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Vidar Fondevik, NUI AS 

D et skjer mye positivt i norsk dykking for tiden. Dykker og 
froskemannskolen på Haakonsvern ble åpnet av generalin

spektøren den 8. juni i ny utgave tilpasset dagens og morgenda
gens behov. Mer om dette i neste nummer av Dykkenytt. 
I Sjøforsvaret har dykkerutstyr og prosedyrer blitt kraftig 
oppdatert de siste årene samtidig som dybdegrensene er blitt 
utvidet. Dette er et resultat av NATO-samarbeid der offiserer fra 
marinen deltar i forskningsprosjekter internasjonalt. Det er 
spesielt dykking med rebreather på dypt vann som er i fokus. 

At risikoen for et havari med ubåt i fredstid er høyst reell er 
"Kursk" et dystert eksempel på. Derfor må Norge ha en 

troverdig beredskap. En omfattende avtale om et nytt rednings
system for ubåter er nylig blitt signert av Frankrike, England og 
Norge. Dette innebærer blant annet bygging av et trykkammer
kompleks med en dekompresjonskapasitet til68 mann i luft
metning. Det skal også bygges en bemannet undervannsfar
kost som skal kunne evakuere ubåtpersonell fra ned til600 m 
dybde med assistanse fra ROV. Det er lenge siden vi har sett 
en mer spennende satsing på kombinasjonen av bemannet og 
fjernstyrt intervensjon. 

I det reviderte nasjonalbudsjettet har staten avsatt 10 millioner 
til gjenoppstart av klokkedykkerutdanning i Norge. Det er 

også avsatt nødvendig aksjekapital til et nytt Senter for dykke
kompetanse som nå ser ut til å bli realisert slik at fortsettelsen 
av NUis kjerneaktiviteter og den praktiske dykkeropplæringen 
ved SDS vil foregå i regi av dette senteret, mens det pedago
giske og fmansielle ansvaret for utdanningen overføres til Høg
skolen i Bergen (HiB). Dette vil gi nye og interssante mulighe
ter for norsk dykking i årene fremover. 'Inshore'- dykkersel
skapene som er tilsluttet bransjeforeningen NBU har imidlertid 
skissert en alternativ løsning i denne saken. Men jeg tror at her 
ville 'dykkenorge' hatt alt~ vinne p~~ dra sammen. 

Statoil og Hydro har midlertidig pålagt seg selv en dybdegren
se for dykking på 180 meter. Det betyr at arbeid på større 

dybder enn dette må utføres med fjernstyrte verktøy. Sett fra et 
beredskapsmessig synspunkt er dette lite holdbart. For alle vet 
at dersom det skulle dukke opp et sterkt nok behov for dypere 
dykking, så vil likevel utstyr og dykkere bli mobilisert. Grunnen 
til180-meters grensen er at norske forskere mener å kunne 
dokumentere at risikoen for varig helseskade er for stor ved 
dypere dykking. Men de store dykkerselskapene opererer på 
tvers av internasjonale jurisdiksjons områder og i resten av 
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verden gjelder ikke denne dybdegrensen. Så selv i Nordsjø

området skaper de særnorske bestemmelsene problemer med 
hensyn til EUs infrastruktur. I resten av verden anses risikoen 
for å pådra seg varige skader ved dykking som liten og til å leve 
med -så lenge man unngår ulykker. 

Gamle nordsjødykkere har fremsatt erstatningskrav mot 
Staten. Det har resultert i at regjeringen i det reviderte 

nasjonalbudsjettet har foreslått en samlet bevilgning på 284 mill 
kroner. Dette for å gi pionerdykkere den økonomiske kompen
sasjonen som politikerne mener de fortjener. Bakgrunnen er 
Stortingets vedtak i stortingsmelding nr. 47. Om lag 150 dyk
kere og 30 etterlatte blir etter alt å dømme omfattet av denne 
ordningen. Kun få av disse dykkerne har imidlertid dykket så 
dypt som til180 meter- så det må være lov å lure på hvor sam
menhengene fins. La oss håpe at slike bevilgninger i fremtiden 
også blir gitt til utvikling av dykking og utdanning av dykkere, og 
ikke som erstatning for mangelfull satsing på dykking. 

Det er utført en lang rekke studier rundt om i verden av 
effekten av trykk på organismen fra dykking. De fleste er 

referert i 2003-utgaven av Bennett og Elliott's 'Physiology and 
Medicine ofDiving'. Her finnes det lite som underbygger på
standene om at det er den dype dykkingen som fører til skader. 
Studiene tyder derimot på at skadene relaterer seg til dekom
presjonen. Slike skader opptrer hyppigst ved langt grunnere 
dykking- og mest ved fritidsdykking. Så hvis det skal innføres 
begrensninger på dykking, så bør vel det gjelde all dykking- og 
ikke bare dyp dykking. 

Norsk Oljemuseum i Stavanger får 10 millioner kroner av 
regjeringen for å dokumentere innsatsen til pionerdyk

kerne. Da får vi håpe at Norsk Oljemuseum klarer å grave frem 
fakta i denne saken- for her har de løse påstander mildest talt 
flagret de siste årene. Dersom dykkingen på 70- og 80-tallet var 
så mangelfull som noen av påstandene tilsier, må dette la seg 
dokumentere. Dykkehistorien kan ikke baseres på anekdoter. 

Menn esker er ikke skapt til å puste under trykk. Derfor 
handler dykking også om risiko - hvor farlig det er å være 

dykker. På norsk sokkel hadde vi den siste store dykkerulykken 
. i 1987. Siden den gang har vi vært forskånet for dødsulykker på 

norsk sokkel som følge av dykking. Det er en bra statistikk. 
Likevel utfører Scandpower Risk Management AS i disse dager 
en risikoanalyse på vegne av Statoil, Hydro og Esso. Analysen 
omfatter langt mer enn dødsstatistikk og skal objektivt forsøke 
å klarlegge risikobildet i forbindelse med dykking i Nordsjøen. 
Dette er ingen lett oppgave, for grunnlagsmaterialet vedrørende 
yrkesdykking er lite og usikkert i forhold til andre yrkesgrupper 
som det er naturlig å sammenligne med. Men vi ser frem til at 
rapporten blir ferdig- forhåpentligvis i løpet av sommeren. Og 
la oss håpe at både den og sommeren gir energi og grunnlag til 
fortsatt satsing på norsk dykking! • 
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Nytt UVB redningssystem 
Trond juvik og Jostein Støldal 

Sjøforsvaret 

Historikk 
I løpet av de siste 100 år kjenner vi til mer 
enn 170 tap av undervannsbåter i fredstids
operasjoner. Årsakene har vært material
svikt, operatørfeil, kollisjon, brann og 
diverse andre hendelser. Av disse uhellene 
har 85 % skjedd i havområder hvor under
vannsbåten kunne legge seg på bunnen 
uten at skroget kollapset. 

Undervannsbåter fra NATO-land opere
rer og transitterer i stor grad i farvann hvor 
dybden er mindre enn 600 meter. Alle nasjo
ner som opererer undervannsbåter legger 
stor vekt på sikkerhet i konstruksjon, opp
læring og trygg navigering for å redusere 
risikoen for ulykker mest mulig, men under
vannsbåter er likevel sårbare. Ved en 
ulykke vil uten tvil både mannskap, deres 
familier og offentligheten forvente at så mye 
som mulig gjøres for å berge besetningen. 

Skulle en undervannsbåt bli liggende på 
bunnen uten å kunne dykke opp er det 
mulig å evakuere den på tre måter; enten 
ved at hver mann gjennomfører enkelt
mannsunnslipning (gjennomført fra 100 
meter) eller at besetningen gjennomfører 
seksjonsunnslipning, dvs å vannfylle den 
delen av undervannsbåten besetningen 
befinner seg i. Sistnevnte metode gjelder 
bare ned til 70 m Dette har sammenheng 
med bunntid på respektive dybde, hvor 
tiden det tar å fylle og trykkutligne under
vannsbåten, medfører at en blir disponert 
for trykkfallsyke. Metoden som har første 
prioritet er å hente ut personellet med en 
rednings farkost. 

Avgjørelsen på hva som er sikreste 
måten å forlate den forulykkede under
vannsbåten vil være avhengig av hvordan 
situasjonen er om bord, dvs. i hvilken grad 
den er trykksatt, forurensede gasser i 
atmosfæren, innkommet vannmengde etc. 
Scenariene er mange og kompliserte og det 
finnes ingen fasit eller prosedyre på hvilke 
problemer en støter på dersom uhellet er 
ute. 

Norge har i de senere år hatt fokus på 
hva som kan gjøres for å forbedre overlevel
sesevnen til personell på norsk under
vannsbåt dersom en ulykke inntreffer. 
Gjennom kurser og øvelser har besetnin
gene fått bedre innsikt i hvordan en kan 
oppholde seg i en forulykket undervanns
båt så lenge det er forsvarlig med tanke på 
atmosfærens beskaffenhet. Alle norske 
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Denne redningsfarkosten vil kunne ta 16 passasjerer på hver tur. 

undervannsbåter har nødmateriell og forsy
ninger til sju døgn. Filosofien er at innen 
disse sju døgnene og helst før, vil det være 
på plass et redningssystem, som henter 
personellet trygt til overflaten. 

I 1987 konstaterte en arbeidsgruppe i 
NATO, som jobber med undervannsbåt 
unnslipning og redning, at datidens red
ningssystemer nærmet seg slutten av leve
tiden. Å bygge og drifte et slikt system er 
kostbart, og noen nasjoner ønsket å se på 
muligheten for å bygge et system sammen 
eller under NATO. I 19SX);91 gjennomførte 
NATOs industrielle rådgivningsgruppe og 
industrien en forstudie for et NATO under
vannsbåt redningssystem. Analyse av stu
dien ledet til opprettelsen av en prosjekt
gruppe, senere kalt PG38. 

Fem nasjoner; Frankrike, Italia, Norge, 
UK og USA besluttet å gå videre i en studie
og konseptfase og skrev under en samar
beidsavtale for videre utvikling av konseptet 
i 19%. Forvaltningen ble utført av et pro
sjektkontor under ledelse av UK, med en 
styringsgruppe med medlemmer fra de fem 
deltagende nasjoner. Hver nasjon bidro 
også med personell fra egne organisasjoner 
til diverse utredningsarbeider. Styringsgrup
pen rapporterte til NATO og prosjektgrup
pen. Industrien anført av selskapet Cable & 
Wireless Marine utførte på oppdrag en ny og 
bredere mulighetsstudie som ble levert i 

1998. Denne studien ble behandlet av 
styringsgruppen som leverte sin rapport til 
prosjektgruppen i april 1999. Den ble 
publisert av NATO i juli 1999. 

Ut i fra resultatet i denne rapporten, ble 
Frankrike, Storbritannia og Norge i april 
1999 enige om å fortsette i en definisjons
fase, mens USA og Italia valgte å satse på 
egne systemer. Imidlertid ble disse to 
nasjonene avløst av Tyrkia, som sammen 
med Norge, Storbritannia og Frankrike 
dannet kvartetten som signerte en samar
beidsavtale for definisjonsfasen i midten av 
zero. Prosjektet skiftet nå navn til NATO 
SUBMARINE RESCUE SYSTEM (NSRS). Dette 
navnet innehar prosjektet fortsatt. Årsaken 
til dette er at ikke andre bedre navnealter
nativ ble presentert, kombinert med at 
navnet allerede var godt innarbeidet. NATO 
prefikset til tross, systemet skulle eies og 
driftes av de 4 involverte nasjoner. I Norge 
har det navnet P6281 Nytt lNB Rednings
system. 

Etter en anbudsrunde fikk konsulentfir
maet WS Atkins oppdraget med å gjennom
føre en prosjekt- og definisjonsfase. Den 
endelige rapporten ble levert mars 2002, og 
dannet ytterligere dokumentasjon som 
skulle nyttes i den nye fasen. 

Prosjektet var nå klart til å gå videre i en 
design og byggefase, men en del problemer 
rundt samarbeidsavtalen for denne fasen, 
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medførte forsinkelser. Tyrkia hadde aller
ede tidlig i 2002 signalisert at de var klar for 
de økonomiske forpliktelsene prosjektet 
innebar. Imidlertid var det ennå noen pro
blemer som gjenstod for at samarbeidsavta
len kunne signeres. Da et signeringsforsøk i 
november 2002 mislyktes, kunne ikke 
Tyrkia vente lenger. I fm. regjeringsskifte i 
landet ble det foretatt en del omdisponer
inger i det tyrkiske forsvarsbudsjettet. 
Dette medførte at Tyrkia ikke hadde pro
sjektmidlene tilgjengelige lenger, og trakk 
seg offisielt fra prosjektet i desember 2002. 

Dette medførte at samarbeidsavtalen 
som nå var til behandling hos de respektive 
nasjoner, nok en gang måtte forandres. I 
tillegg måtte representantene fra Norge, 
Storbritannia og Frankrike ta godkjenning 
fra sine respektive myndigheter om eventu
ell videre deltagelse. Under visse forutset
ninger fikk alle tre nasjoner tillatelse til å 
fortsette. Det ble ansett som lite sannsynlig 
at andre nasjoner ville finne det hensikts
messig å gå inn i prosjektet under design
og byggefasen. Men døren er fremdeles 
åpen for nasjoner som vil bli medeiere, men 
det vil ikke bli mulighet til dette før syste
met er operativt. 

Dagens status 
Et prosjekt som NSRS, hvor tre nasjoner 
skal gå sammen om felles innkjøp, eierskap 
samt drift og vedlikehold av systemet over 
en lang periode, er ganske komplisert. 
Nasjonene har signert et dokument som vil 
være forpliktende i 28 år. Som følge av at 

Redningsfarkosten skal kunne koble seg til undervannsbåten 
selv am denne har en slagside på opptil60 °. 

Tyrkia trakk seg fra prosjektet, ble første 
kvartal av 2003 ble brukt til å sy sammen en 
ny avtale. Da alle landene hadde signert i 
juni 03, ble hele systemet lagt ut på interna
sjonalt anbud. 

Ni selskap ble prekvalifisert til å levere 
bud. Fem av disse leverte bud innen tids
fristen. De fem selskapene som deltok var 
Team Stolt, Devonport Marine Iimited, BAE 
Systems, Rolls Royce og James Fisher 
Rumic. Disse selskapene er hovedleveran-

dører, men har i tillegg med seg en rekke 
underleverandører for systemets diverse 
bestanddeler. Etter en svært tett og hard 
konkurranse både teknisk og økonomisk 
trakk til slutt Rolls Royce det lengste strået 
og en ti-årskontrakt for konstruksjon, bygg
ing og drift av systemet ble tildelt i juni 2004. 

Systemet er planlagt ferdig og operativt i 
desember 2006. Norge vil da være medeier i 
et redningssystem for undervannsbåter 
som vil ha kapasitet til å operere i hele ver
den med unntak av under isen. Systemet 
skal ha base i Glasgow, Skottland, nærmere 
bestemt marinebasen Faslane ved innløpet 
til elven Clyde. Systemet skal drives etter 
GOCO (Government Owned Contractor 
Operated) prinsippet, dvs eid av nasjonene · 
og drevet av en sivil operatør, og i tillegg 
supplert opp av militært personell. 

A-rammens koblingssystem vil gjøre det mulig å dokke redningsfarkosten 
under vann i opptil5 meter signifikant bølgehøyde. 

Før avgjørelsen ble tatt om Glasgow 
som base, var Flesland og Bergen presentert 
som Norges alternativ, men kom ikke høyt 
nok opp under utvelgelsesprosessen, som 
ble utført av prosjektorganisasjonen etter 
en utarbeidet kravspesifikasjon. I hoved
sak var det mangel på alternativ flyplass i 
Bergensområdet, som var et av hoved
kravene til systemet, som var årsaken til at 
Flesland og Bergen ikke nådde helt opp. 
Dette var for øvrig det eneste kravet hvor vi 
lå langt unna Glasgow og Marseille. Dess
uten ville det blitt en ekstra kostnad for 
Norge som nasjon, både hva angår penger 
og personell. Vi vil likevel være i nærheten 
av systemet, og er helt klart en viktig del av 
øvelser med systemet. Det norske ubåt 
våpenet vil i fremtiden være med på å kvali-
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tetssikre systemet. 

Operative krav 
Rolls Royce ble vinneren av anbudskonkur
ransen, og har tilbudt oss det systemet vi 
mener gir best valuta for pengene i et totalt 
levetidsperspektiv. Følgende overordnede 
krav er lagt til grunn for systemet og har 
vært førende for valg av løsning; 

Operativ tilgjengelighet. Bruker har 
stilt krav til at det skal være 98 % sannsyn
lighet for at systemet skal kunne mobili
seres/sendes av gårde innen 12 timer etter 
utkalling. I fin modellering av diverse 
scenarier, er dette ikke mulig uten to syste
mer. Det vil derfor være et utstrakt samar
beid med andre redningssystemer slik at 
dette kravet kan innfris. Samarbeidsavtaler 
med i første rekke USA, Sverige og Italia vil 
inngåes for å kunne nå opp til dette høye 
kravet om operativ tilgjengelighet. 

Rekkevidde. Bruker skal kunne dep
loyere og gjennomføre redningsoperasjoner 
over hele verden med unntak av under isen. 

Værforhold. Bruker skal kunne gjen
nomføre redningsoperasjoner kontinuerlig 
under forhold signifikant bølgehøyde ::: 5 m 
(sjøgang 6) 

Responstid. Bruker skal kunne hente 
opp første overlevende fra den forulykkede 
undervannsbåten innen T2 timer etter at 
alarmen har gått. Målet er imidlertid at 
denne responstiden skal reduseres ytter
ligere. Eksterne faktorer som tilgjengelige 
moder fartøy i fin mobilisering vil her være 
avgjørende. 

Redningskapasitet. Bruker skal 
kunne være kapabel til å hente opp en 
besetning på 150 personer fra en forulykket 
undervannsbåt. Dette vil også gjelde for en 

ROV en kan være raskere på plass enn redningsfarkosten. Den kan opprette 
kommunikasjon, levere utstyr og tilrettelegge for selve redningsoperasjonen. 

trykksatt undervannsbåt. 
Trykk i forulykket ubåt. Bruker 

skal være kapabel til å gjennomføre en 
redningsoperasjon dersom innvendig trykk 
i und~rvannsbåten er i området 0,8-5 bar 
absolu.tt. 

