benyttet på dette 
arbeidet var Stolt Rockwater Joint Ven
ture (SRJV) under vår beredskapsavtale. 
Arbeidene gikk meget bra, men frem
driften ble sterkt forsinket av at hoved
fartøyet Seaway Osprey dels ble forsin
ket i sin avgang fra Brasil der det hadde 
operert de siste 4 år. Dels at fartøyet 
ved ankomst Norge viste seg å være i 
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Metningsdykking i Statoils regi. Manntimer i metning. 

svært dårlig forfatning sammenlignet 
med forventningene. Det ble derfor nød
vendig med en langt mer tidkrevende 
oppgradering enn planlagt, og til tross 
for en grundig jobb i denne sammen
heng, ble vi slitende med en del feil og 
mangler nærmest gjennom hele pro
sjektet, som stadig kullkastet fremdrifts
planene. 

Varighet av arbeidet var planlagt til 
ca 70 fartøysdøgn, men Seaway Osprey 
holdt faktisk på fra midten av august og 
frem til julaften, altså 4,5 måneder, 
inkludert alle avbrekk og forsinkelser. 

Denne operasjonen var, sammen 
med en kortvarig jobb for oppkobling 
av et rør til en ekspansjons sløyfe fra 
Snorre B til Statt]ord A, en jobb som 
var blitt utsatt fra året før, det eneste vi 
hadde på planen ved starten av året. Som 
vanlig har der også dette året dukket opp 
en del ikke planlagte oppdrag: 

• I mars brukte vi MSV "Regalia" til 
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å gjøre foreløpig reparasjonsarbeid 
på SIRI-feltet i dansk sektor. 

• Vi leide inn CSO Seawell for dykk
ing på Tommeliten i forbindelse 
med fjerning av ventiltrær i mai. 

• SEMI 2 var inne for arbeid på GFSE 
(mens vi ventet på Osprey) i juli, 
hvoretter hun gjorde inspeksjonsar
beid på "West Epsilon", frigjøring 
av ventil.trær på Gullfaks satelitter 
og enda en hasterjobb på SIRI 
dansk sektor. 

• MSV "Regalia" gjorde til slutt en 
kortvarig jobb med inspeksjon av 
"Maersk Giant" på Yme-feltet i 
desember. Dykkerne var faktisk ute 
27112-2000, så vi strakk sesongen 
godt ut i fjor. 

• Sist, men ikke minst, ble der gjen
nomført et 100 msw dykk i NUis 
anlegg tidlig våren 2000. Dette 
dykket var et ledd i vår beredskaps
trening innenfor beredskapssamar
beidet mellom Esso, Norsk Hydro 
og Statoil, men dykket ble også 
benyttet til å få gjennomført en del 
nødvendige verifikasjoner i forbind
else med pågående FoU arbeid. 

Overflateorientert dykking 

Overflateorientert dykking i Statoils regi. Manntimer i vann. 

På luftdykkefronten har det også vært et 
variert år. Vi har hatt dykking i Karm
sundet i forbindelse med Åsgard Trans
port røret, inspeksjonsdykking på Kal
stø som vanlig, samt et interessant opp
drag med installasjon av spud-cans på 
"Maersk Gallant" i Ølensvåg. I tillegg 
måtte dykkere tilkalles for installasjon 
av en blindplugg på Åsgard B plattfor-
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men etter uttauing. Denne jobben var 
tenkt utført med ROV, men dette lyktes 
ikke. 

Ulykker/hendelser. 
Innen dykking har vi ikke hatt noen 
alvorlige personskader i 2000 og heller 
ingen fraværsskader. Vi har imidlertid 
hatt noen tildels alvorlige nestenulyk
ker, med den mediaomtalte saken med 
utilsiktet trykkfall for seks dykkere på 
dekompresjon fra metning, fra ca 14 
msw til overflaten over et tidsrom på ca 
fire timer. Gransking av denne hendel
sen førte til en lang rekke funn av tek
nisk og prosedyremessig karakter. I til
legg har den fått oss til å se på hvordan 
vi organiserer vår dykkevirksomhet på 
generell basis. 

Ellers sliter vi fortsatt med en del in
feksjonsplager i trykkkamre/klokker. Vi 
har hatt seks ytre øregangsinfeksjoner 
uten å måtte tåle noe avbrudd i operasjo
nene, vi har hatt noen tilfeller av "dyk
kerhender" samt et par tilfeller av mer 
tilfeldige, ikke dykkespesifikke infe k
sjoner. Dessuten viser våre rutinemes
sige gassprøver av dykkeanleggene at 
der fra tid til annen dukker opp kjemisk 
forurensing, riktignok i svært lave kon
sentrasjoner, av stofter som ikke skulle 
ha vært der og som er svært så toksiske 
i seg selv. 

"Semi 2" var inne for arbeid på G FSE i juli. 

På begge disse områder, altså mikro
bakteriell- og kjemisk forurensing er det 
på tide å ta på alvor arbeidet med å finne 
og fjerne kildene til forurensingen. Vi 
må grundig rengjøre ferskvann vi bru
ker, holde nitid hygiene i kamrene, på 
beste måte rense sjøvannet vi bruker til 
oppvarming av dykkerne. Vi må videre 

sikre at kjemiske komponenter ikke 
kommer inn i anlegget, enten ved at 
dykkerne tar dem med seg, at teknikerne 
eller LSTene uten å vite bedre, introdu
serer slike ting når de f.eks . gjør ved
likehold på miljøkontrollenhetene eller 
sluser inn ting i kamrene; og sist men 
ikke minst, vi må bli bevisst hva som 
dras inn fra sjøbunnen, på dykkernes 
utstyr, når de jobber på forurensete 
områder. 

