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HÅNDBOK FOR DYKKING – SUP 13(B) – er utarbeidet med
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dykking i Forsvaret. Håndboken beskriver prosedyrer og metoder for
militær dykking med militært utstyr. Boken kan brukes på alle nivåer,
både ved kurs og operative avdelinger. Sikkerhetsbestemmelsene er
gitt i SUP 12.
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kapittel 1

Historikk
Dykking har foregått gjennom hele historien
med samme formål som i dag, nemlig
skaffe mat, hente opp store verdier, militære
operasjoner, vitenskapelig arbeid og forskning,
samt som fritidsaktivitet.

1.1 Fridykking
I tidligere tider begrenset dykkingen seg
til fridykking (skin diving), der en trekker
pusten i overflaten og holder seg på bunnen
ved hjelp av den luften som er samlet i lungene.
Denne formen for dykking benyttes fortsatt i
forbindelse med å hente perler og svamp fra
bunnen, særlig i Japan og Korea.
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Dykkingens historie går trolig mer enn 5000
år tilbake i tid. 3200 år f.Kr. brukte egyptere
perler i så store mengder at de sannsynligvis
benyttet seg av svært mange dykkere.
Motivet på en gresk vase, datert 650 år f.Kr.,
viser en dykker klar for nedstigning, antakelig
på jakt etter svamp. Allerede på dette tidspunkt
har dyp på 20 meter og mer vært innen rekkevidde, fordi svamper med ønsket kvalitet ikke
fantes grunnere. Det drives også konkurranse
innen fridykking. Verdensrekorden er for
tiden (des 2010) på 214 meter, og ble satt av
østerikeren Herbert Nitsch i Spetses (Hellas)
14. juni 2007. Disiplinen heter ”No-Limits
Apnea” (NLT), og går ut på at fridykkeren
trekkes av et lodd eller en slede langs en
dybdemerket line, og bruker en løfteballong
for å komme til overflaten.

Figur 1.1 Alexander den Store brakte med seg luften
i en åpen klokke for å inspisere sine egne dykkere
når de hentet opp verdifull last fra skipsvrak.
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Den første navngitte dykker vi kjenner til, er
Scyllis. Han ble ansatt av perserkongen Xerxes
for å redde skatter på havbunnen. Under
perserkrigen (480 f.Kr.) opptrer Scyllis som
angrepsdykker. Han er med andre ord den
første marinejeger.
1.2 klokkedykking
Aristoteles beskriver ca år 400 f.Kr. hvordan
man kan senke en tønne uten lokk ned i
vannet slik at dykkeren kan stikke hodet opp
i denne. Forløperen til dykkerklokken var
skapt. Historieskriftene forteller at Alexander
den store (ca. 300 f.Kr.) lot seg senke ned i
en dykkerklokke for å studere dykkere som
fjernet vrak og forsvarsverk etter inntakelsen
av Tyre (Sur i dagens Libanon)(Figur 1.1). De
neste 1500 årene skulle vise seg å gi veldig liten
utvikling innen dykking.
Ikke før i 1535 klarte italieneren Guglielmo
de Lorena å lage det vi kan kalle en ordentlig
dykkerklokke. Dykkeren kunne være nede på
bunnen i ca en time med dette utstyret.
I 1551 konstruerte Nicholas Tartaglia en
oppfinnsom, men lite anvendelig, åpen
dykkerklokke. Denne var konstruert som et
gigantisk timeglass i tre, med vekter i bunnen.
En mann ble plassert inne i klokken med hodet
i en glasskule. Det er uklart hva slags oppgaver
som var mulig å gjøre med dette utstyret.
På midten av 1600-tallet anvendes klokkemetoden av svensken Hans Albrecht von
Treileben med imponerende resultat. Da sank
det svenske krigsskipet Vasa på 32 meters
dyp utenfor Stockholm havn. Von Treileben
hadde konstruert en liten dykkerklokke med
plass til én mann (Figur 1.2). Tønner med luft
ble halt ned fra overflaten ved hjelp av vekter.
Mellom 1659 og 1665 berget svenske dykkere
51 av 64 bronsekanoner som veide over 1000
kilo stykket.

Figur 1.2 Dykkerklokke

I 1690 finner den engelske astronomen Halley
en metode for hvordan luften i dykkerklokken
kan fornyes. Så langt har det vært snakk om
tungt utstyr hvor dykkeren bare kan arbeide
innenfor et svært begrenset område.
I 1715 lager John Lethbridge, også han engelskmann, en fullstendig lukket ”dykkerdrakt”
(Figur 1.3). Med stor suksess ble dette utstyret
benyttet helt ned til 22 meter, og dykketider
opp til 34 minutter. Slike kroppstanker (”body
tanks”) var mye benyttet på grunt vann.
Moderne klokkedykking foregår i hovedsak i
forbindelse med olje- og gassutvinning i Nordsjøen. Denne type dyp blandingsgassdykking,
kan deles inn i ”bounce” eller metningsdykking.
Et bouncedykk er et dykk hvor dykkernes
bunntid vanligvis er begrenset til 30–60
minutter. Dykkerne transporteres i en lukket
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varmtvann til drakt og kommunikasjon under
dykkingen tilføres med slange og kabel fra
henholdsvis dykkerklokke og overflatefartøy.
Et SCUBA**-apparat som dykkeren bærer, vil
i denne sammenhengen ha funksjon som en
reserve pustegassforsyning, kalt ”bail-out”.

Figur 1.3 John Lethbridges body tank.

klokke under atmosfæretrykk ned til bunnen.
Deretter trykksettes klokken tilsvarende det
omgivende trykk. Når dette trykk er nådd
vil luken i dørken åpnes og en dykker kan
forlate klokken. Et bouncedykk har kort bunntid for at dykkerne ikke skal gå i metning, og
dekompresjonen vil vanligvis vare fra to til tolv
timer. På grunn av overhyppighet av trykkfallssyke ble denne form for dykking gradvis
trappet ned mot slutten av 1980-tallet.
Ved et metningsdykk vil kroppens blod, celler
og vev bli mettet med inertgass. Et metningsdykkerlag oppholder seg i et bokammerkompleks hvor de spiser, sover og hviler.
Trykket i bokammeret er normalt litt lavere
en trykket på arbeidsdybden. Dykkerne
transporteres til arbeidsdybde i en klokke.
En økt varer normalt i åtte timer, med fire
timers skift i klokke. Etter økten transporteres
klokken opp til dykkerfartøyet, hvor den
kobles til bokammeret og dykkerne gjennomfører en såkalt TUP*.
Et metningsdykk kan vare tre–fire uker på
grunn av den lange dekompresjonen som
behøves når kroppen er mettet med inertgass.
Bounce- og metningsdykking gjennomføres
som regel med heliox som pustegass, og partialtrykket på oksygen holdes mesteparten av
tiden lavere enn 0,5 bar. Dykkernes pustegass,
* Transfer Under Pressure
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Her i Norge har vi gjennomført kammerdykk
til 500 meter. Dykkerekorden i sjø for
offshoredykking ble satt til 534 meter av
et profesjonelt dykketeam for Comex
S.A. i Middelhavet i 1988. Det dypeste
kammerdykket som er gjennomført, ble
gjort av French Comex 18. november 1992.
Dykkeren Theo Maurostomus oppholdt seg
i to timer på 701 meter. Hele dykket tok 43
dager, og det ble benyttet en hydrelioxblanding
som pustegass.
1.3 Hjelmdykking
Det første store skrittet for utviklingen av et
overflateforsynt system ble utviklet I 1774 av
franskmannen Sieur Freminet. Han benyttet
blåsebelger på overflaten for å pumpe gass
gjennom en slange ned til dykkeren. Med dette
utstyret ble det dykket til 15 meter i opptil
en time.
Mot slutten av 1800-tallet begynte de store
tekniske nyvinningene å finne sted, og bruk
av kompressor gjorde det mulig å kontinuerlig
forsyne dykkeren med luft fra overflaten. I
1819 presenterte engelskmannen Augustus
Siebe sin åpne hjelmdykkerdrakt. Samtidig
utviklet Charles og John Deane et røykdykkerutstyr (1823), noe de senere modifiserte til et
hjelmdykkerutstyr. Det er senere spekulert
i at det var Deane som oppfant hjelmdykkerutstyret, og at Siebe senere ble den
dominerende leverandøren av slikt utstyr. I
1837 lukket Siebe drakten, og allerede i 1839
brukte britene dette utstyret ved bergingen
av skipet Royal George som lå på 20 meters
dyp. Dette utstyret er nesten identisk med
** Self Contained Breathing Apparatus

det dagens hjelmdykkere benytter (Figur 1.4).
Overflateutstyret har imidlertid forandret seg
radikalt.
Overflateforsynt dykking er sannsynligvis
fortsatt det mest brukte innen kommersiell
dykking, men det har sine begrensninger. Den
største begrensningen er naturligvis mobilitet,
men dette problemet ble løst ved utviklingen
av SCUBA-utstyret.
1.4 SCUBA-lUFtdykking
Utviklingen av SCUBA-utstyret, som gjør at
dykkeren kan bære med seg all luften han
bruker under vann, ble en viktig utvikling for
sportsdykkere, men også for å utføre undervannsarbeid, samt for militære, vitenskapelige
og kommersielle formål.
I 1865 konstruerte to franskmenn, Rouquayrol
og Deanyrose, en ”selvforsynt” drakt (Figur
1.5.) Drakten var egentlig ikke selvforsynt,
men besto av en overflateforsynt hjelm med
et luftreservoar på ryggen, og var nok til å gi

Figur 1.5 Delvis selvforsynt apparat

Figur 1.4 Hjelmdykker
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av to eller tre flasker som hver inneholdt
ca 170 bar. Dette prinsippet brukes fortsatt
blant dagens SCUBA-dykkere med noen få
forbedringer. (Figur 1.6)
1.5 BlAndingSgASSdykking
I 1876 utviklet Henry Fleuss et pusteapparat
som kan betegnes som den første rebreather.
Apparatet var hellukket, og pustegassen besto
av rent oksygen. Utåndet CO2 ble absorbert
av en kaustisk pulverblanding før gassen ble
resirkulert. Oksygen ble tilført med manuell
ventil. Apparatet ble først testet i en vanntank.
Deretter foretok Fleuss en spasertur på seks
meters dyp. Han undret seg under denne turen
på hva som ville skje hvis han sluttet å tilføre
oksygen til apparatet. Dette gjorde han, og ble
etter en stund halt bevisstløs til overflaten av
sine hjelpemenn.

Figur 1.6 SCUBA-dykker

én pustesyklus etter behov. Demandventilen
var overflateforsynt fordi det den gangen
ikke fantes beholdere som var sterke nok til
pressluft.
Det skulle drøye helt til 1920-tallet innen
drømmen om at dykkeren kunne svømme
omkring som en fisk i vannet ble realisert.
Oppfinneren av SCUBA-utstyret var den
franske marineoffiseren Yves le Prieur, og
dette ble patentert i 1926. Utstyret besto av
en stålsylinder med kompremert luft som
ble båret på ryggen, med en luftslange til
munnen. Dykkeren brukte neseklype og lufttette svømmebriller, noe som vanskeliggjorde
trykkutligning. Hovedproblemet til le Prieur
var mangelen på en demandventil.
Utstyret ble forbedret i 1943, da Jaques-Yves
Cousteau og Emile Gagnan konstruerte den
moderne demandventilen. Apparatet besto
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Etter en tids rekreasjon startet Fleuss et samarbeid med Augustus Siebe om produksjon
av sin rebreather, denne gangen utstyrt med
en demandventil. Dette apparatet ble forløper til en rekke av ubåtredningsapparater
og apparater for kampsvømmere og gruvearbeidere.

Fra luft til blandingsgass

Det er verdt å merke seg at det utover på
1900-tallet stort sett var andre pustegasser enn
luft det ble eksperimentert med i forbindelse
med dypdykking. Thomas Edisons partner,
professor Elihu Thompson, arbeidet frem
mot 1920 med teorier om at nitrogennarkose
kunne unngås dersom nitrogenet i pusteluften
ble byttet ut med en annen gass. Han foreslo
at helium ville være en brukbar erstatning for
nitrogen. Prisen på helium var på denne tiden
svært høy, og disse forsøkene ble skrinlagt etter

for mange tilfeller av trykkfallssyke. Dette
var i 1924.
Eksperimenteringen med bruk av helium i
pustegasser fikk et oppsving etter at det ble
funnet store heliumforekomster i USA, noe
som resulterte i stort prisfall. USA fikk da
tilnærmet monopol på helium.
Etter dette var det først og fremst US Navy
Experimental Diving School* i samarbeid
med Bureau of Mines**, som testet og utprøvde
dykking med heliox.
I 1937 tok assistentlegen Edgar End ved
Milwaukee County General Hospital opp
tråden, gjorde en del nye utregninger rundt
dekompresjon og helium (ikke nitrogen
som de vanlige tabellene) og gjorde en del
testdykk sammen med en dykkevenn, Max
Gene Nohl. De begynte i et sykehuskammer,
og da dette gikk bra fortsatte de dykkene i
Lake Michigan. I desember 1937 setter de
ny rekord på ca. 128 meters dyp utenfor Port
Washington, Wisconsin. I tillegg gjennomførte
de et metningsdykk på 27 timer på ca 30 meter
med luft som pustegass. Dette resulterte i at
den amerikanske marine igjen tok opp sitt
arbeid med helium og oksygen som pustegass
ved dykking.
De fikk bruk for resultatene da ubåten U.S.S.
Squalus sank utenfor Portsmouth, New Hampshire i 1939 på 73 meters dyp. De fikk reddet
36 mann og gjennomførte over 900 helioxdykk
i forbindelse med bergingen. Krigen stoppet
videre utvikling, men allerede i 1945 ble det
satt en ny rekord på 167 meters dyp.
Andre land led av mangel på helium til sin
videre forskning, og startet som en følge av
dette forskning på bruk av andre inertgasser.
* US Navy Experimental Diving School startet først
opp i Newport, Rhode Island. Etter økte bevillinger
startet også en avdeling i Washington DC. Skolen skiftet
senere til US Navy Experimental Diving Unit (NEDU)
** Selskap ansvarlig for all gruvedrift i USA

I vårt naboland Sverige foregikk det også
utvikling på dypdykking. Under den andre
verdenskrig forsket en svensk ingeniør ved
navn Arne Zetterstrøm på bruk av hydrogen
i pustegassen ved dypdykking. Hydrogen er
teknisk sett godt egnet i pustegassblandinger.
På grunn av den lave tettheten er den svært
lettpustet selv på store dyp, og den gir lite
dybdenarkose. Det store problemet derimot,
er den eksplosive effekt hydrogen har når
den blandes med oksygen høyere enn 4%.
Zetterstrøms problem var at han ikke kunne
puste en gassblanding som inneholdt kun 4%
oksygen fra overflaten, siden en slik blanding
er svært hypoksisk***. Han benyttet derfor en
ren luftblanding ned til 30 meter, hvor han så
skulle gå over på hydrox****. Da oppstod derimot
et annet problem. Hvis han gikk over fra
luft til hydrox, altså blandet oksygenet i luft
(21%) med hydrogenet, var det, – i hvert fall
teoretisk, en mulighet for at han selv kunne
eksplodere. Zetterstrøm behøvde derfor en
tredje gassblanding. Han gikk fra luft og
over på en blanding av 4% oksygen og 96%
nitrogen før han startet på hydroxblandingen.
Zetterstrøm hadde flere vellykkede forsøksdykk med hydrox til over 100 meter. I 1945
planla han som den første i verden å dykke
til 160 meter. Selve dykket gikk bra og uten
problemer. Dekompresjonen skulle foregå på
en plattform som dekksmannskapet skulle
heise opp til de aktuelle dekompresjonsdybder.
På grunn av kommunikasjonssvikt mellom
overflatepersonellet ble plattformen heist
direkte til overflaten. Zetterstrøm døde som
følge av alvorlig trykkfallssyke og hypoksi. Selv
om dødsfallet ikke hadde direkte med hydroxgassen å gjøre, tok det lang tid før forsøk
med denne gassblandingen ble gjenopptatt.
I nyere tid har franskmenn eksperimentert
med hydrelioxdykking (hydrogen/helium/
oksygen) i kammer til 701 meter.

*** Pustegass med oksygenpartialtrykk lavere enn
0,16 bar (16% O2 på overflaten)
**** Gassblanding bestående av oksygen og hydrogen
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Den andre verdenskrig

Frem mot og under 2. verdenskrig var det
først og fremst Italia og England som effektivt
benyttet oksygenrebreathere ved angrepssvømming. Fremdriftsmiddelet var gjerne
torpedolignende farkoster (DPVs*) eller
miniubåter. Japan utviklet også dykkerstyrte
torpedoer under 2. verdenskrig. I tillegg hadde
de en frivillig gruppe kalt Fukuryi. Deres
oppgave var å patruljere gående rundt de
japanske øyer på sjøbunnen, iført oksygenrebreathere, for å stoppe eventuelle fiendtlige
landgangsfartøyer. De var utstyrt med kontaktminer festet på staker, som de skulle kjøre opp
i bunnen på landgangsfartøyene. Under en test
gjennomførte en offiser en åttetimers patrulje
på ni meters dyp. Fukuryi opplevde aldri å
fullføre den oppgave de var tiltenkt siden det
aldri ble noen landgang i Japan.

Etter den andre verdenskrig

Helioxmetning kom i gang på eksperimentstadiet med dyr, og senere mennesker, på midten
* Diver Propulsion Vehicle

26

Historikk

av 1950-tallet. I 1962 ble to dykkere mettet på
ca 60 meters dyp i middelhavet. Forsøket ble
ledet av Ed Link. Det første arbeidsoppdraget
ble gjennomført av firmaet Westinghouse i
1965 under reparasjon av feile siler på Smith
Mountain Dam i Virginia. Dykkerne var fem
dager på metningsdybden. Fra denne spede
begynnelse har metningsdykking, slik vi
kjenner den fra alle deler av kloden, utviklet
seg.

Militær blandingsgassdykking

Fra 1950 årene og frem til i dag har det skjedd
en stor utvikling innen blandingsgassdykking.
Forsvaret har gjennomført blandingsgassdykking siden midten av 50-tallet og har
deltatt i utvikling av flere apparatmodeller,
blant annet oksygenapparatet Model Norge
og blandingsgassapparatet Model lt. Lund 3.
Militær blandingsgassdykking i Norge har i
hovedsak blitt gjennomført med nitrox og
100% oksygen i apparater utviklet spesielt for

disse gassene. Viper erstattet det tidligere FGT
1/D fra 1972, mens S 24 erstattet Oxydive.
Nitrox gir oss med Viper en dybdebegrensning
på 55 meter. Ved dypere dykking må eventuelt
heliox benyttes. Årsaken til at Forsvaret
benytter blandingsgassapparater, skyldes
oppdragenes art. Oksygenapparater er hellukkede og slipper ikke ut gass til omgivelsene,
unntatt ved oppstigning hvor ekspanderende
gass ventileres via en overtrykksventil ut til
omgivelsene. Oksygenapparater benyttes
ved operasjoner hvor det er svært viktig at
dykkerne forblir uoppdaget fra overflaten.
Nitroxapparatene er konstruert spesielt for
bruk ved rekognosering og uskadeliggjøring
av undervannsvåpen (såkalt EOR* og EOD**).
Sjøminer kan ha akustiske og magnetiske
sensorer. Et apparat som skal benyttes ved
rekognosering og uskadeliggjøring av slike
våpen må derfor være ikke-magnetisk og støysvakt.

Fritidsdykking med blandingsgass

I den ikke-kommersielle delen av sivil
dykking er det særlig utviklingen av hellukkede blandingsgassapparater for fritidsdykkere som har skutt fart, både med tanke
på apparatelektronikk og dataprogramvare
for egendefinerte dekompresjonstabeller. Prisnivået på slike apparater, samt prisen på inertgass som for eksempel helium, vil foreløpig føre
til at disse apparatene kun vil bli økonomisk
tilgjengelig for en liten gruppe dykkere. I
tillegg krever slike apparater at dykkeren har
et høyt ferdighetsnivå og har gjennomført den
utdannelse og trening slike apparater krever,
både dykke- og vedlikeholdsmessig.

dekompresjonsstopp i forhold til luftdykking,
som gjør nitroxdykking populært i sportsdykkermiljøene. Dykkingen gjennomføres
med åpent system.
Enkelte fritidsdykkere foretar også dypdykking mot opptil 250 meter på åpent system,
ved bruk av heliox og trimix***. Dypdykking på
åpent system er svært lite kostnadseffektivt
med tanke på gassforråd, siden brukt gass
ikke resirkuleres, men slippes direkte ut til
omgivelsene.
SCUBA-dykking til slike dyp krever, i tillegg til
omfattende mengder utstyr, også evne til å tåle
den psykologiske virkning opphold på slike
dyp har. Et slikt dypdykk kan kreve fra fem
til ti forskjellige gassblandinger for ned- og
oppstigningsdel, bunndel og dekompresjonsdel av dykket. For å produsere tabeller for
slik dykking trenger dykkeren relevant dataprogramvare. Dykkeren forteller programmet
opp- og nedstigningstid, største dybde, type
av pustegasser for de forskjellige dyp, bunntid,
dybdeintervaller for dekompresjon og hvilken
sikkerhetsfaktor han ønsker å legge inn.
Dykketabellen kan deretter skrives ut for bruk.
Tabellverket vil i høy grad være eksperimentelt.
Dataprogrammet mottar dykkerens data og
regner disse inn i den dekompresjonsalgoritme
som programmet benytter i produksjon av den
aktuelle dykketabell.
Sikkerheten ved slik dykking vil i høy grad
basere seg på den enkelte dykkers villighet til
å akseptere den risiko det innebærer å passere
100–200 meters dyp, og konsekvensene av
tabellfeil, utstyrssvikt eller prosedyrefeil.

Blandingsgassdykking, og da særlig med
nitrox, gjennomføres i dag også i regi av de
fleste store sportsdykkerorganisasjonene.
Det er muligheten til forlenget bunntid uten
* EOR = Explosive Ordnance Reconnaissance
** EOD = Explosive Ordnance Disposal

*** Gassblanding bestående av oksygen, helium og
nitrogen
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1.6 HyperBAr
okSygenBeHAndling
Bruk av trykkamre til medisinsk behandling
har eksistert i mange år. Den første som tok i
bruk trykkammer var den engelske fysikeren
Henshaw i 1662. Kammeret var utstyrt med et
par store blåsebelger med ventiler, slik at luften
enten kunne bli presset inn i eller trukket ut
av kammeret. Henshaw brukte øket trykk til
behandling av akutte sykdommer, og redusert
trykk til kroniske sykdommer.
I 1775 oppdaget Priestley oksygenet. Han fant
ut at oksygen kunne ha positive effekter på
behandling av sykdommer. Oksygen hadde
en uheldig virkning på friske mennesker;
oksygenpusting ga sårhet og smerter i brystet
etterpå (kronisk oksygenforgiftning).
I Nederland ble det i 1782 laget et apparat for
å studere biologiske effekter av høyt trykk.
I 1830-årene gjorde franskmennene store fremskritt innen hyperbar medisin. Trykkamre
med et absolutt trykk mellom to og fire bar
ble brukt for å øke blodsirkulasjonen i indre
organer og i hjernen, samt for å gi en bedret
allmenntilstand. Det var Junod (1834) som
først observerte dette, og dette ble videreført av to av hans kollegaer, Taberie og
Pravaz. Kamrene var spesielt brukt til lungesykdommer som tuberkulose, strupehodebetennelse, betennelse i luftrøret og lignende,
men også på andre sykdommer som for
eksempel kolera, døvhet og engelsk syke.
Hyperbar teknologi utviklet seg videre i forbindelse med bruk av kompremert luft til
”kassedykking” (caisson) (Figur 1.7). Under
utgravingsarbeid i Loire-elven, Frankrike, i
1841 ble det observert smerter på noen av
arbeiderne etter å ha vært opptil syv timer
under trykk. Behandlingen var å smøre inn det
skadede området med alkohol – en behandling
som var svært vanlig til behandling av dykkere
den gangen.
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Figur 1.7 Kassedykking (caisson), der
arbeidere ble satt under trykk i flere timer
i forbindelse med utgravningsarbeid.