Maksimalt operasjonsdyp. Bruker 
skal være kapabel til å gjennomføre red
ningsoperasjoner hvor undervannsbåten 
ligger på en dybde på (iXJ m. Modellering 
indikerer at denne dybden vil være tilstrek
kelig for å dekke majoriteten av potensielle 
ulykkesområder. 

Koblingsvinkel. Bruker skal være 
kapabel til å gjennomføre redningsoperasjo
ner hvor forulykket undervannsbåt ligger 
med en vinkel mellom 0-60 grader. 

Leveringsomfang 

Ut i fra kravene listet over har Rolls Royce 
tilbydt oss følgende : 

En autonom redningsfarkost som 
er kapabel til å koble seg på en forulykket 
undervannsbåt og hente personellet til 
overflaten i trygge omgivelser. Farkosten vil 
kunne ta 16 passasjerer på hver tur. Det vil i 
tillegg være to piloter og en tender i trykk
kammeret. Systemet kan gjennomføre 
redningsoperasjoner til (iXJ meter med en 
tilkoblingsvinkel på 60°. Farkosten vil også 
være tilknyttet overflatefartøyet med en 
fiberoptisk kabel for overføring av naviga
sjonsdata, kommunikasjon, bilder etc. 
Redningsfarkosten skal produseres av Perry 
Slingsby. 

En mobil A-ramme som tilhører 
systemet vil kunne sjøsette og ta om bord 
redningsfarkosten uten hjelp av svømmere/ 
dykkere. Det er ingen autonome rednings
systemer som har denne kapasiteten i dag. 
Dokking av redningsfarkost til A-ramme vil 
finne sted under vann. A-rammen, som er 
konstruert av Engineering Business, er 
mobil og vil med andre ord kunne plasseres 
på et hvilket som helst fartøy, militært eller 
sivilt. Dette under forutsetning at dekket 
har et visst areal (400m2), samt at dekkets 
struktur er innenfor de krav som stilles. En 
database med potensielle fartøyer vil holdes 
oppdatert kontinuerlig. 

Ved overtrykk i undervannsbåten kan det være behov for dekompresjon i trykkammer. 

En ROV for inspeksjon og levering av 
utstyr/materiell som kan forbedre/forlenge 
tiden for personellet om bord på forulykket 
lNB. Dette er intervensjonsutstyr som vil 
være raskere på operasjonsstedet enn 
redningsfarkosten. ROV vil også bli levert 
av Perry Slingsby. ROV vil ha verktøy og 
muligheter for å klargjøre redningssetet for 
dokking, dersom skader har oppstått 
under ulykken. ROV vil også kunne levere 
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nødutstyr til undervannsbåten ved at dette 
sluses inn gjennom undervannsbåtens 
luker, såkalt "post podding". Kommunika
sjon med besetningen vil også opprettes 
under intervensjonsfasen. 

Dekompresjonskammer og medi
sinske fasiliteter til å ta seg av forulykket 
personell. Her vil kapasiteten være 6S 
mann, det er også iberegnet reddet perso
nell i redningsfarkost. Systemet består av 
ett mottakskammer påhengt to dekompre
sjonskammer. Redningsfarkosten vil kob
les til mottakskammeret og overføre perso
nellet slik at behandling kan starte. Kapasi
teten er basert på tabeller for metnings
dykk, men vil med enkelthet kunne nytte 
seg av akselererte dekompresjonstabeller, 
som er under utvikling. Foreløpig har ikke 
forskningen gitt gode nok resultater til at 
dette kan satses på som behandlingsmåte 
alene. 

Kontrollcontainere og supplerende 
utstyr kommer i tillegg til ovennevnte. 

Operering av systemet 
Foreløpig vil Norge ha ett militært fartøy 
som kan ta systemet. Det er det nye kyst-
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vaktfartøyet KV Harstad som skal leies fra 
rederiet Remøy Shipping. Dette fartøyet 
sammen med det store antallet potensielle 
fartøyer på norsk sokkel, gir en solid dek
ning i nord Europa. I tillegg er det tatt et 
initiativ mellom NATO og industrien for å 
klargjøre systemets fotavtrykk på fremtidige 
nybygg som eventuelt kan nyttes som 
moderfartøy for redningssystemet. 

Operasjonspersonellet vil være fra 
operatørselskapet, men også noe militært 
personell vil bekle stillinger innen systemet. 
Dette gjelder spesielt fagfelt hvor det mili
tære systemet allerede har ressurser som 
kan frigis til denne type operasjoner. Det 
sivile personellet vil hentes fra offshore 
operatører. En pool av personell vil ta opp
læring og utdanning i det forskjellige utsty
ret. Ut i fra den økonomiske rammen som 
er lagt på bordet for design, bygging, perso
nell, vedlikehold og drift i 29 år, er det tyde
lig at dette er interessant for industrien. 

Mange av selskapene som er involvert 
har direkte tilknytning til utvikling og bruk 
av dagens undervannsteknologi. Her er det 
helt klart mange paralleller sett opp mot 
undervannsbåt redning, både hva som 

angår personell og materiell. Det må heller 
ikke undervurderes at markedsverdien for å 
drive et UVB-redningssystem vil være stor 
for et konsern som Rolls Royce. 

Det er kanskje et tankekors at nasjon
ene har brukt tiden fra 1991 til å ta på plass 
hva og hvordan man ønsker det, mens 
industrien bare fikk fem måneder til å levere 
tilbudet. Det er her viktig å være klar over at 
en styrende milepæl har vært tiden da eksi
sterende systemer ble utfaset og at dette 
oppfylles nå. Industrien har dessuten vært i 
tett kontakt med utviklingen hele tiden og 
løsninger er stadig blitt diskutert. Det er 
første gang i militær sammenheng at tre 
nasjoner er sammen i et så omfattende pro
sjekt som dette, hvor alle parter er sidestilt 
og medeiere i et system. Dette er også en av 
grunnene til at prosjekteringstiden blir lang. 
Det er ikke først og fremst den tekniske 
kompleksiteten som har vært tidkrevende, 
men det å enes om avtaler i fin. 29 års 
eierskap. Alle formaliteter omkring dette er 
nå på plass, så nå venter vi i spenning til 
desember 2006 når fremtidens undervanns
båt redningssystem blir operativt, og der 
Norge er med i førersetet. • 

C.H. Heinke & Co ble etablert i 1820 og 
ble kjøpt opp av Siebe Gormann & Co. i 
1950. Det finnes merkelig nok lite 
informasjon om Heinke-selskapet selv 
om det eksisterte i mer enn 1 00 år. 
Hjelmen på bildet dukket opp i en av 
Heinkes kataloger på 1940-tallet. Den 
befinner seg nå på Siebe Gormann 
museet og kan dateres tilbake til ca. 
1820. l boken 'The lnfemal Diver' 
skriver John Bevan at dette muligens 
kan være hjelmtypen som var tenkt 
brukt på William James' selvforsynte 
dykkerapparat som han patenterte i 
1825 
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Hvor farlig er dykking? 
Alf O. Brubakk, NTNU 

Foto: Yngve Rakke 

I den senere tid er det i media fremhevet at 
dykking, spesielt til dyp over 100 m, kan 

føre til varige skader i sentralnervesystemet. 
Det blir gitt inntrykk av at dykking til store 
dyp representerer så stor fare for dykkerne 
at slike dykk ikke bør gjennomføres og at 
forsøksdykk ikke bør tillates. 

Det er hevet over enhver tvil at uhell i 
forbindelse med dykking kan føre til alvorlig 
sykdom og død. Det synes heller ikke å 
være stor tvil om at en del dykkere som har 
deltatt i dykking i "pionertiden" i Nordsjøen 
har pådratt' seg skader. Dette er grundig 
utredet av "Lossius-kommisjonen". Kom
misjonen fremholder at det virker sannsyn
lig at den t~ dels ekstreme arbeidspåkjen
ning nordsjødykkerne har vært utsatt for, 
utgjør en vesentlig faktor for utviklingen av 
sykdom hos en del av dem. 
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Kommisjonen peker videre på at det 
synes klart at slike symptomer kan være en 
konsekvens av trykkfallssyke. Det er viktig 
å merke seg at bare et lite mindretall av 
disse dykkerne har deltatt i såkalte dyp
dykk, det vil si dykk dypere enn 180 meter. 

Jeg er enig med kommisjonen i at trykk
fallssyke sannsynligvis er ansvarlig for en 
stor del av de skadene som kan observeres 
hos "pionerdykkerne". I følge data fra de 81 
dykkerne som er undersøkt på Haukeland, 
har over ~ % av dykkerne hatt trykkfalls
syke. Mange har hatt det flere ganger. Bare 
ca halvparten av disse tilfellene er blitt 
rapportert og behandlet. 

I en spørreundersøkelse vi gjennom
førte for 10 år siden fant vi at 70 % av off
shore dykkerne hadde hatt trykkfallssyke 
som ikke ble rapportert, og at dette var 
positivt korrelert med tegn på mindre sen
tralnervøse skader. Bare noen ganske ta av 
dykkerne hadde deltatt i dypdykk. Lignen
de data er funnet i en studie som i disse 

dager avsluttes i Storbritannia. 
For 10 år siden ble det avholdt en inter

nasjonal konferanse om skader av dykking 
i Norge. Det ble der konkludert med 
følgende: 

'There is evidence that changes in 
bone, the central nervous system and 
the lung can be demonstrated in same 
divers who have not experienced a 
diving accident or other established 
environmental hazards. The changes 
are in most cases minor and do not 
influence the diver's quality of life. 
However, the changes are of a nature 
that may influence the diver's future 
health". (Hope et al1994) 
Det er etter min mening ikke fremkom

met data som tyder på at denne konklusjo
nen bør forandres. Alle data som er frem
kommet etter den tid tyder på at en kun 
kan forvente mindre forandringer hos dyk
kere som ikke har vært utsatt for ulykker og 
at hovedårsaken til alvorlige skader skyldes 
trykkfallssyke. Så vidt jeg kjenner til er det 
heller ikke fremkommet data som tyder på 
at slike mindre forandringer har en negativ 
effekt på fremtidig helse. 

Det finnes en lang rekke studier av effek
ten av trykk på organismen, både generelt 
og spesielt rettet mot effektene på menne
sker. Disse er nylig sammenfattet i flere 
kapitler i siste utgave (2003) i en av de mest 
autoritative bøkene innen dykkermedisin 
og -fysiologi, Bennett & Elliott's Physiology 
and Medicine of Di ving. 

Det er enighet om at trykkeffektene 
opphører når trykket fjernes . Det finnes så 
vidt jeg kjenner til ingen data som tyder på 
at trykk ned til dyp der det er aktuelt å drive 
dykking har en varig og skadelig effekt. Som 
det er påpekt av en rekke forfattere, også 
norske, er en mulig forklaring for de forand
ringer en har påvist hos dykkere i tiden 
etter et dykk, at tidligere skader blir "dema
skert". Mekanismen for dette er ikke kjent. 

Det finnes av naturlige grunner ikke 
mange patologisk anatomiske undersøkel
ser av dykkere, men i en studie fra Bergen 
fant en ingen forandringer i ryggmargen hos 
20 dykkere som var omkommet ved dykker
ulykker, flere av disse hadde vært behandlet 
for trykkfallssyke. 

I begynnelsen av 80-årene var det mang
lende kunnskap om hvordan en skulle dyk 
-ke til store dyp. Gjennom en rekke forsk
ningsprosjekt og forskningsdykk ble det, 
både her i landet og i utlandet, utviklet pro
sedyrer slik at de fleste av de akutte effekt
ene av trykket kunne reduseres og i mange 
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tilfeller elimineres. Dessverre har det vært 
utført lite forskning på dette feltet de siste 
15 år. Dykking foretaes rutinemessig ned til 
350 meter mange steder i verden, uten at 
alvorlige helseskader er blitt avdekket. 

Trykkfallssyke eller dykkersyke skyldes 
gassbobledannelse under trykkreduksjon. 
De prosedyrer som er utviklet, og som 
brukes i dag, gir en vesentlig større beskyt
telse mot skader enn de prosedyrene som 
ble brukt tidligere. En regner med at preva
lensen av trykkfallssyke hos yrkesdykkere 
er mindre enn 0.05%. 

På tross av omfattende forskning, som i 
Norge i alt vesentlig har vært finansiert av 
oljeindustrien, er det fortsatt manglende 
kunnskap på dette feltet, noe som gjør at 
det ikke er mulig helt å forhindre trykkfalls
syke. Dette ble klart demonstrert ved de 
skader som oppsto etter det nylig gjennom
førte forsøksdykket til250 meter. 

Manglende rapportering gjør at vi ikke 
med sikkerhet kan fastslå hvor gode prose
dyrene egentlig er. Det er de senere år kun 
rapportert noen ta tilfeller av trykkfallssyke 
ved dykking i Nordsjøen. Dersom trykk
fallssyke blir rapportert vil den bli behandlet 
umiddelbart. Rask behandling vil være 
avgjørende for å redusere risikoen for varige 
skader. Det er derfor lite tilfredsstillende at 
alle data tyder på at en stor gruppe av dyk
kere kan ha hatt symptomer uten å rappor
tere det. Videre er det viktig å påpeke at 
prosedyrene forutsetter at dykkerne skal ha 
tilstrekkelig lange hvileperioder uten dyk
king, noe som ikke alltid blir overholdt. 

Det fmnes helsekrav til dykkere. Det er 
spesielt viktig at helseundersøkelser blir 
skikkelig gjennomført og at arbeidsgiver for
visser seg om at dykkeren oppfyller helse
kravene. Kravene er utviklet hovedsakelig 
for å sikre at dykkernes helse er tilfredsstil
lende. Det faktum at det finnes helsekrav 
understreker at det er enighet om at dyk
king er belastende. 

Kommisjonen har evaluert det forsk
ningsmateriale som foreligger. På bakgrunn 
av dette trekkes den konklusjon at disse 
studiene viser at: 
• vi har ennå ikke sikre data som kan gi 

svar på spørsmålet om vanlig dykking 
kan gi uheldige nevra/kognitive lang
tidseffekter. 

• det er delte meninger om korrekt utført 
dypdykking kan føre til langvarige eller 
permanente nevrologiske og/eller kog
nitive skader. 
I sin rapport om den medisinske under

søkelsen av "pionerdykkeme" påpeker for
skerne ved Haukeland sykehus at: 

"I de fleste av de ovenfor nevnte studie
ne ser en at en relativt stor andel av dyk-
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kerne har hatt trykkfallssyke, hvilket 
gjør det problematisk å fastslå i hvor 
stor grad dykking i seg selv uten slik 
hendelse kan føre til skade i nervesyste
met. Imidlertid får man et klart inntrykk 
av at det var stor risiko for trykkfallssy
ke. Et interessant spørsmål er da om 
manifestasjon av trykkfallssyke er 
enden av et kontinuum hvor man kan 
tenke seg subklinisk skade på lavere 
nivåer og derved akkumulering av effek
ter etter lengre tids eksponering" 
Det har vært hevdet at dykking, spesielt 

dykking til dypere enn 180 meter, bør opp
høre da denne dykkingen påfører dykkerne 
en betydelig risiko for varig helseskade. Det 
spørsmål som en dermed må ta stilling til er 
om det, basert på foreliggende data, er 
mulig å konkludere med at slik dykking 
ikke kan utføres på en måte som sikrer en 
rimelig garanti for at dykkerne helse ikke 
blir utsatt for fare. 

]eg mener at det ikke foreligger overbe
visende data som tyder på at dykking i seg 
selv gir betydelig risiko for skade. De ska
der som er påvist både i våre studier og i 
studier i Storbritannia tyder på at hovedår
saken til skader er relatert til dekompresjo
nen og at alle dykkere, uansett dyp, kan ta 
slike skader. Dersom det skal innføres 
begrensninger på dykking, bør det gjelde 
all dykking. Prosedyrene som brukes i dag 
inneholder en rekke slike begrensninger, 
men her er det behov for betydelig mer 
arbeid. Det er også viktig å utvikle kriterier 
for hvordan prosedyrer skal evalueres og 
kvalitetssikres. 

Dykking slik det i dag utføres i Nord
sjøen er nøye regulert og kontrollert. Både 
systemene og prosedyrene kan forbedres 
og videreutvikles. Et aktivt forskningsmiljø 

og økte kunnskaper er den viktigste garanti 
for at dykkerne sikres best mulig, og at de 
har prosedyrer som kan redusere risikoen 
for skader ved all dykking. Det er ingen tvil 
om at dypdykk er en ekstra belastning av 
mange grunner og at vi har mindre erfaring 
og kunnskaper om alle effektene av slike 
dykk. 

Systematiske studier som både omfatter 
basale mekanismer og praktiske prosedyrer 
er nødvendig for å kunne utføre slike dykk 
sikkert. Systematiske studier og forskning 
er også en viktig forutsetning for å sikre en 
tilstrekkelig rekruttering av personell på et 
høyt faglig nivå. 

På bakgrunn av de foreliggende data 
mener jeg en kan trekke følgende konklu
sjoner: 
• Dykking kan føre til skader på sentral

nervesystemet. 
• Skadene på sentralnervesystemet kan i 

hovedsak tilbakeføres til skader påført 
under dekompresjonsprosessen. 

• Risikoen for å bli påført skade kan redu
seres, men ikke totalt elimineres, ved at 
gjeldende prosedyrer følges . 

• Det er ikke dokumentert at trykket i seg 
selv fører til varige skader i sentralnerve
systemet. 

• Dykkere som har hatt tidligere skader i 
sentralnervesystemet kan ha større risi
ko for at nye dykk kan påføre ytterligere 
skade. 

• Symptomer på trykkfallssyke må 
rapporteres og behandles. 

• Systematisk utvikling og forskning 
innen feltet må styrkes, spesielt er det 
viktig å utvikle metoder og kriterier for 
evaluering av prosedyrer. • 

Trondheim , november 2003 
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Vannhydraulikk på HiB 
Bruk av vann i stedet for olje i hydrauliske systemer blir stadig mer aktuelt. Fordelene er betyde
lige, både miljømessig og i form av enklere og mindre enheter. Imidlertid står man oveifor store 
teknologiske utfordringer, ikke minst når det gjelder valg av egnede materialer. Vannbydraulikk 
brukes allerede i dag i betydelig grad, og fremtiden synes å gi grunn til opimisme. 