Planlagt dykking i 2001 
Som vanlig på denne tid av året, ser vi 
også i år frem mot et relativt stille år på 
dykkefronten. Der er kun tre planlagte 
operasjoner med metningsdykking off
shore og en innaskjærs operasjon, 

CSO Seawell ble leid inn for dykking på Tommeliten. 
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nemlig den årlige inspeksjonsdykkingen 
på "Statpipe" ilandføring på Kalstø. De 
tre offshoreprosjektene er henholdsvis: 

• Huldra, der CSO Seawell skal dykke 
i forbindelse med opkobling av 
flenser. 

• Glitne, der Stolt Offshore med Sea
way Osprey skal gjøre en tilsvarende 
oppkoblingsjobb 

• Tommeliten, der SRJV skal kutte 
pæler for forankringsstrukturen for 
undervannsanlegget, før dette ved 
hjelp av gigant-kranfartøyet "Thialf' 
fjernes en gang for alle. 

Vel, det er planene. Tidligere års er
faring har vist at planer er til for at vi 
skal vite hvordan det i allefall ikke blir. 
Så får vi snu oss igjen til neste år, og 

se hvordan det første året i det nye år-
tusenet ble. • 

OBS! OBS! OBS! OBS! 
Til dere som tror dere er medlem 
av Norsk dykkehistorisk forening, 
men som ikke er det. Forvirret? 
Det er vi og. Vi har nemlig fått 
en del anonyme innmeldinger (dvs. 
innbetalinger uten navn). Men ved 
hjelp av kontonr. og bistand fra 
BBS har vi sannsynligvis avslørt 
de fleste. Men de aller smarteste 
av dere har betalt giroen kontant -
og uten navn! Da må også vi 
melde pass. Er du en av dem (som 
ikke kan lese dette, forrdi du ikke 
får Dykkenytt), så si fra! 

PS. Takk for bidraget likevel! 
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Planlagt dykking i Stolt Rockwater JV 
Det er i år er det planlagt omtrent 

samme aktivitetsnivå på beman
nede undervannsoperasjoner som i tjor. 
Det omfatter følgende prosjekter: 

Vesterled for Norsk Hydro. Hy
perbar sveising av "Spool" ved Heimdal 
plattform, videre skal denne ledning 
kobles til Frigg linje som går til St. 
Fergus. Denne "Mid Line" innsveising 
vil foregå på engelsk side av delelinje, 
og det skal benyttes en isolasjons pig 
for å isolere gas siden til St.Fergus mot 
sveise punktet. I tillegg skal det etable
res en over kryssing fra gammel linje 
mot Frigg og ny linje til Heimdal. 

Totalt skal det utføres fem hyperbare 
sveiser og det planlagt bruk av "Toisa 
Polaris" som dykkerfat1Øy. Det vil i 
tillegg bli installert beskyttelsesstruktur 
både på Heimdal enden og i koblings
punktet på "Mid-Line". 

Tommeliten for Statoil. Forbere
delse til fjerning av Tommeliten bunn
ramme. Denne operasjon involverer 
bruk av kutteutstyr for tjerning av for
bindelse mellom bunnramme og peler. 
Dykkerfartøy for denne operasjon vil 
være "Seaway Os pre y ". 
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"Vest Epsilon" ble inspisert av SRJV. 

Inspeksjon av Troll B og Heimdal 
for Norsk Hydro. Dette er en operasjon 
med inspeksjonsdykking fra "Jakob 3". 
Hvilket "morfartøy" som skal brukes er 
enda ikke klarlagt. 

Stolt Offshore AS skal i tillegg ut
føre dykking for PGS production, hvor 

oppkobling av Glitne er planlagt i løpet 
av Juni måned 2001. Det er den flyten
de produksjons enhet "Petrojarl" som 
skal kobles opp med bruk av bemannede 
undervannsoperasjoner. Fartøy som skal 
brukes er "Seaway Osprey" . • 
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NBUs dykkestatistikk 
Som vanlig presenterer Dykkenytt NBUs årsstatistikk. Også denne gang 
med tall fra de foregående år for å illustrere eventuelle utviklingstrekk. 
Stadig kortere årlig gjennomsnittlig dykketid pr dykker, og redusert bruk av 
overflatedekompresjon kan synes å være relativt klare tendenser. Noe over
raskende er det at utstyrs bruken varierer såvidt mye. 

Arne-Johan Arntzen, NBU 

Bakgrunn for statistikken 
Denne statistikken omfatter kun NBUs 
medlemsbedrifter og utgjør sålesdes en 
begrenset del av innaskjærsmarkedet 
totalt sett. Hvor stor del er det selvsagt 
ikke mulig å si noe sikkert om all den 
tid norske myndigheter ikke har pålagt 
noen rapporteringsplikt for denne del av 
dykkervirksomheten . Det er likevel 
mulig å gjette. De neste regner vel med 
at NBU-bedriftene står for ca. en tredel. 
Det kommer litt an på hva man legger 
til grunn . Ser man på verdiskapning 
ligger nok NBU-andelen i overkant av 
dette. 

Prosentvis d kketid med overflatedekomp. 
1994 l 1995 1997 l 1998 l 1999 l 2000 
27 l 11 8 l 8 l 1 l 3 

Tabell l. 

Som det fremgår av tabell l har det 
vært en synkende bruk av av overtlate
dekompresjon. Dette kan ha tlere år
saker. En mulig forklaring er et redu
sert behov for lange bunntider på rela
tivt store dybder, fordi en stadig 
størredel av jobben gjøres på land eller 

SCUBA 

Slange-
58,6 42,0 43,1 38,0 48,7 58,4 dykker

utstyr 

Hjelm 

Fig. l. Prosentvis timefordeling 
etter utstyr i 2000. 
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fra overt1aten. En annen forklaring kan 
være at jo mindre en slik metode bru
kes, jo mindre blir erfaringsgrunnlaget. 
Demed vil kanskje en del vegre seg for å 
ta en slik teknikk i bruk. Det er heller 
ingen grunn til å overse at de tilfellene 
av trykkfallssyke som har forekommet i 
de senere år, under godt organisert yrkes
dykking, i det alt vesentlige har skjedd 
under bruk av overt1atedekompresjon. 
Sannsynligvis skyldes reduksjonen 
summen av de ovennevnte årsaker. 