I 1850-årene ble mange trykkamre brukt i
hele Europa, både i sykehus og i private hjem.
Man mente at pasienter kom seg raskere etter
bedøvelse/narkoser, og observerte at en rekke
bivirkninger uteble, blant annet cyanose
(blålig hudfarge på grunn av oksygenmangel)
og kvalme. I tillegg begynte man å forske på
gassforgiftninger og gasseliminiasjon.

Suksessen var så stor at det ble planlagt å bygge
et stort hyperbart amfiteater som skulle ha
plass til 300 mennesker. Heldigvis ble dette
arbeidet aldri fullført fordi en av guruene på
den tiden, Fontein, døde under et hyperbart
eksperiment. Han ble således den første
“martyren” for hyperbar behandling.
Tidlig i det tyvende århundre ble det nordamerikanske kontinent dominerende i bruk
av hyperbar behandling. I 1927 konstruerte
Dr. Orval Cunningham et kammer i Kansas
City, som var ti fot (ca tre meter) i diameter og
88 fot (ca 30 meter) langt. Kammeret hadde
mange enkeltrom som blant annet var utstyrt
med radio, platespiller, piano, telefoner og
baderom. Behandlingene ble brukt mot blant
annet høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke),
syfilis og kreft. Grunnen til at det ble brukt
slik behandling, var primært fordi man
trodde disse sykdommene var assosiert med
anaerobe infeksjoner. Mens noen sykdommer
ble behandlet med tilsynelatende god effekt,
førte en nokså ukritisk behandling av et
stort antall sykdommer til hard kritikk fra
den amerikanske legeforening og Clevelands
medisinske råd. Det er verdt å merke seg at
behandlingen den gang kun ble utført med
kompremert luft i trykkammer.
Likevel klarte Cunningham å bygge det største
kammeret noensinne – et fem etasjes kammerkompleks som var 20 meter i diameter. Hver
etasje hadde tolv soverom, og ellers de samme
fasilitetene som et vanlig hotell.
Dette vakte stor oppstand, særlig fra den
amerikanske legeforening. De mente at
det fantes for få bevis som støttet denne
behandlingsformen, og at behandlingen var
uetisk fordi økonomisk gevinst ble foretrukket
fremfor det vitenskapelig arbeidet som lå til
grunn.
Kammerkomplekset ble derfor nedlagt i 1930
og solgt som skrapjern.

Etter dette ble det et lite opphold i hyperbar
behandling, men i 1955 starter den ”moderne”
behandlingsformen i USA, hvor Dr. ChurchillDavidson startet forsøk med hyperbar
oksygenbehandling (HBO) på kreftpasienter.
I USA begynte HBO-behandling virkelig å
øke i omfang fra midten av 60-årene. I samme
periode ble det drevet forsøk i Amsterdam
der forskerne Boerema, Brummelkamp og
Meijne gjorde et imponerende arbeid med
HBO-behandling av gassgangren. De brukte
også HBO-behandling i forbindelse med
hjertekirurgi, særlig i hypoksiske tilfeller.
I Norge ble den første pasienten behandlet for
kullos- (CO-) forgiftning i 1960. Fagmedisinsk
motstand var til dels stor mot behandlingen.
I 1964 fikk den første norske pasienten HBObehandling for gassgangren på Haakonsvern.
Haakonsvern behandlet en rekke slike
pasienter i årene som fulgte, mens kapasiteten
ved øvrige militære og sivile kamre i Tromsø,
Ramsund, Kristiansand, Horten og Ullevaal i
minimalt omfang ble benyttet til behandling.
Også andre indikasjonsstillinger har vært
forsøkt. Pasienter med multippel sklerose ble
forsøkt behandlet av H. Nyland mot slutten
av 80-årene, mens professor i kjevekirurgi
Gilhuus-Moe begynte behandling av pasienter
med stråleskade i kjeven fra 1991, i nært
sammarbeid med landets første professor i
hyperbarmedisin, Otto Inge Molvær.
Finansiering og struktur for slik behandling
har vært preget av improvisering og personlig
initiativ fra de involverte, samt velvilje fra
Sjøforsvaret – både på personell- og materiellsiden.
1. januar 1994 ble seksjon for hyperbarmedisin
formelt satt i drift som en del av yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sykehus.
Seksjonsoverlege Leif Aanderud ble tilsatt,
senere også overleger i bistilling med annen
hovedstilling ved Universitetet i Bergen, NUI
(tidligere NUTEC) og Sjøforsvaret. Seksjonen
har også tilsatt en sykepleier og anestesilege.
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Sykehuset har inngått en avtale med Sjøforsvaret om behandling av pasienter med akutte
lidelser ved trykkammerne på Haakonsvern.
En liknende avtale ble inngått med NUI
om behandling av pasienter med kroniske
sykdommer (såkalt elektiv behandling). I
1994 ble endelig hyperbar oksygenbehandling
likestilt med annen konvensjonell medisinsk
behandling og er blitt et ansvar for det sivile
helsevesenet.
1.7 norSk og militær
dykkeHiStorie

Perioden frem til 1900

Allerede i Gulatingsloven forfattet rundt år
1100, er det klare retningslinjer om eiendomsretten til havarerte fartøy og vrakgods langs
strendene. De første privilegier for berging og
dykking finner vi i 1560, der Mikkel Jensen,
borger i København, har rett til å fiske i
stranden i alle len i riket etter kobber, tinn
og bly og alt annet han kunne finne med sine
redskaper. Det var nok fiske det var snakk
om – fiske fra overflaten. Christen Janszen
benyttet sannsynligvis dykkerklokke da
han skulle heve et vrak fra seks–syv favner
(ca elleve–tolv meter) vann i Stjernsund i 1669,
og en dykkerklokke var også i bruk i 1673 da
Corfitz Braem beskriver en dykkeoperasjon i
et reisebrev. John Cattell benyttet seg muligens
av John Lethbridges dykkeapparat rundt 1725.
Noe organisert bergingsselskap får vi ikke
i Norge før rundt 1870. Det samme gjelder
Danmark, mens svenskene hadde et bergingsselskap allerede rundt 1660. Utviklingen på
dykkerutstyr gjorde at mange selskap så
dagens lys fra 1870. Det er kjent at marinens
dykkeapparat ble leiet ut til skipsbygger
Ananias Dekke i Bergen i forbindelse med
tetting av et havarert fartøy. Dette var i 1856,
og dykkeren og dykkeapparatet skal ha vært
det eneste i Norge.
Hans Olsen i Bergen kjøpte et dykkeapparat
fra Siebe-Gormann tidlig på 1860-tallet. Olsen
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var i Bergen kun kjent som ”Ballasten”, men
drev med blant annet kaibygging. Dykkeforretningen utvidet seg til berging, og det er
mulig vi her snakker om landets første dykkefirma.
Utdannelse av dykkere ble gjort hos marinen
fra de fikk sine egne dykkeapparater.
Dykkingen i Den Kgl. Norske Marine startet
mot slutten av 1800-tallet. Dykkere ble
rekruttert fra verftenes tømmermenn som
dykket mot god betaling. Krigsskipene lå på
denne tid lange perioder stille ved Marinens
hovedverft Carljohansvern i Horten. Før et
tokt skulle gjennomføres, ble dampskipene
utrustet med alt takkelutstyr fra verftet. I et
brev fra verftet datert den 17 oktober 1868
står det blant annet:
”Dykkerapparater; Verftet har fire saadanne,
to af engelsk og to av fransk model, hvoraf
med rekvisition kan medgivee paa togterne”.
Det ble flere ganger diskutert om verftets
dykkere skulle følge med skipene eller om
fartøyets egne mannskaper burde opplæres
i dykking. Disse hadde sin daglige tjeneste
om bord, mens de sivile dykkerne, som
verftet den gang disponerte, stort sett ville
være uvirksomme når dykking ikke fant
sted. Det ble utdannet noen få dykkere blant
fartøyets besetninger, men stort sett var det
verftets dykkere som var med på toktene.
Departementet bestemte at de rene ”seilskibe”
ikke trengte å medbringe dykkere, mens de
rene ”dampskibe” og de ”kombinerede seil og
dampskibe” på grunn av at ”skruen” kunne
beskadiges ved eventuell grunnstøting, burde
ha dykkere om bord.
Toktenes lengde og varighet var også avgjørende når det skulle bestemmes om ”dykkerapparater” skulle inngå i utstyret om bord.
Man mente at korte tokt ikke krevde dykker
om bord, da dykker om nødvendig kunne
rekvireres innen rimelig tid fra Horten.

Dykking i Bergen

Den 10. januar 1876 ble det utarbeidet et
forslag til kontrakt mellom Carljohansvern
Verft og verftets dykkere. Og dette kontraktsformularet ble i hovedsak benyttet frem til
etter århundreskiftet.

Perioden fra 1900 til 1940

Den 12. desember 1909 ankom den første
norske undervannsbåt Kobben til Horten, og
ytterligere fire ubåter var bestilt. Nå tvang
det seg frem et behov for et hjelpeskip for
undervannsbåtene. Allerede den 9. oktober
1909 skrev Kaptein Tank-Nielsen et brev til
Forsvarsdepartementet hvor han kom med forslag til utrustning av moderskip. Han foreslo
blant annet to fullstendige dykkeutrustninger
med dykkerpumper, leidere m.m.
Valget falt etter hvert på den tidligere kanonbåten Ellida, som Marinen hadde forsøkt å
kvitte seg med siden 1907, ved å prøve å få
den solgt på det sivile markedet. Dette lyktes

ikke, og fartøyet ble ombygget i 1911/12.
Det ble anskaffet to engelske dykkerutstyr
av typen Siebe-Gorman, samt tre dobbeltvirkende luftpumper av samme fabrikat. Det
ble også anskaffet et trykkammer og montert
inn høytrykks- og lavtrykksanlegg for nødluft
til sunket ubåt, samt lufttilførsel for dykkerne.
På samme tid ble det ved Fredrikstad Mek.
Verksted sjøsatt en stor flytekran med eget
fremdriftsmaskineri. Denne kranen fikk
betegnelsen Marinens flytekran, og skulle
inngå i bergingsoperasjoner ned til 50–60
meters vanndybde i forbindelse med ubåthavarier. Denne type berging var umulig
uten bruk av dykkere og dette krevde en mer
organisert virksomhet for dykking i Marinen.
Det var i første rekke to ting som dykkingen
fra nå av skulle ta seg av: Berging av sunket
ubåt og opphenting av torpedoer som var
mistet under øvelsesskyting.

Håndbok for Dykking – SUP13(B)

31

I 1913 klagde Minevesenet over at dykkingen
var dårlig organisert fordi de under berging
av torpedoer hadde vært nødt til å samle inn
både verktøy og utstyr som dykkere hadde fra
forskjellig hold. Det verktøyet som trengtes var
spredt på forskjellige lagre og avdelinger rundt
om på Carljohansverns område. Dykkere
måtte hentes inn fra verftet, Håndverkskorpset
eller Undervannsbåtavdelingen.
På grunn av disse problemene startet
minevesenet samme året rene militære
dykkerkurs i regi av torpedoskolen. Kurset
ble ledet av O. Siem. Dette kurset, som ble
gjennomført i 1913, er det første dykkerkurset
i Den Norske Marinens historie.
Premierløytnant O. Siem og Kaptein C.
Tank-Nielsen var fra tiden like før og etter
første verdenskrig de drivende kreftene
innen marinedykkingen. Siem ble etter
hvert Marinens fremste ekspert på dykking
og berging, og Tank-Nielsen var i egenskap
av sjef for undervannsbåtene den som
gjorde sin innflytelse gjeldende angående
dykkingen ovenfor Marineledelsen i Forsvarsdepartementet.
Dykkingen ble mer omfattende, og i 1915
av løste Dykkerreglement for Marinen
bestemmelse om dykking fra 1886. I den
nye bestemmelsen var også Marinens
dykkerutdannelse satt i system. Den nye
bestemmelsen var oversatt og bearbeidet om
til norske forhold etter et tilsvarende reglement
i Royal Navy. Fra denne tid skulle det alltid
være minst to dykkere, slik at den ene alltid
kunne assistere den andre.

Perioden fra 1940

På slutten av den andre verdenskrig og like
etter frigjøringen, ble dykkere utdannet i
Devonport, England. Disse dykkerne skulle
inngå i havneryddingskommandoer. Denne
hadde som oppgave å rydde norske havner for
miner og andre sprenglegemer som eventuelt
var etterlatt av tyskerne. En av de som ble
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utdannet for å gå inn som leder for en av
disse gruppene var sjefen på KNM Hessa i
Shetlandsgjengen, Petter B. Salen. Han ble
senere Marinenes dykkeleder og startet opp
dykkerutdannelsen i Norge etter krigen.
Havneryddingskommandoen overtok et Fred.
Olsen skip, DS Akershus, som ble utrustet
som dykkerskip i Devonport. Det Norske
personellet ble opplært i Frankrike for å
rydde havner. Etter at denne opplæring var
gjennomført gikk DS Akershus til Narvik, hvor
det ble forsøkt å sprenge en del av vrakene
som var blitt liggende siden krigshandlingene
i 1940–1945. Dette ble imidlertid en mislykket
operasjon, og skipet ble returnert til eierne
Fred. Olsen.
Det første hjelmdykkerkurset på norsk jord
etter krigen fant sted på Persaune i Trondheim
(tidl Tysk ubåtbase) i september 1948.
Ove Lund, som var sportsdykker (Figur
1.8), ble forespurt om han var villig til å
bygge opp froskemannsutdannelsen i Norge.
Lund ble utnevnt til løytnant og reiste rundt
til de enkelte land som allerede var i gang
med froskemannsutdannelse – dette for å
komme frem til en modell som kunne passe
i Norge. Han ble den første sjefen for den
nyopprettede Marinens froskemannsskole.
Skolen ble lokalisert til Bolærne de to første
årene, og kurset baserte seg først og fremst på
den amerikanske utdanningsmodellen. Det
første kurset ble holdt våren/sommeren 1953
(Figur 1.9 og Figur 1.10), hvor det begynte 24
elever, hvorav åtte fullførte. Kurset ble kjørt
etter amerikansk mønster med en knallhard
tjeneste. Elevene skulle utdannes og trenes til
å bli perfekte sabotører og undervannskrigere.
Allerede samme høst fikk man se hva de var
gode for, idet froskemenn for første gang
i historien deltok i en norsk Marineøvelse.
Det var øvelse Mariner hvor froskemennene
gikk til sabotasjeangrep på forskjellige mål i
Kristiansandsområdet. Det gikk til tider nokså
livlig for seg, og den lokale presse boltret seg

Figur 1.8 Ove Lund

Figur 1.9 Første kull med froskemenn – 1953

Figur 1.10 Fra en øvelse i Danmark – 1953
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i artikler om dette nye ”angrepsvåpenet” med
overskrifter som:
”Froskemenn gjestet Møvik og Flekkerøya i
natt”
”I krig ville det ikke ha vært et oljeanlegg eller
militæranlegg igjen i Kristiandsand”.
I 1957 kom så retningslinjer for anvendelse,
organisasjon og målsetting for under vannssvømmere. Her ble tjenesten inndelt i følgende
to uavhengige grupper:
1. Lettdykkere – som skal løse oppgaver i
havarikontrolltjenesten.
2. Froskemenn – som skal løse oppgavene i
havneforsvaret.
I 1962 ble Froskemannskolen og Hjelmdykkerskolen flyttet til Haakonsvern. Skolene
fusjonerte, og fikk navnet Dykker- og froskemannskolen, og ble underlagt Undervannsbåtinspektøren. Froskemennene stilte stadig
strengere krav til utførelsen av sin virksomhet.
For å imøtekomme kravene var det behov for
økt spesialisering. Dykker- og froskemannskolen tok konsekvensene av dette i 1968 og
spesialiserte utdannelsen i følgende bransjer
(Figur 1.11):
< Skipsdykker (tidligere omtalt som lettdykker): Skips dykkerens målsetting
er inspeksjon av eget fartøy og kai,
reparasjoner av skrog/propeller og utføre
undervannsøk.
< Slangedykkere: Slangedykkerenes målsetting er å utføre undervannsvedlikehold og reparasjoner på Sjøforsvarets
installasjoner, samt støtte andre avdelinger
i Forsvaret med personell og materiell for
undervannsarbeid.
Hjelmdykker:
Forsvarets behov for å
<
gjennomføre krevende undervannsarbeid,
hvor dykkerne benyttet hjelmdykkerutstyr,
avtok etter hvert som sivile institusjoner
og dykkerfirmaer ble etablert. Dykker- og
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froskemannskolens ansvar med hensyn til
hjelmdykking frem mot 1986 var å utdanne
sivilt og eget personell til anleggsdykkere,
med hjelm som primært dykkerutstyr. I
1986 overtok Statens dykkerskole hjelmdykkerutdannelsen for sivile dykkere.
Minedykker:
Minedykkerens målsetting er
<
å lokalisere, identifisere, uskadeliggjøre og/
eller tilintetgjøre sprenglegemer i havner
og trange farvann.
Marinejeger:
Marinejegerene skal innhente
<
informasjoner bak fiendens linjer, samt
gjennomføre offensive operasjoner.
Fra 2002 ble DFS underlagt KNM Tordenskjold som en egen utdanningsavdeling, etter
tidligere å ha vært underlagt Undervannsbåtinspektøren. Dette medførte en splittelse i
utdanningen ved at marinejegerne flyttet ut
og ble underlagt Marinejegerkommandoen,
og senere marinens Jegervåpen.
DFS utdanner i dag skipsdykkere, minedykkere, slangedykkere, dykkeledere, kammeropperatører, og holder egne rebreatherkurs og
dykkemedisinkurs for helsepersonell.

Figur 1.11 Fra toppen mot høyre: Skipsdykker, slangedykker, minedykker og marinejeger anno 2003
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kapittel 2

Dykkefysikk
2.1 innledning
Sikkerheten er den viktigste enkeltfaktor ved
alle dykkeoperasjoner. En viktig faktor for
sikkerheten er å forstå de fysiske lover som
gjelder ved dykking (Figur 2.1) Fysikk er det

fagområdet der man jobber med stoff og
energi – og sammenhenger mellom disse.
Dette kapitlet forklarer fysiske lover og
prinsipper som gjelder i dykkerens omgivelser,
og hvordan disse påvirker dykkeren. Viktige
prinsipper i dykkefysikk danner grunnlaget
for å forstå ulike prosedyrer og virkemåter
for dykkerutstyr, samt viktige medisinske
problemstillinger.

Figur 2.1 Mye kan gå galt om man ikke er obs på fysikkens lover.

Håndbok for Dykking – SUP13(B)

37

2.2 deFiniSjoner og
måleenHeter
Det finnes to ulike enheter for å beskrive kraft,
lengde og tid; det engelske systemet og det
internasjonale systemet (SI) – bedre kjent som
det metriske system. Det engelske systemet
er basert på pund, fot og sekunder og brukes
blant annet i USA. Det internasjonale systemet
brukes stort sett i hele verden, og er basert på
kg, meter og sekunder.

Eksempel:
Gjør om 82 kg til pund.
Svar: 82 kg × 2,2 lbs/1 kg = 180,4 lbs
2.2.4 trykk

Definisjonen på trykk (P) er kraft (F) pr
flateenhet (A). Matematisk kan det uttrykkes
slik:

2.2.1 masse

Dette er den viktigste egenskapen for et stoff,
og er et mål på mengden stoff som et fast stoff,
en væske eller gass inneholder. Benevnelsen
på enheten for masse er ett kilogram (Kg).
Dette er definert som masse ganger
aksellerasjon, og ble først beskrevet matematisk
av Isac Newton. Derfor er benevnelsen på kraft
målt i newton, og definert som en kraft som
aksellererer en masse på ett kg med en meter
per sekund i sekundet.

SI-enheten på trykk er pascal, som er definert
som én Newton pr kvadratmeter. Denne enheten er veldig liten, og i dykkesammenheng
er enheten for trykk vanligvis oppgitt i bar (ca
105 pascal). Under vann vil to typer trykk
påvirke dykkeren: Trykket forårsaket av vekten
til vannet som omgir dykkeren og vekten av
atmosfæren over vannet. En dykker må,
uansett dybde, alltid være i trykkbalanse med
kreftene som virker på en gitt dybde.

2.2.3 Vekt

2.2.5 tetthet

2.2.2 kraft

Vekt er målet på tyngdekraften til et legeme,
og er definert som massen til legemet
ganger aksellerasjonen til tyngdekraften
(10 m/sek/sek). Vekt er en kraft som måles i
newton, men da tyngdekraften på overflaten
regnes som konstant, kan vi i stedet bruke
enheten kg (som egentlig er måleenheten for
masse). Derfor forenkler vi bruken av ”vekt”
i denne manualen.
Kilogram er standard masse i det internasjonale system, mens pund er standard i
det engelske system. En liter vann ved 4 °C
veier 1 kg eller nesten 2,2 pund.
1 liter (l) = 1 kg = 2,2 pund (lbs)
Eksempel:
Gjør om 180 pund til kg.
Svar: 180 lbs × 1 kg/2,2 lbs = 81,8 kg
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Tetthet defineres som masse per volumenhet
til et stoff. Matematisk kan det uttrykkes slik:

Enheten for tetthet er gram per kubikkmeter
(g/m3).
Gasstetthet er relatert til det absolutte trykket.
Når dybden øker vil tettheten på gassen som
pustes inn øke og bli tyngre per volum. Høy
gasstetthet øker anstrengelsen ved å puste og
begrenser dermed dykkerens mulighet til å
ventilere lungene, særlig ved anstrengende
dykking og ved store dybder. Se Tabell 2.1.

Dybde

Trykk

Havnivå 0 m
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m
90 m

1 bar
2 bar
3 bar
4 bar
5 bar
6 bar
10 bar

Gassvolum
1 m3
1/2 m3
1/3 m3
1/4 m3
1/5 m3
1/6 m3
1/10 m3

Gasstetthet
1x
2x
3x
4x
5x
6x
10x

Tabell 2.1 Forholdet mellom trykk,
volum og tetthet av gasser

Ferskvann har en tetthet på ca 1000 g/l. Sjøvann har en tetthet på ca 1026 g/l. Dette fører
til at ferskvann flyter oppå saltvann og at en
dykker flyter bedre i saltvann enn i ferskvann.
2.2.6 lengde

SI-enheten på lengde er meter (m) (39,37
tommer). Mindre enheter måles i centimeter
(cm) eller millimeter (mm). Større lengder
måles i kilometer (km). 1 meter = 3,28 fot.
Eksempel:
Gjør om 10 fot til meter
Svar:
=3,05 m

tredje dimensjon, en høyde på to meter, vil vi
få 24 m3. I SI-systemet kan kubikk også angis
i liter. En liter tilsvarer 1000 cm3.
2.3

Ulike Former For trykk

2.3.1 Atmosfærisk trykk

Gasslaget som omgir jordkloden kalles atmosfæren (gresk: athmos = damp + sphaira = kule).
Atmosfæren har ingen øvre grense, men går
gradvis over i det tomme rom. Gassen som
atmosfæren består av kalles med et felles
ord for luft. Lufttrykket, som bestemmes av
vekta av den overliggende atmosfæren, avtar
med høyden, tilnærmet halvert for hver
5000 meter over havet. Luftrykket oppgis
normalt i millibar (mB), der det gjennomsnittlige atmosfæretrykk ved havets overflate
er 1013,2 mB. Atmosfærens trykk varierer
også med hva slags vær vi har. Lavtrykk og
høytrykk forårsaker normalt variasjoner i
atmosfæretrykket på et par–tre prosent, men
kan i enkelte tilfeller gi 5% avvik fra normaltrykket. Dette tilsvarer likevel ikke mer enn en
vannsøyle på 0,5 meter. Temperaturen avtar
også normalt med høyden, ca 1 °C
for hver 70–100 meter. Dette
betyr at temperaturen i for
eksempel fjellvann vil være
lavere enn vann i lavlandet.