Vidar Fondevik, NUI AS 

Høyskolen i Bergen arrangerte nylig en 
internasjonal 'workshop' innen emnet 

'Water Hydraulics - the Natura! Choice'. 
Professorer fra Finland, Danmark og Polen 
var blant foredragsholderne. Mads Grahl 
Madsen, initiativtaker og førsteamanuensis 
ved HiB, hadde valgt utgangspunktet: Hva 
er mer naturlig enn vann - selv i et hydrau
lisk system? Det finns overalt og er uten 
negative miljøpåvirkninger. 

Vann som hydraulisk medium er ingen 
ny ide. Hydrauliske presser med vann ble 
brukt allerede på 1700-tallet. Vannhydrau
liske maskiner var blant forutsetningene for 
den industrielle revolusjonen. På begynnel
sen av 1900-tallet overtok imidlertid olje 
som medium i de aller fleste hydrauliske 
systemer. Men i de siste årene har ny 
materialteknologi og design igjen ført vann 
tilbake i hydrauliske systemer. Strengere 
miljøkrav innen matproduksjon har vært 
den største pådriveren for den nye teknolo
gien. Brukspotensialet er stort, for det er 
ikke bare de som lager mat som ser fordelen 
med et reinere miljø i robotisert produk
sjon. 

Under vann har vannhydraulikk åpen
bare fordeler og er allerede i bruk på en 
rekke installasjoner og verktøy i olje- og 
gassvirksomheten. På rørledningsrepara
sjonssystemet, PRS (Pipe Repair System), 
brukes for eksempel vannhydraulikk i stabi
liseringssystemet på grunn av plasshensyn. 
I vann trenger en dessuten ikke å bry seg 
med returledninger. Det ville klart vært en 
stor fordel dersom manipulatorarmer på 
ROVer slapp returlinjer. likeledes ville 
vann i stedet for olje i en dykkers hydrau
liske verktøy helt klart ha gjort verktøyet 
mindre og samtidig mer miljøvennlig. 

Professor Kari Koskinen fra Finland 
kom i sitt foredrag inn på både utfordring
ene og mulighetene fremover. De mest 
aktuelle bruksområdene for vannhydraulisk 
teknologi så han innenfor gruveindustrien, 
i moderne brannslukning og innen mat-, 
papir-, skips- og offshoreindustrien. Sikker
het i forhold til eksplosjonsrisiko, lekkasje
problematikk, mindre kompressibilitet, 
vann er billig etc., var ved siden av miljø-
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Fremtiden er vann! 

vennligheten de viktigste faktorene. 
I Europa er begreper som 'bærekraftig 

utvikling', 'global forandring' og 'økosyste
mer' blitt retningsgivere i politikken. Det er 
blitt antydet at så mye som 250 00) tonn 
hydraulisk olje hvert år slipper fritt ut i natu
ren i Europa. Effekten av oljelekkasjer fra 
hydrauliske systemer er derfor ganske bety
delig. Foreløpig utgjør vannhydraulikk bare 
noen ta prosent av hydraulikkmarkedet, 
men Koskinen mente at fremtiden kunne 
endre dette - avhengig av de politiske 
føringer. 

De store utfordringene innen vannhy
draulikk er korrosjon, dårlige smøreegen
skaper og kavitasjon. Men med moderne 
materialteknologi har man på forskjellige 
måter løst noen av utfordringene. Vannets 
smørende egenskaper kan faktisk være 
tilstrekkelig med god design og materialer i 
keramiske og polymere materialer. Vannets 
biologiske egenskaper er også en utfordring 
med hensyn til begroing i rør og ventiler. 
Sjøvann er i så henseende en enda større 
utfordring. Per I. Kolsung fra Hydronic AS 
kunne berette om ulike prosjekter der 
denne utfordringen allerede er blitt testet. 
Havbunnssystemet "Minimum Umbilical 
Remote Control System", MURCS, skal 
redusere kostnader i forbindelse med 

kontroll av brønnhoder på marginale og 
dype installasjoner. Her er en eventuell 
gevinst i form av redusert trykktap og vekt 
av 'power pack' betydelig. 

I Polen er også vannhydraulikk på agen
daen. Professor Andrzej Sobczyk viste til 
flere anvendelser. Slakterier, hamburger
maskiner og et flytende båtvaskeri ble 
nevnt. Hovedforskjellene på komponen
tene i vann og olje gikk på material- og 
produksjonsteknologi. Vann er aggressiv 
mot metaller og tilstrekkelig klaring måtte 
legges inn i rullelager og på glideflater på 
grunn av smøring. Det er Danfoss' Nessie 
produktprogram med sin serie av pumper, 
motorer og ventiler som er rådende på 
markedet i dag. Dette prosjektet ble lansert 
i 1990 og har siden utviklet seg fra en tekno
logidrevet organisasjon til en organisasjon 
styrt av markedet. 

Høyskolelektor Gry Karin Haugen ved 
HiB presenterte til slutt høgskolens vann
hydrauliske ROV-prosjekt, som er beskre
vet en annen plass i denne utgaven av 
Dykkenytt. Utdannelse innen vannhydrau
likk er nødvendig i tiden fremover og uni
versitetene vil her spille en viktig rolle. 
Dansker, polakker og finner er kommet 
godt i gang, og HiB er så absolutt i støtet. • 
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Vannhydraulisk propulsjon for ROV 
ROVer er de dominerende "arbeidshestene" i de fleste undervannsoperasjoner, både sivilt og 
militært. Fremdrifts- og verktøysystemene er normalt basert på oljehydraulikk eller elektriske 
systemer. En ROV som baserer seg på bruk av vannet omkring i stedet for olje som energibærer er 
ennå ikke utviklet med suksess, men vil klart innebære en rekke fordeler. Et slikt system kan 
gjøres enklere og lettere bl.a. ved at man slipper oljereservoar og returledninger. Sett fra et 
forurensingssynspunkt er det en fordel at man kan eliminere jaren for oljelekkasje. 

Gry Karin Haugen, Høgskolen i Bergen 

Prosjektbeskrivelse 
Høgskolen i Bergen er i ferd med å utvikle 
et thrustersystem for en ROV basert på sjø
vannshydraulikk. I tillegg vil ROVen bli 
utstyrt med kamera og lys. ROV systemet 
har et kontrollsenter med monitor og en 
joystick som opererer thrusteme, og gir 
mulighet for justering av fokus på kameraet. 
Brukergrensesnittet for kontrollsystemet 
utvikles i I.abView. Det elektriske kontroll
systemet utvikles av en gruppe studenter 
som avsluttende hovedprosjekt. 

Neste steg i prosjektet blir å inkludere 
ulike sensorer, som dybdernåler, tempera
turmåler og turtallsrnåler for de vannhy
drauliske motorene. Data fra sensorene må 
kunne logges for hvert dykk. Videre vil det 
bli aktuelt å vurdere ulike metoder for å ta 
marinbiologiske prøver. Det vil også bli 
vurdert å utruste ROV en med manipulator
armer. 

Det endelige målet med prosjektet er å 
utvikle en fullt operativ vannhydraulisk 
ROV, og dermed introdusere ny teknologi 
til markedet. Prosjektet vil bli delt inn i tre 

hovedaktiviteter: 

Høgskolelektor Gry Karin Haugen. 
Uttestinf! av vannhvdraulisk motor. 
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• Vannhydraulisk propulsjons- og kon
trollsystem. (Kun dette er presentert i 
denne artikkelen.) 

• Hydrodynamisk design og optimali
sering. 

• Instrumentering og navigering. 

ROVens propulsjonssystem 
Systemet består av en elektrisk drevet vann
pumpe av aksialstempeltypen. Dvs. samme 
prinsipp som for de fleste oljehydrauliske 
systemer. Denne pumpen som drives av en 
AC motor, har en sikkerhetsventil på 00 bar 
for å begrense trykket i systemet Vannet fra 
pumpa driver tre vannhydrauliske motorer, 
også disse av aksialstempeltypen. Hver av 
motorene driver, via en gearutveksling, en 
thruster med en tunneldiameter på 125 mm. 
To thrustere brukes til fremdrift og manøv
rering av ROV en i horisontalplanet, og en til 
vertikal posisjonering. 

Thrusteren 
Tunnelthrusterene, som er levert av Sleipner 
Motor AS, var opprinnelig drevet av en elek
tromotor på 1,5 kW. Det ga en skyvkraft på 
30 kp. Elektromotoren er byttet ut og 
akslingen tilpasset den nye vannhydrau
liske motoren. 

Hydrauliske motorer 
De tre hydrauliske motorene er produsert 
av Danfoss og er av type Nessie MAH4. IX 
er beregnet brukt med vann uten tilsetnin
ger som hydraulisk væske. Vannet gir til
strekkelig smøring av alle bevegelige deler, 
uten at det er behov for oljesmøring. Pri
mær rotasjonsretning for motoren er med 
klokken. Motoren kan reverseres, men gir 
da noe lavere effekt. De tekniske spesifika
sjonene for motorene er følgende: 

Geometrisk fortrengningsvolum. 4cm3 
Max. hastighet: 400:lrpm 
Min. hastighet: 300rpm 
Max. moment: 8Nm 
Max. effekt ved max. hastighet: 3,2kW 
Max. trykkfall ved inntak: 140bar 
Max. vannstrørnning: 17,5 Vmin 
Vekt: 4,1kg 

Student ved HiB Trond Vegard Solvik 
med motor og 'thruster'. 

Hydraulisk pumpe 
Den hydrauliske pumpa er og produsert av 
Danfoss og er av type Nessie pAH4. Også 
den er beregnet brukt med vann, uten 
tilsetninger, som hydraulisk væske, og har 
ikke behov for ekstra oljesmøring. IX 
tekniske spesifikasjonene for pumpen er 
følgende: 

Geometrisk fortrengningsvolum: 4cm3 
Max. hastighet kont.: 1800tpm 
Min. hastighet kont. : 700rpm 
Max. trykk kont. : 140bar 
Max. vannstrøm ved 1500 rpm: 5Vmin 
Max. effektbehov ved 1500 tpm: 1,6kW 
Vekt: 4,4kg 

Propulsjonskontroll 
En retningsventil av typen VDH 30E 4;3 
brukes til å styre rotasjonsretningen til hver 
av de hydrauliske thrustermotorene. Dette 
er elektrisk styrte av/på enheter, som er 
stengt når det ikke tilføres strøm. En elek
trisk strupeventil av typen VOH 30E regu
lerer hastigheten til hver thrustermotor. En 
innebygget ttykkregulator sørger for at 
strømningen ikke påvirkes av trykkvariasjo
ner i systemet. Både retningsventilene og 
strupeventilene er designet for ordinært 
vann, men krever filtrering. 

En vesentlig forenkling av hele systemet 
er at man ikke har returledninger. Returen 
fra motoren går rett i sjøen! • 
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Operasjon .. Rocknes .. 
Historien om ''Rocknes" er velkjent for de aUer fleste gjennom fyldig dekning i presse, radio og 7v. 
Selv om denne tragiske hendelsen ikke har nyhetens interesse lenger, tar vi et tilbakeblikk på 
deler av dette spesielle oppdraget. Utfordringene var mange, men resultatet viste at yrkesdykker
erfaringen til IMC Diving og redningsdykkererfaringen til Bergen brannvesen, var en riktig kom
binasjon hvor aktørene utfylte hverandre på en utmerket måte. Dette sammen med gode prose
dyrer, og godt samarbeid gjorde at oppdraget ble løst på en sikker og effektiv måte. 

Ame-Johan Arntzen, NBU 

Ulykken 
Den 19januariårvar MS "Rocknes" på vei 
sydover med en last pukkstein for beskytt
else av offshorerørledninger. I et turn i 
Vatlestraumen ligger fartøyet litt for langt til 
styrbord og skraper styrbord side av bun
nen mot solid fjell. Flere av dobbeltbun
nens ballasttanker fu lekkasje og vannet 
strømmer inn i de tomme tankene. Utvik
lingen kjenner vi. Før noen egentlig rakk å 
gjøre noe særlig ruller båten rundt og blir 
liggende med bunnen opp. 

Ulykkesstedets beliggenhet gjorde at 
hjelpen kom meget raskt frem. Brannvese
net ble varslet med en gang og var raskt på 
plass med bil og med båt med dykkerlag. 
like etter kom det en gummibåt fra IMC 
Diving med dykkere som tilbød sin assi
stanse og fortalte at deres dykkerfartøy MF 
"Flekkerøy" var på vei. Denne ble øyeblik
kelig rekvirert til assistanse. Lensmannen i 
I.aksevåg, Harald Andersen, var og raskt på 
plass og organiserte tiltakene. Sjøforsvarets 
hovedbase Haakonsvern med bl.a. DFS 
dykkeravdelinger og verksteder lå behagelig 
nær. Logistikken var nærmest optimal. 

Ni personer ble reddet umiddelbart 
etter ulykken, enten ved å hoppe i sjøen 

FLEKKERØY 

Dykkerfartøy ''Flekkerøy" var på vei og rekvirert til assistanse. Foto: !MC 

eller ved å gå på skutesiden når krengingen 
ble stor nok, og derfra opp på bunnen. 
Riktig dramatisk ble det da man oppfattet 
bankelyder innenfra akterskipet av vraket. 
Man forsto etter hvert at dette kom fra 
maskinrommet, men hadde ingen ide om 
det var en eller flere personer innesperret. 
Et forsøkte på å ta i gang en kommunika
sjon ved å banke morsesignaler førte ikke 

frem. 
Hvordan kunne man ta den eller disse 

ut? Forslagene var mange, og ikke alle like 
veloverveid. Å ta seg inn ved hjelp av dyk
kere var ikke mulig. Man valgte i første om
gang å bore noen hull på ca 10 mm for om 
mulig å orientere seg. Det viste seg at det 
var overtrykk inne i maskinrommet. Likevel 
klarte man, ved hjelp av papirlapper som ble 
rullet sammen og stukket inn, å opprette en 
viss kommunikasjon. De var tre mann, og 
det hastet med å komme ut. Man fikk og 
bekreftet hvor man kunne lage åpning. 

Skjærebrennerutstyr kom på plass men 
flammen blåste ut pga. overtrykket. Neste 
forsøk ble gjort med vinkelsliper med kutte
skive. Det virket bra. Da åpningen var klar 
tok det ta sekunder å ta alle ut i sikkerhet. 
De hadde da vært innesperret i ca seks 
timer. 
Det var nå 12 overlevende av i alt 30. Fire 
omkomme ble funnet første dag, og en 
hentet ut av vraket neste dag av brann
vesenets dykkere. Dvs. at 13 personer 
fortsatt var savnet Av sikkerhetsmessige 
grunner ble det bestemt at videre søk om 
bord skulle stoppes til båten var slept til 
Coast Center Base (CCB) på Ågotnes og 

ROV-kontrollrom. Fra v.: Endre Laukhammer og Morten Amundsen. Foto: IMC sikret. 
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Planleggingen 
Det var vel ikke mer enn forventet at det ble 
en viss diskusjon om hvem som skulle utfø
re dykkeroppdraget. Dette var intet vanlig 
oppdrag verken som redningsdykking eller 
arbeidsdykking. Både Direktoratet for 
arbeidstilsynet (DAl) og Politiet ble trukket 
inn i diskusjonen. Ifølge DAT var det intet 
formelt i veien for at Brannvesenet kunne 
utføre dykkeroppdraget. 

Man innså etter hvert at rrtan ville ha 
store fordeler av å velge en delt løsning, der 
kvalifikasjonene til begge aktørene kunne 
utnyttes og utfylle hverandre. Brannvese
nets dykkere kunne utføre søket inne i 
vraket. Dykkere fra IMC kunne bistå på 
den skipstekniske siden, lage åpninger i 
skroget og sikre brannvesenets dykkere. 

Politimesteren i Hordaland, som hadde 
det formelle ansvaret for operasjonen, 
ønsket en nøytral vurdering av kvalifikasjo
nene til både IMC Diving og brannvesenet. 
Overingeniør Yngve Bergflødt fra Statoil, 
som har mangeårig erfaring fra ulike dykke
jobber, ble stilt til disposisjon for dette opp
draget. Han konkluderte med at begge var 
vel kvalifisert for de oppgavene man planla 
at de skulle utføre. · 

Et vesentlig element av betydning for 
sikkerheten ved operasjonen var at man 
hadde en felles operasjonsmanual, og at alle 
var fortrolig med innholdet. Ved konsen
trert innsats klarte man å produsere en god 
og velfungerende manual på rekordtid. 

Søksoperasjonen på CCB 
"Rocknes", med bunnen i været, ble fortøyd 
med (det som opprinnelig var) stb. side til 
kai på CCB. "Flekkerøy" som fungerte som 

I operasjonsrommet var det full kontroll med alt som foregikk. 

base for hele operasjonen fortøyde utenpå 
"Rocknes" med sin akterende på høyde 
med akterskipet. For å sikre "Rocknes" ble 
det bl.a. påmontert flere koblingspunkter 
for trykkluft, slik at man kunne kompense
re for den luften som lakk ut, og således 
stabilisere oppdriften. 

"Flekkerøy" var en ypperlig base, og en 
viktig forutsetning for en smidig gjennom
føring av oppdraget. Der hadde man bysse, 
spiserom og møterom for brief og debrief. 
Videre hadde man trykkammer, verksted, 
kran for basket og en fergelem som var vel
egnet for dykkeoperasjoner. I det som ble 
operasjonssentralen satt politiet, som 
hadde den formelle ledelsen av det hele. 

Der satt og Leif Unde som var operasjons
leder for søket, og brannvesenets dykker
ledere. I et annet kontrollrom satt IMCs 
dykkerleder. I en egen container hadde 
Amundsen Diving rigget seg til for kontroll 
av sin ROV, som var leid inn, da IMC hadde 
fått ødelagt sin ROV under et tidligere søk 
på "Rocknes" i Vatlestraumen. Alle disse 
operative enhetene var imidlertid koblet 
sambandsmessig sammen. 