Gi.snitt timer pr NBU-dykker pr år 
1994 l 1995 l 1997 l 1998 l 1999 l 2000 
217 l 208 l 219 l 177 l 193 l 137 

Tabell 2. 

Som det fremgår av tabell 2 har den 
gjennomsnittlige dykketid pr dykker 
sunket betraktelig. Det kan imidlertid 
være grunn til å ta disse tallene med et 
visst forbehold, og regne med at en del 
av den tendensen som fremkommer kan 
skyldes mer tilfeldige variasjoner. 

Utviklingen fra 1994 
Tabellene viser utviklingen fra og med 
1994 og til og med 2000. For 1996 er 
der ingen statistikk pga. svikt i rappor
teringen. For de øvrige årene har vi hatt 
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en besvarelse på 100 %. Tabell 3 viser 
total antall dykketimer for NBU-bedrif
tene samlet pr år, og hvor mange dyk
kere tallene er basert på. 

Samlet dykketimer for NBU (og antall d kkere) 
1994 1995 1997 1998 1999 2000 

29 891 25 999 24488 20916 20559 15170 
(138) (125) (112) (118) (106) (111) 

Tabell3. 

Også statistikken fra det siste året 
bekrefter tidligere oppfatninger om at 
den prosentvise fordelingen på de for
skjellige typer utstyr varierer meget, 
uten at det peker seg ut noen bestemt 
årsak til dette. Se fig. l . 

Stor spredning i dykketid 
Det overrasker vel neppe noen at det er 
stor spredning i antall dykketimer pr 
dykker fra bedrift til bedrift. Dette 
skyldes nok at de oppdrag man har spe
sialisert seg på krever svært varierende 
dykkerinnsats. Fig 2. gir et grafisk 
bilde av dette. Søylene representerer 
gjennomsnittlig antall dykketimer pr 
dykker i hver av de 20 medlemsbedrift
ene i fjor. Det er klart at antall timer 
for den enkelte dykker også varierte 
innen hver enkelt bedrift. • 
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,---- =-= _ §j~n_!!q_m~~ttJ~ !-!~U..:_ !.?Z !!_m~~ __ -

100 
,-- ~,--

r-nnn.-. 
Fig. 2. Gjennomsnittlig antall dykketimer pr dykker i hver 

av de 20 NBU bedriftene i 2000. 
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Nytt fra landsfunksjonen i hyperbarmedisin 
Leif Aanderud og Guro Vaagbø, 

Haukeland sykehus 
l 

Hyperbar oksygenbehandling 
øker mikrosirkulasjonen i hud 
ved kroniske sår hos sukkersy
kepasienter. 

S erier med oksygenpusting ved for
høyet trykk har lenge vært brukt 

ved stråleskader etter kreftbehandling. 
Problemet oppstår når små blodårer i det 
bestrålte område reagerer på strålingen 
ved å utvikle en langsom forsnevring av 
årene, slik at blodtilførselen avtar i 
løpet av måneder til år. Dette kan hos 
en liten del av strålebehandlede pasienter 
medføre vevsskade med sårdannelser. 
Hyperbar oksygenbehandling har en 
unik effekt på slike skader, og doku
mentasjon på effekten finnes i så vel 
dyreforsøk som fra kliniske studier på 
pasienter. Det viser seg at i huden over 
bestrålte områder kan sirkulasjonen 
bedømt ved transkutan oksygentensjons
måling være omtrent 30 % av den nor
male hudgjennomblødning, og i løpet 
av tre uker med hyperbar oksygenbehan
dling, stiger denne verdi til ca 80% av 
normalverdien. På bakgrunn av den 
dokumentasjon som finnes, har Sosial
departementet godkjent stråleskader som 
indikasjon for hyperbar oksygenbehand
ling, og disse pasientene utgjør en 
vesentlig del av de pasienter vi behand
ler i trykkammer. 

Ved langvarig sukkersyke kan det 
hos en del pasienter utvikle seg skader i 
de små blodårer i føttene. Dette får kon
sekvenser for blodforsyning til perifere 
motoriske og sensoriske nerver samt 
muskulatur. Resultatet kan bli nedsatt 
følelse, nedsatt funksjon av fotmuskler, 
forandring av fotskjelettets buer, slik at 
det oppstår trykkpunkter og belastnings
skader som kan gi trykksår som gror 
svært langsomt, eller i verste fall blir 
kroniske. 

Behandling av slike sår er først og 
fremst avlastning, god sårbehandling, 
god fotpleie og evt. spesialtillagede 
såler og sko, samt nøye oppfølging. 
Hyperbar oksygenbehandling ved slike 
sår har vært gjort i en del år som til
leggsbehandling, og det finnes en god 
del rapporter som angir positive resul
tater av denne tilleggsbehandling, med 
bedring av tilhelingshastighet og redu
sert behov for kirurgi og amputasjoner. 
Publikasjonene er imidlertid i liten grad 
randomiserte og blindet, men ofte gjort 
med historiske kontroller til sammen
likning. Sosialdepartementet har inntil 
videre ikke godkjent hyperbar oksygen
behandling ved kroniske fotsår hos suk
kersykepasienter til refusjon fra folke
trygden, og avventer bedre dokumenta
SJOn . 

Ved Seksjon for hyperbarmedisin 
behandlet vi i 1998 og 1999 18 pasien
ter i denne gruppe med 21 daglige tryk
kammerbehandlinger på 2,4 AT A med 
90 minutter oksygenpusting. 