Eksempel:
Gjør om 10 meter til fot.
Svar:
= 32,8 fot
2.2.7 Areal

Arealet er definert som kvadrert lengde. Et
rom på for eksempel 3 × 4 meter vil ha et
areal på 12 m2.
2.2.8 Volum

Volum er angitt i kubikk lengde. Ved å bruke
data fra forrige eksempel, men å legge til en

Figur 2.2 Vekten av en luftsøyle på 1 cm2
gjennom hele atmosfæren veier ca 1 kg
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Alle gasser har en vekt, alt etter den molekylære sammensetning. Luft ved 1 bar og romtemperatur (15 °C) veier ca 1,3 gram/liter. At
lufta har vekt kan observeres direkte ved for
eksempel å fylle en ballong med en gass som
er lettere enn luft, for eksempel helium, og
måle oppdriften.
Tenker vi oss en luftsøyle med tverrsnitt 1 cm2
fra havflaten og opp gjennom hele atmosfæren,
blir vekten av denne luftsøylen 10,13N (ca 1 kg
kraft) (Figur 2.2).
Trykket virker i alle retninger, og forplanter
seg gjennom kroppens vev, slik at vi til daglig
ikke merker noe til det.
Lufttrykket i atmosfæren måles med et barometer, og oppgis normalt i enheten millibar
(mB), som er 1/1000 Bar. Andre enheter
benyttes også (mm kvikksølv). Én bar (B)
er temmelig nøyaktig lik én atmosfære (se
Tabell 2.2). Merk forskjellen mellom ”teknisk
atmosfære” (at) og ”atmosfære” (atm). Mens
det første er definert ut fra vekta på en timeters
vannsøyle, er det andre definert ut fra den
gjennomsnittlige vekta på den overliggende
atmosfæren. Absolutt trykk benevnes ata og
overtrykk benevnes ato. I dykkesammenheng
regner vi én atmosfæres trykk lik ti meter
vannsøyle.
Benevnelse Enhet Definisjon

Figur 2.3 Trykk i forhold til dybde
og høyde over havnivå

Trykk til dybde:

(trykk i bar - 1) × 10 = dybde i meter

Pascal

Pa

1N/m2

Bar

B

100000 N/m2
= 0,1 MPa = 100 Kpa
= 1000 mB

Eksempel:
Hvor dypt befinner du deg hvis totaltrykket
er 7 bar?

Atmosfære

Atm/
ATM

760 mm Hg
= 101,325 Kpa
= 1013,25 mB

Svar:
[7 - 1] × 10 = 60 m

Teknisk
atmosfære

At/
AT

10 m vannsøyle
= 98,067 Kpa
= 0,981 B

Tabell 2.2 Forskjellige måleenheter for trykk
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2.3.2 Hydrostatisk trykk

Trykk som oppstår på grunn av vekten av
vannet kalles hydrostatisk trykk eller vanntrykk. Vekten av vannet er kumulativ, det vil
si jo dypere man går, jo mer vann vil være
over dykkeren og desto større er vekten av
vannet. Denne vekten påvirker dykkeren fra
alle retninger samtidig og øker med 1 bar pr
ti meter. Vekten av bare ti meter vannsøyle er
med andre ord tilnærmet lik
vekten av hele luftsøylen i
atmosfæren. Av dette forstår
vi at vanntrykket øker med
en atmosfære, eller 1 bar, for
hver tiende meter vanndyp
(Figur 2.3).

Dykkefysikk

Eksempel:
Hva er det totale trykket på 40 meter?
Svar:
+ 1 = 5 bar
2.3.3 Absolutt trykk

Summen av atmosfæretrykket pluss det hydrostatiske trykket utgjør det vi kaller det ”absolutte trykket” eller totaltrykket. Absolutt trykk
kan uttrykkes på mange måter, for eksempel
atmosfæretrykk absolutt (ata), meter sjøvann
absolutt (msva) eller millimeter kvikksølv
absolutt (mmHga).

2.3.4 måletrykk

Differansen mellom atmosfæretrykket og det
trykket som skal måles, kalles måletrykket. Ta
for eksempel et flaskesett. Manometeret viser
0 bar før kranen åpnes og representerer det
omgivende trykket. Sagt på en annen måte:
Når manometeret viser 0 bar ved havnivå er
det egentlige trykket 1 bar – atmosfæretrykket.
For å finne det absolutte trykket på et flaskesett
trenger man derfor bare å legge til 1 bar.
2.3.5 deltrykk

I en gassblanding vil andelen av hver enkeltgass i forhold til totaltrykket utgjøre denne
gassens deltrykk. Selv om det finnes spor av
mange gasser i luft, forenkler vi dette her og
sier at luft består av 20% oksygen og 80%
nitrogen – noe som utgjør en total på 100%
eller en atmosfære absolutt. Innvirkningen
av deltrykk på en dykker er forklart senere
i kapitlet.

2.4 VAnn
Fysiske lover som påvirker en person på overflaten, vil også påvirke denne personen under
vann. Når en dykker svømmer nedover, vil
vanntrykket øke.

2.4.1 Ferskvann

Vann, H2O, er hovedbestanddelen for alt
levende liv. Det er uten lukt, smak, koker ved
100 °C og fryser ved 0 °C. I sin reneste form
er vann en svak leder av elektrisitet.
2.4.2 Saltvann

Saltvann inneholder nesten alle kjente stoffer.
Natrium klorid (NaCl) eller vanlig bordsalt
er det vanligste kjemikaliet. På grunn av alle
komponentene er saltvann en god leder av
elektrisitet.

2.4.3 pH

pH-nivået i vann uttrykker nivået av syre
eller base i løsningen. pH-nivået kan variere
mellom 0 (svært surt) til 14 (svært basisk),
der verdien 7 er nøytral. pH-nivået i blodet
er med på å kontrollere åndedrettet vårt. For
mye CO2 i blodet får pH-nivået til å forandre
seg ved å gjøre blodet mer surt. En måte for
kroppen å redusere syrenivået i blodet på, er
økt ventilasjon, som reduserer CO2-nivået og
dermed reduserer syrenivået. Viktigheten av
pH i dykking er utdypet nærmere i kapitlet
om dykkemedisin.

2.5 temperAtUr
Kroppstemperatur er et mål på varmen
som opprettholdes i kroppen vår. Varme
er assosiert med bevegelse av molekyler. Jo
raskere molekylene beveger seg, desto høyere
blir temperaturen. Temperatur måles enten
i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F), som er
vanlig i USA (engelsk system).
Ved regneoppgaver med temperatur må vi
konvertere temperatur til en enhet som ikke
har negative verdier. Det gjøres ved å bruke
enheten Kelvin (K). 0 Kelvin er det absolutte
nullpunkt (den laveste temperaturen som er
mulig å oppnå). 0 °C tilsvarer 273 K. Kokepunktet for vann ved havnivå er 100 °C, noe
som tilsvarer 373 K.
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For å gjøre om Celsius (°C) til Kelvin må vi
bruke følgende formel:
°C + 273 = K
For å gjøre om Fahrenheit til Celsius, bruk
følgende formel:

For å gjøre om Celsius til Fahrenheit, bruk
følgende formel:

Oppdriften er avhenging av tettheten til
væsken. Saltvann (1,026 kg/liter) har som sagt
større tetthet enn ferskvann (1,00 kg/liter).
Derfor vil oppdriften bli større i saltvann enn
i ferskvann.

°F = (9/5) × °C) + 32

Matematisk blir dette beskrevet med formelen:

°C = 5/9 × (°F - 32)

2.6 oppdriFt
(ArkimedeS loV)
(Figur 2.4) Hvis vekten av et nedsenket objekt
er mindre enn vekten av den fortrengte væskemengden, vil det flyte (positiv oppdrift). Hvis
vekten er større, vil det synke (negativ oppdrift).
Et objekt som veier det samme – eller som kan
justeres til det samme – vil verken flyte eller
synke. Det vil ha nøytral oppdrift.

Figur 2.4 Arkimedes lov
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der:
ρ = massetetthet (kg/l)
V = Volum (l)
m = vekt (kg)
ρsv = 1,026 kg/liter (saltvann)
ρfv = 1,000 kg/liter (ferskvann)

Eksempel:
Vi har en stein som på land veier 10 kg. Steinen
har et volum på seks liter.
Hvor mye veier steinen nedsenket i
a) ferskvann og b) saltvann?
a) Vi regner at vann veier 1,00 kg/liter.
Steinens vekt - Vekten av fortrengt væske
= Steinens vekt i vann
10 kg - (6 liter × 1 kg/liter) = 4 kg
b) Vi regner at vann veier 1,026 kg/liter.
Steinens vekt
- Vekten av fortrengt væske
= Steinens vekt i vann
10 kg - (6 liter × 1,026 kg/liter) = 3,84 kg
Et legeme (for eksempel en dykker) kan endre
sin oppdrift på to måter:
1. Endre vekten uten å endre volumet. Det er
det som skjer når en dykker puster luft fra
flasken. Flasken blir lettere, uten at volumet
endres. Oppdriften øker.
2. Endre volumet uten å endre vekten. En
dykker gjør dette under hele dykket bare ved å
puste. Når han puster inn, økes oppdriften, når
han puster ut, reduseres den. Dykkeren lærer
fort å korrigere små endringer i oppdriften
med å puste inn eller ut. En dykker ønsker
normalt å ha litt negativ oppdrift. For en overflateforsynt dykker vil dette gjøre arbeidet
lettere under vann. For en SCUBA-dykker gjør
det at han uanstrengt kan svømme, forandre
dybde og å holde seg på samme dybde.
En dykker kan variere sin oppdrift på flere
måter. Ved å ta på mer vekt vil han lett synke.
Med en tørrdrakt kan han øke eller minske
mengden av luft i drakten, og dermed forandre
sin oppdrift. Forandring av volum kan føre til
en vesentlig endring av dykkerens oppdrift.
Eksempel:
En dykker veier 132 kg med alt dykkerutstyr.
Dykkeren har et volum på 130 liter. Beregn
dykkerens oppdrift i sjø.

ρsv = 1,026 kg/liter
Dykkeren fortrenger
(130 l × 1,026 kg/l) =
Dykkerens vekt på land:
Dykkerens oppdrift =
2.7

133,4 kg
132,0 kg
+ 1,4 kg

gASSer

2.7.1 luft

Luft er en sammensetning av ulike gasser
og består i prinsippet av gasser fra samtlige
kjemiske stoffer som finnes på Jorden, selv
om det bare er noen få som er viktige for oss
mennesker. Denne sammensetningen varierer
fra sted til sted, og fra tid til tid. Således er
lufta på Sydpolen litt forskjellig fra lufta over
havene (tørr/høyt vanndampinnhold), og lufta
i en skog er litt forskjellig fra lufta på snaufjellet (mer/mindre oksygeninnhold). Noen
av gassene skyldes menneskeskapt aktivitet,
og kalles da gjerne forurensninger. I praksis
kan en si at gassene i lufta er i fysisk og kjemisk
balanse med de nære omgivelser. I snitt er
luftas viktigste bestanddeler (for tørr luft) i
volumprosent (Tabell 2.3):
Gasstype
Oksygen
Nitrogen
Karbondioksid
Hydrogen
Ozon
Nitrogenoksider
Helium
Metan
Neon
Argon
Krypton
Xenon
Sum (tørr luft)

Symbol
O2
N2
CO2
H2
O3
NO, NO2
He
CH4
Ne
Ar
Kr
Xe

Volum%
20,945
78,076
0,043
0,00005
0,000007
0,00005
0,0005
0,0002
0,0018
0,9339
0,0001
0,000008
100,00

Tabell 2.3 Luftas bestanddeler (gjennomsnitt, tørr luft).
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Ettersom lufta normalt inneholder 0,5–1%
vanndamp, vil volumprosentandelene for
de andre gassene være noe lavere enn angitt
i tabellen, uten at deres innbyrdes forhold
endres. Gassene i pusteluften kan deles inn i
to hovedgrupper:
< Gasser som aktivt deltar i kroppens forbrenningsprosess (aktive gasser).
< Gasser som ikke deltar i denne (inertgasser).
Vanligvis er det kun edelgasser som er inertgasser, grunnet sin stabile form, men nitrogen
regnes også med, grunnet sin reaksjonstreghet.
Ved blandingsgassdykking vil det være
forskjellige typer av inertgasser i bruk, for
eksempel helium og nitrogen. Små mengder
hydrogen kan også benyttes. I dykkesammenheng regner vi vanligvis bare på to av de
gassene som luften inneholder:
Oksygen (O2) 20,95% (avrundet til 20%)
Nitrogen (N2) 78,08% (avrundet til 80%)
2.7.2 oksygen (o2)

Oksygenet er helt nødvendig for å opprettholde livsprosessen. Den underholder forbrenningen i kroppen og må være med i alle
typer pustegass som benyttes til dykking. Ved
én atmosfæres trykk (1 bar) i luft har vi ca
0,2 bar O2-deltrykk. Oksygenets deltrykk
i pusteluften må holdes innenfor bestemte
grenser. Ved deltrykk under ca 0,1 bar vil vi
miste bevisstheten, og ved deltrykk på over
ca 1,6 bar kan vi få akutt O2-forgiftning. Ved
deltrykk på over ca 0,5 bar kan vi få kroniske
lungeskader, dersom vi puster inn denne
gassen over lengre tid (flere timer). Oksygen
vil neppe gi årsak til trykkfallssyke, fordi
gassen deltar aktivt i vevenes forbrenning.
2.7.3 nitrogen (n2)

Nitrogenet deltar normalt ikke i cellenes
kjemiske livsprosess. Vi kan derfor unnvære
nitrogenet og eventuelt erstatte denne med
andre typer gasser. Ved en atmosfæres trykk
i luft har vi ca 0,8 bar N2-deltrykk.
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Dersom nitrogenets deltrykk i pustegassen
overstiger ca. 3,6 bar, vil nitrogenet virke
tiltagende narkotisk på kroppen (nitrogennarkose, dybderus). Ved luft som pustegass vil
dette trykket oppnås ved en dybde på rundt
35 meter. Virkningen opphører så snart nitrogenets deltrykk reduseres under ca 3,6 bar.
Imidlertid opptas nitrogen i kroppens vev med
økende trykk. Når så trykket faller, vil vevene
kvitte seg med nitrogenet igjen gjennom
blodet over litt tid. Dersom trykket synker
for fort, slik at vevene ikke rekker å kvitte
seg med nitrogenet raskt nok, kan nitrogenet
skilles ut som gassbobler, som gir årsak til
trykkfallssyke. Nitrogenoverskudd i kroppens
vev er primærårsaken til trykkfallssyke.
2.7.4 karbondioksid (Co2)

Karbondioksid finnes naturlig i små mengder
i fri luft. Den er et avfallsprodukt ved forbrenningen i kroppen og er også den gassen
som i hovedsak styrer åndedrettet vårt. For
mye CO2 i pustegassen kan utgjøre en stor
fare ved dykking. Gassen kan forårsake øket
pustetrang, hodepine, svette, kvelningsfornemmelser og panikk. Større mengder CO2 i
pustegassen kan medføre bevissthetstap uten
forvarsel. CO2 regnes som biologisk ”aktiv”
siden den påvirker pH-nivået i blodet. For
dykkere som bruker lukkede eller halvlukkede
pusteapparater (rebreathere) er det svært
viktig å få fjernet CO2 fra pustegassen.
2.7.5 karbonmonoksid (Co)

Målbare mengder av karbonmonoksid skal
ikke forekomme i pusteluft, men kan komme
inn i flaskene av følgende årsaker:
< Gjennom kompressorens luftinntak (eksos,
røyk eller forurensning)
< Genereres i selve kompressoren ved at
smøreoljen forbrennes. Dette kan skje
dersom kompressoren er dårlig vedlikeholdt, eller det benyttes feil smøreolje.
Karbonmonoksid binder seg til blodet ca 300
ganger sterkere enn oksygen, og kan derfor
fortrenge oksygenet fra blodet. Virkningen

blir omtrent den samme som ved for lavt
oksygeninnhold i pustelufta, det vil si hodepine og øresus, sløvhetstilstand, ev. plutselig
besvimelse.
2.7.6 Helium (He)

Helium er en edelgass, og har vesentlig lavere
atomvekt enn nitrogen, det vil si egenvekta er
mindre. Den brukes som erstatning for nitrogen
ved dykking til store dyp, ettersom den ikke
gir dybderus på samme måte som nitrogen.
Hensikten ved å bruke helium i pustegassen er
derfor å redusere særlig nitrogenets deltrykk.
Imidlertid er oppløseligheten av helium i
kroppens vev høyere enn for nitrogen, slik
at faren for trykkfallssyke øker. Således må
spesielle tabeller benyttes ved dykking med
helium i pustegassen. En annen ulempe med
helium er at den gir en svært forvrengt stemme,
og den kan gi nerveforstyrrelser på store dyp:
Høytrykks-nervesyndromet – HTNS (High
pressure nervous syndrome – HPNS).
Helium har ca fem ganger høyere varmeledningsevne enn luft. Dette fører ofte til at

heliumblandinger føles kaldere å puste, men
man mister ikke mer varme. Helium varmes
opp i øvre del av luftrøret hvor det kan føles,
mens vanlig luft varmes i lungene som er mer
ufølsomme for varmetap. Det totale varmetapet avhenger ikke hvor varmen er tatt fra.
Luft har faktisk høyere varmekapasitet enn
helium, noe som fører til at energikostnaden
av å varme en gitt mengde luft er høyere.
Hvilken som helst gass som pustes inn,
varmes til kjernetemperatur før den pustes
ut. Spørsmålet er derfor ikke ”hvor godt leder
gassen varme?” men heller ” hva er kostnaden
ved å varme den?”. Siden alle gasser med høy
tetthet har en høy varmekapasitet, må den
forvarmes ved dypdykking.
2.7.7 Vanndamp (H2o)

Den største variasjon i vanlig luft skyldes
innholdet av vanndamp, som kan variere
fra nesten 0 til 4–5% avhengig av værtype
og temperatur. Vanndampmengden i lufta
oppgis vanligvis på en av to måter:
< Relativ fuktighet (RH = relative humidity),
som er forholdet, i prosent, mellom

Håndbok for Dykking – SUP13(B)

45

det faktiske vanndampinnhold og den
mengden lufta maksimalt kan inneholde
ved angjeldende temperatur (metningstrykket). Ved 100% relativ fuktighet (RH
= 100) er lufta mettet med vanndamp.
< Duggpunktet (DP = Dew Point), som er
den temperatur der lufta med et bestemt
vanninnhold når metningspunktet. Dersom lufta ikke er mettet med vanndamp
vil duggpunktet ligge under omgivelsestemperaturen.
Den faktiske mengden vanndamp mettet luft
inneholder, øker med temperaturen. Således
kan lufta være ganske ”tørr” (inneholde lite
vanndamp) en kald vinterdag, til tross for at
RH = 100. Både duggpunkt og relativ fuktighet
øker dersom lufta kompremeres, fordi vanndampens tetthet stiger.
Duggpunktet er uavhengig av temperaturen,
mens relativ fuktighet synker med stigende
temperatur. Varm luft kan holde på mer vann
enn kald luft. Dette kan gi kondens dersom
temperaturen faller. Ettersom vann er en
naturlig bestanddel av kroppen vår, vil vanndamp verken gi symptomer på trykkfallssyke
eller forgiftning.

Når en dykker beveger seg opp og ned i
vannet, vil trykkforandringer påvirke både
utstyr og dykker. En dykker trenger derfor en
grunnleggende forståelse av gasslovene.
2.8.1 Boyle-mariottes lov –
loven om trykk og volum

Ved dykking vil en rekke luftrom påvirkes
hos dykkeren, for eksempel kroppens lunger
og bihuler eller luftrom tilknyttet utstyret
(maske, drakt). Disse påvirkes av vanntrykket,
og under nedstigning må dykkeren utligne
trykket i ører og bihuler. I tillegg må han blåse
luft i maske og drakt for å få utlignet trykket.
Under oppstigning vil luften utvide seg, og
dykkeren må slippe ut overskytende luft.

Det vil si: Hvis trykket øker, minker volumet,
og omvendt (Figur 2.5).

Dykkermasken blir ofte duggete på grunn av
fuktigheten i den utåndede luften, eller på
grunn av fordampning (svetting) gjennom
huden i ansiktet. Man kan forhindre eller
begrense dugging i masken ved å smøre inn
maskeglasset med spytt eller tannpasta. Utpust
gjennom munnen istedenfor gjennom nesen
vil også hjelpe.
2.8 gASSloVer
Gasser påvirker hverandre gjennom tre forskjellige faktorer: trykk, volum og temperatur.
Forandringer i en av disse faktorene vil føre
til forandringer i de andre. Dette gjelder både
for en enkelt gass og for gassblandinger. Forholdet mellom disse faktorene er beskrevet i
gasslovene.
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Figur 2.5 Sammenhengen mellom trykk og volum
illustrert med en nedsenket ballong i vann

Eksempel:
Lungevolumet hos menn er ca. fem liter. En
dykker foretar en oppstigning fra 20 meter
uten å puste ut. Hvilket lungevolum vil denne
da ha på overflaten?