Det syn dykkerne møtte inne i vraket 
kan vanskelig beskrives. Et kaos av løsre
vet inventar, lettvegger, isolasjon og annet 
var komprimert til en ugjennomtrengelig 
masse. Intet kunne stå seg mot hastig
heten og kraften i de enorme vannmassene 
som presset seg inn i det øyeblikk bro
overbygget plutselig befant seg mer enn ~ 
meter under vann. Søket ble slitsomt og 
tidkrevende. Enkelte steder måtte man 
skjære seg nye åpninger for å komme til. Bit 
for bit måtte vrakgodset rives løs. 

I løpet av den uken som var til disposi
sjon klarte man å hente ut i alt 11 personer. 
Etter hvert som de omkomne ble funnet ble 
de lagt i en spesielt laget lukket jemkiste 
under vann og heist til overflaten, hvor de 
ble tatt hånd om av politiets foll<. De ble så 
lagt i en kiste, og ført i land på en verdig 
måte, for deretter å bli brakt til Gades insti
tutt for identifisering. Ytterligere en person 
ble funnet etter at fartøyet var snudd, og en 
er fortsatt savnet. 

Fra v.: Åge Tyssebotn, Asle Stensætber, Frode Johannessen ogjørn Oksnes. 

God planlegging, godt samarbeid, og 
det at hver fikk utnytte sine kunnskaper, 
gjorde at man i ettertid kan si at oppdraget 
ble utført på en eksemplarisk måte. Tross 
den dystre bakgrunnen, har det utvilsomt 
gitt de som deltok en verdifull erfaring. • 
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Oljevernberedskap under vann 
Etter det tragiske forliset av bulkskipet "Rocknes" den 19. januar er det blitt reist spørsmål am 
oljevernberedskapen på Vestlandet er god nok. Er for eksempel tømming av oljetankene fra vrak 
under vann tatt med i beredskapsplanene? 

Vidar Fondevik, NUI 

Vestlandet er et tyngdepunkt når det 
gjelder maritim virksomhet og transport 

av olje. Oljesølet etter "Rocknes" var derfor 
en vekker i forhold til organisering og bered
skap etter oljeutslipp. I ettertid har det 
også skjedd nesten-ulykker i det samme 
område som lett kunne fått et tilsvarende 
utfall. Det er ofte tilfeldighetene som rår. 
Derfor gjelder det å være godt forberedt på 
de fleste situasjoner. Synker havaristen kan 
det bli en utfordring å få tømt tankene for 
olje, selv om prosedyrer og utstyr allerede er 
utviklet og har bevist sin funksjonalitet. 
Men i hvor stor grad Kystverket har tatt 
høyde for den slags undervannsoperasjoner 
i sine beredskapsplaner må en ha lov å stille 
spørsmål om når en ser hvor lang tid det tar 
å komme i gang med langt enklere operasjo
ner på overflaten. 

Riise Underwater Engineering AS (RUE) 
har i mange år deltatt i miljørelatert under
vannsarbeid. Firmaet har blant annet søkt 
etter gamle vrak langs norskekysten som 
kunne inneholde store mengder olje. I 1993 
og 1996 utførte RUE i samarbeid med Stolt 
Comex Seaway AS søk og inspeksjon av 28 
krigsvrak langs norskekysten. 

I 1999 ble RUE tildelt en kontrakt av 
Statens forurensingstilsyn (SFT) som omfat
tet undersøkelse av fire tyske krigsvrak ved 
Narvik. Den gjenværende oljen i vrakene 
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Prinsipp for 
ubemannet 

tømming av 
tanker. 

skulle kartlegges. Undersøkelsen av det 
dypeste vraket "Erich Giese" ble utført med 
ROV med en påmontert spesialbygget verk
tøypakke. Av totalt 52 tanker som ble 
undersøkt måtte 45 undersøkes nærmere. 
Spesialverktøyet utførte rengjøring, tykke!-

sesmåling, boring av 46 huller med en 
diameter på 15 millimeter og plugging. 
Operasjonen ble utført i løpet av tre døgn. 

Kunnskapen som RUE opparbeidet seg 
på disse jobbene ble videreført til også å 
omfatte oljetømming av vrak. Firmaet utvik-

MS ''Rocknes i 
Vatlestraumen. 
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Prinsippskisse av Riise Underwater Engineerigs tømming av Green Ålesund. 

let metoder for effektiv og sikker penetær
ing av skrogene og spesialutstyr som 
hydrauliske pumper, aggregater o.l. Den 
første oljetømmingsoperasjon utførte RUE i 
år 2000 på vraket av M!f "Martina" i Sverige. 
Operasjonen omfattet også tømming av (ill 
tonn saltsyre. 

Samme året forliste fryseskipet "Green 
Ålesund" utenfor Haugesund og RUE ble 
tildelt kontrakten for tømming av vraket. I 
løpet av ett døgn ble fartøy, utstyr og perso
nell mobilisert. Vraket lå utsatt til for vær og 
vind og tiden var knapp. Det gjaldt å redu
sere omfanget av forurensningen. Vraket 
hadde inneholdt 500 m3 tungolje, hvorav 
150 m3 ble samlet opp fra sjøen og i strand-

sonen. RUE pumpet opp totalt 350 m3 
tungolje fra 8 tanker. 

Kostnadene for oppsamlingen av olje
sølet fra sjøen og i strandsonen ble oppgitt 
til ca. 31 millioner kroner, mens operasjo
nen som ble utført av RUE ble estimert til 
3 millioner kroner. 

Dette viser at lossing av olje fra vrak 
under vann er meget lønnsomt i forhold til 
kostnadene med opptak av olje fra sjøen og 
i strandsonen. Eventuelle økonomiske 
miljøkonsekvenser i ettertid er ikke tatt 
med. 

Høsten 2001 ble RUE tildelt kontrakten 
med tømming av en meget tung olje fra 
tankbåten "El Grillo" på Island. Kontrakten 

Nødlosseutstyr på RUE-basen i Haugesund 
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ble tildelt i konkurranse med flere store 
internasjonale selskaper. RUE videreut
viklet utstyret som ble benyttet på "Green 
Ålesund" både med tanke på effektivitet og 
sikkerhet. Utstyret ble designet til å kunne 
håndtere selv de tykkeste oljetyper ved lave 
temperaturer. 

Operasjonen for det islandske miljø
verndepartementet var meget vellykket og 
er tidligere beskrevet i Dykkenytt nr. 2-2002. 

Nødlosseutstyret er i dag lagret i sin 
helhet ved RUE-basen i Haugesund. Rea
listisk mobiliseringstid er beregnet til seks 
timer. Utstyret kan opereres fra dykker- og . 
ROV-fartøyet M;S "Risøy". Men det kan 
også opereres fra et hvilket som helst annet 
fartøy sammen med dykkerutstyr, trykkam
mer, dykkekontroll, servicecontainer etc. I 
samarbeid med Kystdesign AS har RUE også 
designet ett komplett ROV-basert tømme
utstyr. I følge RUE finnes det ikke tilsvar
ende utstyr for tømming av vrak som ligger 
dypere enn 50 meter med tilsvarende 
mobiliserings tid. 
Hurtig lossing av olje fra havarerte skip gir 
en stor økonomisk og miljømessige gevinst. 
Ledelsen for oljevernberedskapen er klar 
over det. Derfor er det utplassert utstyr 
langs kysten til oljetømming av havarister. 
Men dette utstyret forutsetter at man kan 
tømme i overflatestilling. Beredskapen 
omfatter ikke utstyr for tømming av skip 
som er sunket. Dette mener vi er å spille 
hasard med miljøet ettersom sjansene for at 
skip synker etter grunnstøting eller kolli
sjon alltid er overhengende. Riise Under
water Engineering har utviklet utstyret og 
prosedyrene som skal til for å gjøre jobben 
under vann. Kystverket bør derfor inklu
dere dette i sine beredskapsplaner. • 
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Nordsjødykkingens historie 
- og pionerdykkernes plass i oljehistorien 

Kristin Øye Gjerde, NOM 

I nnstilling fra kommunalkomiteen om 
gransking av pionerdykkemes forhold i 

Nordsjøen ble behandlet av Stortinget 9. 
mars 2004. Stortinget vedtok da en kom
pensasjonsordning for dykkere som gjen
nom sitt arbeid før 199J har blitt påført 
helseskade. Stortinget ga ved samme anled
ning Norsk Oljemuseum i Stavanger ansva
ret for koordinering, prosjektering og 
iverksettelse av: 
• Etablering av en permanent eller van

drende utstilling, som dokumenterer og 
bevarer pionerdykkemes innsats. 

• Utarbeiding av en beretning i form av en 
bok, som dokumenterer innsatsen til 
pionerdykkeme. 

• Utarbeiding av diplom til pionerdykker
ne som et verdig minne for den ærefulle 
innsatsen pionerdykkeme gjorde for 
landet. 

Bakgrunn 
Norge er i dag en oljenasjon i moden fase, 
både med tanke på teknologiutvikling, 
sikkerhetsnivå, ressurskartlegging og øko
nomiske avkastning. Offshoredykkernes 
innsats har vært av uvurderlig betydning for 
å gjennomføre de teknologiske løsninger 
som har blitt valgt ved feltutbygginger og 
legging av rørledninger, slik at det har blitt 
mulig å utvinne olje- og gassressursene på 
norsk kontinentalsokkel. 

Petroleumsvirksomheten utgjør i dag 
nær halvparten av samlet eksport og en 
fjerdedel av bruttonasjonalproduktet, og er 
en vesentlig del av norsk økonomi. Men 
dykkernes innsats har bokstavlig talt vært 
skjult av havet. Jobben har vært en hard 
påkjenning for mange med betydelige helse
messige konsekvenser, særlig for pioner
dykkerne. Mange har opplevd risikofylte 
situasjoner, noen kom ikke fra det i live. Ut 
fra den rolle nordsjødykkingen og pioner
dykkerne har spilt, er det viktig å ta doku
mentert og formidlet denne delen av olje
historien. 

Arbeid med dykkersaken 
Noe av bakgrunnen for at Norsk Oljemu
seum har blitt tillagt denne oppgaven ligger i 
det arbeidet som har blitt gjort siden 
museet åpnet i 1999. 
• Museet har siden åpningen hatt en liten, 

men svært ufullstendig utstilling om 
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dykking, uten at mange av de sentrale 
problemstillingene omkring nordsjø
dykkingen er eksplisitt adressert. 

• Museet arrangerte allerede i 1999 et stort 
dykkertreff for å samle mange av dem 
som tilhører dette miljøet (70 personer). 
Dette har skapt tillit og mange verdifulle 
kontakter for det videre arbeidet med 
dykkersaken. 

• Museet gjennomfører for tiden et foto
registreringsprosjekt med støtte fra 
ABM-utvikling. Det ligger informasjon 
om dette på museets hjemmeside: 
www. norskoije. museum. no 

Fra v.: Forsker Helge Ryggvik, forsker 
Kristin Øye Gjerde, direktør ved 

Oijemuseet FinnE. Krogh og 
førsteamanuensis Nils Kolle. 

Med dette som utgangspunkt har museet 
de siste årene arbeidet med å utvikle 
innholdet i et grundig dokumentasjons- og 
formidlings prosjekt om nordsjødykkingens 
historie, der pionerdykkernes rolle er en 
viktig del av den historiske framstillingen. 

Et dokumentasjonsprosjekt 
Museet har vært opptatt av at historien om 
dykkingen og dykkerne i Nordsjøen kan 
forvitre dersom den ikke i nær framtid blir 

systematisk innsamlet, registrert og tatt 
vare på. Norge mangler en samlet framstil
ling av dette arbeidsfeltet innen oljevirksom
heten. Hovedformålet med et dokumenta
sjons- og formidlingsprosjekt vil derfor være 
å sikre et bredt spekter av kildemateriale 
om disse aktivitetene og beskrive offShore
dykkingen og dykkernes samfunnsmessige 
betydning - som har gjort "oljeeventyret" 
mulig. På bakgrunn av en slik forsknings
messig tilnærming er det at museet nå vil 
utvikle: 

Et bokverk som bygger på historiske 
fakta, dykkingens utviklingsforløp og dyk
kernes egne erfaringer. En slik framstilling vil 
kunne fungere som en kunnskapsbase for 
framtiden. Et bokverk vil kunne gå både 
kronologisk og tematisk til verks. Det vil 
være viktig å få fram også dykkernes person
lige historier. 

En utstilling ved Norsk Oljemuseum 
som kan basere seg både på genuine objek
ter fra dykkerhistorien og på det dokumen
tariske materiale som framkommer gjennom 
arbeidet med et bokverk. Dette vil gjøre 
dykkerhistorien kjent for et bredt publikum 
og bidra til å gi ny innsikt og anerkjennelse 
til dykkingen som arbeidsfelt. En utstilling 
kan formidle hva dykking er for noe, 
arbeidsforholdene i Nordsjøen, dykkerme
toder og hvilke jobber som ble utført. I 
tillegg bør en utstilling gi innblikk i enkelte 
dykkeres historier, risiko, ulykker, helse
skader og sikkerhetstiltak. 

Som et ledd i arbeidet med prosjektet vil 
det være aktuelt å opprette en egen hjem
meside som et kontaktpunkt for innsam
ling av foto og dokumentasjon. 

Siden fagfeltet er lite belyst i tidligere 
forskning, må det settes av tilstrekkelig med 
tid til grunnforskning i arbeidet med å 
utvikle en kunnskapsdatabase som både 
har bredde og kvalitet. Denne kunnskaps
basen vil samlet utgjøre grunnlaget for å gå 
videre med å skape et bokverk og en utstil
ling ved Norsk Oljemuseum. Prosjektet 
gjennomføres over en periode på tre år med 
oppstart høsten 2004. I denne perioden blir 
det viktig å bygge gode faglige nettverk som 
involverer dykkerfaglige og historiefaglige 
miljøer, myndighetene, arbeidsgiver og 
arbeidstakersiden, og organiserte interesser 
i dykkersaken, som NSDA Med bakgrunn i 
bevilgningen fra Stortinget vil Norsk Oljemu
seum nå påta seg det faglig-administrative 
ansvaret for at et slikt dykkerhistorisk 
dokumentasjons prosjekt settes ut i livet. • 
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Slik er det beskyttelse virkelig ser ut! 

Ikke la deg lure av klart vann når du er en 
profesjonell dykker. 
Forurensninger er ikke alltid lett å se. 
Før noen som helst aktivitet starter under 
vann, må alle dykkere må være forberedt til å 
møte alle typer forurensninger og kjemikalier 
som du kan forestille deg. Dette er meget 
viktig for din egen helse. Du må da sørge for å 
ha tilgang til en dykkedrakt med optimal 
beskyttelse. 

Vi snakker her om sikkerhet, og Viking 
dykkerdrakt kan tilby deg denne sikkerheten 
du har behov for. Viking kan gi deg denne 
support, og eksakt permeasjonsdata på de 
mest vanlige kjemikalier og andre 
forurensninger som finnes. 

For eksempel tributyltin som er et tilsetning
stoff i bunnstoff. Tributyltin er meget 
helsefarlig, og er en kjemikalie som taes opp 
igjennom huden. Det angriper blodet, 
nervesystemet, nyrer og hjerte. Dette finnes i 
bunnsegmentene i alle større havner og ved 
skipsverft. Husk da på arbeidgiveransvaret. 

Trelleborg Industri AS 
Postboks 58 Leirdal, 1008 Oslo 

Telf: 22 90 49 00- Faks: 22 32 15 94 
E-post: rune. andresen@trelleborg. com 



Vi ki ngd rakt en 
Rune Andresen, Trelleborg Industri AS 

TrelleborgAB er totalleverandør innen teknisk gummi og blant 
Europas største produsenter av slanger. Gruppen har i en 

årrekke produsert de kjente Vikingdraktene, som de overtok da 
Viking Stavanger ble solgt til Trelleborg i 1985-86. Produksjonen av 
draktene ble flyttet til Sverige ved årsskiftet 1990-91. 

Oppkjøp av finske Nokia skjedde samtidig med kjøpet av 
Viking. Kjøpene var en bevisst strategi for å gjøre Trelleborg til en 
stor aktør innen produksjon av dykkerdrakter. Trelleborg hadde 
produsert hjelmdykkerdrakter siden 1920. 

Til venstre: Ole Kokkim. Til høyre: Helge Johnsen 
i drakt med konstantvolumbette. 

Utviklingen av Vikingdraktene er et viktig kapittel i norsk 
dykkehistorie. Undertegnede har jobbet hos Viking siden 1989, og 
ble høsten 2001 oppfordret av Trelleborg-konsemet i Sverige til å 
gjøre et forsøk på å grave frem historien om den norske opprinnel
sen til Vikingdraktene. 

Etter en del detektivvirksomhet i gamle kataloger og med god 
hjelp fra Telenor lyktes det å ta tak i Kåre Ebeltoft som var markeds
sjef i Viking Stavanger på 70-tallet. Fra ham ble kontakten knyttet til 
Lars Tytlandsvik som hadde vært produksjonssjef på fabrikken på 
50-tallet. Da begynte ballen å rulle - for Lars hadde god hukommel
se. Han kunne fortelle at det var studenten Bernhard Olsen som 
produserte den aller første Vikingdrakten. Han hadde jobbet deltid 
på Vestlandske Gummivare fabrikk i Stavanger på denne tiden. Og 
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ifølge Olsen var det løytnant Ove Lund fra marinen som i 1953 først 
tok kontakt med Vestlandske Gummivare fabrikk. 

Den første froskemannen i Norge var antagelig oslogutten 
Ragnvald Kolderup som startet som fridykker i 1948. I 1950 kjøpte 
han et oksygenapparat fra Dragerwerk i Tyskland. Dermed fikk han 
og tent dykkeinteressen hos fetteren sin - Ove Lund, som også 
skaffet seg et tilsvarende apparat. Denne dykkervirksomheten med 
apparater som ikke engang etterlot seg bobler på overflaten ble og 
lagt merke til av etterretningstjenesten og Marinen, som mente at nå 
måtte man kjenne sin besøkelsestid. Ove Lund sa seg villig til å ble 
sendt utenlands for å oppdatere seg på området, og gjennomgikk 
deretter UDT-kurs i US Navy. Han fikk løytnants grad, og oppgaven 
med å lede oppbyggingen opp av Marinens froskemannstjeneste. 