Pasienter fra Haukeland sykehus behandles i trykkamnzeret på NU!. 
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Av disse kunne 15 pasienter inter
vjues etter behandling, og 9 kom til 
etterundersøkelse. 

De hadde hatt diabetes fra 8 til 58 år, 
middelverdi 28 år, og såret hadde vart fra 
8 til 72 uker før hyperbar oksygenbe
handling. 

Av 29 sår, var 20 tilhelt gjennom
snittlig 8 uker etter påbegynt behand
ling, og ytterligere 6 sår tilhelte etter 
transplantasjon. Kun hos to pasienter 
inntraff ikke tilheling. 

Interessant er at ved kontrollinnkall
ing og gjentatt undersøkelse av de 9 
pasientene som kom til kontroll 2 til 
24 måneder etter hyperbar oksygenbe
handling, var den transkutane oksygen
tensjon mål-t tett ved såret steget til 
normale verdier, slik figuren viser. 

Vi kan se at ved oppstart av behand
lingen var den transkutane oksygenten
sjon i middelverdi ca 2 kPa som ikke er 
forenlig med tilheling, etter tre uker 
HBO-behandling var middelverdien 
steget til knapt 4 kPa, og ved senere 
kontroll var denne ytterligere steget til 
ca 7 kPa, som er tilstrekkelig for tilhel
ing. Vi har således fått mulighet til å 
dokumentere effekten av behandlingen 
ved diabetiske fotsår, og vi vil fortsette 
med denne behandling, og som kontroll 
benyttes motsatt fot. Disse dataene 
indikerer at HBO er et nyttig supple
ment til konvensjonell behandling av 
kroniske, diabetiske fotsår. 

Referanser kan fås ved henvendelse 
til forfatterne. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

kPa p02 

Før 
HBO 
(26) 

Etter 
HBO 
(12) 

Kon
troll 
(19) 

Diagrammet viser gjennomsnittlige Te 
02-verdier for i alt ni pasienter med 
diabetiske fotsår, fØr og etter 21 HBO 
behandlinger, samt etter kontroll 2- 24 
mndr sener. Tallene i parentes angir 
antall målepunkter. 
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FAG DYKKING 
ALLE TYPER DYKKEROPPDRAG 

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

UNDERVANNS ANLEGG 

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

SKIP & RIGGER 

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

FISKEOPPDRETT 

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

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

Ta kontakt for mer informasjon. 

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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Norsk dy~kehistoliisk forening 
D en første generalforsamling ble avholdt 29. november 

på Bergen Kongressenter etter Dykkeseminarets slutt. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentar. De 
foreslåtte vedtektene ble godkjent uten endringer. Kontingent 
ble fastsatt til kr. 150,- for 2001. Valget ga følgende resultat: 
• Formann: Vidar Fondevik 
• Nestform.: Bjørn Thorsen 
• Sekretær: Bjørn Kahrs 
• Kasserer: Torill Hauge 
• Varamedlem: Arne-Johan Arntzen 
• Varamedlem: Odd Pedersen 
• Valgkommite: Alfred Boga og Børre Børretzen 
• Revisor: Alf Schønhardt 
Foreningen har allerede passert 200 i medlemstall og har så 
langt to prosjekter på gang: 

I slutten av juli går Cutty Sark arrangementet av stabelen i 
Bergen. Dykkehistorisk forening skal være representert med 
egen stand og med en gammel gavelbåt med dykkerutstyr a la 
Siebe, Gormann sveivepumpe med tilbehør. Det er meningen 
å dykke utforbi. Vi håper på denne måten å skape litt blest 
om historisk dykking. 

Foreningen har også begynt å bygge av en kopi av Mårten 
Triewalds dykkerklokke fra 1728. En lignende klokke ble 
brukt under en bergingsoperasjon nord for Bergen i 1674. 
Arbeidet er godt i gang og selve klokkeskallet er bestilt. Det 
vil bli fremstilt i stål og skal siden kles med treverk og bly. 
Eiketønnene er allerede på plass fra Arcus. Vi trenger spon
sorer til dette prosjektet. Interesserte må ta kontakt med: 
vfo@nui.no (tlf. 55942820) 

HistoliicaiDi~ing Society 
HDS sin årlige konferanse var i år 2000 lagt til det nasjonale 
maritime museet i Greenwich i London den 18. november. 
Fjoråret var tiårs jubileum for opprettelsen av HDS noe 
konferansen bar preg av. Foredragene hadde følgende titler: 

"The Royal Society looks at diving" , Peter Dick. 
"Edmund Halley and tha age of the diving bell", Nigel 
Phillips. 
"John Lethbridge- the silver fisher from Devon", Robert 
Stenuit. 
"The seaground wanderers - German diving inventors and 
manufacturers before 1922", Michael Jung. 
"The Cox salvage at Scapa Flow from today's perspective", 
Hugh 'Dan' Wilson. 

Middagen om kvelden var lagt til den historiske Trafalger 
Tavern der følgende "awards" ble presentert: 

"Dr. Art Bachrach Literary Award" gikk til Professor Trevor 
Norton for hans bok "Stars beneath the Sea". 
"Reg Vallentine Award for Historical Diving Achievement" 
ble mottatt av Dr. Robert Stenuit for en lang rekke bidrag til 
historisk dykking og en omfattende dykkerkarriere. 
"The Nautic Trophy" gikk til Naval Undersea Museum i 
Washington, representert ved Bill Galvani, Ron Roehmholdt 
og Ralph Enos. Cliff Hares fikk "Frank Oschman Trophy" 
for bevaring av historisk dykkerutstyr. 