Matematisk kan dette uttrykkes slik:

Der:
P = trykk (bar)
V = volum (liter)
k = konstant

Svar:
P1 =
V1 =
P2 =
V2 =

Som arbeidsformel benytter vi heller:

V2 =

3 bar
5 liter
1 bar
x

Lungene kan ikke få et volum på 15 liter, så
dette vil føre til lungebrist (Figur 2.6).
Der:
P1 = trykk før det har skjedd
forandring
V1 = volum før det har skjedd
forandring
P2 = trykk etter at det har skjedd
forandring
V2 = volum etter at det har skjedd
forandring

en
en

Eksempel:
Anta at lungene tåler en utvidelse på maks.
10% før de brister. Hva er da grunneste dyp
man kan risikere lungebrist fra? Vi regner med
et lungevolum på seks liter.

en
en

Eksempel:
En løfteballong har et volum på tre liter. Den
trekkes ned til 20 meter. Hvilket volum har
ballongen da?
Svar:
P1 =
V1 =
P2 =
V2 =

1 bar (overflaten)
3 liter
3 bar (20 m)
x

V2 =

=

Vi ser at trykket tredobles og volumet reduseres
til en tredjedel
Figur 2.6 Forholdet mellom trykk og volum illustrert
ved en dykker som ikke puster ut under oppstigning.
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Svar:
P1 =
V1 =
P2 =
V2 =

x
6 liter
1 bar
6 liter + 10% = 6,6 liter

P1=

=

= 1m

Relativ volumforandring

I følge Boyle-Mariottes lov vil volumet halveres
fra overflaten (1 bar) og ned til ti meter (2 bar).
For at dette volumet igjen skal halveres må
dybden økes til 30 meter. I det første tilfellet
halveres volumet i løpet av ti meter, i det andre
halveres volumet i løpet av 20 meter. Det vil
si at trykket øker jevnt med økende dybde,
mens den relative volumforandringen vil
avta gradvis med økende dybde. Hvis man
for eksempel fyller en ballong med luft på
30 meter og slipper den til overflaten, vil
volumet dobles første gang fra 30 til ti meter
og dobles andre gang fra ti meter til overflaten.
Bytter man ballongen ut med lungene våre
forstår man at faren for lungebrist blir større
på grunne dyp sammenliknet med større dyp.
Man må dessuten utligne trykket i ører og
bihuler oftere i begynnelsen av nedstigningen
i forhold til når man kommer dypere.
2.8.2 Charles’ / gay-lussacs lov

Temperaturen har effekt både på trykket og
volumet i en gass (Figur 2.7). Det er viktig å vite
effekten av temperaturen siden temperaturen
på ulike dybder er forskjellig fra overflaten.

Figur 2.7 Trykket avtar når temperaturen avtar

Forklaringen er som følger. I en lukket gassblanding vil antall molekyler være konstant.
Molekylene fordeler seg rundt i gassen. Dersom volumet av gassblandingen minker til det
halve, vil det fremdeles være det samme antall
molekyler til stede. De må imidlertid nøye seg
med halvparten av volumet. Massen vil også
bli den samme, men tettheten vil bli dobbelt
så stor. Den økede tettheten vil innebære at
gassens kinematiske viskositet, det vil si luftas
”seighet” vil øke, jo større trykket er. Som følge
av dette blir en pustegass tyngre å puste i jo
dypere vi dykker.
Som følge av at pustegassens tetthet øker med
trykket, vil pustearbeidet og dermed faren for
overanstrengelse og derav medfølgende CO2opphopning øke med dybden. Vi må derfor
stille strenge krav til gjennomstrømningskapasitet og pustemotstand på pusteutstyret
(kran, førstetrinn og andretrinn, samt slanger
og koblinger), samt være nøye med pusteteknikken.
Eksempel:
Charles lov – Volumforandring.
For å illustrere Charles lov kan vi ta for
oss en ballong som er fylt med ti liter luft
på overflaten (temperaturen 20 °C). Denne
trekkes ned på ti meter der temperaturen er
5 °C. Hva er volumet på ti meter dyp?
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Svar:
Fra Boyle-Mariottes lov vet vi at volumet blir
halvert når trykket dobles. Det vil si at volumet
på ti meter vil være fem liter. En ytterligere
reduksjon i volumet på grunn av temperatur
kan forklares slik:

V1
T1
T2
V2

=
=
=
=

Volum på 10 m = 5 l
20 °C + 273K = 293K
5 °C + 273K = 278K
Ukjent

V2 =
V2 = 4,74 l
Eksempel:
Gay-Lussacs lov – Trykkforandring
Et flaskesett inneholder 200 bar ved 10 °C. Det
blir stående i solen på en varm sommerdag.
Hva vil trykket være hvis temperaturen øker
til 40 °C.

P1
T1
T2
P2

=
=
=
=

200 bar
10 °C + 273K = 283K
40 °C + 273K = 313K
Ukjent

P2 =
V2 =
V2 = 221 bar

Vær oppmerksom på at et flaskesett ikke
er fleksibelt. Etter hvert som den kinetiske
energien (bevegelsesenergi) øker med temperaturen vil molekylene bevege seg raskere. De
vil treffe veggene i flaskesettet oftere og oftere.
Trykket vil altså øket med temperaturen.
Ved høyt nok trykk kan flaskesettet til slutt
eksplodere. For å unngå dette (for eksempel
ved en brann) er Sjøforsvarets flaskesett (Interspiro) utstyrt med et sikkerhetsblikk som ødelegges ved et bestemt trykk (ca 450 bar) og
slipper ut luften av flaskesettet.
I en lukket gassmengde vil som sagt temperaturen innvirke på trykket, slik at trykket
øker/faller etter som temperaturen øker/faller.
Trykkendringen er lik for alle ideelle gasser
(med en ideell gass menes en gass som følger
tilstandsligningen nedenfor for alle trykk og
temperaturendringer. De fleste gasser kan
regnes som ideelle dersom endringene skjer
over et lite område. Dersom gassen utsettes
for større endringer i trykk/temperatur, vil
den normalt vise større eller mindre grad av
ulinearitet, det vil si tilstandsligningen kan
ikke brukes direkte).

Tilstandsligningen

Trykk ganger volum delt på temperatur i én
tilstand er lik trykk ganger volum delt på
temperatur i en annen tilstand. Dette kan
matematisk uttrykkes slik:

Der:
P =
V =
n =
T =
R =

trykk
volum
antall molekyler
temperatur
den universelle gass konstant

Denne kalles også for den ideelle gassligningen
og kan forenkles slik:
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Der:
P1 = trykk før det har skjedd forandring.
V1 = volum før det har skjedd
forandring.
T1 = temperaturen før det har skjedd
forandring.
P2 = trykk etter at det har skjedd
forandring
V2 = volum etter at det har skjedd
forandring.
T2 = temperatur etter at det har skjedd
forandring.
Eller:

Eksempel:
Vi har et flaskesett på 15 liter, fylt til 200 bar, ved
20 °C. Hva blir trykket dersom temperaturen
i lufta på flaskesettet faller til 10 °C?
Pl = 200 bar
V1 = 15 liter
T1 = (273 + 20 °C) = 293K
V2 = 15 liter
T2 = (273 + 10 °C) = 283K
P2 = ?
=
P2=
Det vil si P2 = 193,17 bar
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=

Når vi fyller flaskene, blir de varme. Dette
skyldes en virkning som kalles adiabatisk
oppvarming. En del av den energi som skal
til for å kompremere lufta går over til varme,
og gjør at trykket stiger mer enn det BoyleMariottes lov skulle tilsi for kompremering
av en gitt luftmengde. Denne varmemengden
må ledes bort ved at flaskene kjøles. Trykket
vil da synke i henhold til tilstandsligningen
ovenfor. Denne virkningen er viktig å
være oppmerksom på ved fylling av flasker.
Kompressorens sikkerhetsventil slår ut på et
bestemt trykk. Når temperaturen i flaskene
faller på grunn av vanntemperaturen, vil
trykket synke tilsvarende. På en kald vinterdag kan trykket synke så mye som 20% etter
fylling. Normalt vil man ”toppe” flaskene
(etterfylle dem) under slike forhold. Videre
må man være oppmerksom på faren ved å
oppbevare flaskesett med fullt arbeidstrykk i
bagasjerommet på bilen en varm sommerdag.
Det motsatte skjer når man tapper luft
av flasken. Temperaturen i flasken vil da
synke inntil varme blir tilført utenfra og
temperaturen igjen stabiliserer seg. Ved hurtig
tømming av en dykkeflaske kan temperaturen
bli så lav inne i flasken at ev. fuktighet kan avsettes som kondens og gi årsak til korrosjon.
Tømming av flasken skal derfor fortrinnsvis
skje langsomt. Den hurtige trykkreduksjonen
i ventilen gir et kraftig temperaturfall i pusteluften. Dette kan forårsake frysing av ventilen
på en kald vinterdag, dersom man ikke tar
passende forholdsregler.
Det er for øvrig viktig å være klar over krav til
merking av sted hvor flaskesett oppbevares – i
tilfelle brann. Det skal ifølge brannforskriftene
merkes med rødt trekantet skilt der brennbar
gass under trykk oppbevares, og med grønt
trekantet skilt hvor ikke-brennbar gass under
trykk oppbevares.

2.8.3 kompressibilitetsfaktoren

Kompressibilitetsfaktoren er et mål for gassens
evne til å kompremeres, og forteller oss hvor
stort trykk vi må øve på gassen for å presse
sammen en viss mengde.
Når man har regneoppgaver med gasser, er
det vanlig å betrakte gassene som ideelle, det
vil si at dersom man dobler flasketrykket
så vil dykkeren ha dobbelt så mye gass tilgjengelig. Det viser seg imidlertid at de fleste
gasser ikke følger denne forutsetningen, og
dermed gir feil resultat i forhold til hvor mye
gass man faktisk har. Dette avviket kalles
kompressibilitetsfaktoren, og er et mål på
gassens sammenpressbarhet.
Figur 2.8 viser det frie volumet (ved standard
trykk og temperatur) av ulike gasser I forhold
til fylletrykket. Den prikkete linjen viser den
”ideelle” gassen/gassblandingen.
Gassene som ligger over denne linjen, kan
lagre en større mengde gass enn den ideelle
gassligningen predikerer. Gasser som ligger
under linjen kan derimot lagre mindre gass.
< Rent oksygen gir en større mengde gass enn
forutsatt for trykk opp til 340 bar.
< Vanlig luft gir en større mengde gass enn
beregnet opp til 240 bar – over dette vil
mindre gass være tilgjengelig. Ved 350 bar
må man regne ca 15% reduksjon i volum.
< En oksygen/helium blanding gir et mindre
volum av gass enn beregnet med den ideelle
gassligningen uansett trykk.
Kompressibilitetsfaktoren er en funksjon
av trykk og temperatur, og kan for enkelte
gasser være meget ulineær. For alle gasser vil
vi imidlertid før eller siden nå et tak hvor vi
ikke klarer å minske volumet av en bestemt
gassmengde mer, uansett hvor mye vi øker
trykket. Gassen har gått over til å oppføre seg
som en væske. Vi kan sammenligne gassen
med en spiralfjær (med lineær fjærkraft).
Vi holder endene på fjæren i hver hånd, og

Figur 2.8 Forholdet mellom trykk og volum for luft,
oksygen og heliox i forhold til en “ideell” gass.

presser sammen til fjæren så vidt begynner
å kompremeres. Deretter dobler vi trykket,
og fjæren vil da innta halvparten av sin opprinnelige lengde. Hvis vi igjen dobler trykket
vil vi igjen halvere lengden. Slik kan vi holde
på til alle spiralene i fjæren ligger tett inntil
hverandre og det ikke er mulig å kompremere
den mer, uansett hvor hardt vi trykker.
Hvis en gass er av en slik art at volumet halveres
når trykket dobles (følger Boyles/Mariottes
lov, det vil si kompremering ved konstant
temperatur), sier vi at den er lineær eller
ideell, det vil si den har en kompressibilitetsfaktor lik 1. Dersom trykket øker mer
enn det Boyle-Mariottes lov skulle tilsi vil
kompressibilitetsfaktoren være mindre enn
1, og gassen oppfører seg ikke lenger lineært.
Kompressibilitetsfaktoren kan aldri bli større
enn 1. For luft vil kompressibilitetsfaktoren
være tilnærmet lik 1 til ca. 200 bar for deretter å avta merkbart med økende trykk.
Dette betyr at kompremering av luft fra 200
til 300 bar bare vil fylle flasken med ca 75%
av den luftmengde vi kunne forvente. For et
flaskesett på 300 bar vil dette utgjøre ca. 10%
av den totale luftmengde som ville vært på
flaskesettet hvis faktoren hele tiden hadde
vært lik 1. Dersom en dykker med 300 bars
flaskesett må en være oppmerksom på at de
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første 100 bar (fra 300 bar til 200 bar) gir ca
25% mindre luft per bar enn de neste 200.
Eksempel:
Du har et flaskesett på 2 × 10 liter fylt til
200 bar. Hvor mange normalliter vil dette utgjøre?
Svar:
P1 =
P2 =
V2 =
V1 =

Pl + P2 + P3 +.... + Pn = Ptot

1 bar
200 bar
20 l
x
= 4000 l

V1 =

Vi sier at flasken inneholder 4000 liter ”fri luft”
(normalliter)
Eksempel:
Et 2 × 6 liters flaskesett fylles til 300 bar. Hvor
mange normalliter vil dette utgjøre?
Svar:
P1 =
P2 =
V1 =
V2 =

1 bar
200 bar + [(75/100) × 100 bar]
x
12 l

V1 =

Arbeidsformel:

= 3300 l

Dette vil utgjøre 3300 normalliter (”fri luft”).
2.9 dAltonS loV –
loVen om deltrykk
Kroppen vår har et bredt spekter av reaksjoner
på gasser eller gassblandinger under ulike
forhold eller trykk. Daltons lov brukes til å
beregne forandringer i deltrykk (partialtrykk)
mellom den gassen vi puster på overflaten og
den vi puster under trykk.

der:
px = Deltrykk til en gass i en blanding
V% = Volumprosent gass i blandingen
P = Totaltrykket
Enhver gassblanding, for eksempel luft, følger
Daltons lov, det vil si at delgassenes volum til
sammen utgjør hele gassblandingens volum.
Videre har denne gassblandingen et totaltrykk
som er lik summen av enkeltgassenes trykk
(Figur 2.9).

Spesialtilfelle

Hvis trykket i en lukket gassblanding øker,
forandres verken delgassenes mengde eller
prosentvise andel, men delgassenes deltrykk
øker proporsjonalt med totaltrykket.
Dersom vi tilsetter en gitt gassmengde til
en gass i et lukket volum, stiger totaltrykket
tilsvarende den gassmengden vi tilsetter, uten
at deltrykket i den opprinnelige gassen stiger
(under forutsetning at man bruker forskjellige
gasser). Dette har stor betydning ved fremstilling av teknisk pustegass (nitrox).
Vi har tidligere sagt at luft består av 20%
oksygen og 80% nitrogen. Ved havoverflaten
har vi 1 bar, deltrykket til oksygen blir da:
0,2 × 1 bar = 0,2 bar.
Dette skrives som pO2 = 0,2 bar
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Figur 2.9 Daltons lov: Summen av de enkelte gassers deltrykk er lik totaltrykket

Eksempel:
Finn deltrykket til nitrogen i en luftblanding
på 30 meters dyp?
Svar:
pN2 = 0,8 × 4 bar = 3,2 bar
Hvis vi i tillegg regner ut deltrykket for O2,
kan vi se om dette stemmer med formelen.
pO2 = 0,2 × 4 bar = 0,8 bar
Totaltrykk: pO2 + pN2 = 0,8 + 3,2 = 4,0 bar
Vi ser da at summen av de enkelte gassers
trykk er lik totaltrykket.
Dersom vi ønsker å finne det dyp der
oksygenets partialtrykk er lik 1,7 bar i en luftblanding, får vi følgende:

Ved blandingsgassdykking brukes deltrykks(partialtrykks-) formelen til å finne ut hvor
stor volumprosent man ønsker å ha av de forskjellige gassene i pustegassblandingen. Dette
for å ha et gunstig fysiologisk utgangspunkt og/
eller ikke overskride de medisinske grensene
for de forskjellige gassene. Dette står detaljert
forklart i avsnittet om blandingsgassteori.

Konsekvens av Daltons Lov

De fleste gasser vil være giftige eller gi
problemer dersom gassens deltrykk stiger
over bestemte verdier. Dette bestemmer
hvor dypt man kan dykke med en bestemt
pustegassblanding (for eksempel luft), og
hvordan man eventuelt skal blande gassen
for å begrense problemene som kan forårsakes
av en eller flere av delgassene.

1,7 bar =
P=

= 8,5 bar

Dette representerer en dybde på 75 meter. På
75 meter vil altså oksygenets partialtrykk i
denne pustegassen være 1,7 bar, og gi fare for
akutt oksygenforgiftning.
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2.10 HenryS loV – loVen
om oppløSeligHet AV
gASSer i VæSke

Matematisk kan Henrys lov forklares slik:

der:
VG:
VL:
α:
p1:

Volum av oppløst gass
Volum av væsken
Løselighetskoeffisienten (fra tabell)
Partialtrykk til gassen over væsken

Den mengde gass som er oppløst i en væske
avhenger av fire faktorer:
< Gassens trykk over væsken
< Tiden trykket har virket over
< Temperaturen
< Gassens oppløselighetskonstant for den
gjeldende væsken
Oppløseligheten av gassen tar tid og vi sier at
væsken mettes med gass. På samme måte tar
det tid før gassen forsvinner fra væsken når
trykket reduseres. Vi sier at væsken er overmettet når væsken inneholder mer oppløst
gass enn deltrykket av gassen over væsken
skulle tilsi. Overmetningen frigjøres ved hurtig
trykkreduksjon, risting eller oppvarming.
Det er to måter å øke trykket i en beholder:
< Øke temperaturen
< Fylle mer gass på beholderen
Når vi øker gassmengden vil også antall
molekyler øke.
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Hvis denne gassen ligger over en væske vil
dette føre til at det blir presset flere molekyler
ned i væsken. Når en reduserer trykket over
væsken vil dette føre til at molekylene vil gå fra
væsken og over til gassen. Som et eksempel på
dette kan vi bruke en brusflaske.
Det som i dagligtalen omtales
som kullsyre er karbondioksid
(CO2). Denne gassen ligger med
et visst trykk under korken,
slik at CO2 blir presset ned
i væsken. Dette medfører
likevekt mellom antall molekyler i væsken og i gassen
over væsken. Når man så
åpner brusflasken, reduseres
trykket over væsken, og gass
vil strømme ut fra væsken.
Gassen frigjøres som bobler
(Figur 2.10).
Figur 2.10 Frigjøring av gass i væske
illustrert med en brusflaske

2.10.1 metning

En stor prosentandel av kroppen består av
vann. Når en gass kommer i kontakt med
væske vil en viss andel av gassen oppløses i
væsken til likevekt er nådd. Gass kan løses i
vann og fett i kroppen siden dette utgjør en
stor del av kroppsmassen. Jo dypere man går,
desto høyere blir trykket på gassen som pustes
inn. Dermed vil mer gass løses i kroppens
vev. Gasser vil løses ulikt i hurtige og langsomme vev i kroppen. Denne prosessen kalles
metning. Noen gasser er mer løselige enn
andre, og noen væsker er bedre løsemidler enn
andre. Nitrogen, for eksempel, er fem ganger
mer løselig i fett enn i vann. Dette, i tillegg til
forskjeller i blodforsyning til de ulike vev, har
ført til at vevene er gitt ulike halvmetningstider (5-minuttsvev, 10-minuttsvev, 20-, 40-,
75-, osv). Dette danner grunnlaget for dykketabellene.

Figur 2.11 Når trykket i en gass i en væske endrer seg, vil også løseligheten av gassen
endre seg i takt med denne trykkendringen til det innstilles likevekt

Etter en viss tid vil alle vevene i kroppen fullmettes. Dette skjer for eksempel med arbeidsdykkere som driver metningsdykking. Disse
kan oppholde seg under trykk i flere uker, og
må derfor ha en svært langsom dekompresjon.
Ved dykking i Forsvaret er det normalt de
hurtige vevene som fullmettes, og disse
vevene avmettes også nokså raskt. For å unngå
problemer med dette er det utviklet dykketabeller som regulerer tiden vi kan være på et
gitt dyp og for gjentatte dykk. Ved oppstigning
må vi gå langsomt opp (10 m/min) for å skille
ut overskudd av nitrogen. Dersom vi blir for
lenge nede på et gitt dyp, opptar kroppen mer
nitrogen enn den klarer å skille ut. Da må vi
foreta dekompresjonsstopp, det vil si stopp på
grunne dybder (normalt tre–seks meter) for
å skille ut overskudd av nitrogen.
Vi vil dessuten opparbeide et overskudd av
nitrogen i kroppen etter et dykk. Dette fører
til at vi i bare begrenset omfang kan dykke
gjentatte ganger etter hverandre. Ved brudd
på tabellgrensene vil ikke nok nitrogen skilles
ut av kroppen, og vi kan få trykkfallssyke.
I nyere tid er det dessuten utviklet dykkecomputere, som er regnemaskiner basert på de
samme tabellene. En mikroprosessor beregner
nøyaktige tabellverdier som dykkeren må forholde seg til. En dykkecomputer må således
brukes med samme aktsomhet som en vanlig

tabell (for eksempel ta hensyn til dykkeprofil,
kulde, alder, etc.). Dykkecomputere er svært
vanlig i forbindelse med sportsdykking og
teknisk dykking, men er i dag også i bruk
av noen nasjoner i forbindelse med militær
dykking.
2.11 lUFtForBrUk
Vi har lært at et 2 × 10 liters flaskesett fylt til
200 bar inneholder ca 4000 liter. ”fri luft”.
Ut fra dette kan en si at:

Der:
P = Flasketrykket (bar)
V = Flaskevolumet (l)
Dette gjelder for flasketrykk opp til 200 bar.
Ved trykk høyere enn dette må man som sagt
ta hensyn til kompressibilitetsfaktoren. Luftforbruk avhenger av situasjonen, og varierer
fra person til person. Generelt kan man bruke
følgende verdier:
Menneske i fullstendig hvile: ca 8–10 l/min
Utrenet elev i sjøen: ca 50–80 l/min
Trenet elev i sjøen: ca 30–45 l/min
Rutinert apparatdykker: ca 15–20 l/min
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De viktigste faktorene som bestemmer luftforbruket er:
< Aktivitet
< Dybde
< Tid
< Vanntemperatur
< Fysisk form
< Individuelle fysiologiske faktorer
< Dagsform
< Stress/psykisk balanse
Luftforbruket øker proporsjonalt med det omgivende vanntrykk. Det vil si at 20 l/min på
30 meter dyp tilsvarer 80 l/min på overflaten
fordi totaltrykket på 30 meter er fire ganger
større enn på overflaten.

Beregning av luftforbruk

Ved beregning av luftforbruk bruker vi
følgende formel:

du kommer til overflaten har du 50 bar igjen
på flaskesettet ditt. Regn ut luftforbruket ditt.
Svar:
P1: 280 bar
P2: 50 bar
V:
12 l, t = 35 min + 2 min
(oppstigning),
:
PTot 3 bar
Ser vi bort fra kompressibilitetsfaktoren får vi:
(280 - 50) × 12 = 2760

Hvis vi også tar hensyn til kompressibilitetsfaktoren får vi:
[(200-50) + {(280-200) × 0,75}] × 12 = 2520

Beregning av dykketid:

Hvis vi vil vite hvor mye luft vi bruker på en
gitt dybde, må vi i tillegg ta hensyn til dybden
(Ptot). Vi får:

P1:
P2:
V:
t:
PTot:

Flasketrykk før dykket (bar)
Flasketrykket etter dykket (bar)
Flaskevolum (l)
Dykketid (min)
Totaltrykk på gjennomsnittlig dybde
(bar)

Eksempel:
Du har et 2 × 6 liters apparat fylt til 280 bar. Du
dykker til 20 meter med bunntid 35 min. Når

Hvis man snur litt på forrige formel kan vi
finne ut omtrentlig hvor lang tid vi har til
rådighet på en planlagt gjennomsnittlig dybde.
Dette forutsetter at vi kjenner til omtrent hvor
mye luft vi bruker basert på egne erfaringer.