Ove Lunds spørsmål til Vestlandske Gummivare fabrikk den 
gang, hadde vært om de kunne forlenge gummistøvler til en hel 
drakt som kunne benyttes av marinens froskemenn? Det ønsket 
kunne etterkommes av fabrikken og Bernhard Olsen sto for den 
første prototypen. Dette var starten på produksjonen av den 
norske Vikingdrakten. Olsen fikk for øvrig en krone ekstra i timen i 
to måneder, som takk for innsatsen. 

I 1957 var det kommersielle salget av Viking froskemannsdrakt 
kommet i gang for alvor. Prisen på en 'Viking grønn" var den gang 
kr. 376.- Vestlandske Gummivarefabrikk byttet etter hven navn til 
Viking Stavanger. Frem til slutten av (i) tallet ble draktene produ
sert med entring gjennom halstetningen. Det medførte en ganske 
tungvint påkledning med til dels kraftkrevende assistanse fra line
mann. På de første draktene ble gummien fra drakten og hetten lagt 
på en hengslet aluminiums ring med kraftige gummiband utenpå. 

Mot slutten av 60 tallet gjorde Einar Ekvoll og )øm Stubbdal 
testdykking med noen draktventiler fra Poseidon. Senere ble Stig 
Insulan fra AB Dykrnateriel i Sverige kontaktet og det var han som 
laget de første prototypene på Vikings ventiler. Man fikk da Viking 
Variabel Volum' som gjorde at man kunne kontrollere luften ut og 
inn av drakten. Den vanntette glidelåsen kom midt på 70 tallet. 
Den gjorde det atskillig lettere å komme seg inn og ut av drakten. 

Draktene Viking Spon , Viking Pro, Viking HD og Viking hjelm
drakt har siden 1991 blitt produsert i Sverige. Årsroduksjonen av 
drakter har vært oppe i ca. 800) stk. Midt på <Xl tallet ble Viking 
Sport tatt ut av markedet og de resterende draktene har fått selskap 
av Viking X-treme. Den er produsert i et fleksibelt plast materiale og 
utgjør i dag den rimeligste Vikingdrakten. 
Dagens sortimentet består av følgende drakter: 
• Viking X-treme. Drakter som selges til Sportsdykkere. 
• Viking PROtech: Ny meget elastisk drakt som skal selges til 

Militære, politi og tekniske dykkere, og selvfølgelig til bevisste 
sportsdykkere. 

• Viking Pro 1000: Drakter som brukes av militære, politi, 
brannvesen og lettere arbeidsdykking samt en rekke sports
dykkere over hele verden. 

• Viking HD 1500: Drakt for arbeidsdykkere. 
• Viking DD Drakt for hjelmdykkere med 12-bolt krave. 

Litt om produksjonen 
Rågummi blir tilsatt en rekke stoffer med ulike egenskaper. Denne 
gummien blir så belagt på et tekstil som utgjør innsiden på de 
ferdige draktene. Denne u-vulkaniserte gummien blir så rullet opp 
på ruller. Materiale blir deretter klippet opp etter mønster og sydd 
sammen i den størrelsen man skal produsere. Alle sømmer blir til 
slutt belagt med en gummiremse på utsiden. Draktene tres over 
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'dukker' i den gitte størrelsen man ønsker og deretter satt inn i en 
ovn eller autoklav, som det heter. Draktene blir så vulkanisert og 
drakten 'krymper' til den størrelsen dukken har. Ved vulkanisering 
blir gummien elastisk og alle de bitene som drakten er satt sammen 
av 'smeltes' sammen til en tett drakt. Deretter settes mansjettene, 
halstetning og hette på etter kundens ønsker. Alle drakter trykk
testes etter produksjon og pakkes ned i esker sammen med rele
vant tilbehør. 

Hull på Vikingdrakten er like lett å reparere som en sykkelslan
ge, men med dagens gummikvalitet skjer dette sjelden. Behandles 
drakten godt, har man en drakt i mange år. Vi hører stadig om 
drakter som kommer inn til bytte av mansjetter osv. som er over X! 
år gamle- og som er like fine den dag i dag. 

Draktproduksjonen førte også til et fruktbart samarbeid med 
Sjøforsvaret med utvikling og produksjon av beslektede produkter 
laget i tilsvarende eller liknende materiale. Spesielt kan vil jeg nevne 

nye pustesekker til oksygenapparatet modell Norge. Videre for
skjellige vanntette poser eller bager for marinejegerne for frakting av 
våpen og materiell under vann. Erfaringene fra draktproduksjonen 
med vanntette glidelåser var her en sentral detalj. 

Vi vil gjeme nevne noen ta av de svært mange personer som har 
vært inne i bildet i forbindelse med Vikingdrakten. Bernhard Olsen 
som produserte den aller første Viking drakten. Kåre Ebeltoft var 
markedssjef hos Viking Stavanger i denne perioden. I.ars Tytlands
vik var formann i Produksjonen. Einar Ekvoll bidro sterkt til utvik
lingen av ventiler for Vikingdrakten. Jørn Stubdal var og med på 
videreutvikling av drakten og markedsførte den i USA, hvor den og 
ble satt i produksjon for dette markedet. Ame-Johan Arntzen som 
var skolesjef på DFS i en lengre periode hadde vi god kontakt med. 
Erling Krange var marinedykker på 50 tallet har skrevet bok om 
Marinedykkingen. Og til slutt Stein Paulsen fra Larkollen som har 
levert bilder til denne artikkelen. • 

FAG DYKKING 
VANN & AVLØPSLEDNINGER 

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

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

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

SKIP & RIGGER 

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

IMCLlDIVING~ 
UNDERWATER INSPECTION, MAINTENANCE AND CONSTRUCTION 

Postboks 116 Sandviken, 5812 Bergen 
Telefon 55 36 34 34 • Telefax 55 36 34 35 • E-post: imc@ c2i.net 
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Dykking i Ramsund 
Redaksjonen i Dykkenytt ser det som en viktig oppgave å rapportere fra det profesjonelle 'dykke
Norge' til leserne på et bredest mulig grunnlag for å få frem mangfoldet av de forskjellige dykker
bransjene i Norge. Marinejegere og minedykkere er spesialister som gjør viktige oppgaver for 
samfunnet. De er vervet personell, ofte med 7·8 års lange kontrakter. 

Vidar Fondevik, NUI 

I fjor kunne Ramsund Orlogsstasjon, 
ROS, feire sin 90-års dag. Her oppe ved 69 

grader nord har det vært drevet med dyk
king i lang tid. Allerede så tidlig som i 1913 
startet det opp med dykkerarbeid på kai
fundamentering og mudring i Ramsundet. 
Samme året gjennomførte Marinens mine
vesen sitt første dykkerkurs i Norge, og i 
1915 forelå 'Dykkereglement for Marinen'. 

Selv om Ramsund lenge var lagrings
plass for miner, var det var først på begyn
nelsen av 60-tallet at dykkenjenesten fant 
tilholdssted i ROS. Siden den gang har 
basen utgjort et av de største profesjonelle 
dykkermiljøene i Norge. I 1987 ble et nytt 
dykkerbygg ferdigstilt og i dag huser ROS 
både Marinejegerkornmandoen og Mine
dykkenroppen Nord-Norge. 

Marinejegerne og Minedykkerne levde 
lenge en kummerlig tilværelse på Haakons
vern, med dårlige bo og plassforhold. På 
slutten av 60-tallet var lagene plassen om 
bord på utrangerte minefartøyer i opplag. 
Minedykkenroppen var de første som 
flyttet til Ramsund - på begynnelsen av ID-

Marinejeger' i dag. Foto DFS 
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Marinejegere fra 60-og 70-åra. Foto: DFS 

tallet. Til da hadde dykkenjenesten i Ram
sund bestått av to hjelmdykkere, fire froske
menn og befal. I 1972 flyttet Marinejeger
laget etter, og gruppene hadde i begynnel
sen felles sjef. 

I 1970 skjedde det en ulykke som kom 
til å ta stor betydning for marinejegertjenes
ten i lang tid fremover. To marinejegere 
omkom under oksygensvømming på vinter
øvelsen 'Squadex' i Nord-Norge. Det med
føne umiddelbart full stopp i kampsvøm
ming med reint oksygen. Marinejegerne 
gikk da over til å bruke blandingsgassappa
ratet DC55, og utslusing gjennom torpedo
rør ble stanset inntil videre. Riktignok ble 
0 2-apparatet 'Modell Norge' fremdeles brukt 
i begrenset grad - men med line til en blåse 
på overflaten. Marinejegerne fikk dermed 
ikke lenger realistisk trening i en av sine 
aller viktigste disipliner- utslusing fra ubåt. 

Eirik Birkeland fikk ledelsen for Marine
jegerlaget i årene 1976-1979. Dette ble en 
periode med avgjørende betydning for 
lagets fremtid. I forsvarsstaben hadde man 
lenge hatt vanskelig for å kunne akseptere 
at personell ble overlatt til seg selv i natte
mørket, under vann, midtvinters, og i åpen 
sjø. Betydningen av trening og drill, fysisk 
og psykisk selektering ble undervurdert i 

høyere kretser i Forsvaret. Men for en 
marinejeger er den unike utslusingsteknik
ken, med påfølgende kampsvømming mot 
fiendtlig mål, et 'must'. 

DFS ønsket derfor å utviklet en hydro
statisk utløser som kunne blåse opp vesten 
dersom marinejegeren kom dypere enn 9 
meter. CMI løste oppgaven, og en prototyp
serie ble laget. Ame-Johan Arntzen omkon
struerte og videreutviklet denne på oppdrag 
fra Spiro-Tech AS, som produserte ventilen 
hos Spiromec i Sverige. Det var det som 
skulle til for at utslusing og kampsvømming 
med reint oksygen ble tatt inn i tjenesten 
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igjen. Det reddet sannsynligvis Marinejeger
lagets fremtid. 

Drager sluttet å produsere 'Modell 
Norge' i 1976. Pusteapparatet var en videre
utvikling av 'Modell Lund' - og etter 
Birkelands mening, det beste til dags dato. 
Det ble fra 80-tallet av erstattet av 'Oxy-dive' 
fra Interspiro, og senere av 'S-24 Combi'. _ 

I 2003 feiret Marinejegerne sitt 50-årsjubi- 
leum og i dag er Marinejegerkommandoen 
(MJK) Forsvarets maritime spesialstyrke. 
Avdelingen er en del av Kyststridsflotiljen, 
som for øvrig består av Kystjegerkomman
doen og MTB-kommandoen. 

Det blir sagt at MJK er en av landets 
mest velfungerende spesialavdelinger - en 
spesialstyrke som overgår det meste av det 
beste i NATO. Kommandoen er "gripbar" 
for politisk ledelse og forsvarsledelse , det vil 
si at mannskapet er profesjonalisert og 
utstyret står pakket og klart for oppdrag til 
enhver tid. Ingen videre klareringer behø
ves for utrykning. 

MJK er en avdeling med fokus på å løse 
aktuelle oppdrag nasjonalt og internasjo
nalt. Avdelingen har kort reaksjonstid og 
skal kunne samvirke med sine allierte når 
som helst og hvor som helst under alle 
klimatiske forhold, i luft, vann og på land. 

Marinejegere hører klart ikke til den 
gruppen av profesjonelle dykkere som 
dykker dypest - men det er la andre som 
svømmer lengre distanser under vann. I 
Norge har vi likevel satt en grense på 5Xl 
minutter for oksygensvømming, pga. faren 
for mulige skadevirkninger av høyt oksygen
partialtrykk over lengre tid. 

Minedykkerkommandoen er forsvarets 
eneste operative stående styrke innenfor 
EOD (Explosive Ordnance Disposal) og står 

Utslusingfra ubåt. Foto DFS 

i beredskap til å bli sent ut på interna
sjonale oppdrag på kort varsel. Det er kun 
Ramsund og Haakonsvern som etter ned
skjæringene i forsvaret har fått beholde 
status som orlogsstasjoner. Minedykker
tjenesten i Ramsund består i dag av et lag 
som påtar seg oppdrag i eksplosivrydding i 
inn- og utland. Laget utfører også under
vannsklarering av kaiplasser for NATO-fartøy 
i Nord-Norge, såkalt "force protection" - en 
aktivitet som ble aktualisert etter 11. sep
tember tragedien. 

I tillegg til undervanns eksplosivrydding 
har minedykkerne i Ramsund alltid hatt 
tradisjon for å trå til når sivilsamfunnet i 
Nord Norge har behov for spesielle dykke
tjenester. Letingen etter "Utvik Senior" ble i 

sin tid utført med assistanse fra minedyk
kertroppen i Ramsund om bord på KNM 
"Draug". De var de første som fant rester av 
havaristen på bunn. 

Minedykkerne og marinejegerne dykker 
i dag med canadiske 'reabreathere' fra sam
me leverandør. Hovedapparatet for mine
dykkerne er SNA 55, et nitrox apparat med 
max dybde 55 m. Apparatet erstattet det 
gamle FGT-1. I tillegg brukes SNA+ til 00 
meter. Siva+ er et halvlukket blandingsgass
apparat som blander rent oksygen og 
helium. Doseringen av helium øker lineært 
med dybden fra seks meter og nedover slik 
at del trykket av oksygen aldri blir lavere enn 
1,4 bar. Dekompresjonstabellene som er 
utviklet av DCIEM er omtalt en annen plass 
i dette Dykkenytt. DFS tester for tiden også 
apparatet VIPER fra samme leverandør. VIPER 
kan leveres som flowregulert halvlukket 
"rebreather'' eller som elektronisk styrt og 
hellukket apparat. 

Marinejegerne bruker det halvlukkede 
blandingsgassapparatet S-24 Combi til 24 
meters dyp. Dette apparatet brukes også til 
kampsvømming med reint oksygen i lukket 
system. 60% oksygen-blanding brukes ved 
utslusing fra ubåt. Overgangen fra Kobben
klassen til Ula-klassen med økt periskop
dybde, gjorde denne blandingsgasskombi
nasjonen nødvendig. Under utslusing på 
11 meters dyp brukes blandingsgass inntil 
man kommer grunt nok for rent oksygen. 
Sju meter regnes for sikker dybde med reint 
oksygen. Da etterlater karnpsvømmeren 
ingen avslørende bobler på overflaten. Alle 
apparatene er umagnetiske og støysvake og 
tilfredsstiller NATOs krav. • 

Minedykkerne drar ut fra "Sarpen "på oppdrag. Foto DFS 
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Dykkernes cognac 
Vidar Fondevik, NUI 

Bergen Cognac XO er på plass i hyllene 
på vinmonopolet- og det takket være 

en dykker. Ove Stave, ex. marinejeger og 
nordsjødykker har til og med hatt hovedan
svaret for å blande cognac. For denne 
utsøkte varianten av fransk-norsk cognac er 
faktisk et resultat av et nært samarbeid 
mellom Hilton Cognac Club og det norsk
ættede cognachuset Birkedal Hartman i 
Frankrike. Cognachuset ble nemlig etablert 
av en norsk konsul i 1887. Ove er president 
i Hilton Cocnac Club som har sitt hoved
sete i Bergen - derfor navnet Bergen 
Cocnac. Navnet 'Hilton' har i denne 
sammenheng ingenting med Paris og Nicole 
Hilton å gjøre, selv om de to sexsymbolene 
også har norske gener. 'Hilton' skriver seg 
derimot fra kallenavnet til en gammel 
brakkerigg på NUI i Gravdal. 

Vinhandler og importør av Birkedal 
Hartmann, Mahe de Berdouare som er halvt 
fransk og halvt bergensk sier at blanding av 
cognac langt fra er noen lett oppgave, men 
derimot beinhardt arbeid. Det skal nemlig 
smakes på ikke mindre enn 12-15 ulike 
cognacer med en alkoholstyrke på 62-65 %! 
Det er viktig at cognacen er i balanse, som 
livet for øvrig. Den skal være frisk og fuktig, 
ikke for tørr og ikke for søt og med lang 
ettersmak. Mahe de Berdouare er strålende 
fornøyd med resultatet - den er i ballanse 
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sier han. Cognachusets fjerde generasjon, 
Kim Birkedal Hartmann som var tilstede i 
Bergen under presentasjonen, er også stolt 
over cognacen. Samtlige flasker med Bergen 
Cognac XO er nummererte og Bergen by 
ved borgermester Herman Friele fikk flaske 
nr. l. 

Hilton Cognac Club ble etablert i 1WJ 
som en ren impulsiv handling - med flere 
ex-dykkere tilstede. Det begynte med utlod
ning hver fredag der gevinsten var en halv 
flaske cognac. Etter hvert begynte klubben 
å reise til Cognac og litt etter litt modnet 
tanken om en egen klubbcognac som i 
samråd med vinhuset Nofra, fikk navnet 
Bergen Cognac XO. Cognacklubbens 
fortjeneste doneres for tiden i sin helhet til 
Barneklinikken ved Haukeland Sykehus. 

Cognac og dykkere er forresten ingen 
ny kobling. Historien om dykkeren som 
drakk seg full under vann er en av dykke
historiens største klassikere. Et bergings
oppdrag der en av dykkerne arbeidet inne i 
et vrak med berging av last som de med 
jevne mellomrom sendte opp til overflaten. 
En av dykkerne syntes å arbeide tungt, for 
han sendte ingenting opp lenger. Hver gang 
linemannen gav signalet 'ok' fikk han det 
samme signalet tilbake. Til slutt, etter at 

linemannen var blitt virkelig engstelig, kom 
dykkeren plutselig opp til overflaten. Han 
ble dratt inn til stigen, klatret opp på dekk 
og satte seg tungt på ned på krakken. 'Jeg 
tror han er syk" sa linemannen til de andre 
og fortet seg med å fjerne hjelmen. "Er du 
ok?" spurte han dykkeren. 'Jeg er ok" 
snøvlet dykkeren som var tydelig beruset. 
Han hadde vært klin edru når han gikk i 
vannet. 

Neste dag gjentok det samme seg -
edru når han gikk i vannet og full når han 
kom opp. Det hele var et stort mysterium. 
Selv ikke de andre dykkerne skjønte noe 
som helst. Først etter at bergingssjefen 
hadde gjennomgått lastemanifestet begynte 
det å demre. Skipet hadde nemlig cognac i 
lasten! Men hvordan kunne cognacen ha 
kommet inn i hjelmen? Svaret var enkelt 
nok. Skipet lå på skrå på bunnen. Dyk
keren hadde funnet et hjørne oppe under 
lasteluken. Der hadde han klatret opp på 
lasten og sluppet luft ut ventilen inntil han 
hadde en stor nok luftlomme å puste i. 
Deretter hadde han skrudd av frontglasset 
på hjelmen, knust tuten på flasken og helt i 
seg innholdet. 