"Historical Di ving Society Award" gikk til Andra Cordani 
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Mdrten Triewalds dykkerklokke fra 1728 med 
lufttønnene som vekselvis senkes opp og ned med luft 
til dykkeren. Slangene pd tønnene plukkes opp med 
bdtshake av dykkeren slik at luften kan overføres til 
klokken. 
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Trykkfallssyke i 1903 
Arne-Johan Arntzen, NBU 

H va visste man egentlig om dyk
king og de farer som er forbundet 

med dette rundt århundreskiftet? I 
«Medicinsk Revue», fra 1904, utgitt av 
Bergens Lægeforening har dr. H. P. Lie 
skrevet en artikkel han har kalt «Om 
faren ved at dykke på dypt vann». 
Han refererer fra en del forsk
ningsarbeider fra forskjellige steder i 
verden. Videre nevner han en rekke til
teller der dykkeren fikk trykkfallsyke og 
i mange tilfelle døde. I andre tilfelle 
fikk dykkeren skader, vesentlig i form 
av lammelser i underkroppen. 

Foranledningen for artikkelen synes 
å være et tilfelle der en 49 år gammel 
dykker fikk trykkfallssyke i desember 
1903 og dør på Bergens sygehus ca 3 
1/2 døgn etter dykket. Vedkommende 
hadde vært dykker i 15 år. Han hadde d: 
siste dagene hatt gjentatt dykk (to dykk 
pr dag?) på dybder mellom 38 og 47 
meter. Den siste dagen hadde han hatt 
tre slike dykk. Det sies ingen ting om 
oppstigningshastighet, men mye tyder 
på at dykkerne og dykkerselskapene var 
klar over at oppstignig etter dype dykk 
ikke måtte skje for fort. 

Forfatteren beskriver sykdomsutvik
lingen. Det ble foretatt obduksjon, med 
mikroskopiundersøke1se av vevsprøver. 
Artikkelen gir en omfattende og fyldig 
beskrivelse av funnene. 

Selv om artikkelen er alt for lang til 
å kunne gjengis i sin helhet tar vi like
vel med den siste av i alt 13 sider, dl 
den på mange måte gir et bilde av hva 
man visste om dykkermedisin i Norge 
på den tiden. 

«Det staar nu tilbage at omtale, hvilke praktiske 
resultater dykkerne selv kan hente al de gjorte 
undersøgelser og fremsatte anskuelser om affek
tionens natur. Dette falder jo ogsaa sammen med 
den profylaktiske behandling. 

Under ethvert høiere tryk end det normale 
lufttryk vil der ansamles en større mengde gas i 
blodet og legemsvædskerne forøvrig! end nor
malt; men under forholdsvis lidet forhøiet tryk 
eller paa de smaa dybder er det ikke mer end, at 
de overflødige gasmængder lettelig og forholds
vis hurtig vil kunne udskilles eller gasens udvik
ling kunne holdes inden saadanne grænser, at 
ingen betydelige læsioner blir følgen. Faren 
stiger imidlertid med dybden; men førend denne 
har naaet over 30 m. eller trykket overstiger 4 
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atmosfærer, synes der ingen større fare at være 
tilstede. Ulemperne hidrører, som det al det 
forangaaende fremgar, dog ingenlunde al det høie 
tryk, og der synes derfor ikke at være nogen 
umulighed for at dykke paa endnu større dybder 
end hidtil for trykkets skyld. Det som betinger 
faren, er de hastige overgange fra det ene lutfttryk 
til det andet, specielt fra høiere til lavere. 

Hjelmdykker med demandstyrt tilførsel 
av luft. Slikt utstyr var en del i bruk på 
den tiden. Fordelen var at det krevde 
mindre lufttilførsel og gjorde fØlgelig 
pumpearbeidet som foregikk for hånd 

mindre kraftkrevende. 

Dette er meget sterkt fremholdt al P.Bert alle
rede i 1872, og, som jeg har søgt at paavise 
ovenfor, staar de senere erfaringer, som er 
vundne baade ved eksperimenter og undersø
gelser al forulykkede, fuldstændig i samklang 
hermed. Naar dykkerne kommer op fra de store 
dybder, bør de derfor hæve sig meget langsomt 
og helst gjøre smaa stans paa veien nu og da for 
lidt efter lidt at kunne akkomodere sig efter 
trykket. Dette vil svare til, hvad man, saavidt jeg 
har kunnet forstaa, ved arbeider i caissons med 
særdeles høit tryk har anvendt, nemlig at man 
kom til overfladen gjennom forskjellige caissons 
med aftagende lufttryk, og opholdt sig en liden 
stund i hver. 

Naar dykkeren endelig kommer helt op al 
vandel, bør man ogsaa være forsigtig med at 
slippe hele det normale tryk til med en gang, 
nemlig som almindelig ved fjernelse av glasset i 
dykkerhjelmen. 

Jeg er ingen fagmand paa dette omraade; 
men jeg har ved de undersøgelser, jeg har anstil
le!, faaet det bestemte indtryk, at man ikke har 
hav! tilstrækkelig opmerksomhed henvendt paa 
disse forhold. 

Endelig er der et punkt, hvorpaa man bør 
have sin opmerksomhed henvendt, og det er 
spørgsmaalet, om man bør dykke flere gange 
med forholdsvis korte mellemrum, naar det gjel
der saa store dybder som i vert tilfælde. Man ved 
jo endnu ikke, hvor lang tid der behøves for, at 
gasens tryk i legemsvædskerne kan vende til
bage til det normale; det rimelige er, at det lager 
nogen tid. Herpaa tyder den omstændighed, at 
enkelte eksperimentatorer vil have lunde! gas
blærer i blodet efter flere dages forløb. Dykker 
man nu tæl efter hinanden paa dybt vand, vil 
faren selvfølgelig øges, hvis trykket mellem hver 
gang ikke ganske har kunnet udjevne sig og 
vende tilbage til normen. Som det vil erindres, 
havde den forulykkede B.O. tidligere samme dag 
dykket 2 gange. l nogle smaa kar i hjernen 
fandtes ogsaa en del blærer eller vacuoler; men 
da de først blev iagttagne i det hærdede præpa
rat, har jeg ikke kunnet se bort fra, at der muli
gens kunde foreligge et kunstprodukt. Det tør dog 
hænde, at jeg har været for skeptisk; men 
spørgsmaalet hører til dem, som fremtidens 
undersøgelser faar løse.>> 