P1:
PR:
V:
LF:
PTot:

Flasketrykk før dykket (bar)
Reserveluft (bar)*
Flaskevolum (l)
Luftforbruk (l/min)
Totaltrykk på snittdybde (bar)

* Reserveluft: Det trykket reserveluftmekanismen
holder tilbake (vanligvis ca 40 bar på 326-apparatet)

Håndbok for Dykking – SUP13(B)

57

Eksempel:
Du skal dykke til 30 meter med et 2 × 6 liters
apparat fylt til 300 bar. Reserven slår inn ved
40 bar. Du har beregnet at du har et luftforbruk
på 25 l/min. Hvor lenge kan du være nede på
denne dybden?
Svar:
P1:
P2:
V:
PTot:
LF:
t:

300 bar
40 bar
12 l
4 bar
25 l/min
x

[(200-40) + {(300-200) × 0,75}] × 12= 2820 l
≈ 28 min
I tillegg må man ta høyde for dekompresjonsstopp og oppstigningstid.
2.12 lyS i VAnn
2.12.1 lysbrytning – refleksjon

Når lyset treffer vannflaten blir mye reflektert,
og bare en liten del av lysstrålene trenger ned
i vannet. Når en lysstråle går fra ett medium
til et annet med større brytningsindeks, for
eksempel fra luft til vann, der vannet har
større brytningsindeks enn luft, vil lyset brytes
mot innfallsloddet. Referert til Figur 2.12 vil
vinkelen β (i vann) være mindre enn vinkelen
< α (i luft).
Ettersom vannspeilet er vannrett, vil innfallsloddet her være loddrett. En lysstråle vil altså
ha en brattere vinkel under vann enn over.
For en observatør på land vil fenomenet gi
inntrykk av det motsatte, for han er vant til
at lyset beveger seg i rett linje. Lysbrytningen
vil gi inntrykk av at en gjenstand ”løftes” opp
under vann.
En dykker som befinner seg like under overflaten, og ser på skrå oppover, vil observere at
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Figur 2.12 Lysbrytning mellom lys og vann

ved en viss vinkel (49° på vannflaten) brytes
lyset slik at det er som å se et speil. Det er lyset
som reflekteres tilbake. Dette fenomenet kalles
for totalrefleksjon.
Når man bruker dykkermaske, vil lyset gå fra
vann til luft, og dermed brytes fra innfallsloddet, som står vinkelrett på glassflaten.
Dykkeren vil dermed oppleve at ting ser større
ut, og virker nærmere enn de i virkeligheten er.
Dette kan virke forvirrende, da det er vanskelig
å bestemme avstanden til, eller størrelse på,
et objekt.
I tillegg vil det område man kan se gjennom
maska med (synsvinkelen) innsnevre seg
under vann. Dette gjør at synsvinkelen under
vann blir mindre enn den man har gjennom
maska på land. Den “kjempestore” krabben
du fanget er ikke så stor når du kommer opp
og viser den til de andre. Forholdet mellom
virkelig avstand og tilsynelatende avstand, og
mellom størrelser vil være 4:3, som tilsvarer
forholdet mellom brytningsindeksene i luft
og i vann (Figur 2.13).
Eksempel:
En gjenstand som ligger fire meter unna vil
se ut som om den har en avstand på tre meter.

Forholdet mellom virkelig størrelse og synlig
størrelse vil være 3:4.
For å øke synsvinkelen under vann er mange
masker utstyrt med sideglass, som er plassert
på siden av maska og i en vinkel med hovedglasset. Selv om dette gir en form for ”dobbeltsyn”, som for enkelte kan virke sjenerende, gir
denne type maske godt utsyn til siden. Man
ser også lett bakover, uten å måtte snu seg.
2.12.2 Farger i vann

Figur 2.13 En fisk under vann vil se større og
nærmere ut enn i virkeligheten på grunn av lysbrytning
mellom luft og vann gjennom maskeglasset.

Det er som nevnt bare noen av solstrålene
som trenger ned i vannet. Dersom det er
mye bølger på overflaten, eller sola står lavt
på himmelen, vil enda mindre lys trenge
igjennom. Jo dypere man går, dess mørkere
blir det. På 15 meters dyp er lyset i våre farvann bare ca. en åttendedel av hva det er
på overflaten. Under gode forhold kan det
fremdeles være litt lys igjen på 70–90 meters
dyp. På ca. 300 meter er det konstant mørkt.
Grunnene til at lyset blir svakere er mange.
Mye av lyset reflekteres i overflaten. Plankton
og forurensning reflekterer og sprer lyset nede
i vannet. Ferskvann har en mye større evne til

Figur 2.14 Fargespekteret under vann.
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og absorbere lys enn sjøvann. Gode lysforhold
er vanskelig å få, selv ved bruk av lykt.

Fargespekteret

Hvitt lys består av alle farger: Rødt, orange,
gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Disse
fargene kalles for Newtons sju farger.
Når lyset trenger ned i vannet, vil fargene
filtreres bort forskjellig. I våre farvann forsvinner fargene som forklart i Figur 2.14.
Dette medfører at dypere enn ca. ti meter forsvinner all rødfargen. Videre nedover vil alt
vi ser virke blått, for deretter å gå over i grønt.
Tilstrekkelig dypt vil alt fortone seg grått. Skal
vi ha fram igjen fargene må vi ha med kunstig
lys. Bruk av lykt, selv midt på dagen, på dybder
dypere enn ti meter vil gi en fin opplevelse. Det
er utrolig hvor mange fine farger det egentlig er,
selv om det ser grønt og trist ut. Ønsker man å
fotografere, bør blitz brukes selv på moderate
dyp. I sterkt forurenset vann blir fiolett, rødt
og blått absorbert raskt, mens det gule lyset
trenger lengst ned. I meget klart vann (for
eksempel Middelhavet og Rødehavet) blir rødt,
orange og gult filtrert bort først, mens fiolett,
indigo og blått trenger lengst ned.

2.13 lyd i VAnn
I luft har lyden en hastighet på ca 343 m/sek
som tilsvarer 1235 km/t. I vann er lydhastigheten ca. 1531 m/sek som tilsvarer 5512 km/t.
Lyd i vann beveger seg altså 4,5 ganger raskere
enn i luft (Figur 2.15).
I tillegg svekker lyden seg mindre i vann enn
i luft. Dette betyr at lyd (særlig de lave frekvensene) kan bevege seg over store avstander
under vann. De høye frekvensene svekkes
imidlertid mye raskere, slik at den hvinende
lyden fra en båt med påhengsmotor ofte ikke
høres før den er like ved eller rett over. Det kan
være meget vanskelig eller umulig å retningsbestemme lyd under vann. Dette skyldes at
det menneskelige hørselssystem (ørene og
hørselsapparatet) er laget for å oppfatte lyd på
land. Som følge av ørets fasong og plassering
på hodet vil de to ørene normalt oppfatte litt
forskjellig lydbilder, avhengig av hvordan
hodet er plassert i forhold til lydkilden. Over
millioner av år har den menneskelige hjerne
lært seg til å tolke denne lille forskjellen. Under
vann er mennesket uvant med å tolke lyder.
Samtidig går lydbølgene stort sett uhindret
gjennom hodet, det vil si de to lydbildene som
ørene oppfatter er svært like. Resultatet er at
det er omtrent umulig å retningsbestemme en
lydkilde under vann bare ved hjelp av hørselen.

Figur 2.15 Lyd under vann er ca fire ganger raskere enn på overflaten.
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2.14 BlAndingSgASSFySikk
2.14.1 innledning

For å kunne forstå de fysiske lover som gjør
seg gjeldende i blandingsgassdykking er det
nødvendig å ha kjennskap til de fysiske lovene
som er aktuelle for dykking. Alle dykkere
kjenner til disse lovene, siden de er en del
av all grunnutdannelse innen dykking. Ved
dykking med luft er det sjelden behov for å
benytte seg av formlene i praksis. Derfor vil de
fleste glemme formlene, og kun ta hensyn til
de begrensninger for dykking som er forklart i
dykkefysikken ut fra formlene. Som eksempler
kan nevnes at flaskene blir varme når de fylles,
at vi må fylle luft i tørrdrakten under nedstigning, og at vi ikke må holde pusten under
oppstigning. Alt dette er elementært for en
dykker, og siden det ikke er annet enn luft på
flaskene blir selve formlene uinteressante ved
gjennomføring av den praktiske dykkingen.
For dykking med andre gasser enn luft som
pustegass er ikke dette nok. Det er flere
momenter ved dykking med blandingsgass
som har direkte innvirkning på sikkerheten
til dykkeren, blant annet med tanke på dekompresjon, tabellverk og innvirkningene til
de forskjellige gassene i en blanding.
Blandingsgassfysikken skal forklare hvorfor
de tekniske og fysiologiske begrensningene
oppstår, og hvordan vi ved hjelp av denne
kunnskapen skal kunne planlegge og gjennomføre dykking på en sikker og forsvarlig måte.
2.14.2 nitroxdykking

Nitrox er en gassblanding bestående av
oksygen og nitrogen hvor blandingsforholdet
er et annet enn det som er for luft. Betegnelsen
nitrox benyttes altså når oksygeninnholdet i
blandingen er større eller mindre enn 21%.
Nitrox har vært benyttet i mange tiår av
militære, kommersielle og vitenskapelige
instanser. Dette kapittel vil kun omhandle
nitrox med høyere oksygeninnhold enn 21%.

Forsvaret har per i dag tre standard nitroxblandinger til bruk i halvlukkede blandingsgassapparater. Disse blandingene er også
standard innen NATO:
B-blanding = 60% O2/40% N2
C-blanding = 40% O2/60% N2
D-blanding = 32,5% O2/67,5% N2
I tillegg finnes det to andre standard nitroxblandinger som i hovedsak benyttes innenfor
sivil dykking internasjonalt. Dette er NOAA*
I og II.
NOAA I
NOAA II

= 32% O2/68% N2
= 36% O2/64% N2

Legg merke til at vi angir oksygenfraksjonen
først, deretter nitrogen (f.eks. Nitrox:
30% O2/70% N2). Det er vanlig å forenkle
beskrivelsen av nitroxblandinger ytterligere
ved kun å angi oksygenfraksjonen. Nitrox 30
er altså en blanding som består av 30% O2 og
70% N2.
Ved å øke oksygeninnholdet og tilsvarende
senke nitrogeninnholdet i en gassblanding,
oppnår man fordeler med tanke på bunntid og
dekompresjon. Den store fordelen med nitrox
skyldes det lave nitrogeninnholdet. Som kjent
er det partialtrykket av inertgassene som er
styrende for hvor mye inertgass som absorberes i blod, celler og vev. Derfor vil et dykk
med nitrox med høy oksygenprosent redusere
behovet for dekompresjonstid i forhold til
et tilsvarende dykk med luft som pustegass.
Alternativt kan et nitroxdykk gjennomføres
ved å bruke vanlige lufttabeller som om pustegassen under dykket var luft. Dette vil kunne
redusere risikoen for trykkfallssyke, men
ikke gi forlenget bunntid. I dette avsnittet
vil gassberegningene i sin helhet bli regnet
som for dykking med åpent system for å lette
forståelsen. Beregninger for halvlukkede
apparater omhandles i et kompendium,
* National Oceanic and Atmospheric Administration
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spesielt for Sjøforsvarets blandingsgassapparater.

Ekvivalent luftdybde (ELD)

For å kunne bruke lufttabeller ved nitroxdykking og samtidig benytte oss av fordelene
med nitrox, må vi finne den ekvivalente
luftdybde (ELD).
ELD: Den dybde hvor partialtrykket av N2 i
en nitroxblanding vil være den samme som
partialtrykket av N2 i en luftblanding.
Hvis man dykker med mer enn 21% oksygen
i en nitroxblanding, vil det være mindre
nitrogen i gassblandingen enn det er i luft.
ELD vil derfor bli grunnere enn den faktiske
dykkedybden.

D = dykkedybde i meter
Eksempel:
Du skal dykke med Nitrox 40 (40% O2/60%
N2) til 18 meter. Vi regner her med at det
dykkes på åpent system. Hva blir ELD?
Svar:

ELD = 21,27 -10
ELD = 11,27 ≈ 12 meter
Når vi finner ELD matematisk eller i tabell,
må vi alltid huske på å runde av til nærmeste
dypere tabelldybde. Vi må her gå inn i
dykketabellen på tolv meter for å ta ut bunntid
og N2-gruppe.
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Et dykk til 18 meter på luft vil gi maksimalt 60
minutters dykketid før dekompresjonsstopp
må gjennomføres.
Det samme dykket på 40/60 blanding gir 135
minutters bunntid uten dekompresjonsstopp.
Altså over dobbelt så lang bunntid som ved
et luftdykk.
eld RUNDeS ALLTID AV
TIL NæRMeSTe DyPeRe
TABeLLDyBDe

Maksimal sikker dybde (MSD)

Ved dykking med luft som pustegass vil det
normalt være nitrogenet som setter begrensningene for hvor dypt det er forsvarlig å dykke.
Fra 30 meters dyp vil symptomer på dybderus
vanligvis føles, og disse symptomene vil forsterkes kraftig med økende dybde. Oksygenets
partialtrykk i luftblandingen vil også sette
begrensninger, ettersom partialtrykket øker
med dybden. De fysiologiske grenseverdier
for oksygen regnes fra partialtrykkene 0,16
til 2,0 bar. Luft inneholder 21% oksygen. Den
maksimale sikre dybde for luft som pustegass blir da (sett bort ifra narkoseeffekten av
nitrogen):

det vil si:

Eksempelet viser at dybdebegrensningen til en
luftblanding ut fra oksygenets partialtrykk blir
svært dyp, og en dykker vil normalt stoppes av
nitrogennarkose tidligere enn av hyperoksi*.
Ved dykking med rent oksygen settes en
maksimal sikker dybde på normalt 1,7 bar.
I blandingsgassapparater tillater Forsvaret et
maksimalt pO2 på 2,0 bar i gassblandingen
som tilføres pustesekken. Grunnen til at man
tillater et høyere tilført pO2 i Nitrox blandingsgassystemer sammenliknet med lukkede
systemer (O2-apparater) er at konstruksjonen
av blandingsgassapparatene i praksis reduserer
oksygenfraksjonen i pustesekken. Medisinsk er
grenseverdien for akutt oksygenforgiftning ca
1,7 bar. Ved luftdykking innenfor Sjøforsvarets
bestemmelser vil ikke oksygenet i blandingen
medføre noe praktisk problem.
Ved nitroxdykking hvor oksygenprosenten ofte
er vesentlig høyere enn i luft, vil gassblandingene ha sine operative dybdebegrensninger
kun ut fra partialtrykket til oksygen. Derfor
er det viktig at dykkeren kjenner de aktuelle
nitroxblandingers begrensninger med tanke
på den maksimale sikre dybde, og overholder
disse dybdebegrensningene.
For å kunne regne ut MSD for en nitroxblanding er det nødvendig å kombinere formel
for partialtrykk av O2 og formel for absolutt
trykk for dykkedybden i bar.
Formel for absolutt trykk (P = bar) for dykkedybden (D = meter):

Formel for partialtrykk (pO2) omskrevet til
uttrykk for P, når oksygenfraksjonen (FO2%)
er kjent:
P = 9,52 bar
Maksimal sikker dybde er 85,2 meter.
* Oksygenpartialtrykk større enn 2,0 bar
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Ved å omforme formel for partialtrykk til et
uttrykk for absolutt trykk kan vi sette formlene
for absolutt trykk på dykkedybden (P) lik
hverandre:

= antall prosent av alternativ 1. Eks. 40% O2
gir en FO2 på 0,4).

Vi ønsker å finne D, som her vil bli MSD, og
omskriver formlene til et uttrykk for D:
mSd RUNDeS ALLTID
AV TIL NæRMeSTe
GRUNNeRe DyBDe

Eksempel:
Vi tar for oss samme gassblanding som ble
brukt i eksempelet for ELD, og finner MSD
for en 40/60 blanding (åpent system):

Formlene og beregningene av Ekvivalent
Luftdybde og Maksimal Sikker Dybde viser
at dykking med nitrox krever vesentlig mer
planlegging og kunnskap omkring gassteori
og tabellbruk enn ved luftdykking. Ved nitroxdykking vil det stort sett alltid finnes aktuelle
ELD-tabeller tilgjengelig. For Sjøforsvaret er
det utviklet ELD-tabeller for dykking med
halvlukkede blandingsgassapparater. I denne
sammenheng er det svært viktig at ELDtabeller for åpent og halvlukket system ikke
forveksles. Disse tabellene må ikke benyttes
om hverandre siden beregningene av ELD
er forskjellig for åpent og halvlukket apparat.

MSD = 40 meter

Eksempel:
Vi ønsker å bestemme blandingsforholdet i
en Nitrox-gass som gir et oksygenpartialtrykk
lik 1,4 bar på 40 meters dyp (MOD = 40 m)

(pO2 på 1,7 gir 1700 over brøkstreken)

Vi må altså bruke “Nitrox 28”, dvs med 28%
oksygeninnhold. Denne gassen vil dermed
inneholde 72% N2. Ved dykking til 30 meter
kan vi nå bestemme den ekvivalente luft dybde,
ELD30:

Vi setter nå inn de kjente verdiene i formelen:
D= MSD
pO2 = 2,0 bar (største tillatte verdi)

Formelen for maksimal sikker dybde kan
også uttrykkes på en annen måte, og da ut
fra oksygenfraksjonen i blandingen (FO2
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Med andre ord: Ved å bruke denne pustegassen
vil vi få en nitrogenmetning tilsvarende den vi

ville hatt om vi bare dykket til 27 m. Det finnes
spesielle tabeller der ELD er ferdig utregnet
for en rekke nitroxblandinger. Likeledes
kan moderne dykkecomputere nå vanligvis
programmeres for dykking med nitrox.
I forbindelse med at det ved nitroxdykking
pustes gass med en forhøyet oksygenprosent, er
det en del faktorer vedrørende selve oksygenet
i blandingen som vil være av interesse. Dette
er oksygenets effekt under trykk med tanke
på langvarig eksponering, og den fysiologiske
innvirkning oksygenet har på kroppen. I tillegg kommer den akkumulerende effekt av
oksygen under trykk over tid med tanke på
innvirkningen det har på sentralnervesystemet.
2.14.3 Helioxdykking

Heliox har som nevnt tidligere blitt benyttet
i mange år, både av kommersielle og militære dykkere. Helium er en inertgass som har
lav tetthet, noe som gjør heliox godt egnet
som pustemedium på store dyp. Heliox benyttes av militære dykkere i halvlukkede og
hel-lukkede apparater, men sjeldent på åpent

system. Helium er en svært kostbar gass, og
helioxdykking med SCUBA-utstyr er mest
kostnadseffektivt når det dykkes med rebreathere. Når heliox benyttes i rebreathere vil
apparatet inneholde en flaske helium/heliox og
en flaske oksygen. Gassene blandes i apparatet
under dykking, enten ved trykkstyrt variabel
flow, eller ved at gasstilførsel styres elektronisk. Ved dykking med helioxrebreathere
vil man derfor ikke ha en fast gassblanding i
apparatet, men en gassblanding som er styrt
ut fra partialtrykket til oksygen. Det valgte
partialtrykk vil normalt ligge mellom 0,7 og
1,4 bar, og overvåkes og styres elektronisk av
oksygensensorer, vanligvis tre.
Helium gir ikke den narkoseeffekt som nitrogen, men ved dykking dypere enn 150 meter
er det en viss fare for utslag av såkalt HTNS*.
Siden helium har så lav tetthet i forhold til
nitrogen, vil gassen være lettpustet selv på
store dyp. Når gasstettheten øker med økende
* Høytrykks-nervesyndrom
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dybde, vil ventilkapasiteten (MVV*) synke.
Ved dykking med luft på ca. 30 meter vil
MVV være halvparten av overflateverdien.
For å oppnå samme reduksjon i MVV ved
helioxdykking må dykkedybden økes til
nærmere 300 meter.
Helium leder varme vekk fra kroppen omtrent
seks ganger raskere enn luft på grunn av den
lave tettheten, og vil derfor være dårlig egnet
som draktgass. Varmetap via respirasjon av
heliox vil øke med økende dybde, men vil
normalt ikke være noe problem ved SCUBA
dykking med heliox ned mot 100 meter, siden
dykkerutstyret og dekompresjonen sterkt vil
begrense bunntiden.
Et annet problem med heliox er at helium i
gassblandingen forårsaker taleforvrengning.
Den nøyaktige årsaken til denne taleforvrengningen er ikke kjent, men forvrengningen
øker med dybden. Talekommunikasjon med
dykkeren blir nærmest uforståelig ved dykking
dypere enn 60–70 meter, men taleomformere
kan benyttes for å gjøre dykkerens tale forståelig.
Heliox vil gi lengre dekompresjonstid enn
luft og nitrox innenfor rammene av SCUBAdykking. Dette skyldes at kroppens blod, celler
og vev blir mettet raskere med helium enn med
nitrogen. Avgassingshastigheten fra kroppen
vil også skje raskere med helium enn med
nitrogen. Forholdet her mellom opptak og
avgassing av henholdsvis helium og nitrogen
medfører at ved bunntider over to timer vil
dekompresjonstiden bli kortere med heliox.
Bunntider over to timer forekommer svært
sjelden ved militær dykking.
Sett opp mot heliums taleforvrengning og pris,
er likevel heliox den foretrukne pustegass ved
dykking hvor luft vil gi problemer på grunn
av nitrogennarkose.
* Maksimal Voluntær Ventilasjon = Det maksimale
gassvolum som kan pustes ved frivillig innsats. MVV
måles i l/min.
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2.14.4 trimixdykking

Trimix er en gassblanding som stundom blir
benyttet innenfor metningsdykking. Eksperimenter er også blitt foretatt for å undersøke
om tilførsel av nitrogen i en helioxblanding
vil redusere farene og symptomene på HTNS.
Divergerende forskningsresultater fra tester
i flere land, gjør at det ikke er noen endelig
enighet om trimix er å foretrekke fremfor
heliox ved dyp metningsdykking.
Trimix benyttes ikke per i dag i Sjøforsvaret,
hverken på åpent system eller i rebreathere. Det
franske Forsvaret benytter trimix i blandingsgassapparater ved dyp SCUBA-dykking, på
grunn av redusert dekompresjonstid forhold
til dykking med heliox.
Trimix har derimot blitt en populær pustegass
blant enkelte fritidsdykkere ved dykking ned
mot, og dypere enn 100 meter. Trimix kan
benyttes på åpent, halvlukket og hellukket
dykkerutstyr, men siden trimix kun er en
aktuell gass ved dypere dykking vil et åpent
system være lite kostnadseffektivt. Brukes trimix i rebreathere vil gassen som ved heliox
være delt. En flaske vil da inneholde rent oksygen, og den andre vil inneholde en blanding
av trimix.
Trimix vil innenfor rammene av SCUBAdykking gi kortere dekompresjon enn heliox,
på grunn av nitrogeninnholdet, men lengre
dekompresjon enn luft, på grunn av heliuminnholdet. Det er foreløpig ikke utarbeidet
kvalitetssikrede dykketabeller for bruk av
trimix i rebreathere, men NOAA har tilvirket
to standard trimixblandinger beregnet for
åpent system.
To viktige faktorer ved trimixdykking er at
gassblandingen vil ha begrensninger med
tanke på partialtrykkene av oksygen og nitrogen. Oksygen gir begrensninger med tanke
på hypoksi og hyperoksi, og nitrogen med
tanke på nitrogennarkose. En trimixblanding,
som skal ha et oksygeninnhold som det er

sikkert å puste på 100 meter, vil ha et O2innhold som er så lavt at blandingen vil være
hypoksisk ved overflatetrykk. Vi husker fra
beregningene av MSD med luft at maksimal
sikker dybde med 21% oksygen var 85,2 meter
ved pO2 på 2,0 bar. For å klargjøre dette kan
man beregne en trimixblanding ut fra ønsket
oksygenpartialtrykk, og ønsket ELD.
Eksempel:
Vi skal lage en trimixblanding for et dykk til
100 meter (åpent system for eksempelets skyld).
Partialtrykket av oksygen skal være maksimalt
1,6 bar på 100 meter. I tillegg ønsker vi en ELD
tilsvarende et luftdykk til 35 meter, for å ha
lite nitrogennarkose.
Vi må først finne O2% i blandingen hvor pO2
skal være 1,6 bar på 100 meter:

O2 = 14,55%
Deretter må vi finne N2% i blandingen, som
skal gi oss en ELD på 35 meter:

Vi har nå funnet O2% og N2% i blandingen.
For å finne heliuminnholdet gjør vi følgende:
He% = 100 - O2% - N2%
He% = 100 - 14,55 - 32,36
He% = 53,09
Vi ser nå at trimixblandingen skal bestå av:
O2 = 14,55%
N2 = 32,36%
He = 53,09%
Vi ser at denne blandingen er hypoksisk
ved overflatetrykk, og ikke under noen
omstendighet må dykkes med fra overflaten.
Det kommer klart frem i dette eksempelet at
trimixdykking krever flere blandinger. Her
må det i tillegg dykkes med en normoksisk*
blanding fra overflaten, for deretter å bytte til
en trimixblanding for en trygg dybde. Dette
problemet vil ikke oppstå med en rebreather
konstruert for dyp dykking, siden gassblandingen hele tiden under dykkefasen vil
forandres ut fra et fast innstilt oksygenpartialtrykk, også kalt setpoint.

pN2 på 35 meter med luft er:

Vi kan se i eksempelet at en trimixblanding
for åpent system vil ha en minimum sikker
dybde og en maksimum sikker dybde, som
må beregnes. I tillegg er dette en egendefinert
blanding som det ikke finnes dykketabell for.
En slik tabell må utformes fra PC-programvare for dekompresjonsbehandling.

pN2 = 3,56 bar

2.14.5 oksygendykking

Vi må deretter finne ut hva N2% i blandingen
er med et pN2 på 3,56 på 100 meter:

Rent oksygen i dykkesammenheng benyttes i
hel-lukkede oksygenapparater, og som pustegass ved dekompresjonsstopp fra ni meter
og grunnere. Dykking med 100% oksygen
kan i Sjøforsvaret gjennomføres med våre
oksygensvømmerapparater, som er et apparat
beregnet for enten nitrox ned til 24 meter
eller 100% O2 med maks dybde (i fredstid)

* Pustegass med pO2 på 0,21 bar
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til syv meter (med noen apparater kan man
med en velgerventil skifte mellom nitrox og
oksygen under vann).
Defence and Civil Institute of Environmental
Medicine (DCIEM) i Canada, har utarbeidet
dykketabeller for oksygendekompresjon fra
nimeters-stoppet. Dekompresjonstiden kan,
i forhold til dekompresjon med luft, forkortes med 35–40% ved bruk av oksygen fra
nimeters-stoppet. Partialtrykket av oksygen på
ni meter er 1,9 bar, og siden vi vet at dette er i
grenseområdet for vår fysiologiske toleranse,
trenger denne prosedyren nærmere forklaring.
Det er flere faktorer som har innvirkning
på når akutt oksygenforgiftning normalt vil
inntreffe. Noen av de viktigste faktorene er
oksygenets- og karbondioksidets partialtrykk
(pO2 og pCO2) og eksponeringstid. Vi kan tåle
et forhøyet pO2 over en kort periode, men
siden grenseverdiene er høyst individuelle og
forskjellige fra dag til dag, er det ikke mulig å
lage en 100% sikker tabell for pO2 eksponering
over tid. Tabeller som gir en rimelig grad av
sikkerhet er utviklet av US Navy for oksygenapparater (ny i 1991).
Ved arbeid produserer kroppen CO2, og
jo mer vi arbeider, jo mer CO2 produserer
vi. Høy pCO2 i blodet øker risikoen for
oksygenkrampe. Dette viser oss at en dykker
som svømmer hardt med 100 % O2, og
har et høyt O2-forbruk og en høy CO2produksjon, ikke vil tåle et like høyt pO2 som
en dykker som ligger rolig på dekompresjon
og puster den samme gassen. Derfor kan en
dykker puste rent oksygen på 9 meter under
dekompresjonen, men den samme dykkeren
kan ikke legge ut på hard svømming på samme
dyp uten kun for en kort periode. Tid for
eksponering av høyt pO2 er en viktig faktor
med tanke på akutt oksygenforgiftning. Faren
for akutt forgiftning øker over tid, hvilket betyr
at en dykker kan oppholde seg lenger tid under
et lavt pO2 enn ved et høyere pO2.
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2.14.6 gassblanding

Produksjonen av de forskjellige pustegasser
kan gjennomføres på flere forskjellige måter.
Denne produksjonen er avhengig av tilgjengelig utstyr for blanding, kunnskap til
det personell som skal behandle gassene og
hvilken grad av militær og sivil logistikkstøtte som er tilgjengelig. Vanlig prosedyre i
Sjøforsvaret er å få pustegassen levert ferdig
blandet fra sivile gassleverandører. Det finnes
derimot flere metoder for å blande egne pustegasser ved de lokale avdelinger. Under følger
de forskjelige blandingsmetoder:

Partialtrykksblanding

Dette er den enkleste metoden for å blande
gasser, og også den som er mest vanlig blant
fritidsdykkere. Metoden krever lite utstyr,
og er godt egnet for feltmessig blanding på
dykkestedet. Gassene blandes under høytrykk
ut fra ønsket partialtrykk av gassene i den
ferdige blandingen. Metoden følger altså
Daltons lov om partialtrykk.
For å kalkulere partialtrykk i en gassblanding
må man ta hensyn til kompressibiliteten til
den enkelte gass. Den ideelle metoden følger
formelen slavisk, mens den reelle tar hensyn
til kompressibiliteten og justerer for dette ved
blandingen. Gasskompressibiliteten medfører at dersom en flaske fylles til 100 bar
med oksygen, og 100 bar med nitrogen, vil
oksygeninnholdet i blandingen bli større enn
50%. Gasskompressibilitet er omtalt nærmere
tidligere i kapittelet.
Partialtrykksblanding ved bruk av ideelle gasslover baserer seg til dels på erfaring med tanke
på sluttresultatet og den endelige gassanalyse.
Erfaringsmessig kan det være aktuelt å regne
ut gassforholdene, for deretter å redusere
mengden oksygen som skal fylles på flaskene
med 10%.
Blanding av gasser kan være aktuelt i situasjoner hvor graden av logistikkstøtte kan være

usikker, og leveranse av for eksempel en nitrox
D-blanding ikke kan leveres.
Under følger en del eksempler på nitroxproduksjon ved bruk av partialtrykksblanding
som metode.
Eksempel 1
Vi mangler D-blanding for å gjennomføre et
dykk med et blandingsgassapparat til 50 meter.
Vi har tilgjengelig omfyllepumpe luft, oksygen,
B- og C-blanding. Vi gjør følgende:
Lage D-blanding med luft og Oksygen:

der V er et uttrykk for oksygenprosent.
Vi ønsker nå å lage en C-blanding fylt til
200 bar. Vi har blandingene 60/40 og 32,5/67,5.
Dette gir oss følgende verdier:
P3 = 200 bar (ønsket trykk)
%V3 = 40% (ønsket blanding)
%V1 = 32,5% (tilgjengelig blanding)
%V2 = 60% (tilgjengelig blanding)
Vi setter verdiene inn i formelen og får:

P2 = 54,55 bar
O2 tilført = 29,11 bar
Vi må fylle flasken til 29,11 bar med oksygen,
og toppe med luft for å lage en D-blanding
Eksempel 2
Vi skal nå lage en C-blanding ved å blande B,
og D-blanding:
Først må vi lage en formel som uttrykker det
vi ønsker. Vi vet at trykk i gass 1 (P1 × %V1)
pluss trykk i gass 2 (P2 × %V2) er lik trykk i
gass 3 (P3 × % V3).
Vi må finne formelen uttrykt ved P2 (eventuelt
P1) Denne formelen blir da som følger:

Vi ser at vi må fylle flaskene til 54,55 bar med
B-blanding, og deretter toppe med D-blanding
(200 - 54,55 = 145,55 bar).
Eksempel 3
Vi har kommet opp fra et dykk med D-blanding
og har 90 bar igjen. Vi ønsker å gjennomføre et
dykk med en B-blanding senere. Vi må derfor
lage B-blandingen av oksygen og restene fra
D-blandingen som er igjen på flaskene. Vi har
følgende verdier og formler tilgjengelig:
F1 O2 =
P1 =
F2 O2 =
P2 =

O2 fraksjon i gammel blanding
Trykk i gammel blanding (bar)
O2 fraksjon i ønsket blanding
Trykk i ønsket blanding

Vi må løse tre formler i denne oppgaven:
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Flowblanding

Flowblanding er en svært nøyaktig metode å
blande gasser på. De enkelte gasser reguleres
til samme trykk og temperatur og passerer
gjennom nøyaktige doseringsventiler. Den
ferdige gassblandingen analyseres fortløpende,
og doseringsventilene justeres hvis oksygenprosenten avviker fra de på forhånd fastsatte
verdiene.

Volumblanding
For å løse oppgaven setter vi verdiene inn i
formlene:

Justert FO2 = 0,825

Nitrogenrenset luftblanding

Luft tilført = 200 – 90 – 85,63

Dette er en gassblandingsmetode hvor nitrogenet i luft separeres etter en innstilt mengde
gjennom en spesiell membran. Blandingen
blir da mer oksygenrik. Selve nitrogenseparasjonen skjer under lavtrykk, og etter
de nødvendige gassanalyser blir den ferdige
gassblandingen kompremert til ønsket trykk.

Luft tilført = 24,37 bar

Vektblanding

O2 tilført = 85,63 bar

Vi må fylle 85,63 bar oksygen på restene av
D-blandingen, og deretter toppe med 24,37 bar
luft.
Ved partialtrykksblanding er det viktig at
blandingen ikke skjer for raskt på flaskene.
Blandingen bør foregå slik at temperaturstigningen blir lavest mulig. Oksygen bør tilføres med en flow som er lavere enn 5 bar
per minutt. Luft tilføres deretter med en flow
lavere enn 7 bar per minutt. Siste del av lufttilførsel skjer hurtig inntil 80% av ønsket totaltrykk er oppnådd. Flaskene skal deretter stå
i fire–seks timer for å stabiliseres og avkjøles.
Gassen skal deretter alltid analyseres. Flaskene
toppes med luft om nødvendig for korrigering
av O2-prosent; deretter analyseres gassen igjen,
og flaskene merkes korrekt.
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Denne metode krever nøyaktige, temperaturkompenserte måleinstrumenter for å måle
gassenes volum. Gassene blandes under atmosfæretrykk i store sekker eller trykkammer. Når
blandingen er ferdig, kompremeres den til
ønsket trykk.
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Blanding av gasser etter deres egenvekt krever
svært nøyaktige måleinstrumenter. Prosentandelen av de forskjellige gassene i den endelige blandingen bestemmes, og ut fra dette
beregner man hvor mye den enkelte gassandel
veier. Gassene vektkontrolleres, og blir deretter
blandet sammen til ønsket resultat.
2.14.7 Behandling av oksygen

Oksygen i seg selv er ikke en brennbar gass,
men gassen gir liv til gnist og ild. Brennbart materiale kan derfor brenne med en
eksplosjonsartet effekt i oksygenrike miljøer.
Oksygen under høytrykk kan i tillegg reagere
eksplosivt i kombinasjon med hydrokarboner, som for eksempel olje og fett. Derfor
må lokaler med trykkluftflasker som inneholder oksygenrike gasser være renset for

hydrokarboner. Personell som oppholder seg i
disse lokalene må ikke ha hydrokarbonbaserte
smøremidler på hverken klær eller hender.
Generelt skal gasser som inneholder mer enn
25% oksygen behandles som rent oksygen.
Følgende internasjonale begreper for grad av
utstyrs oksygenrenhet benyttes:
Oksygenrent (Oxygen Clean):
Utstyr eller komponenter som for eksempel
flasker og O-ringer som har blitt renset for
hydrokarboner og andre forurensninger for
å kunne benyttes med 100% oksygen.
Oksygenkompatibelt (Oxygen Compatible):
Utstyr eller utstyrskomponenter som for
eksempel flasker, O-ringer etc som er laget
av et materiale som er godkjent for bruk av
100% oksygen.
Oksygensertifisert (Oxygen Service Rated):
Utstyr eller utstyrskomponenter som er både
oksygenrent og oksygenkompatibelt. Utstyret
betraktes da som klargjort og godkjent for
bruk av opptil 100% oksygen under høytrykk.
Alt dykkerutstyr som benytter oksygenrike
gasser under høytrykk må altså være oksygensertifisert (oxygen service rated). Dette gjelder
alle komponentene i utstyret; pusteventiler,
O-ringer, slanger, flasker etc.
Alle smøremidler som benyttes på apparater
inneholdende oksygenrike gasser skal være
godkjent og sertifisert for slikt bruk.
For sikkerheten om bord på Sjøforsvarets
fartøyer er det viktig at besetning og brukere
av høytrykksoksygen ivaretar eksisterende
retningslinjer for slik behandling. Det er ikke
mangel på hydrokarbonbaserte smøremidler
om bord på fartøyene, og siden fartøyer som
har trykkammer og blandingsgassutstyr om
bord i liten grad kan unnvære slike smøremidler, er det viktig at alle om bord kjenner

Håndbok for Dykking – SUP13(B)

71

til faremomentene omkring høytrykksoksygen
og hvor flaskene er lagret.
2.14.8 Valg av draktgass

En dykkers grad av varmetap under dykking
skjer som en kombinasjon av flere faktorer.
Faktorene som har innvirkning er vanntemperatur, undertøy, type pusteutstyr, drakttykkelse, draktgassens varmeledningsevne og
eksponeringstid under vann. I tillegg kommer
dykkerens egen energiproduksjon under selve
dykket, som vil styres av blant annet dykkerens
arbeid og graden av energi i dykkerens kosthold i tiden før dykket.
Reduksjon av varmetap kan gjennomføres ved
å tilpasse flere av disse momentene. Bruk av
korrekt undertøy, for eksempel et fuktighetstransporterende lag under vams, medfører
en betraktelig forbedring med tanke på
varmetap. En økning av undertøystykkelse
vil redusere varmetapet, men også redusere
bevegeligheten under dykket og øke oppdriften slik at flere blyvekter må benyttes. Økt
oppdrift og redusert bevegelighet vil redusere
dykkerens grad av kontroll under dykket, noe
som er lite ønskelig ved dykkeroperasjoner
hvor all oppmerksomhet må rettes mot selve
oppdragsløsningen. For å unngå redusert
bevegelse som tykke lag av undertøy gir, kan
et alternativ være å benytte en annen draktgass enn luft. For å få ønsket effekt ved valg av
annen draktgass, må gassen ha mindre termisk
ledningsevne enn luft.
Varmeledningsevnen vil øke med gassens
spesifikke varmekapasitet (et mål for hvor
mye varme en viss andel masse kan lagre),
og minke med kvadratroten av massen.
Den spesifikke varmekapasitet til en gass
bestemmes av gassmolekylets kompleksitet.
Dess mer kompleks, dess mer energi kan det
lagre gjennom bevegelse, rotasjon og vibrasjon,
med dertil større spesifikk varmekapasitet.
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En godt egnet draktgass bør derfor ha lav
spesifikk varmekapasitet, og så stor masse
som mulig. Slike gasser kan for eksempel
være freon 14 (CF4), svovel hexafluorid (SF6),
karbondioksid (CO2) og argon (Ar).
US Navy har testet SF6 og CO2. SF6 og
CF4 er godt egnet som draktgass, men kan
utelukkes på grunn av prisen som er 20–30
ganger høyere enn argon. I tillegg reagerer
CF4 med enkelte typer gummi og plastikk
under høytrykk. Både SF6 og CO2 blir flytende
ved lav temperatur og høyt trykk. Dette lar
argon være igjen som det beste alternativet
for draktgass.
Argon som draktgass har ca 50% lavere varmeledningsevne enn luft. Det vil si at argon
isolerer 50% bedre enn luft. Dette betinger
selvfølgelig at dykkeren før dykking fjerner
all luft inne i drakten og fyller opp med argon.
Man kan få en øket effekt ved å blande CO2
med argon. Ulempen med dette kan bli at
kroppens fuktige områder, som armhuler
og lignende, kan få irritasjonsutslett. Dette
skyldes at CO2 blandet med fuktighet gir
produksjon av karbonsyre, som vil irritere
fuktig hud.
Undersøkelser gjort av Sjøforsvaret kan
imidlertid tyde på at ren argon som draktgass
gir liten termisk effekt. Seks minedykkere i
Ramsund deltok i 1998 i et forsøk i regi av
Sjøforsvarets dykkelege Jan Risberg. De
gjennomførte to dykk hver; ett dykk med luft
som draktgass, og ett dykk med argon som
draktgass. Dykkerne selv visste ikke hva slags
gass de hadde i drakten. Dybden var ni meter
og dykketiden 60 minutter. Temperaturen i
sjøen var 4 °C. Drakten ble fylt og tømt for
gass tre ganger før dykket startet, for å forsikre
at riktig gass var i drakten.
Det ble foretatt målinger av hudtemperatur
flere steder, samt kjernetemperatur under hele
dykket. I tillegg avga dykkerne en subjektiv
vurdering av hvilket dykk som føltes varmest.

Resultatene viste ingen merkbar, signifikant
forskjell, verken med tanke på hudtemperatur,
kjernetemperatur eller den subjektive vurderingen fra dykkerne.
Dette forsøket var gjort med et lite antall
dykkere og med få gjennomførte dykk.
Tekniske dykkere er overbevist om at argon
gir bedre isolasjon enn luft, og dette bør derfor
følges opp med mer forskning i fremtiden.
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kapittel 3

Dykkemedisin
3.1 AnAtomi og FySiologi
Fysiologi er læren om livsprosessene i en
levende organisme. Ved dykking kan disse
fysiologiske prosesser bli utsatt for forskjellige

påvirkninger. For å forstå de fysiologiske
prosesser, må vi også befatte oss med oppbygningen av organismen, det vil si anatomien.
Det kan være nyttig å kjenne til strukturen og
funksjonen til de viktigste organsystemene
(Tabell 3.1) for lettere å forstå hvordan skade
kan oppstå i forbindelse med dykking.

Organ/organsystem

Viktigste vev

Viktigste funksjon(er)

Hud

Epitelceller, bindevev, fettvev

Beskyttelse mot skade, uttørking,
temperaturregulering.

Muskel/skjelettsystemet

Ben, brusk, ledd, sener,
skjelettmuskulatur

Støtte-, beskyttelse-,
bevegelsesfunksjoner.

Hjerte/kar

Hjerte, blodårer, blod

Transportere blod til og fra alle
kroppens organer.

Respirasjonssystemet

Nese, bihuler, svelg, luftrør,
bronkier, lungealveoler

Transport av pustegass og
utveksling av O2 og CO2 mellom
blodet og omgivelsene i alveolene.

Nervesystemet

Sentralnervesystemet, det
perifere nervesystemet

Regulerer og koordinerer mange
aktiviteter i kroppen. Registrerer
endringer i indre og ytre miljø.

Hormonsystemet

Hypofysen, binyrene,
bukspyttkjertelen, o.a.

Regulerer og koordinerer mange
aktiviteter i kroppen ved hjelp av
hormoner.

Fordøyelsessystemet

Munn, spyttkjertler, spiserør, Nedbrytning, opptak og
magesekk, tarm, lever,
bearbeiding av overskudd/
galleblære, bukspyttkjertel
avfallsstoffer.

Urinveissystemet

Nyrer, urinleder, urinblære,
urinrør

Immunsystemet

Hvite blodceller, lymfe, milt,
Infeksjonsforsvar.
beinmarg, o.a.

Reproduksjonssystemet

Kjønnsorganene

Regulering av væske- og
elektrolyttbalansen, eliminering
av avfallsstoff.

Produksjon av egg- og sædceller.

Tabell 3.1 De viktigste organsystemer
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3.1.1 Celler og vevsvæske

Ca 70% av kroppsvekten utgjøres av vann
(Figur 3.1). Det meste (ca 2/3) av dette vannet
befinner seg inne i cellene, resten mellom
cellene og i blod/kroppsvæsker. Væske blir
ikke kompremert når det ytre trykket øker.
Ettersom 70% av kroppsvekten er vann (og
resten fast stoff) vil heller ikke vanlige vev i
kroppen bli kompremert når vi dykker.
Figur 3.2 En celle

Cellekjernen
Den delen av cellen hvor arvematerialet (DNA)
finnes. Det er arvematerialet som bestemmer
at en muskelcelle ved deling blir en ny muskelcelle og ikke en nervecelle.
Organellene
Fellesbetegnelse på en rekke spesialiserte
strukturer inne i cellen som har vidt forskjellige funksjoner. Noen av disse sørger
for energiproduksjon, andre lager proteiner
(eggehvitestoffer) som cellen selv trenger for å
fungere eller som cellen sender fra seg, andre
tar del i cellens avfallshåndtering.

Figur 3.1 Vi er stort sett vann

Kroppens byggesteiner: cellene

Organismen (kroppen) er bygget opp av
celler. (Figur 3.2) I naturen ellers eksisterer de
enkleste livsformene faktisk i form av bare en
enkelt celle. Cellen har følgende karakteristika:
Cellemembranen
Omslutter cellen (avgrenser den fra omverdenen). Næringsstoffer, salter, signalstoffer
og annet tas opp gjennom cellemembranen,
og CO2 skilles ut.
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For å fungere trenger cellen oksygen. Ved
forskjellige kjemiske reaksjoner vil oksygen
reagere med karbohydrater (sukkerstoffer),
protein eller fett slik at det produseres energi,
og dannes karbondioksid (CO2), vann og
energi. Stoffskiftet kaller vi denne prosessen.
Cellen forbruker altså O2 og næringsstoffer og
produserer CO2, vann og avfallsstoffer.
Cellene har et indre miljø (kjemisk
sammensetning) som avviker vesentlig fra
sammensetningen av væsken på cellenes
utside. Spesielle ionepumper i cellemembranen pumper natrium (Na+) ut av cellene
og kalium (K+) inn i cellene. Dette gjør at
cellen er elektrisk ladet (som et batteri) i forhold til omgivelsene. Nerveceller og muskelceller bruker utladninger til å lage elektriske
spenninger som i siste konsekvens medfører

et elektrisk nervesignal eller sammentrekning
av muskel.
Noen celler har generelle støttefunksjoner og
er spredt rundt i hele kroppen. Eksempler på
slike celler er bindevevceller, glatte muskelceller og fettceller. Andre har høyt spesialiserte
funksjoner og finnes bare i klart avgrensede
vev, for eksempel nerveceller, hjertemuskelceller og leverceller.
De fleste cellene kan dele seg og på den måten
erstatte tapt vev. Det ser man lett hvis man får
et skrubbsår, hvorpå huden raskt gror sammen
igjen. Nerveceller er et viktig unntak fra denne
regelen. Når nerveceller dør, blir de stort sett
ikke erstattet. Hjertemuskelceller kan dele
seg, men dessverre er det slik at ved hjerteinfarkt (død av hjertemuskelceller på grunn
av nedsatt blodtilførsel) vil døde hjertemuskelceller bli erstattet med bindevev i stedet for de
spesialiserte cellene. Det gjelder i varierende
grad også for andre spesialiserte celler. Ved
celledeling deles arvestoffet i cellekjernen i to
identiske deler. Arvestoffet til den nye cellen
blir derfor identisk til sitt utspring.