Hilton Cognac Club begynner å fylles 
opp. Siste medlemsopptak gjøres i løpet av 
sommeren 2004. Da vil medlemstallet være 
kommet opp i femti. Neste tur til Cognac-
distriktet er planlagt begynnelsen av 
november -lykke til! • 

Vrakdykking eller vrakdrikking. 
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Dykkeseminaret drar til sjøs 
Det tradisjonelle dykkeseminar vil i år blir arrangert om bord på 

hurtigruten MS "Trolltjord". Vi seiler fra Bergen torsdag den 28. 
oktober og er tremme i Trondheim lørdag den 30. oktober. Dette 
samlingspunktet for dykkerbransjen som helhet har vakt interesse, 
også utenfor landets grenser. I år har vi flere internasjonalt profiler
te foredragsholdere, og våre eminente translatører er selvsagt med. 
Gå ikke glipp av denne sjansen til å kombinere en faglig oppdatering 
og gjensyn med kolleger innen bransjen, med en enestående tur 
med den nye og flotte MS "Trollfjord". 

Vi har laget en gunstig "pakke" som foruten selve dykkesemina
ret inneholder turen med MS "Trollfjord" fra Bergen torsdag middag, 
til og med frokost i Trondheim lørdag, med to overnattinger i 
enmannslugar. Her er alle måltider, også festmiddagen fredag inklu
dert. For de som melder seg på innen l. september er prisen for full 
pakke, inkludert retur med fly fra Trondheim lørdag, kr 6465 til 
Oslo, kr 6495 til Bergen og kr 6565 til Stavanger. Etter den tid er vi 
dessverre nødt til å øke prisen med kr 2 000. 

Etter hver som program blir klart, vil det bli lagt ut på NUis 
hjemmeside: www.nui. no under "Forskning". Her finner dere også 
mer angående priser. Foreløpig har vi følgende: 

Torsdag. Vi starter med innsjekk og registrering kl1500. På 
første sesjon stiller vi det provoserende spørsmål: "Er det mer 
lønnsomt å drive ulovlig?". Deretter tar vi emnet "Utdanning". 
Kl 2030 er det aftens, og 2230 går vi fra kai i Bergen. 

Fredag. Vi starter dagen med å fortsette utdanningssesjonen. 
Deretter er det forskningens tur. Tiden fra 1200 til 1430 er avsatt til. 
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MS "Trollfjord" er en opplevelse i seg selv. 

egen disposisjon i Ålesund. Kl 1500 fortsetter vi med forskningen 
Deretter en sesjon vi har kalt "Dykking i praksis". Festmiddagen 
starter kl2100 

Lørdag. Vi ankommer Trondheim kl 0630. Etter frokost blir 
det omvisning for de som ønsker det på h.h.v. NTNU, Sintef eller 
Thelma. 

Bodø. MS "Trollfjord" forlater Trondheim 1200 og fortsetter i 
nordgående rute. De som ønsker det, kan følge med videre til 
Bodø med ankomst søndag 31. oktober 1230. Dette vil komme som 
tillegg til pakkeprisen. Lunsjbordet kan nytes før man forlater 
skipet i Bodø. • 
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Testdykking i Canada 
Håvar Øie, DFS 

Foto: Wiggo Km-svik, DFS 

I tidsperioden 20 oktober til 18 november 
i fjor deltok to norske offiserer i en forsk

ningsserie med testdykking. Forsøkene ble 
utført på forskningsinstituttet Defence, 
Research and Development Canada 
(DRDC), Toronto. Forskningsinstituttet 
som driver med et vidt spekter av forsøk og 
utvikling for både forsvar og industri, huser 
Canadas eneste eksperimentelle dykke
enhet, EDU (Experimental Diving Unit) . 

Hensikten med forsøkserien var å verifi
sere dykketabeller for dykking med 
rebreather apparater beregnet på dypt vann, 
apparatene benyttes også av minedykkere i 
det norske Forsvar. Selve dykketabellene 
har blitt testet tidligere og er i bruk av 
mange nasjoner, men denne gangen skulle 
verifiseringen av tabellene også omfatte 
bruk av et nødsystem kalt Auxiliary Gas 
Supply (AGS). Et slikt system skal kunne 
hjelpe dykkeren ut av en farlig situasjon om 
dykkeapparatet han benytter svikter. AGS 

Dykkebrief for deltagerne på testserien foran forskningsinstituttets trykkammer. 

skal i en slik situasjon kunne gi dykkeren 
gass han kan puste i slik at han kan utføre 

den påkrevde dekompresjonen før han går 
til overflaten. Dette for å unngå trykkfalls-

CUMA V2- rebreatherapparatet som ble benyttet under forsøket. 
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syke. 
Under forsøkene deltok hele EDU med 

alle sine 16 ansatte. Samtlige ved avdelingen 
er utdannet dykkere og kan derfor delta i 
forsøkene. To dykkere fra Fleet Diving Unit 
Atlantic var også med i forsøket. USA del
tok med to dykkere fra sin EDU og New 
Zealand med tre fra sin operative enhet. 
Nederland og Norge deltok med to dykkere 
hver. 

Resultatene av forsøkene vil ikke bare 
komme canadierne til gode, men også de 
andre nasjonene som benytter rebreather
apparater som fungerer på samme måte 
som det canadiske apparatet. Norge som 
allerede er bruker av slike apparater vil som 
resultat av deltagelsen Ja tilgang til forsk
ningsresultatene og tabellene. 

Foruten å Ja tilført verdifull kompetanse 
på utvikling av dykketabeller var det også 
verdifullt å knytte kontakter opp mot en 
enhet som driver kun med tester og forsøk 
innenfor fagområdet dykking. Hjemme i 
Norge finnes ingen slik avdeling og de 
begrensede ressursene vi har kan benyttes 
bedre om vi kan benytte oss av allerede 

Oppkledning og utsjekk før iverksetting av forsøk. 

eksisterende forskningsresultater og testre
sultater. 

Slike rebreatherapparater er forskjellig 
fra normalt SCUBA pusteutstyr. Apparatet 
inneholder svært lite magnetisk materiale 
for å unngå å sette av miner som fyrer på 
magnetisme. I tillegg resirkuleres gassen i 
apparatet slik at bobler blir nærmest elimi
nert. Dette for å unngå at miner som fyrer 
på akustikk blir detonert av en dykker som 
nærmer seg. 

Dekompresjonstabellene som blir utvik
let etter dette forsøket vil tillate EDU å 
utvikle utstyr som fører til økt sikkerhet for 
dykkerne. AGS som i løpet av neste år skal 
være tilgjengelig for nasjoner som benytter 
utstyret og tabellene, vil bidra til økt kapasi
tet og økt sikkerhet for dykkere som utfø
rer mine-mottiltak både i nasjonale og inter-
nasjonale operasjoner. • 

Dykker med gasstilkoblingen som 
skal simulere en fremtidig AGS. 

Er nitrox dop? 
Dett er ikke en fleip. Spørsmålet har faktisk blitt reist, og saken 
er behørig behandlet av WADA (World Anti-Doping Agency). 
Bakgrunnen er den at man tok opp spørsmålet om nitrox, eller 
oksygenanriket luft, som man etter hvert har begynt å benevne 
denne gassblandingen, kunne betegnes som et dopingmiddel 
brukt i forbindelse med sportslige undervannsaktiviteter. Saken 
ble behandlet på WADAs siste "List Committee meeting". 

Komiteen trakk den slutning at det ikke var noen grunn til 
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bannlyse nitrox i en slik sammenheng. De la imidlertid til at 
forutsetningen for slik bruk av nitrox var at dette skjedde i 
henhold til de lover og regler som var trukket opp av relevante 
internasjonale organisasjoner på området. Det var og en klar 
forutsetning at sikkerheten måtte bli ivaretatt Det samme 
gjaldt hensynet til fair play i konkurransen. 

Vi vil tro at det neppe kan bli særlig omfattende protester 
mot WADAs holdning i denne saken. • 
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Tabeller for dyp minedykking 
Sjøforsvaret benytter i dag Siva+ blandingsgassapparater, som kan benyttes for minedykker
operasjoner ned til 81 meter. Det har blitt utviklet nye heliox dekompresjonstabeller for disse 
apparatene. Denne artikkelen diskuterer uttestingen av disse tabellene og godkjennings
prosessen i Sjøforsvaret. 

Jan Risberg, MUKS/Navalmedisinsk kontor 
Foto: Wiggo Korsvik 

Innledning 
En av arbeidsoppgavene til Sjøforsvaret er 
minejakt og minetydding. Identifisering og 
uskadeliggjøring av miner og eksplosiver 
(MCM: Mine Countermeasures og EOD: 
Explosive Ordnance Disposal) inkluderer 
bruk av minedykkere. Miner og andre 
eksplosiver kan i prinsippet finnes på alle 
dyp, men bruk av minedykkere har prak
tiske og medisinske begrensninger til mode
rate vanndyp. Minedykkere er også aktuelle 
for bistand under redning av sunken ubåt 
(SUBSUNK). Fram til 1996 benyttet Sjøfor
svaret Dragers blandingsgassapparat "FGT' 
(Fertig Gasgemisch Tauchgerate)som hadde 
en dybdebegrensning på 54m. FGT var 

funksjonell, men hadde enkelte ergono
miske ulemper (stor belastning på korstyg
gen) og ga antagelig for lavt oksygenpartial
ttykk ved store belastninger. I 1996 anskaf
fet Sjøforsvaret, etter en omfattende gjen
nomgang av tilgjengelige apparater, nye 
oksygen- og blandingsgassapparater. Fra 
det canadiske firmaet Fullerton ShelWood 
Engineering Limited ble det kjøpt inn Siva 24 
(for Nitrox og oksygendykking), Siva 55 (for 
Nitroxdykking) og Siva + (for helioksdyk
king). Siva+ apparatene har en teknisk 
design som tillater dykking ned til 90m, men 
dekompresjonstabellene som er utarbeidet 
(se senere i artikkelen) er designet for 
dykking ned til 81 m I praksis har derfor 
Siva+ en.dybdebegrensning på 81 m. 
Siva+ er et halvlukket blandingsgass
apparat med bitemunnstykke med en 
innåndingsslange fra en pustesekk og en 

Dykkere testes for "boblescore" ved hjelp av dopplermåling. 
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utåndingsslange til en beholder med puste
kalk (scrubber) som fjerner utåndet kar
bondioksid (C02). Etter å ha passert scrub
beren returneres gassen til pustesekken. 
Pustesekken tilføres Helium og Oksygen fra 
to separate kuleformede gass beholdere 
(2,8 l, 242 Bar). Oksygen doseres med en 
konstant rnasseflow (uavhengig av dybde, 
ventilasjonsvolum og oksygenopptak) på 
3,6 Vmin. Helium tilføres fra 6 meter og 
heliurnstrømning reguleres forholdsmessig 
slik at pOz i innstrømmende gass til puste
sekken skal være nominelt 1,6 ATA (tillatt 
variasjonsområde 1,5-1,7 ATA). p02 i puste
sekken vil være avhengig av dykkerens 
oksygenforbruk men har et tillatt varia-

. sjonsområde på 0,29 - 1,62 ATA. (Ttykk
enheten er angitt som ATA her siden det er 
dette som er oppgitt fra produsenten.) 

Tabellutvikling for Siva+ 
Siva+ er altså et "spennende" apparat! Det 
muliggjør dyp dykking, bruk av heliox og 
det høye oksygenpartialttykket på grunne 
dyp muliggjør en "effektiv" (kortere) dekom
presjon. Til gjengjeld var det nødvendig å 
utvikle nye dekompresjonstabeller fordi det 
ikke eksisterte anerkjente tabeller for dette 
designet fra tidligere. I tidsrommet 19CX). 
1996 utviklet DCIEM (Defence and Civile 
Institute of Environmental Medicine, nå 
DRDC: Defence Research and Development 
Canada) i Toronto, Canada, de første 
dekompresjonstabellene for Siva+. Disse 
tabellene inkluderte: 
• Tabell 10: Bunntidsbegrensninger for 

direkteoppstigningsdykk 
• Tabell 11: Dekompresjonstabeller for 

dekompresjon i vann med oksygen pus
ting (IWOz). Dykkeren skrur av 
diluentgassen på 12 m og puster rent 
oksygen på grunneste dekompresjons
stopp på 9m. 

• Tabell 12: Tabeller for overflatedekom
presjon (ODOz). Grunneste dekompre
sjonsstopp i sjø på 9 m med oksygen
pusting. Dykkeren svømmer til overfla
ten og rekomprimeres ila maks 7 min til 
12 meter. Oksygenpusting i overflate
kammer på 12 m. 

Regnemodellen 
Utgangspunkt for disse tabellene var 
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DCIEMs algoritme (regnemodell) fra 1983 
som ble benyttet for utvikling av DCIEMs 
lufttabeller. Denne regnemodellen tar 
utgangspunkt i frre ulike "matematiske vev" 
koblet i serie. Hvert vev har to "compart
ments" i parallell med diffusjonskonstanter 
for Nitrogen og Helium. Gassopptak og 
eliminasjon i de etterfølgende vevene vil 
derfor være gjensidig avhengige slik at regne
modellen tar form av en diffusjonsbegrenset 
gasstransport. Diffusjonsbegrenset 
gasstransport er også utgangspunktet for 
"norske" og Royal Navy tabeller, i motset
ning til de opprinnelige USN og Buhlmanns 
algoritmer som er basert på perfusjonsbe
grenset gasstransport. De første dekomp
resjonstabellene for Siva + (ca 1985) tok 
utgangspunkt i USN og DCIEMs tabeller for 
overflateforsynt heliox (fast oksygenfrak
sjon) ved å benytte "ekvivialent heliox dyp" 
(lik ekvivialent luftdybde eller EAD slik det 
beregnes for nitrox dykk). Metoden var 
imidlertid lite effektiv fordi Siva+ holder 
tilnærmet konstant oksygenpartialtrykk 
snarere enn oksygenfraksjon. 

I 1989 ble nye dekompresjonstabeller 
for Siva+ utarbeidet basert på et konstant 
tidsmidlet (IWA) oksygenpartialtrykk i 
pustesekken på 1.0 ATA Ut fra disse ble 
Tabell10,11 og 12 konstruert og testet ut før 
de ble approbert av det kanadiske forsvaret 
i 1997. 

Tabellvurdering 
Etter at det første tabellsettet var generert 
basert på denne algoritmen måtte tabellene 
testes ut (valideres). ]eg har prøvd å la 

Forsøksdykk til 80 meters dybde. Dykkerne sitter på ergometersykler for 
å lage fysisk belastning tilsvarende det de vil møte under et virelig dykk. 

avklart om DCIEM hadde etablert klare 
akseptkriterier for forekomst av trykkfalls
syke, men har ennå ikke fått entydig svar. 
Det var imidlertid et mål at tabellene skulle 
gi et begrenset omfang av ven øse gassembo
lier (se under). 

I perioden 1991 til1996 ble det gjennom
ført 1617 mann-dykk (408 dykk) i DCIEMs 
dykkesimulator. Av disse var 392 dykk og 
1181 mann-dykk kategorisert som vellyk
kede og inkludert i data-analysen. Forsøks
personer fra Kanada, USA, New Zealand, 

Australia og Storbritannia deltok. Typisk 
ville fire forsøkspersoner delta på hvert 
dykk: To dykkere ville sitte på en ergome
tersykkel i den "våte" delen av trykkameret 
(bak en vannlås) og puste gjennom Siva+ 
apparatet, en dykker ville stå i vannlåsen og 
puste i Siva+ apparatet i hvile, mens den 
fjerde ('team-leader') ville puste kammer
atsmofære (20;80 Heliox eller trykkluft). I 
tillegg til vanlige kammerparametre (trykk, 
temperatur, pOz osv) ble det målt pOz i 
inspirasjonsgassen til dykkerne. Etter 
avsluttet dykk ble det målt forekomst av 
venøse gassembolier (VGE, mikroembolier, 
"stille bobler'') med Doppler-ultralyd over 
hjerte og skuldervener. Det ble målt VGE i 
40 min intervall i 2 t etter avsluttet dykk. 
Dopplerdata ble kategorisert etter standard 
Kisman-Masurels metode fra O til N. VGE 
måles i hvile og etter arbeid. Tidligere stu
dier har vist at dekompresjonsprofller hvor 
mer enn 50% av forsøkspersonene har VGE 
Grad Ill eller N i hvile har vesentlig øket 
risiko for trykkfallssyke. 

Dykkerteam inne i forskningsinstituttets trykkammer. 

Resultatene fra denne første serien viste 
at tidsmidlet pOz i inspirasjonsgassen gjen
nomsnittlig lå høyere enn 1.0 ATA, men med 
betydelige variasjoner avhengig av arbeid og 
dybde. I de innledende testene av tabellene 
inntraff det åtte tilfeller av leddsmerter hos 
64 dykkere i overflateintervallet ved dykk
ene med overflatedekompresjon (ODOz) og 
ett tilfelle av trykkfallssyke etter avsluttet 
ODOz. Algoritmen ble etter dette justert og 
etter denne revisjonen inntraff det tre tilfel 
ler av leddsmerter men ingen tilfeller av 
trykkfallssyke (84 dykkere eksponert). Det 
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inntraff ytterligere ett tilfeller av ttykkfalls
syke etter IWOz og et tilfelle hos en "team
leder" som pustet 20;00 Heliox. Doppler
data viste at høy boblegrad (Grad Ill eller 
IV) var avhengig av total dykketid i vann 
(IWf), dvs summen av bunntid og den 
delen av dekompresjonen som ble gjort i 
vann. 1Wf <40 min ved IWOz og 1Wf <55 
min ved ODOz hadde vesentlig lavere fore
komst av bobler enn 1Wf >60 min ved 
IWOz og 1Wf>90 min for ODOz. Denne 
observasjonen passer godt med det vi 
kjenner fra yrkesdykking hvor dykk med 
høy "PrT" (produktet av trykk og kvadrat
roten av bunntid) er vist å medføre øket 
risiko for trykkfallssyke. Sett under ett var 
det altså forholdsvis lav forekomst av trykk
fallssyke (<l%) og leddsmerter i overflate
intervallet (ca 1%) sammen med forholdsvis 
begrenset forekomst av høy boblegrad (ca 
10-30% av dykkene hadde boblegrad III eller 
Ni hvile, avhengig av om dykket var IWOz 
eller ODOz og om dykkeren var i ameid 
eller hvilte). 