Det er interessant å lese om de refleksjo
ner dr. Lie gjør i konklusjonen i denne 
artiklen. Det er rimelig å tro at han 
visste mer om dykkefysiologi enn d: 
fleste på den tiden, og hadde studert mye 
av den litteraturen som fantes om emnet 
den gang. Det er og tydelig han hadde 
forståelse for de grunnleggende proble
mene rundt dekompresjon. Jeg tenker 
spesielt på at han gjør et vesentlig 
poeng av at det kan ta lang tid før krop
pen har kvittet seg med overskuddet av 
absorbert gass; og at det dermed ikke var 
tilrådelig med flere dype dykk samme 
dag. Han nevner og behovet for dekom
presjonsstopp på vei opp, og at man 
hadde erfaringer fra dette fra caisson
arbeider. 

Litt pussig er det at han nevner at 
man bør vente litt med å ta av glasset 
på hjelmen for ikke "at slippe hele det 
normale trykk til med en gang". Det er 
vel neppe like reflektert som det øvrige 
innholdet i artikkelen. • 

Referanse: 
Lie H. P. Om faren ved at dykke på dypt vann. 
Bergen lægeforening, Medisinsk Revue, 21 . 
årgang 1904. John Grieg, Bergen.· 
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Kunne vikingene dykke? 

Vidar Fondevik, NUI AS 

S pørsmålet ble stilt i en engere forsamling av innlendinger 
og utlendinger i baren på Bergen Hotel. Norsk dykke

historisk forening var nettopp ferdig med sin første general
forsamling og tusenårets siste Dykkeseminar var unnagjort. 
Islendingen, med medfødt rett til å mene noe om vikinger dro 
spørsmålet med at det i så fall må ha vært vikinger fra Øst
landet. De lå nærmere Danmark og var derfor kommet lengre 
i sin teknologiske og kulturelle utvikling. Fy flate - hadde 
ikke hørt verre! Men nysgjerrigheten var tent. Saken skulle 
behandles seriøst. Vikingenes behov for å gå i vannet syntes 
åpenbar, men hva med utstyret? Dette kom til å bli et prosjekt 
der juleforberedelser ble en kvinnesak og juleferien et dykke
eksperiment. 

Fra det første dykket 

For tusen år siden seilte vikingene på elvene gjennom 
Russland for å komme til varmere strøk. Gardariket og Store 
Svitjod ble det kalt, riket som strakte seg fra Finskebukta og 
ned mot Svartehavet. Vikingene dro videre fra det gamle 
Miklagard ut i Egeerhavet for å drive handel i Middelhavs
landene eller for å bli leiesoldater. Fra historietimene vil noen 
huske Harald Hardråde som gikk i tjeneste hos Grekerkongen 
og som på veien hjem havarerte med et av skipene sine etter å 
ha rodd inn i en undervannssperring. Vikingene hadde nok 
behov for å fjerne havne- og elvesperringer under vann. Med 
hundrevis av skip i øst- og vesterled måtte dykking også ha 
vært et nødvendig hjelpemiddel i forbindelse med bergings
operasjoner. I tillegg kunne dykking anvendes til matauk og 
for krigsformål. Allerede tusen år før vikingene dro ut hadde 
de gamle romerne sine egne dykkerregimenter. Dykking var 
en eldgammel kunst i Middelhavslandene på det tidspunktet 
vikingene dukket opp. 
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Greske fridykkere hadde i århundrer dykket med stein
søkke etter svamp rundt øyene i Egeerhavet. En flat helle på 
15 kg med et hull i og line til overflaten tjente som vekt og 
styrevinge. Marmorhellen med det klingende navnet "skanda
lopetra" brakte svampdykkerne ned til 20-30m. Her skar de 
svamp i opp til tre minutter før de ga et rykk i linen og ble 
dradd til overflaten med fangsten. Filosofen og vitenskaps
mannen Aristoteles nedtegnet for over 2400 år siden en 
beretning om svampdykkere som fikk senket kjeler med luft 
ned til seg. Kjelen, eller bøtten, hadde bunnen i været for at 
dykkerne skulle kunne stikke hodet inn og puste og dermed 
bli i stand til å forlenge dykketiden. 

Hadde Vikingene lært noen triks av de greske svamp
dykkerne som holdt til midt i deres reiserute og som de derfor 
måtte ha kjent til? I slaget ved Svolder hoppet Olav Trygg
vason på sjøen, ifølge sagaen med et skjold over hodet. Kan 
det ha vært en bøtte? I historiebøkene ryktes det at han 
unnslapp . under vann. Kan han ha hatt hjelpemidler til 
rådighet for en flukt langs bunn? Kunne svampdykkernes 
metoder ha blitt videreutviklet av vikingene til et selvforsynt 
dykkerapparat? Om spørsmålene blir aldri så hypotetiske, så 
våger jeg en påstand om at vikingene hadde alt som skulle til 
for å dykke selvforsynt, selv i kaldt vann. 

Olav Tryggvason på flukt? (Foto: Kaj-Henning Soltvedt) 
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O m bord i Vikingskipene fantes det trebøtter som ende
vendt kunne brukes som luftforråd under vann. Tau 

mellom bøtten og vekter på bunnen ville gjort det mulig for 
dykkeren å forflytte seg ved å løfte vektene opp av bunn. En 
førti liters bøtte ville gi en dykker et luftforråd å puste i, selv 
om volumet ble redusert under trykk. Dersom han hadde vært 
i stand til å etterfylle bøtten med luft ville selvsagt 
luftforrådet vare lenger. Å fylle luft i en endevendt bøtte 
under vann lar seg faktisk gjøre ved hjelp av en litt mindre og 
lettere bøtte som er festet til en trestokk med tau i. Litt ekstra 
oppdrift midt på trestokken gjør luftfangeren mer effektiv. 
Når dykkeren drar i tauet vippes bøtten opp med bunnen i 
været, tømmes for vann og fanger luften som dykkeren drar 
ned og slipper opp i den store bøtta. I julen laget jeg flere 
forskjellige luftfangere av plastbøtter, oppdriftslegemer, litt 
tau og noen plankebiter. Vikingene kunne ha laget lignende 
redskap av trepinner, hampetau, en kork og litt skinn. 