Vevsvæske

Mellom cellene finnes det vevsvæske. Denne
har en nøye tilpasset konsentrasjon av salter
og proteiner. Det er viktige proteiner og andre
stoffer i vevsvæsken som dels ”limer” cellene
sammen, dels hindrer at væske trekkes ut av
vevet.

Hud

Huden (Figur 3.3) har disse hovedfunksjonene:
< Temperaturregulering
< Beskytter de indre organene mot forandringer i og påvirkninger fra det ytre miljø
(varme, kulde, lys, kjemiske forbindelser,
mikroorganismer)
< Sanseorgan
< Deltar aktivt i væskebalansen
Kroppsoverflaten på en voksen mann er ca
2 m2. Huden består av tre lag:
< Overhuden eller lærhuden
< Underhuden
< Underhudsfett
Overhuden er mellom 0,05 og 0,5 mm tykk
(avhengig av om huden er på trykkbelastede
steder eller beskyttet hud) og består for
det meste av døde celler som er avstøtt. I
dette hudlaget finner vi også de pigmentproduserende cellene som gjør at vi blir brune.
Det tar vanligvis ca syv uker fra en hudcelle
blir produsert til den avstøtes i hudens ytterste
lag i overhuden.
Underhuden er 1–4 mm tykk. Det er her
hudens blodårer og nerver finnes. Selve talgog svettekjertlene ligger også her.

3.1.2 Vev og organer

Organer er vanligvis anatomisk avgrensede
områder, mens vev er beskrivelse av generelle
strukturer som utfører bestemte funksjoner.
Hjerte, lever, nyre og øye er altså eksempler på
organer, mens nervevev, muskelvev og bindevev er eksempler på ulike vev. Bindevev er en
samlebetegnelse på støttevev som finnes i og
omkring de spesialiserte vevene. Bindevev
”holder på plass” annet vev og er også det arrvevet som blir laget ved skade på annet vev.

Figur 3.3 Hud
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Utallige nerver i huden samler informasjon
fra omgivelsene og sender denne til hjernen.
Disse nervene oppfatter og videreformidler
informasjon om for eksempel varme/kulde,
smerte og trykk.
3.1.3 temperaturregulering

Svært mange prosesser i kroppen, som skjer
inne i cellene, reguleres av enzymer og er
tempereaturavhengige. Enzymer fungerer
som katalysatorer, det vil si at de ikke aktivt
deltar i selve reaksjonen, men kan påvirke
reaksjonshastigheten. Kjemiske reaksjoner
med enzymer er et eksempel (av mange) på
prosesser som vil påvirkes av temperaturen.

I kroppen ville det kunne bli store problemer
hvis celletemperaturen hadde variert mye.
For å lage et stabilt kjemisk miljø for cellene,
prøver derfor kroppen å holde temperaturen
stabilt på ca 37 °C. Hvor fint kroppen er
regulert, merkes når temperaturen øker med
1 °C (feber) eller faller med 1 °C (nedkjøling).
I begge tilfeller vil vi føle oss uvel. Hvis omgivelsestemperaturen er slik at kroppen kan
greie å regulere kjernetemperaturen bare
ved å endre gjennomblødningen i hud sier
vi at omgivelsene er termonøytrale. Uten påkledning vil en lufttemperatur på ca 28 °C
og en vanntemperatur på 35 °C være termonøytral.
Senteret som regulerer kroppstemperaturen
(kjernetemperaturen) er plassert i hjernen.
Dette temperaturreguleringssenteret (en
termostat) regulerer varmebalansen basert
på to typer signaler: Hudtemperatur og
temperatur i selve termostaten. Hvis kjernetemperaturen faller, vil dette senteret stimulere
muskulaturen slik at vi begynner å skjelve.
Hvis huden er varm, blir reaksjonen mye
svakere (mindre skjelving).
Huden utgjør det viktigste organ ved regulering
av kroppstemperaturen. Det skjer ved at huden
har spesielle ”broårer” (anastomoser) mellom
arterier og vener som gjør at store mengder
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blod kan passere. Det er ønskelig når man skal
fjerne varme fra kroppskjernen mot en kaldere
hudoverflate. Under termonøytrale betingelser
vil blodgjennomstrømningen i huden bli
regulert slik at kjernetemperaturen holdes
konstant. Hvis omgivelsestemperaturen er
høyere enn den termonøytrale sonen begynner
vi å svette. Svettekjertlene produserer svette
som ledes til hudoverflaten der den fordamper.
Denne fordampningen kjøler ned kroppen.
Selv i hvile svetter vi ca 50 ml/time noe som gir
et varmetap på ca 35 W. Ved maksimal varmepåvirkning kan svetten øke ca 30 ganger, altså
et væsketap på ca 1,6 liter/time og varmetap
på ca 1,1 kW.
I tillegg til huden som først og fremst regulerer
graden av varmetap, kan kroppen øke varmeproduksjonen ved at muskulaturen begynne
å skjelve ukontrollert.
I huden finnes det sanseorganer for varme og
kulde lokalisert til underhuden. Vi har flere
kulde- enn varmesensorer. I området 20–40 °C
gir de signaler om varierende grader av varme
og kulde. Ved høyere og lavere temperatur
enn dette oppfatter vi signalene som smerte.

Musklene

Muskler er spesialisert vev som en særlig
finner i bevegelsesapparatet. Hjertet er en stor
spesialisert muskel. Muskler finnes i nesten
alle blodårer og i mage/tarmkanalen.
Tverrstripete muskler
Disse er viljestyrt. De kalles også skjelettmuskler fordi de vanligvis er festet til skjelettet.
Navnet (tverrstripet) har de fått fordi de har
et spesielt (stripete) mønster når man ser på
dem i mikroskopet. Når vi ønsker å bøye et
ledd blir det sendt en nerveimpuls fra hjernen
gjennom nerver til musklene. Musklene på
”bøyesiden” av leddet vil aktivt trekke seg
sammen, mens musklene på strekkesiden av
leddet vil få redusert hvilespenningen.

Muskler øker i størrelse ved trening. Dette
skyldes dels at antallet muskelceller øker, dels
at størrelsen øker. Man pleier å skille mellom
to undertyper av skjellettmuskelfibre:

Glatte muskler
Glatte muskler er ikke viljestyrte og er tilknyttet organismens mange selvregulerende
systemer for eksempel regulering av blodårenes
og bronkienes diameter, sammentrekninger
i mage/tarm og blære. De glatte musklene
består av meget fine fibre. Til forskjell fra den
tverrstripete skjelettmuskulaturen trekker glatt
muskulatur seg rytmisk sammen. Den glatte
muskulaturen i tarmen har evnen til å trekke
seg sammen hvis den blir strukket, helt uten
styring fra nervesystemet. Dette er hensiktsmessig fordi tarmen kan trekke seg sammen
slik at maten kan passere gjennom de ulike
tarmavsnittene.

< De hurtige eller hvite muskelfibrene har
evnen til hurtig og sterk sammentrekning,
men som blir fort utslitt.
< De trege eller røde muskelfibrene er utholdende, men saktere og litt mindre sterke.
Den mekaniske effektiviteten av muskelcellene er nokså dårlig, bare 50% av energiomsetningen kan omsettes i ytre arbeid. Den
resterende energimengden lager varme, som
blant annet trengs for å opprettholde kroppstemperaturen.
Skjelettmuskulatur må i perioder arbeide
så mye at blodforsyningen ikke kan bringe
med seg nok oksygen. For en kortere stund
kan skjelettmuskulaturen lage energi ved en
ufullstendig forbrenning av sukker slik at
det dannes melkesyre (i stedet for CO2). Når
det blir for mye melkesyre i muskulaturen,
opplever vi det som ubehag/smerte og må
avbryte anstrengelsen. Ved trening kan man
utvikle muskulatur og blodforsyning slik
at et større ytre arbeid kan utføres før man
begynner å produsere melkesyre. Vi sier at
idrettsfolk har høyt maksimalt oksygenopptak
og høy anaerob terskel.

Noen muskler er både viljestyrte og uavhengig
styrt, men den bevisste styringen kan ikke
opprettholdes over lengre tid. Mellomgulvet
og musklene mellom ribbeina er eksempler på
tverrstripet muskulatur som delvis kontrolleres
av ”underbevisstheten”, delvis kan overstyres
av egen vilje når vi puster.
Hjertemuskelen
er en spesialisert tverrstripet muskel, som er i
konstant dynamisk arbeid. Den er på mange
måter lik vanlig skjelettmuskulatur, men til

Håndbok for Dykking – SUP13(B)

79

forskjell fra denne kan hjertemuskulatur bare
i liten grad lage melkesyre.
Hjertemuskulatur er altså avhengig av tilstrekkelig blodforsyning for å kunne fungere
(få hjertet til å trekke seg sammen). Ved
manglende blodforsyning dør deler av hjertemuskulaturen, det vil si et hjerteinfarkt.

Skjelettet

Skjelettet er et støtteapparat og vektbærer
for kroppen, det avstiver, gir beskyttelse, gir
kroppen fasthet og muliggjør bevegelser i
leddene hvor knoklene møtes. Skjelettet er
bygget opp av fire typer knokler:
< De lange rørknoklene (for eksempel
lårbein, overarmsbein)
< Flate knokler (brystbein, skulderblad)
< Korte knokler (fot, hånd)
< Uregelmessige knokler (håndrot, fotrot)
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knoklene. Ved å ta røntgenbilde av skjelettet
kan man fastslå barnets ”skjelettalder”, fordi
disse vekstsonene forbenes ved ulike alderstrinn. Ved brudd har knoklene en fantastisk
evne til å gro sammen igjen, selv ved store
feilstillinger i bruddstedet. Vi sier at knoklene
remodelleres, og dette gjør at mange brudd
kan spjelkes uten å sette bruddflatene nøyaktig
sammen igjen så lenge pasienten er ung.
Evnen til remodellering er avhengig av alder
og bruddsted.
Rene skjelettskader oppstår sjelden under
dykking, i hvert fall under dykking ned til 30
meter (Jf aseptisk beinnekrose). Imidlertid
danner skjelettet rigide vegger til en rekke
av kroppens gassfylte hulrom, hvilket vil ha
en viss betydning for trykkutligning av disse.

Kroppens tilpasning til trykk

Kroppen består av ca. 70% væske og resten
fast stoff. Hverken væske eller faste stoffer
kompremeres nevneverdig på de dyp man
snakker om i forbindelse med luftdykking. Det
gjør at alle vev i praksis får et vevstrykk som er
lik vanntrykket omkring (er man på ti meter
blir vevstrykket 2 bar, på 20 meter 3 bar osv..)

Knokler består for det meste
av mineraler, men har også
en aktiv cellemasse (ellers
vil ikke brudd kunne gro).
Rørknoklene er fylt av en
fettrik marg. Leddflatene er
dekket av brusk. Rørknoklene
bærer mye av kroppsvekten, og
må derfor ha stor bruddstyrke.
Den enkleste måten å få
dette til på, skulle man tro,
hadde vært hvis knoklene
var laget av kompakt bein.
Det hadde imidlertid gjort
skjelettet svært tungt. I
stedet består knoklene av
et sinnrikt system med
tynne bærebjelker som
gjør knokkelen nesten
l i k e bruddsterk. Lårbein
og skinnbein kan for eksempel
tåle ett tonn vertikalt trykk og
600 kg tverrtrykk!

Kraniets bihuler har følgende tre hovedfunksjoner:
< fungere som “resonanskasse”
< fukting av respirasjonsluften
< lette kraniets vekt.

I barne- og ungdomsår vokser rørknoklene
i lengderetning ut fra spesielle vekstskiver i

Bihulene er omgitt av bein, og kan derfor ikke
endre volum, og må derfor tilføres gass under
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Et unntak er kroppens gassfylte hulrom. Vi må
derfor kjenne til anatomien for å forstå hvordan
skader kan oppstå og skadebegrensende tiltak
iverksettes.

Kraniets luftfylte hulrom

Bihulene (sinus)
Bihuler er luftfylte hulrom i kraniet (ansiktsskjelettet) som har åpning til nesehulen (Figur
3.4 og Figur 3.5).

asymmetrisk. Den er lokalisert til pannen rett
over/bak neseroten og øynene.
Silbenceller er lokalisert rett bak nesen og
utgjøres av et område med porøs beinsubstans.
Kilbensbihulene er lokalisert midt under
kraniebunnen, bak nesen.
Øret
Øret har to hovedfunksjoner:
< Hørsel
< Balanse
Anatomisk kan øret deles i tre (Figur 3.6):
Figur 3.4 Bihulenes plassering

Figur 3.5 Bihule

nedstigning, og ekspanderende gass må unnslippe under oppstigning. Bihulenes vegger er
dekket av en slimhinne med nerver og blodårer. Flimmerhår transporterer sekret fra slimhinnen, gjennom en relativt trang åpning til
nesen og videre bak i svelget.
Bihulene er vanligvis anordnet parvis, symmetrisk plassert (høyre og venstre side), men
hos enkelte kan de være sammenføyet eller
fraværende.
Kjevebihulene er lokalisert til hver side av
overkjeven under øyehulene.
Pannebihulene kan eksistere som en enkelt
bihule, ha midtskillevegg og/eller være

Det ytre øret består av øremusling og ytre
øregang. Øregangen er kledd med hud som
produserer talg og ørevoks. Ørevoksen er med
på å fjerne forurensinger som kommer inn
i øret og beskytter huden mot uttørring og
infeksjon. Øregangshuden er hardt tilheftet det
underliggende vevet; ytterst i brusk, innerst i
øregangen ben. Øremuslingen er formet av
en kjerne av brusk kledd med hud.
Mellomøret er et luftfylt hulrom mellom det
indre øret og ytre øregang. Den er kledd
med slimhinner som dekker benet. Trommehinnen avgrenser mellomøret mot det ytre
øret. Det runde og det ovale vinduet avgrenser
mellomøret mot det indre øret. Tre små ben,
hammeren, ambolten og stigbøylen utgjør
ørebenskjeden som forbinder trommehinnen
med det ovale vinduet. Det løper en tynn
kanal, øretrompeten, fra mellomøret til den
bakre delen av svelget. Øretrompeten er på
det tynneste bare 1–2 mm i diameter. Øretrompetens åpning mot svelget er vanligvis
lukket.
Det indre øret består av væskefylte kanaler.
De viktigste strukturene er sneglehuset, hvor
sanseorganet for hørsel sitter og buegangene
hvor sanseorganer for bevegelse (aksellerasjon
og desellerasjon) sitter. I tillegg finnes det to
små sekker hvor sanseorganene for hodets
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Figur 3.6 Ørets inndeling

stilling sitter. Egentlig er det to kanalsystemer
i det indre øret, som inneholder perilymfe og
endolymfe. Perilymfe står direkte i forbindelse
med væsken som omgir hjernen, mens endolymfen sirkulerer i et lukket system i det indre
øret. En tynn kanal løper fra det indre øret og
inn i kraniehulen.

Tubefunksjon og trykkutligning

Øretrompetens åpning til svelget er altså
vanligvis lukket. Hvis den hadde vært lukket
hele tiden, ville slimhinnen i mellomøret brukt
opp oksygenet i luften, og trommehinnen
hadde blitt trukket innover. Undertrykket ville
i sin tur føre til at mellomøret ville bli fylt med
væske. Når vi blir forkjølet, hovner slimhinnen
i svelget opp og kan tette helt igjen for svelgåpningen av øretrompeten. Vanligvis (når man
ikke er forkjølet) vil imidlertid mellomøret bli
ventilert hver gang man svelger, gjesper, prater
eller ”utligner aktivt” (Valsalvas manøver).
Når vi gjør slike handlinger, vil muskulaturen
i svelget aktivt trekke ut svelgåpningen på
øretrompeten slik at luft kan passere. Hvis
trykket i mellomøret blir for lavt (ca 0,12 bar,
1,2 meter) sammenlignet med svelget, er ikke
svelgmuskulaturen sterk nok til å åpne opp
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øretrompeten. Har vi utligningsproblemer vil
det altså være umulig å utligne et undertrykk
uansett hvor hardt man tar i (det kan være
farlig også, noe det står mer om i avsnittet
om dykkeskader).

Hørsel

Lyd er trykkbølger i luft med en frekvens som
kan oppfattes av det menneskelige øret. Når
trykkbølgene når trommehinnen, presses
denne innover. Dette presser ørebenskjeden
(først hammeren, deretter ambolten og stigbøylen) inn, og til slutt presses det ovale vinduet
inn i det indre øret. Dette fører til svingninger i
ørelymfen. Trykkøkningen registreres i sanseceller (”hårceller”) i sneglehuset slik at de
høyeste tonene registreres ytterst i sneglehuset,
mens de med lavest frekvens registreres lengst
inne. Sansecellene lager elektriske signaler
som ledes med hørselsnerven til hjernebarken
hvor vi bevisst registrerer dem som lyd. Fordi
det indre øret består av uelastiske ganger, må
innpressingen av det ovale vinduet motsvares
av utvidelse et annet sted. Denne utvidelsen
skjer i det runde vindu. Når fotplaten på stigbøylen presses inn (mot det indre øret), vil

altså membranen i det runde vinduet presses
utover (mot mellomøret).
Et friskt øre kan typisk oppfatte lyd mellom
20 Hz (svingninger/sek) til 20 000 Hz. Vi har
best følsomhet i området 1 000–4 000 Hz. Tap
av hørsel i bassområdet er mest alvorlig fordi
talestemme har en middelfrekvens 120/250
Hz (mann/kvinne). Hørselstap over 4 000 Hz
har liten praktisk betydning annen enn for
musikkopplevelser.
Lydstyrke refereres typisk i decibel (dB). Man
kan lett bli lurt ettersom dB er en logaritmisk
skala, det vil si at en økning på 6dB innebærer
en dobling av lydtrykket. 0 dB = 20 μPa er
satt som referanseverdi for det er den laveste
lydstyrken det menneskelige øret kan oppfatte.
Vanlig samtale skjer ved ca 60 dB. Vi oppfatter
lydstyrken som ubehagelig ved ca 110 dB, og
lyden oppfattes som smerte ved lydstyrke over
ca 130 dB.
Vi kan lokalisere lyden fordi lyden når de to
ørene til forskjellig tid. En annen viktig mekanisme er at øret som står nærmest lydkilden vil
registrere den sterkeste lyden. Lydhastigheten
er ca 343 m/sek i luft og 1531 m/sek i vann.
Under vann vil altså lyden nå ørene omtrent
samtidig, uavhengig av lokalisering, slik at
det blir vanskelig å retningsbestemme lyden.

Balanse

Balanse er en svært komplisert nevrofysiologisk prosess, og det er bare mulig å gi en
meget forenklet beskrivelse her. Med balanse
forstår vi vanligvis evnen til å registrere
kroppens stilling og bevegelse i forhold til
omgivelsene og evnen til å opprettholde
ønsket stilling selv om underlag eller andre
omgivelser påvirker oss.
For å registrere stilling benytter kroppen en
rekke sanseorganer. Fra trykksensorer i hud
registreres den kraften som presser mot for
eksempel fotsåler. I ledd har vi sensorer som
registrerer stilling og trykk. Øyet registrerer

bevegelse i omgivelsene. Et svært viktig sanseorgan for balansen er likevel det indre øret.
Her har vi to ”sansesekker” som inneholder
små kalciumkarbonatkrystaller (otolitter
= ørestener). Stenene kommer i bevegelse hvis
hodet aksellereres eller desellereres. Også i ro
vil gravitasjonen påvirke plasseringen av otolittene slik at vi kan registrere hodets posisjon.
I hvert (indre) øre er det også tre bueganger
som registrerer aksellerasjon/desellerasjon
i hvert av de tre planene. Impulser fra disse
balanseorganene går gjennom den kombinerte
hørsels/balansenerven til hjernestammen. I
hjernestammen går det blant annet forbindelser til områder som styrer øynenes
bevegelse. Det er nyttig fordi det gjør at vi
kan greie å fokusere blikket på objekter selv
når vi beveger oss. Denne samordningen av
balanse og øyebevegelighet kan vi se i form av
nystagmus (ufrivillige, rykkvise øyebevegelser
med en rask og en sakte fase) når balanseorganet blir stimulert. Hvis man plutselig
hopper av en karusell vil øynene bevege seg
horisontalt med en sakte bevegelse i samme
retning som karusellen etterfulgt av en hurtig
korreksjon mot rotasjonsretningen.
Øresus, hørselstap, svimmelhet, kvalme og
nystagmus er ”typiske” symptomer på skade/
sykdom i det indre øret.
Svimmelhet er en opplevelse av svekket
balanseevne. Svimmelhet kan oppstå i en
rekke situasjoner, men spesielt for dykking
gjelder skader på balanseorganet, trykkforskjeller i mellomøret (Figur 3.8) og kaldtvannsinntrengning i ytre øregang (og ev.
mellomøre) (Figur 3.7). Man blir svimmel
hvis balanseorganene på de to sidene gir ulik
informasjon. Når kaldt vann trenger inn i
øregangen vil det nedkjøle ørelymfen i det
indre øret (denne effekten blir enda større
hvis det er perforasjon av trommehinnen
slik at kaldtvannet får enda nærmere kontakt
med ørelymfen). Det kalde vannet vil føre til
sirkulasjon av ørelymfen. Skjer dette bare i det
ene øret blir svimmelheten ekstra sterk. Ved

Håndbok for Dykking – SUP13(B)

83

3.1.4 Sirkulasjonssystemet

Formålet med blodsirkulasjonen er å transportere oksygen og næringsstoffer til vevene
og karbondioksid og avfallsstoffer fra vevene.
Hormoner transporteres også fra de hormonproduserende organene til målorganene ved
hjelp av blodet.

Figur 3.7 Kalorisk vertigo

Blodet går i et lukket kretsløp. Hjertets oppgave er å pumpe blodet gjennom dette kretsløpet (Figur 3.9).
Hjertet består egentlig av to pumper:
< Høyre hjertekammer som pumper blodet
gjennom lungene (det lille kretsløpet)
< Venstre hjertekammer som pumper blodet
gjennom alle de andre vevene i kroppen
(det store kretsløpet).

Det lille kretsløpet

Figur 3.8 Alternobar vertigo

trykkforskjeller i mellomøret vil også det indre
øret bli påvirket. Vagusnerven (en hjernenerve) reduserer hjertefrekvens, forårsaker
kaldsvetting og vil ved stimulering forårsake
kvalmefornemmelse. Kvalme, kaldsvetting
og sakte hjertefrekvens er derfor vanlige
symptomer og funn som ledsager sykdom
eller skade i det indre øret.
Reisesyke (sjøsyke, bilsyke m.m.) kaller vi
opplevelsen av kvalme (først og fremst) og
svimmelhet som oppstår når vi reiser med
ulike transportmidler.
Årsaken ligger i at balanseorgan, sanseorganer
i hud/ledd og øyne gir forskjellig type balanseinformasjon til hjernen, eller at hjernen blir
stimulert med spesielt sterke balanseimpulser
fra sanseorganene. Detaljene omkring reisesyke er bare delvis avklart, men vi vet at
balanseorganet i det indre øret spiller en viktig
rolle.
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Det lille kretsløpet er altså blodsirkulasjonen
gjennom lungene. Det lille kretsløpet pumper
blod gjennom lungekretsløpet slik at gassutveksling kan finne sted. Oksygenfattig og
karbondioksid rikt blod passerer fra høyre
hjertekammer og ut i lungepulsåren (lungearterien).
Lungearterien grener seg ut i stadig mindre
årer helt til den har blitt tynne hårrørsårer
(kapillærer) som bare er 1 μm tykk og 6 μm
i diameter (1 μm= 1 × 10 - 6 meter, det vil si
på størrelse med et rødt blodlegeme). Gassutvekslingen skjer i disse tynne blodårene.
Oksygenrikt og karbondioksidfattig blod
strømmer tilbake til venstre forkammer.
Det lille kretsløpet er et ”lavtrykkssystem”.
Blodtrykket (det trykket som hjertet presser
ut blodet med) varierer mellom 0 og 25 mmHg
(0,00–0,03 bar). Det er mulig fordi motstanden
i lungekapillærene er så liten. Det er likevel
mye blod som passerer gjennom lungene; like
mye blod som til enhver tid pumpes til andre
organer. Snaut 20% av blodvolumet finnes til
enhver tid i lungesirkulasjonen.