Tabellmodifisering 
De første dekompresjonstabellene hadde 
ikke prosedyrer for gjentatt dykk og forut
satte et overflateintervall på minimum 18t 
mellom dykkene. I perioden 1997-99 ble det 
gjennomført 282 mann-dykk med 6t over
flateintervall (18 av disse var IWOz, de øvrige 
ODOz). Det inntraff ett tilfelle av trykkfalls
syke (etter Dykk #1), og fire tilfeller av 
leddsmerter i overflateintervallet ved ODOz 
(tre av disse etter Dykk #l). Høy boble
grad ble observert hos ca 10-20% av dyk
kerne, men det var ikke høyere boblegrad 
etter Dykk#2 enn etter Dykk #1. Det var 
altså godt grunnlag for å hevde at overflate
intervallet kan kortes ned til6t uten vesent
lig øket risiko for trykkfallssyke. 

I en etterfølgende serie (1998-2001) ble 
det gjennomført 276 mann-dykk med ODOz 
med 3t overflateintervall. Det inntraff to 

tilfeller av trykkfallssyke (et av disse etter 
Dykk #2). Høy boblegrad ble observert 
hos ca 10% av dykkerne, men ikke signifi
kant mer etter Dykk #2. 

Som nevnt tidligere ble det observert 
høyere tidsmidlet p02 enn 1.0 ATA som 
algoritmen for SNA+ tabellene var basert 
på. Dette gjorde tabellene mer "konserva
tive" enn forutsatt og begrenset spesielt 
muligheten for korte direkteoppstignings
dykk uten dekompresjonsstopp. I 19'» 
2002 gjennomført 435 mann-dykk for vali
dering av forlengede bunntider for direkte
oppstigningsdykk og enkelte dype dykk 
med kort bunntid. Dykkene ble gjennom
ført som gjentatte dykk med 6t overflate
intervall. Det ble observert ett tilfelle av 
trykkfallssyke etter Dykk#l. Høy boble
grad ble observert hos opptil 25% av 
dykkerne. 

Er tabellene sikre nok? 
DCIEM og det kanadiske forsvaret har nå 
publisert siste utgave (versjon 2) av dekom
presjonstabellene for Siva+, nemlig: 
• Tabelll0-12: IWOz og ODOz dekom

presjon for enkeltdykk med overflate
intervall på minst 6 t 

• Tabell 14: ODOz dekompresjon for 
gjentatt dykk med overflateintervall3-6t 
Det er disse tabellene det norske Sjøfor

svaret skal ta stilling til/godkjenne. 

Hvor sikre er disse tabellene? 
På operativ side vil mange hevde at "det 
som er bra nok for kanadierne må være bra 
nok for oss" og "Norge har ingen mulighet 
til å lage bedre tabeller". Jeg har stor forstå
else for begge argumentene, likevel har 
Forsvaret et stort ansvar som ameidsgiver 
overfor sine ansatte og som forvalter av 
sikkerheten for vernepliktige dykkere. Etter 
min mening må derfor det norske forsvaret 
kunne innestå for den risikovurderingen 
som legges til grunn når vi lar militært 

mannskap bruke Siva+ apparatet og tilhø
rende dekompresjonstabeller. 

Sammenligner vi med luftdykking bør 
utgangspunktet være bra. USN dekompre
sjonstabeller for luftdykking gir i størrelses
orden 2-5 % risiko for trykkfallssyke, de 
norske tabellene er sannsynligvis i samme 
størrelsesorden. "Probabilistisk beregning" 
av Siva+ tabellene antyder en forventet 
risiko på 0,1 - 1,7 % risiko avhengig av 
dybde, bunntid, dekompresjonsmetode og 
aktivitet under dykket. Tidligere forsøk har 
vist at hvis ca 50% av forsøkspersonene har 
høy boblegrad så kan man forvente ca l% 
forekomst av trykkfallsyke. Forekomsten 
av høy boblegrad var mindre enn 50% ved 
uttesting av Siva+ tabellene, og boblemål
ingene tyder derfor på at Siva+ tabellene er 
forholdsvis sikrere enn "vanlige lufttabeller''. 
Forekomst av trykkfallssyke under uttest
ing av tabellene støtter denne antagelsen. 
Risikoen kan ytterligere reduseres ved å ta 
hensyn til at risiko for trykkfallssyke øker 
med økende vanntid. 

Resultatene jeg har sitert over ble disku
tert med representanter Oeger og forskere) 
fra Canada og Nederland under NATO 
Underwater Diving Working Group (UDWG) 
i Panama City, Florida i mars -04. Etter min 
oppfatning gir de nye tabellene for Siva+ 
dykking tilfredsstillende sikkerhet for våre 
minedykkere, men det operative miljøet vil 
bli gjort spesielt oppmerksom på at det 
fortsatt hersker usikkerhet omkring sikker
heten ved gjentatt dykk med IWOz. Medi
sinske representanter fra Norge og Neder
land ameider for at de to landene når fram 
til en omforent medisinsk oppfatning om 
godkjenning og bruk av de "nye" tabellene. 
Godkjenningsmyndigheten for nye dykke
tabeller er tillagt Sjef Dykker og Froske
mannsskolen (KNMT!DFS).jeg forventer en 
avklaring med Nederland ila april 04 og jeg 
forventer at tabellene vil bli anbefalt for bruk 
i det norske Sjøforsvaret. • 

TRYKKAMMER TIL LEIE 
Kammeret har en diameter på 1400 mm, og står i container. 

IMCLlDIVING~ 
UNDERWATER INSPECTION, MAINTENANCE AND CONSTRUCTION 

Postboks 116 8andviken, 5812 Bergen 
Telefon 55 36 34 34 • Telefax 55 .36 34 35 • E-post: imc@ c2i.net 

28 DYKKENYTT NR 1 2004 



Dykkerutdanningen i Norge utvides 
I mars i år ble søknaden om ett-årig dykkerutdanning sendt til kontrollutvalget for utdanning, 
NOKVT, med forventet positivt svar utpå høsten. Læreplanen er klar og Statens dykkerskole plan
legger oppstart av det første kurset allerede til høsten. Klokkedykkerutdanningen er tenkt som et 
ytterligere påbygningsår med oppstart i løpet av 2005 · dersom utstyret er tilgjengelig. 

Vidar Fondevik, NUI AS 

Norsk dykking vil dermed ta et sårt til
trengt og positivt løft i forhold til 

dagens situasjon, som den siste tiden i for 
stor grad har vært preget av negative avis
skriverier om pionerdykkingen i Nordsjøen. 
Slike skriverier vil vi unngå i fremtiden. I dag 
er dykking et sikkert yrke - men det vil alltid 
være rom for forbedringer. Våre havområder 
og vår langstrakte kyst vil kreve et oppegåe
nde og kvalifisert dykkerniljø til å håndtere 
de undervannsoppgavene som helt sikkert 
vil komme. I dag trengs det knapt et 
sportsdykkerkurs for å starte et dykker
foretak. Til sammenligning må en elektriker 
ha installasjons papirer for å starte firma. 

Utdanningen av dykkere vil etter den 
nye læreplanen gå fra å være en kursbasert 
virksomhet til å bli en del av det norske 
utdanningssystemet. Det nåværende 
grunnkurset på 15 uker vil neppe være 
tilstrekkelig opp mot morgendagens krav til 
yrkesdykkere. Dessuten bør den nye loven 
om fagutdanning som er basert på fullført 
videregående skole selvfølgelig også omfatte 
utdanningen av dykkere. Statens lånekasse 
for utdanning skal for eksempel være tilgjen
gelig for dykkere så vel som for annen 
studerende ungdom. 

Den ettårige utdanningen vil foregå i 
samarbeid med Bergen Tekniske fagskole 
som vil ta seg av fagene matematikk, norsk 
og engelsk. Noen vil sikkert spørre hva 
norskundervisning har her å gjøre? Men 
norsk er et grunnleggende låg som griper 
inn i de fleste andre låg. I fagskolene er 
dette fuget vinklet mot den utdanningen 
man tar, og gir derfor et godt grunnlag for 
arbeidslivet- så også for dykkere. Engelsk 
er et språk som det er nødvendig for enhver 
dykker å beherske. Det er også viktig å ta 
godkjent den matematikken og fysikken 
som allerede ligger inne i dykkerutdannin
gen som en del av grunnlaget for videreut
danning på fagskole og ingeniømivå. Da vil 
det bli lettere for dykkere å kombinere sin 
utdanning med andre studieretninger og 
videreutdanne seg i høgskole- og universi
tetssystemet. Det er naturlig å tenke på 
ingeniørfagene i første omgang. Men en 
sykepleierutdanning vil for eksempel også 
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Fra presentasjonen av den ettårige utdannelsen. Foto: Frode Kalland 

være en god kombinasjon for en 'life sup
port'-teknikker. Derfor er det viktig at 
denne nye 'reformen for dykkere' på sikt 
også utvides til å omfatte alle spesialfeltene 
innenfor dykking - både i ledelse, tekno
logi og humane låg. 

læreplanen som nå er lagt frem er delt 
inn i moduler som ivaretar behovene for de 
ulike dykkerkategoriene. Utdanningen er 
lagt opp slik at modulene bygger på fore
gående modul. Modul lA inneholder felles 
låg for alle sertifikater - det vil si de fysiske 
lovene som kommer til anvendelse i forbin
delse med dykking og kroppens fysiolo
giske funksjoner som har betydning for 
dykkingens påvirkning på kroppen. Modu
len inneholder også medisinsk behandling 
og førstehjelp ved dykkeskader, prosedyrer, 
regelverk og andre grunnleggende 'dykker
låg'. Modul lB og C er tilpasset rednings
dykking og videreføring til klasse I sertifikat. 
Så kan man bygge videre mot sertifikat Ill 
for å ta å kvalifisere seg til tyngre anleggs
dykking. Systemet består av ikke mindre 
enn 11 forskjellige moduler tilpasset ulike 
spesialiteter. Klokkedykkersertifikat er fore
løpig holdt utenfor læreplanen - men det er 
tenkt lagt inn i et påfølgende studieår. 

Behovet for klokkedykkere ser i dag ut 
til å være relativt begrenset på norsk sokkel 
i fremtiden. Dette henger sammen med at 
utvinning av olje og gass foregår på stadig 
økende dybder, der utviklingen av fjern-

styrte teknikker er helt nødvendig. Met
ningsdykking er likevel en høyst konkur
ransedyktig metode innenfor moderate 
dybder - og markedet er stort på verdens
basis. Vi vet heller ikke hva fremtiden vil 
kreve av dypere dykking i fjordene våre og i 
Barentshavet. Samtidig har anvendelsen av 
teknisk dykking vært økende i sportsdyk
kenniljøene og vi kan godt tenke oss at 
slike teknikker kan bli brukt i ervervsmes
sig sammenheng i fremtiden 

Statens dykkerskole følger godt med 
hva som skjer internasjonalt og er medlem 
av 'International Diving SchoolAssociation'
IDSA. I disse tider med stadig pålagte regler 
fra EU, ville det være naivt å ikke skjele til 
hva våre naboer gjør. Som et foregangsland 
innen dykking vil Norge med den nye lære
planen legge listen litt høyere enn hva andre 
land i Europa gjør. Vi tar håpe at de andre 
vil følge etter - for det beste vil jo være et 
felles internasjonalt regelverk. 

Kunnskapsmessig ligger Norge langt 
fremme innen hyperbar medisin, fysiologi og 
teknologi, i forhold til mange andre kyst- og 
sokkelnasjoner. Denne kompetansen er 
det viktig for Norge å ta vare på. Dette for 
vår egen beredskaps skyld, men også for en 
mulig eksport av kunnskap til andre nasjo
ner. Derfor bør vi forsikre oss om at rekrut
tering og kompetanseoverføring blir fulgt 
opp. Det hører naturlig hjemme i et sam
ordnet utdanningssystem for dykking. • 
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Kongens gull til Svein Eidsvik 
Ame-Johan Arntzen, NBU 

C a 40 mennesker, var samlet til lunsj på 
ubåtskolen på Haakonsvern 3. mars i 

år for å overvære at Sjøforsvarets UVB/ 
dykkerlege kommandørkaptein Svein 
Eidsvik ble overrakt Kongens fortjeneste
medalje i gull. "Dykker-Norge" var som 
ventet meget sterkt representert med bl.a. 
flere utenbys gjester. Tradisjonen tro var 
det Hordalands fylkesmann Svein Alsaker 
som på vegne av Kongen overrakte medal
jen med tilhørende diplom til en smilende 
og opplagt Svein Eidsvik. Hedersgjesten 
fremsto, etter manges oppfatning, i et noe 
uvanlig antrekk til ham å være - nemlig 
ulastelig ikledd en antakelig så godt som 
ubrukt uniform, som han ifølge eget utsagn 
måtte helt innerst i klesskapet for å finne. 

Familien var selvfølgelig representert 
ved at Karin og to av barna deres var der. 
Blant de mange som var invitert og som 
hadde funnet veien til Haakonsvern var og 
brigader Dag Hjelle som er sjef for MUKS 
(Medisinsk utdannings- og kompetanse
senter) og er Sveins nærmeste foresatte. 
Siden Svein nå er en del av denne organisa
sjonen som geografisk er plassert på 
Lahaugmoen var det ikke til å unngå at det 
falt noen spøkefulle kommentarer om at 
dette kanskje ikke var det mest naturlige 
omgivelser for lokalisering av UVB/dykker
legens kontor. Stedet befinner seg omtrent 
så langt fra havet som det er mulig å komme 
i Norge. Det faktiske forhold er imidlertid at 
av UVB/dykkerlegens kontor er godt 
forankret i den nå totalrenoverte Dykker- og 
froskemannskolen på Haakonsvern. 

Fylkesmannen trakk frem Sveins store 
innsats for dykkerne, dykkerutdannelsen 
og dykkingen gjennom et helt liv, og hans 
sentrale posisjon innen dykkermedisinen. 
Det var mange i forsamlingen som gjerne 
ville komme med sine hilsener og lykke
ønskninger. Talelisten ble ganske raskt 
overtegnet, og taletiden begrenset. 

Sveins uformelle og utradisjonelle måte 
å opptre på i alle situasjoner, ble hyppig 
trukket frem. Ikke minst har nok hans 
undervisningstimer i dykkermedisin gitt en 
del minnerike opplevelser til mange. 

Svein fikk mye velfortjent anerkjennelse 
for at han alltid var på dykkernes parti, og 
fulgte opp de som fikk problemer. Denne 
hjelpsomheten og omtanken strakk seg 
også til dykkernes familier. 

Som dykkerlege har Svein formelt sett 
en arbeidsuke på 24 timer. De som kjenner 
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ham vet at han mer eller mindre har "bodd" 
på kontoret. Det skal imidlertid medgis at 
arbeidstiden har blitt noe mer "normalisert" 
i de senere år. 

Det er alltid noen på kontoret hos 
Svein. Han er utrolig populær og etterspurt 
både som dykkerlege og som allmenn
praktiker. Det som nok slår de fleste når de 
kommer dit er at dette kan da umulig være 
et legekontor! Hans arkiveringssystem er 
legendarisk, men mange har nok latt seg 
imponere av hans evne til å gå bort til en av 
de mange høye papirbunkene på under
søkelsesbenken eller andre steder i rommet 
hvor det er mulig å stable en papirhaug, og 
nappe ut det rette papiret- som regel. 

Foruten å være utrolig godt orientert 
om hva som rører seg innen dykkerverden 
er Svein levende opptatt av all teknikk og 
benytter en hver anledning til å praktisere 
kunnskapene. Tiden blir som regel alt for 
knapp når han besøker familiestedet på 
Snilstveitøy, der onkelen tidligere tider drev 
skipsbyggeri. Der har l;lan diverse båter, et 
godt utstyrt verksted og en formidabel sam
ling av overskuddsmateriell fra verkstedsek
sjonen på Haakonsvern. Ting han har 
reddet unna den skjebne å bli degradert til 
skrapjern - sikkert "kjekt å ha" for den 
som mener å kunne gjøre seg nytte av det 
meste. 

Klenodiet i denne teknisk mangfoldig
het er nok den gamle oppgangssagen fra 
den tid det ble drevet skipsbyggeri der. 
Takket vær kjærlig og omsorgsfull pleie fra 
Sveins side, er denne kulturhistoriske skat
ten fortsatt er i full operativ drift. Det gjelder 

forresten også drivmotoren for saga, en 
ensylindret Laval-motor fra 1935, som effek
tivt overfører sine 30 hestekrefter via et sinn
rikt system av gammeldagse brede drivrem
mer. Arbeidstilsynet hadde vel blitt letter 
sjokkskadd hadde de kommet på besøk. 

Har noen i distriktet felt et tre med litt 
for grove dimensjoner for de fleste sagbruk, 
blir stokken gjerne slept med båt til saga til 
Svein, som fagmessig omgjør råmaterialet til 
plank av dimensjoner du ikke kan kjøpe i 
dag. Det er ingen tvil om at Svein uten pro
blemer kunne gått rett inn yrker som fisker, 
bonde, maskinarbeider, dykker, sagbruks
arbeider- you name it! 

En oppvekst på et båtbyggeri gir nok en 
god bakgrunn for teknisk interesse. Men 
kunnskapene på dette området og forhol
dene i dykkerverden for øvrig vedlikeholdes 
og oppdateres bl.a. ved at alle som kommer 
på kontoret blir systematisk utspurt av en 
dykkerlege som synes å interessere seg for 
det meste. 

Sveins interesse for dykking har røtter 
tilbake til studietiden. Han var den gang 
meget aktiv i Studentenes dykkerklubb. 

I 1974 ble han assisterende dykkerlege i 
Sjøforsvaret, og året etter sendt på dykker
medisinkurs til Washington. Han overtok 
som UVB/dykkerlege i 1978. Neste sommer 
blir han 60 år. Da er det som kjent over og 
ut i Forsvaret, men virkelysten stopper nok 
ikke for det. 