Mitt første bøttedykk foregikk på andre juledag i en bort
gjemt badevik - og med ektefellen til å holde i lina. Ved å 
løfte loddene opp · fra bunnen flyttet jeg plaststampen 
langsomt utover til jeg sto på seks meters dyp. Pusteluften ble 
fornyet ved stadig å dra ned luft fra overflaten. Jeg pustet av 
og til ut under bøttekanten gjennom et medbrakt rør for å 
redusere opphopning av karbondioksid og for å bedre 
luftsirkulasjonen. Etter tjue kalde minutter under vann i en 
gammel drakt som lakk kunne jeg konstatere at det selv
forsynte pusteapparatet hadde virket. 

Frysing hadde fått meg til å lure på hva Vikingene kunne 
ha funnet på for å holde kulden ute. For dem må løsningen ha 
vært ull. Flere lag ullbekledning med en tettsittende skinn
drakt utenpå vil virke tilnærmelsesvis som en våtdrakt. 

Kai-Henning Soltvedt og vikingen Kjetil Knudsen på 
oppdrag for tidsskriftet "Historical Diving Times" 
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I oppstigningstanken på DFS 

Vikingene hadde helt sikkert erfart ullens varmeisolerende 
egenskaper i våt tilstand på sine langvarige sjøreiser. Ull 
beholder strukturen og holder vannet i ro på samme måte 
som neoprenen i en våtdrakt. Dette ble bekreftet på tredje 
juledag etter tretti minutter med en hel fot i sjøen - isolert 
med fire ullstilongser, tre ullsokker og et lag med tett
sittende plast med hull i for at vannet skulle slippe inn. 

I februar ble bøttemetoden testet på ti meter i opp
stigningstanken på Håkonsvern. Til denne testen hadde jeg 
laget en ny ti-liters luftfanger av en vaskebøtte og en 
trålkule. Bøtta hadde nå fått en slange i toppen for lettere å 
kunne overføre luft til tretønna som også var ny for 
anledningen. Kapteinløytnant Vike hadde velvillig stilt 
mannskap til disposisjon. Testen viste at det går greit å dra 
ned en ti-liters bøtte med luft to ganger i minuttet på denne 
dybden. Tjue liter luft per minutt på overflaten var nå blitt 
komprimert ned til ti. Dette viste seg etter kort tid å være 
for lite for dykkeren. Om det er mulig å dykke på ti meter 
med et bedre utviklet utstyr og med mer trening er vel 
heller tvilsomt. Det går derimot greiere å forflytte seg 
rundt på dybder ned mot seks meter. Olav Tryggvason 
hadde kanskje hatt en mulighet til å flykte under vann i 
slaget ved Svolder. Det er lang-grunt i danske farvann. 

Videre planer går ut på å videofilme bøttemetoden i 
bruk under vann. Undervannsfotografen Kai-Henning Sol
tvedt har påtatt seg den oppgaven. Jeg har laget en ny 
luftfanger av skinn uten slange. Slangen viste seg ikke å 
være noen forbedring likevel. Jeg håper nå at Norsk dykke
historisk forening i samarbeid med fysiologen Arvid Hope 
på NUI kan få en mulighet til å rekonstruere og produsere 
en vikingdrakt av ull og skinn for videre termisk eva
luering. En slik drakt kan også ha vært brukt til både 
dykking og bekledning i våte og kalde omgivelser mye 
nærmere vår egen tid enn vikingtida. • 
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1JBpkking og r!};ffm$> i 1915 
Ame-Johan Arntzen, NBU 

I dykkeverdenen så vel som i andre 
yrkesmiljøer preges tilværelsen av en 

utrolig mengde av skriftlig dokumenta
sjon, noe sentralt, og noe mer perifert. 
Forskrifter, håndbøker, veiledninger og 
ikke minst en ganske omfattende meng
de papir for å vise hvor t1inke vi er til å 
ivareta helse miljø og sikkerhet, HMS, 
på en tilsynelatende betryggende måte. 

Uansett hvor mye som finnes i dag 
- en ting er sikkert - det kommer stadig 
noe mer. Mange lurer vel på om det 
virkelig er et behov for alt dette? Det er 
vel ikke god tone å si at det ikke er det. 
Dette er jo en del av utviklingen - en 
del av fremskrittet. Hvis det da er et 
fremskritt? Av og til, eller kanskje jeg 
heller skulle si nokså ofte, melder tvilen 
seg. Noen ganger som en flyktig tanke, 
andre ganger med større tyngde, som 
f.eks. nå, etter å ha lest en bok - en 
liten bok- fra 1915. 

Den er ikke særlig inspirerende å se 
på. Den er grå og kjedelig, og som sagt 
ganske liten. Går rett ned i brystlomma 
på skjorta - 7 mm tykk - medregnet 
permene! Utenpå står det DYKKERREG
LEMENT FOR MARINEN 1915. Det utro
lige er imidlertid at bokas 67 sider med 
tekst gir nøkternt, presist , og tilstrek
kelig detaljert all den informasjon man 
trengte i dykkeverdenen den gang. 

Det innledes med "Almindelige bes
temmelser" hvor det redegjøres for orga
nisasjonsmessig tilknytning for både 
sivile og militære dykkere. Så følger de 
generelle krav til opptak av elever til 
dykkerutdanning, utdanningens innhold, 
legekontroll, oppøving og materiell
messig vedlikehold . Deretter regulativet 
for dykkertillegg, som etter den tids 
målestokk sikkert må ha vært regnet 
som relativt anstendige. Pussig nok har 
man her sagt litt om aldersgrensene for 
dykkere, og man kan lese følgende: 

"Aidersgrænse for dykkere er 50 aar. Dog 
kan i enkelte tilfælder aldersgrænsen forhøies for 
almindelig dykking paa grundt vand til 55 aar. 
Dykkere der er over 50 aar, maa dog ikke utføre 
dykking på over 35 meters dybde." 

Neste kapittel blir vel nærmest en 
dykkehåndbok eller en operasjonshånd
bok og heter "Klargjøring til dykking. 
Assistance signaler etc." Her starter 
man med å beskrive hvorledes utstyret 
kontrolleres og gjøres klart. Påkled-
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... luftpumpa beskrives inngående 

ningen og rekkefølgen av denne angis i 
detalj med nyttige og praktiske tips. Så 
beskrives assistentens plikter, også her 
med tlere praktiske og gode råd. Det 
kreves bl.a. at assistenten skal være en 
fullt utdannet dykker, og at det selvsagt 
skal være en assistent for hver dykker. 
Så følger en meget detaljert beskrivelse 
av bruk av linesignaler. Til slutt får vi 
en "Anvisning til utførelse av dykker
arbeidet ved bjergning av en sunken 
undervandsbaat". 

Så kommer kapitlet "Beskrivelse av 
apparaterne, deres behandling og vedli
kehold samt regler for prøving av pum
perne og manometrene." Dette blir på 
en måte en teknisk håndbok. 

Ikke uventet beskrives luftpumpa 
relativt inngående både når det gjelder 
drift og vedlikehold. Rutiner for å lage 
korreksjonstabeller for dybdemanomet
rene og hvordan man regner ut virk
ningsgraden på pumpa (som følge av 
lekkasjer i ventiler og stempler) gis en 
fyldig omtale. 

Det neste kapitlet heter "Fysiske 
egenskaper ved luft og vann" og inne
holder således dykkefysikk, -fysiologi 
og -medisin. Boka avslutter med dykke
tabeller og "Instruksjon i bruk av 
rekompressionskamret." 

Kanskje vil noe etterlyse HMS som 
jo er Alfa og Omega ved alle sider av 
arbeidslivet i dag. Men HMS er jo 
hovedsakelig sunn fornuft satt i system. 

Og på mange måter er boka gjen
nomsyret av HMS, selv om begre
pet ikke eksisterte den gang. Gode 
rutiner og påpeking av mulige 
risikofaktorer og hvordan man 
takler disse er jo nettopp HMS. 

La os se litt på noen tilfeldige 
utvalgte avsnitt i boka fra kapitlet 
om "Klargøring til dykking. Assi
stance signaler etc." 
" . . .. Dykkeren sætter seg derpaa ned 
med ansigtet mot pumpen. Dragtens indre 
krage trekkes vel op og snøres løst sam
men rundt halsen. Støvler og bryststykke 
paasættes. Man må være meget forsigtig 
med at trække gummikravestykkets huller 
over beilerne på bryststykket, da gummien 
herunder meget let kan slites i stykker. 
De to messinglister paasættes derpaa over 
boltene og passes med sine indvendige 
spor ned over de utstående lister paa 
gummien. Før man tilsætter disse maa 
man løfte dragten godt op, saa skulderhul
lene i gummi kraven uten stræk ligger over 

sine bolter og den nærmeste .... " 
" . . . . Dykkeren gaar ut i leideren. Assisten

ten holder herunder signalline og slange i haan
den, for det tilfelle at dykkeren skulle snuble eller 
gli og gå over bord. Naar dykkeren er ute i lei
deren, tar assistenten en rundtørn med slange og 
line på hver side av leideren, medens vægterne 
paahænges. 

Brystvægten paahænges først, idet løkkerne 
hukes over de to bolter paa bryststykket. Rygg
vægtenes seisinger vises over hjelmens kroker, 
og begge vægter surres ind til dykkerens legeme 
ved hjelp av seisinger rundt livet. Når assisten
ten er tilfreds med paaklædningen, og han er 
sikker paa, at dykkeren forstår signalerne, gir han 
ordre til igangsætting av pumpen og skruer ind 
ansigtsglasset. Derpaa tar han signallinen i 
haanden og banker en gang paa hjelmen, hvilket 
er signal til dykkeren til at gaa ned ..... " 

" . . . . Assistentens arbeide er meget 
ansvarsfuldt, og en fuldt utlært dykker maa altid, 
om mulig, anvendes til dette arbeidet. Fra det 
øyeblik dykkeren gaar ut i leideren for at gaa ned, 
indtil han kommer op igjen, maa assistenten 
anvende hele sin opmerksomhet paa sit arbeide 
og aldrig se eller tenke paa noget andet." 

Til slutt- for sikkerhets skyld -jeg 
mener selvsagt ikke at vi kan krympe 
all vår dokumentasjon som angår dyk
king ned til en liten sak vi kan putte i 
brystlomma (om vi da ikke legger det 
på en CD). Det jeg egentlig vil si er at 
nytten og verdien av det skrevne ord 
ikke nødvendigvis bør måles i antall 
trykte sider. • 
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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 

NU l 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 

NBF 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 Dykke nytt 
Betales til Norsk dykke historisk forening kontonr.; 3411.22 7 4482 

E-post: vfo@nui.no 

SENTER FOR HYPERBARMEDISINSK FORSKNING (SHF) 

$F 
Partene i SHF er Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, NU l, 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 

NORSK BRANSJEFORENING FOR UNDERVANNSENTREPRENØRER 
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 