Alle vi som kjenne Svein vil gjeme gratu
lere ham med den æresbevisning som er 
blitt ham til del. Den er meget vel fortjent, 
og vi gleder oss på hans vegne! • 
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Arbeidsdykkingens historie (Del1) 
Dykkingens historie blir fortalt i mange varianter - alt etter hva som blir lagt vekt på. I Dykkenytt 
vil vi i dette og påfølgende nummer forsøke å berette om dykkingens utvikling i en ervervsmessig 
sammenheng. 

Vidar Fondevik, NUI 

En dykker kan defineres som en person som dykker ned i van
net og utsetter sin kropp for det omgiende vanntrykket. I 

engelsktalende land blir ofte begrepet "ambient pressure diver'' 
brukt for å skille dykkeren fra andre måter å dykke på- f. eks. med 
en-atmosfære dykkedrakt. Men i den kommersielle verden blir dyk
king kun sett på som en løsningsmetode for en bestemt oppgave, 
der dykkeren blir vurdert ut fra sin evne til å utføre oppgaven 
sikkert og effektivt. 

Dykking kan sannsynligvis dateres tilbake til de aller tidligste 
kulturer der søken etter mat var drivkraften i tilværelsen. Ingen vet 
med sikkerhet når mennesket oppdaget at det kunne holde pusten 
og dykke under vann. Men utskjæringer og hulemalerier viser at 
dykking som fangstmetode går mer enn 5000 år tilbake i tid. 

Fremskaffelsen av handelsvarer og behovet for nye krigsteknik
ker og bergingsmetoder har utviklet dykking som arbeidsmetode. 
Homer refererer til dykkere i sin '!Iliaden' som ble skrevet så tidlig 
som omkring 750 f.Kr. Den greske historikeren Herodot fra Halika
rnossos berettet om dykkeren Scyllis som var ansatt hos perser
kongen Xerxes, 480 år f.Kr, for å berge sunkne skatter fra havbunnen 
og for å utføre sabotasjehandlinger under vann. Aristoteles skrev i 
sin 'Problemata' at Aleksander den Store brukte dykkere til å fjerne 
undervannssperringer under beleiringen av det viktige handelssen
teret Tyros i Syria. Han antyder sågar at Aleksander selv gikk ned i 
en dykkerklokke for å inspisere arbeidene i år 332 f.Kr. 

Fridykking med stein er en gammel teknikk i Middelhavet
bildet er fra et veggmaleri på den greske øya Kalymnos 

Det er dessuten godt dokumentert at det i det første 
hundreåret f.Kr. eksisterte en etablert bergingsindustri i det østlige 
Middelhav. Virksomhetene var så velorganiserte at beregningen av 
dykkernes betaling ble basert på faste dybdesatser. Greske 
svampdykkere var kjent for å kunne holde pusten lenge og opererte 
vanligvis ned mot 30 meter ved hjelp av et steinsøkke. Noen av dem 
var faktisk i stand til å dykke mye dypere - ned mot ~ meter ved 
hjelp av denne teknikken. 

Dykking var heller ikke ukjent i nordlige farvann. I Eigils saga 
står det om Skallagrim som levde i landflyktighet på Island på slut
ten av 800-tallet; at han rodde ut til Midtfjordsøyane i sin åttring og 
lot dreggen gå - for så og dykke etter en stein som han siden 
brukte til ambolt i smien sin. 

Det logiske steget videre ble å sørge for at dykkeren kunne være 
neddykket i lengre tidsperioder. En åpen dykkeklokke kunne 

Fridykking som fangstmetode. Foto: National Geographic Society. sørge for et medbrakt luftforråd til dykkeren. Slike dykkeklokker 

32 DYKKENYTT NR 1 2004 



blir omtalt i eldgamle skrifter, men det fmnes ingen dokumentasjon 
på bruken av dem før ut på 1600-tallet. I 1665 ble en dykkerklokke 
brukt til berging av en verdifull last fra en spansk gallion som hadde 
gått ned utenforTobermory bukten på vestkysten av Skottland, sju 
år tidligere. Klokken var bygget av rømmer med en kjetting opp til 
moderfartøyet. Klokkens konstruktør skal ha vært skotsk, men 
navnet er ukjent. Det kan ha vært den skotske baron Alexander 
Forbes som vi vet deltok i bergingen av kanoner fra det svenske 
regaleskipet Vasa i Stockholms skjærgård på 1680-tallet. I 1673 ble 
det også berget en kobberlast fra 30 meters dyp nord for Bergen 
med samme type utstyr. Begivenheten er dokumentert av den 
danske embetsmannen Corfitz Braem som selv var vitne til dykke
operasjonen i Kjelstraumen. 

Når det gjelder utviklingen av drakter og pusteutstyr finnes det 
flere tekniske beskrivelser i historiske dokumenter. De aller fleste 
er mer eller mindre upraktiske, i verste fall dødelige. Et unntak kan 
ha vært en drakt som Roger Bacon refererer til i 1240 der han skriver 
at "men could walk on sea or river beds without danger to them
selves". Nylig kunne BBC demonstrere at Leonardo da Vincis (1452-
1519) merkelige dykkerdrakt virket i praksis. En liten justering på 
tegningen var alt som skulle til for at det hele virket - en feil som var 
lagt inn for å forhindre andre i å stjele hans gode ide. I 1524 beskrev 
Vallo en lærhjelm med øyeglass og i 1532 skisserte militæreksperten 
Vegetius en lignende hjelm med slange til overflaten. 

En tettsittende lærdrakt og en metallhjelm med glassvindu ble 
beskrevet så tidlig som i 1680 i en avhandling gjort, av italieneren 
Borelli. Utfordringen var å forsyne dykkeren med luft. I 1(00 
konstruerte engelskmannen Edmund Halley en dykkerklokke med 
fornybar luftforsyning som han demonstrerte på 18 meter i en halv 
time i Themsen. 24 år senere forbedret han rekorden med 21 meter 
i 4 timer. Luftforsyningen baserte seg på to tønner som vekselvis 
ble heist opp av og ned i vannet med luft som ble tappet inn i 
dykkerklokken. 

Test med åpen dykkerklokke. Foto: National Geographic Society. 
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Leonardos originale manuskript. 

Å få luft ned til dykkeren var lenge den store utfordringen -
her fra en test av 'viking'-metoden. Foto: Kai Henning Soltvedt. 
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En annen metode ble utviklet av en bøkker fra Devonshire i 
1715. John Lethbrigde laget en mellomting mellom en klokke og en 
dykkedrakt som senere er blitt regnet som forløperen til de en
atmosfæriske dykkedrakter (ADS). "Drakten" besto av en tretønne 
som rommet en person liggende horisontalt. Den hadde ett glass
vindu og to hull med lærmansjetter til armene. Armene var følgelig 
utsatt for et større omgiende trykk enn kroppen. Det kan doku
menteres at han var på 20 meters dyp med sitt utstyr under en 
bergingsjobb på Azorene. Han hevdet selv at han kunne oppholde 
seg neddykket i 34 minutter uten å skifte ut luften i tønna. I dag er 
det vanskelig å forstå at luften kunne vare mer enn til 10.15 minut
ter. Det ble også påstått at han kunne holde det gående i opp til 
seks timer for dagen dersom luften ble skiftet ut på overflaten med 
jevne mellomrom. Det er faktisk dokumentert at Lethbridge skapte 
seg en formue av berging ved hjelp av tønnen sin - og at han attpå 
til fikk leve lenge nok til å kunne nyte sin velstand. 

Lethbridges tønne. 

I 1797 konstruerte tyskeren Karl Heinrich Klingen en drakt som 
besto av en hjelm på toppen av en beholder med lærmansjetter til 
ben og armer. Han beskrev sin oppfinnelse og fikk den publisert i 
'The Philosophical Magazine' i London i 1799. Men det finnes intet 
bevis for at oppfinnelsen noen gang ble tatt i bruk. 

William H. James var kanskje den som først konstruerte et 
selvforsynt dykkeapparat i 1825. I hans nedtegnelser blir apparatet 
beskrevet som en tank med komprimert luft som dykkeren bar 
rundt livet og som var forbundet med et rør til en kobber- eller 
lærhjelm med vindu. Men heller ikke her fins det bevis for at 
utstyret noen gang ble tatt i bruk. 

Oppfmnelsen av den første praktiske dykkedrakten blir vanlig
vis kreditert August Siebe (1788-1874). Men faktisk var han bare en 
av flere som produserte dykkerutstyr på denne tiden. Brødrene 
John og Charles Dean fikk patent på røykdykkerutstyr i 1823. I 
1828 var dette utviklet til en patentert dykkerdrakt som besto av en 
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Klingerts 'semiatmosfæriske ' drakt med kompressor. 

tettsittende lerretsdrakt, der halsåpningen var snurret sammen over 
vannstanden inne i den åpne hjelmen. Hjelmen hvilte på dykkerens 
skuldre av sin egen vekt. Pusteluften ble pumpet ned til hjelmen 
gjennom en slange fra overflaten og passerte ut under kanten av 
hjelmen. Systemet var i virkeligheten en åpen klokke der dykkeren 
hele tiden måtte passe på å stå oppreist. Dersom han bøyet seg 
fremover ville hjelmen øyeblikkelig fylles med vann. 

james' utstyr. 
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Prinsipp for drakt med åpen hjelm. 

August Siebe konstruerte et lignende system i 1829 som besto 
av en kobberhjelm med glassvindu og med en lerretsdrakt fastklin
ket til brystplaten. Med denne drakten som rakk ned til livet økte 
sikkerheten betraktelig. I 1840 var drakten blitt utviklet til en tett 
drakt med egen utluftingsventil i hjelmen. Denne draktel). ble kalt 
'Siebes Improved Diving Dress' og tillot dykkeren å ha tørre klær 
under drakten. Han kunne også bøye seg forover uten å risikere 

August Siebes første åpne dykkehjelm fra 1829. 
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drukning. Det er dette som blir regnet som 'stamfaren' til dagens 
hjelmdykkerutstyr. Det ble også utviklet andre typer lignende 
utstyr som ble benyttet i dykkeoperasjoner på denne tiden. 

I 1839 hadde en avdeling fra hærens ingeniørkompani under 
ledelse av oberst William Pasley begynt opprenskningen av restene 
av HMS "Royal George". Seilskipet hadde havarert på marinens 
ankringsplass utenfor Portsmouth. Han benyttet denne jobben til 
å prøve ut de forskjellige dykkesystemene som var på markedet. 
Det var Siebes utstyr som kom best ut og som ble anbefalt for frem
tidige dykkeoperasjoner- selv om det samtidig ble rapportert at en 
stor del av dykkerne led av medisinske komplikasjoner. Den første 
dykkemanualen vi kjenner til ble publisert av brødrene Dean i 1836. 

Effektiviteten på dykkerarbeid ble vesentlig forbedret på denne 
tiden på grunn av videreutvikling av de åpne dykkeklokkene. Siebe
Gormann selskapet bygget sine åpne dykkeklokker med en diame
ter på rundt 2,5 meter. De fikk luftforsyning fra overtlaten ved hjelp 
av sofistikerte oljedrevne luftkompressorer. Utviklingen av kom
pressorene gjorde det etter hvert mulig å lage kamre som var store 
nok til at de rakk til overtlaten. På den måten kunne flere personer 

'Caisson '-dykkingens prinsipp. 
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Avisforside fra 1886 som viser dykker i bergingsarbeid. 
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samtidig arbeide på hav- eller elvebunnen. Folkene kunne lettvint 
sluses ut og inn av kammeret oppe i dagslyset. Slike kamre ble etter 
hvert kjent under det franske ordet 'caisson'. 

Detvari forbindelse med 'caisson'-arbeid man oppdaget en ny 
og mystisk sykdom som hadde begynt å plage 'caisson'-arbeideme. 
Etter at skiftarbeidet var ferdig og de kom tilbake til overflaten 
kjente de smerter i ledd og fikk pustevansker og svimmelhet. Det 
ble kalt 'caisson'-syken. Den ble bare verre jo dypere en hadde vært 
og hyppigheten økte i et alarmerende tempo. Pasleys dykkere 
hadde lidd av det samme - men alle hadde trodd at det var kulde 
og revmatisme som var årsaken. 'Caisson'-syken ble senere kjent 
som 'bends' og trykkfallsyke. 

Den egentlige årsaken til trykkfallsyke ble først oppdaget i 1878 
av den franske fysiologen Paul Bert. Det var han som først foreslo at 
'caisson'- arbeidere skulle vende langsomt tilbake til overflaten. 
Etter å ha fulgt dette rådet ble tilfellene av 'caisson'-syken dramatisk 
redusert. Innen la år ble det utviklet og bygget flere trykk-kammer 
som ble plassert rundt om på de store anleggene for behandling av 
'caisson'- arbeidere som hadde fatt trykkfallsyke. 

I neste nummer forsetter vi med utvikling frem til Nordsjødyk-
kingen starter på midten av 1960-tallet. • 

Kilder: 
• The lnfemal Diver, John Bevan. 
• 20 000 Jobs Under the Sea - A History of Diving and Underwater Engineering, 

Torrance R. Parker. 
• Man Beneath the Sea, Penzias and Goodman. 
• Deep Diving and Submarine Operations, Robert H. Davis. 
• Exploring the Deep Frontier, National Geografic Society. 
• Description of a Diving Machine, Karl Heinrich Klinger!. 
• Historical Diving Times, Historical Diving Society. 
• Vasa -Kungens skepp, Lars Åke Kvarning og Bengt Ohrelius. 
• Menneskenes liv og historie, Carl Grimberg. 
• Eigil Skallagrims saga. 

Yrkesdykking 
-noe for deg? 

Grunnkurs klasse l 
Kursets lengde: 16 uker 
Pris. 32.000,-

Kursstart: 
9. august og 
22. november 2004 

For ytterligere informasjon 
Tlf: 66 91 06 00 

NORSK YRKESDYKKERSKOLE AS 
PB 23, 1454 FAGERSTRAND 

www.nyd.org 

DYKKENYTT NR 1 2004 



NURGOD - nye regler som rydder opp 
The International Marine Contractors 
Association (IMCA) og Oljeindustriens 
landsforening (OLF) har utarbeidet en 
ny 'guideline' for å gjøre det lettere å 
operere dykkeskip og tilhørende res
surser mellom norsk og engelsk sek
tor i Nordsjøen. Retningslinjene har 
også som formål å øke sikkerhet og 
effektivitet under dykkeoperasjoner 
generelt. I Norway/UK Regulatory 
Guidance for Offshore Diving, 
(NURGOD) klarlegges de områdene 
der de to lands regelverk awiker fra 
hverandre. Det gis også retningslinjer 
for hvordan kontraktørene best kan 
operere for å oppfylle kravene. Ret
ningslinjene er utarbeidet av en 
arbeidsgruppe bestående av folk fra 
begge nasjoner og med konsultasjoner 
mot industrien, fagforeninger og andre 
relevante instanser. 

Vidar 

8850 Herøy Tlf. 750 59 750 

Prekvalifisert for dykking 
etter normer fastsatt av 

Wif.)i•l!M 
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Enklere for "Seaway Osprey" (bildet) og andre dykkeskip i fremtiden. 
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H DS UK på besøk i Bergen 
Historical Diving Society' besøkte Bergen i midten av mai, etter 

først å ha besøkt den dykkehistoriske foreningen i Sverige. 
Seks mann med John Bevan i spissen inspiserte først Statens 
dykkerskole og den dykkehistoriske samlingen som er utstilt her. 
Den halvferdige åpne dykkeklokken vakte stor begeistring blant 
engelskmennene - og en ny ide dukket plutselig opp i forsamlin
gen; hvorfor ikke arrangere et internasjonalt seminar om gamle 
dykkeklokker i 2005? Engelskmennene ønsket å annonsere dette 
på sin årlige konferanse i Hull den 23. oktober i år - og at den 
norske foreningen da presenterte sitt klokkeprosjekt i form av en 
video eller lignende. De norske deltagerne tente på denne ideen og 
så straks muligheten til å kombinere dette med dykkeseminaret i 
2005. Men dette må i så fall bli opp til dykkeseminarets program
komite. Ideen er herved lansert! 

Dykkeklokken vakte stor begeistring blant engelskmennene. 

Ny ROV-standard 
Det er nå laget en ny standard for ROV

tjenester. Den har fått betegnelsen 
U-102. Det er Standard Norge som står 
bak denne standarden, som for øvrig er 
utviklet i samarbeid med industrien og har 
som formål å ivareta kvaliteten på tjene
stene . . 

Organisasjonen Standard Norge ble 
som kjent etablert fra l. november 2003. 
Den er en videreføring av virksomhetene 
Norsk Allmenstandardisering (NAS) , Norges 
Byggstandardiseringsråd (NBR) Norges 
Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk 
Teknologisenter (NTS) 

Selve standarden kan bestilles fra firma 
Pronorm AS, som har fått oppgaven med 
trykking og distribusjon. Bestilling kan 
gjøres på nettet: prononn @standard. no 
eller på telefon 67 83 87 00. Hjemmesiden til 
Standard Norge er www.standard.no 

Formålet med standarden har spesielt 
vært ønsket om en felles standard til avløs
ning av de selskapsinterne spesiftkasjo-
nene. • 
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Etter besøket på SDS ble deltakerne plukket opp av den gamle 
tyske patruljebåten "Mytilus" og tatt med på 'sightseeing' på Byfjor
den. Her holdt Bjørn Kahrs foredrag om de tre sabotasjeangrepene 
med miniubåter som under krigen ble rettet mot flytedokken på 
Laksevåg. 

Disse aksjonene endte som kjent med at både 'Barenfelds', 
'Køningsberg, og flytedokken ble satt ut av spill. NUI ble også 
avlagt besøk denne dagen. 

Neste dag gikk turen til DFS med omvisning på nybygget som 
skal åpnes av forsvarsministeren 8. juni, og om bord på et av de nye 
minejaktfartøyene. Tilfeldigvis falt dette sammen med et litt spesielt 
jubileum. Årskullet av gamle DFS-froskemenn fra 1964 hadde nemlig 
satt seg stevne på offisershotellet 'Briggen' denne helgen - hvor 
også engelskmennene holdt til. Så her ble det utvekslet erfaringer 
fra dykkingen på 60-tallet i de to land. Delegasjonen returnerte til 
England dagen etter - 'Scandinavia tour 2004' ble for dem en stor 
suksess. • 

Vidar 
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