Pulsårene (arteriene)
(Figur 3.10) Disse bærer oksygenrikt blod ut
til vevene. Arteriene har tykk muskelvegg slik
at de aktivt kan bidra til å regulere blodtrykk
og blodgjennomstrømning til vevene de ledes
til. En skade på en pulsåre vil merkes som
pulserende blødninger (sprutblødninger) med
lyst rødt (oksygenrikt) blod.

Figur 3.10 Tverrsnitt av en arterie

Figur 3.9 Sirkulasjonssystemet

Det store kretsløpet

Det store kretsløpet er blodomløpet i alle andre
organer enn lungene. Venstre forkammer
”mater” venstre hjertekammer slik at venstre
hjertekammer er mest mulig fylt i hjertets
hvileperiode (diastolen) før hjertet trekker seg
sammen (kontraksjon). Når hjertekammeret
er fylt, trekker det seg sammen (systolen), og
når trykket i venstre hjertekammer er større
enn trykket i hovedpulsåren begynner blodet
å strømme ut av hjertet. Blodet strømmer
gjennom blodårene (se under) og kommer
tilbake til høyre forkammer. Høyre forkammer
pumper blodet tilbake til høyre hjertekammer
– sirkelen er sluttet.

Hårrørsårer (kapillærer)
(Figur 3.11) Det er her utvekslingen av gasser
(oksygen og karbondioksid), næringsstoffer,
avfallsstoffer, salter osv. skjer. Det samlede
arealet tilgjengelig for slik utveksling er ca
6300 m2 hos en voksen person. Kapillærene er
svært tynnveggede, slik at stoffer kan passere
gjennom. I disse blodårene er det en fin
balanse mellom blodtrykk, vevstrykk, saltinnhold og proteininnhold. Det er nemlig slik
at hvis kapillærtrykket er bare litt for høyt, vil
store mengder væske bli presset ut i vevet. Hvis
blodet har bare litt for mye salter og proteiner
vil det ”suge ut” vevsvæske. Væskebalansen
er ordnet slik at det filtreres væske fra blodet

Blodårene

Disse fire typene blodårer er viktigst å kjenne
til:

Figur 3.11 Kapillærer
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og inn i vevet på kapillærenes arterieside,
mens et tilsvarende volum (ca 2,8 l/min)
filtreres tilbake fra vevet til kapillærene på
kapillærenes venøse side. Netto filtreres det
litt mer væske (ca 3 l/døgn) inn i vevene
på kapillærenes arterieside enn det filtreres
tilbake på kapillærenes veneside. Dette væskeoverskuddet føres tilbake som lymfe (se
nedenstående punkt).
Vener
Vener (Figur 3.12) er tynnveggede blodårer
med stor lagringskapasitet. Drøyt 50% av blodvolumet (det totale blodvolumet er ca 5,6 liter)
lagres i disse. Venene i bena og armene har
klaffer som hindrer blodet i å renne tilbake.
Muskelaktivitet er viktig for å tømme
venene i ben og armer. Veneblødninger er
”sivblødninger” fordi venetrykket er lavt. Veneblod er oksygenfattig og en veneblødning vil
ha mørkt blod.

Figur 3.12 Vene

Lymfekar
Væsketransporten inn- og ut- av kapillærene
var altså slik at det var en netto transport av
væske fra blodårene og inn i vevet. Hvis ikke
det hadde eksistert et dreneringssystem ville
kroppen hovnet opp (ødem). Ødem er væskeansamling i vevet. Lymfen går i lymfekar til
lymfeknuter før den ledes tilbake til blodsirkulasjonen. Dette er en nyttig måte for
kroppen å forsvare seg mot infeksjoner på. I
lymfeknutene sitter det spesielle celler som
har spesialisert seg på å ødelegge mikroorganismer (bakterier, virus osv).
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Blodtrykk
Blodtrykket, det trykket som blodet har inne
i pulsårene (arteriene), vil variere avhengig av
om man måler det i hjertets hvilefase (lavere
trykk) eller i hjertets arbeidsfase (høyere
trykk). Blodtrykket kan måles ved å blåse opp
en blodtrykksmansjett tilkoblet et manometer.

Sirkulasjonsforandringer ved dykking

Ved dykking vil kroppen utsettes for en
hydrostatisk trykkgradient. Hvis man står
vertikalt i vannet, vil vanntrykket være større
mot føttene enn mot halsen. Resultatet av
dette er at blod presses fra ben og mave opp
til brysthulen. Ca 0,7 liter kan presses inn
i brysthulen på denne måten. Når så store
mengder blod strømmer tilbake til brysthulen
vil blodvolumsensorer i hjertet og andre steder
feiltolke situasjonen som at det er ”for mye”
væske i kroppen og hjernen vil redusere
utskillelsen av et vannsparende hormon. Som
et resultat vil nyrene produsere og skille ut mer
urin. Selv om det sentrale blodvolumet økes
som følge av ”opp-pressingen” av blod, vil det
totalt sett bli mindre blodvolum i blodårene
på grunn av urinproduksjonen. Resultatet av
den sentrale forskyvningen av blodet er at
gjennomblødningen i ikke-prioriterte vev vil
reduseres og at vi får væskeunderskudd, det
vil si dehydrering.
Dykkerefleksen er en spesiell tilpasning av
blodsirkulasjonen som oppstår når man
holder pusten under vann. Dykkerefleksen
innebærer at hjertefrekvensen og kroppens
oksygenforbruk reduseres. Dette er en
hensiktsmessig reaksjon som vi har ”arvet” fra
sjøpattedyrene som må oppholde seg lengre
perioder under vann, for eksempel for å fange
mat. Dykkerefleksen blir utløst av vann mot
ansiktet og forsterkes hvis vannet er kaldt.
Dyreforsøk har vist at hjertets pumpekraft øker
ved økende omgivelsestrykk, selv ved grunne
dykk. Om dette har praktisk betydning for
mennesker er foreløpig usikkert.

Hjertet

Formålet med hjertet er å pumpe blod ut i
blodårene.
Hjertet er en hul muskel. Den er delt “vertikalt”
av en skillevegg i høyre og venstre hjertehalvdel. I hver halvdel finnes det et forkammer
(atrium) og et hjertekammer (ventrikkel)
(Figur 3.13).
Forkammeret magasinerer blod i hjertets
hvilefase (diastole). Helt i slutten av diastolen trekker forkammeret seg sammen
(kontraksjon) slik at hjertekammeret blir fylt
med blod. Forkamrene er tynnveggede og har
lite muskulatur, de gjør altså lite mekanisk
pumpearbeid.
Hjertekammeret blir fylt med blod fra forkammeret. I hjertets arbeidsfase (systole)
trekker hjertekammeret seg sammen og
pumper blod ut i lunge arterien (høyre

hjertekammer) og brystpulsåren (venstre
hjertekammer). Hjertekamrene er tykkveggede
og gjør hjertets mekaniske arbeide. Det er
spesielt venstre hjertekammer som har tykk
vegg. Det er fordi det største arbeidet ligger
i å pumpe blodet i det store kretsløpet (den
systemiske sirkulasjonen). Av samme grunn
er blodtrykket i venstre for- og hjertekammer
høyere enn tilsvarende på venstre side.
I hjertet er det klaffer mellom forkammer og
hovedkammer og mellom hjertekammer og
pulsåre. Det er altså fire klaffer til sammen.
Formålet med disse klaffene er å hindre at
blodet skal renne tilbake i diastolen.
I hvile har vi en hjertefrekvens på ca 60 slag/
min, hvert slag pumper ut ca 80–100 ml blod
(slagvolumet er 80–100 ml) og i løpet av et
minutt pumper hjertet ut et volum (hjertets
minuttvolum) tilsvarende hele blodvolumet

Figur 3.13 Hjertet
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(ca seks liter). Dette er veiledende for hjertets
arbeid i hvile, ved fysisk aktivitet kan:
< Hjertefrekvensen øke til ca 180 (= × 3, som
en ”tommelfingerregel” sier vi at hjertets
maksimale frekvens er 200 minus alder)
< Slagvolumet øke til ca 120 ml (= × 1,5)
< Hjertets minuttvolum øke til ca 21 l/min
(= × 3,5)
Reguleringen av blodtrykk, hjertefrekvens
og slagvolum er svært kompleks. Fordi blodsirkulasjonen er så viktig for kroppen finnes
det en rekke alternative reguleringssystemer,
vi deler dem inn i:
Lokal regulering
Hvis mye blod strømmer tilbake til hjertet,
vil hjertekamrene bli utvidet, hjertemuskelen
vil bli strukket og vil trekke seg ekstra kraftig
sammen. På den måten vil hjertet kompensere
for den økede tilbakestrømningen. Melkesyre
produsert i muskulatur vil utvide blodårene
slik at gjennomblødningen blir større.
Hormonell regulering
Når vi blir ”stresset” sender binyrene ut en
rekke stresshormoner, bl.a adrenalin. Adrenalin vil ”piske” hjertet slik at det slår raskere
og kraftigere så vi blir forberedt på å flykte.
Nervøs regulering
Nerver i det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet kan regulere hjertets frekvens og
pumpekraft og spenningen i pulsårer.
Det finnes nervesenter i den forlengede
marg som regulerer blodårenes diameter og
hjertefrekvensen, men praktisk er det langt
viktigere å kjenne til blodtrykkssensorene
(baroreceptorene) som finnes i hovedpulsåren
og i hver halspulsåre. Disse baroreceptorene
registrerer blodtrykket på disse stedene.
Vanligvis vil blodtrykket bare være avhengig
av trykket inne i blodårene. Baroreceptorene
vil imidlertid ikke kunne kjenne forskjell på
om trykket kommer utenfra. En trang halstetning kan presse inn baroreceptorene i hals-
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pulsåren(e) slik at nervesenteret i ryggmargen
tolker det som et høyt blodtrykk (draktstrangulering). Da vil hjertet bli påvirket til å
slå saktere og mindre kraftig. Konsekvensen
blir at blodtrykket faller og man kan besvime.

Blodet

Blodet består av en rekke komponenter og har
derfor en lang rekke funksjoner, de viktigste er:
< Transport av gasser (oksygen og karbondioksid)
< Transport av næringsstoffer, avfallsstoffer,
vann og salter
< Transport av hormoner og andre signalstoffer
< Midlertidig reparasjon av skader på blodårer
< Infeksjonsforsvar
Blodet består av plasma og blodceller.
Plasma
Plasma er væsken som transporterer blodcellene. Ca 55% av blodet består av plasma.
Plasma inneholder en rekke viktige proteiner
som er med på å binde vannet i blodet (se
teksten om kapillærer over). En viktig gruppe
proteiner er koagulasjonsfaktorene, det vil
si mange forskjellige proteiner som reagerer
sammen med blodplatene når det oppstår
skade på veggene i blodårene. Fibrin og
blodplater lager en ”plugg” som etter hvert
vil stoppe blødningen.
Ved trykkfallssyke kommer det gassbobler
i blod (og vev). Kroppen reagerer på disse
gassboblene som om de skulle være fremmedlegemer, og en rekke forsvarssystemer i blodet,
samt hvite blodlegemer og blodplater, reagerer
mot gassboblene. Du kan lese mer om dette
i avsnittet om trykkfallssyke, men det kan
allerede nå være nyttig å merke seg at blodet
trolig spiller en viktig rolle i forbindelse med
skadene som oppstår ved trykkfallssyke.

Mange viktige plasmaproteiner blir produsert
i leveren.
Blodceller
Blodcellene består av de hvite blodlegemene
som er ”ekte” celler (med cellekjerne) og de
røde blodlegemene og blodplatene (uten cellekjerne). Blodcellene blir produsert i beinmargen.
De røde blodlegemene (Figur 3.14) er bikonkave skiver med omtrent samme diameter som
kapillærene. De inneholder blodfargestoffet
hemoglobin som bærer oksygenet. Når vi sier
at noen har ”blodmangel” er det vanligvis et
upresist uttrykk for hemoglobinmangel. Friske
mennesker har ca 14–15 g hemoglobin/100 ml
blod. Kvinner har noe mindre hemoglobin
enn menn. Blod som ikke bærer oksygen
blir mørkt. Ved lungesykdom, hjertesykdom,
sirkulasjonssvikt o.a. vil slikt mørkt blod gjøre
huden blålig misfarget (cyanotisk). Røde
blodceller, som igjen inneholder hemoglobin,
transporterer O2 til cellene. CO2 fraktes
hovedsakelig fysikalsk oppløst i blodet samt
i forskjellige kjemiske forbindelser. Det er de
røde blodlegemene som gir blodet den røde
fargen. Nyrene produserer et eget hormon
som styrer produksjonen av røde blodlegemer.
Dette hormonet (erythropoietin – EPO) blir
stimulert av oksygenmangel. Ved opphold
i høyden, med lavt oksygendeltrykk, blir
det derfor produsert mye erythropoietin og
derfor mer røde blodlegemer. Det er selvsagt
fornuftig for de som skal oppholde seg i
høyden, ettersom den økede hemoglobinmengden til en viss grad vil kompensere for

Figur 3.14 Rødt blodlegeme
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luftens oksygenmangel. Idrettsutøvere trener
i høyden eller i høydehus for å øke blodets
oksygenbærende evne.

øket hjertefrekvens. Ved sirkulasjonssvikt vil
pasienten derfor ha høy hjertefrekvens, men
lavt blodtrykk.

De hvite blodlegemene er en viktig del av
kroppens immunforsvar, og bekjemper infeksjoner. Det finnes en rekke forskjellige typer
hvite blodlegemer. Noen hvite blodlegemer
har evnen til å lokalisere mikroorganismer
(bakterier, virus) og ”spise” dem. Andre hvite
blodlegemer lager antistoffer som kan klebe
seg på mikroorganismer og fremmede celler.
Også hvite blodlegemer blir ”aktivert” av gassbobler i blodet.

Noen viktige årsakene til lavt blodtrykk er:
< Blødninger
< Hjertesykdom (nedsatt pumpekraft ved for
eksempel hjerteinfarkt)
Plutselige
stillingsendringer (du har
<
kanskje kjent at det har ”svartnet” hvis du
har reist deg hurtig opp)
< Forgiftninger (blodforgiftning ved hjernehinnebetennelse, kullosforgiftning)

Blodplatene er medvirkende til å stanse
ev. blødninger og får blodet til å størkne
(koagulere). Blodplater blir ”aktivert” av gassbobler.
Blodtrykk
Blodtrykket, det vil si det trykket blodet
har inne i pulsårene (arteriene), vil variere
avhengig av om man måler det i hjertets hvilefase (lavere trykk) eller i hjertets arbeidsfase
(høyere trykk).
Et normalt blodtrykk er typisk 120 mmHg
(0,16 bar) i arbeidsperioden og 80 mmHg
(0,11 bar) i hjertets hvileperiode. Andre måter
å si det samme på er at blodtrykket er 120
mmHg systolisk og 80 mmHg diastolisk eller
”120 over 80” (120/80).
Blodtrykket bestemmes av:
< Hvor mye blod som passerer gjennom
blodårene (gjennomblødningen)
< Motstanden i blodårene
Sirkulasjonssvikt innebærer at det ikke
strømmer tilstrekkelig blod gjennom vevene.
I en slik situasjon vil det systoliske blodtrykket
falle typisk under 100 mmHg og pulstrykket
(differansen mellom systolisk og diastolisk
blodtrykk) blir mindre. Baroreceptorene (se
over) vil reagere på dette blodtrykksfallet
og kroppen vil prøve å kompensere med en
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Uavhengig av årsaken til det lave blodtrykket
vil kroppen forsøke å kompensere ved at:
< Blodårene trekker seg sammen for å øke
motstanden
< Hjertet øker pumpefrekvensen
Stigende puls og fallende blodtrykk er viktige
funn ved sirkulasjonssvikt. Andre funn er
kald, blek og klam hud (nedsatt gjennomblødning av hud og nervøs stimulering av
svettekjertlene).
I tilfeller hvor blodstrømmen har stoppet opp,
vil det kunne inntreffe celledød (nekrose) i
det området som er avskåret fra blodtilførsel.
Puls
Pulsen, som er resultatet av hjertemuskulaturens kraftige utpumping av blod fra venstre
hjertekammer og inn i pulsårene, kan lettest
kjennes der større arterier ligger nær huden.
De enkleste stedene å føle pulsen er:
< Halspulsårene, på hver side av halsen, litt
ovenfor “adamseplet”.
< Lårpulsårene, i lysken.
< Pulsårene i håndleddene, på håndflatesiden,
litt ovenfor tommelens grunnledd.
Pulsfylden, altså hvor godt man kjenner
pulsen, er et indirekte mål på blodtrykket.
Ved sirkulasjonssvikt og blodtrykksfall blir
pulsen svak og bløt.

Manipulering av blodtrykksfølere (Carotis
sinus syndrom), også kalt “draktstrangulering”
er beskrevet på side 88.

med flimmerhår som ”koster” slimet opp mot
munnen. Dette gjør at vi fukter luften og får
fjernet fremmedlegemer som vi inhalerer.

3.1.5 respirasjonssystemet

Vi puster vanligvis gjennom nesen, og
du merker hvor ubehagelig det er å puste
gjennom munnen når du er forkjølet og neseslimhinnene er tette. I nesen filtreres de største
støvkornene og andre fremmedlegemer og
luften blir varmet opp.

(Figur 3.15) Cellene trenger energi for å
fungere. Denne energien får cellene ved
å ”forbrenne” næringsstoffer (karbohydrat,
protein, fett). Cellene opptar oksygen og avgir
under forbrenningen karbondioksid (CO2)
og vann (H2O).
Åndedrettet og sirkulasjonssystemet fører
oksygen til cellene og fjerner forbrenningsgassen karbondioksid. Ventilasjon av lungene
er nødvendig for å tilføre oksygen og fjerne
karbondioksid.

Luftveiene

Luftveiene består av:
< Nese
< Svelg
< Strupe
< Luftrør
< Bronkier
< Alveoler
Innsiden av luftveiene er dekket av slimhinne
(med unntak av alveoler). Cellene er dekket

I svelget og strupen fuktes og varmes luften
ytterligere. Strupelokket er festet like nedenfor
tungeroten og vil dekke luftrøret når vi spiser,
kaster opp, får vann i svelget m.m. Strupelokket
vil effektivt beskytte luftrøret mot inhalasjon
av væske, mat osv.. I noen tilfeller kan det skje
at en strupekrampe lukker for luftrøret også
etter at man har fjernet årsaken til lukningen.
Det kan for eksempel skje i forbindelse med
drukning.
I strupen finnes de falske og ekte stemmebåndene. De ekte stemmebåndene er formet
som en ”V” i to seil. Nerven til stemmebåndene
går i en sløyfe ned langs halsen og ”snur” øverst
i brysthulen. Dette gjør at nerven kan komme
i strekk og beknip ved skader i brysthulen
(mediastinalt emfysem).

Figur 3.15 Respirasjonsorganer og alveoler
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Luftrøret består av bruskringer med bindevev mellom. Den deler seg i høyre og venstre
hovedbronkus. Disse deler seg i stadig
mindre bronkier og bronkioler før de ender
i lungesekkene (alveolene) hvor selve gassutvekslingen skjer. I alt regner vi med 23
delinger (”generasjoner”) av bronkiene. De
siste syv generasjonene har i økende grad
lungesekker knyttet til seg og deltar altså i
gassutvekslingen.
Alveolene (Figur 3.15) er den aller siste
generasjonen av luftveiene. De består av
tynnveggede (0,5 μm, altså 5 × 10-7 meter)
blærer. Den samlede gassvekslende overflaten
til alveolene er ca 70 m2. Det er bare to tynne
cellevegger som skiller innsiden av alveolene
fra innsiden av lungekapillærene. Denne veggtykkelsen er viktig. Blir den øket (for eksempel
ved lungeødem hvor det trenger inn væske i
lungene) reduseres gassdiffusjonen.
Lungene er inndelt i lapper. Den høyre lungen
har tre lapper, den venstre to. Hver lapp er i
sin tur delt inn i segmenter. Ved sammenfall
av lungen kan gjerne ett eller flere segmenter,
ev. en lapp, falle sammen. Utsiden av lungen
er dekket av lungehinnen pleura. Pleura består
av to blad; et ”lungeblad” (festet til lungene)
og et ”brystveggsblad” (festet til innsiden av
brystkassen). Mellom disse blir det en smal
spalte med en væskefilm (pleuraspalten). I
spalten er der et lite undertrykk som suger
lungen ut mot brystveggen. Hvis det kommer
luft inn i pleuraspalten (skade på lunge eller
brystvegg) vil lungen falle sammen, fordi det
vil oppheve undertrykket i pleuraspalten.
Mellomrommet mellom lungene, mediastinum, inngår egentlig ikke i luftveiene, men
er naturlig å omtale i dette avsnittet. Mesteparten av mediastinum er fylt av hjertet, men
for øvrig løper en rekke store kar og nerver
gjennom dette området. Ved lunge- og brystveggskade kan luft trenge inn i mediastinum.

92

Dykkemedisin

Brysthulens omkrets avgrenses av ribbein
og muskulaturen mellom ribbeina. Vi har
(normalt) tolv ribbein på hver side. Ribbeina er
hengslet i bakkant til ryggraden og i framkant
til brystbeinet. Ribbeina peker skrått nedover
ved hvilestilling i åndedrettet. Nedad begrenses
brysthulen av mellomgulvet (diafragma), som
er en flat muskel.

Respirasjonsmekanikk

Respirasjonsmekanikk kaller vi læren om
brystkassens og lungenes volumendringer
og deres årsak.
Ribbeina er altså hengslet i bakkant til ryggraden og kan bevege seg omtrent som en
bøttehank. Når vi puster inn, roterer ”hanken”
oppover slik at brysthulens diameter øker.
Når vi puster ut peker ”bøttehanken” nedover. Selve pustearbeidet gjøres av mellomgulvet som trekker seg nedover som et stempel
og musklene mellom ribbeina. Utåndingen
(ekspirasjonen) er passiv, og skjer ved at
ribbeina i brystveggen roterer nedover og
diafragma løftes.
Ved anstrengt åndedrett, for eksempel ved
fysisk anstrengelse, bruker vi ekstra pustemuskulatur i tillegg til mellomgulvet.
Muskulaturen mellom ribbeina brukes aktivt
både under inspirasjon og ekspirasjon, og halsmuskulaturen deltar også. Ved avslapningsøvelser inngår ofte å puste rolig ”med magen”.
Det betyr at mellomgulvet skal gjøre pustearbeidet og at man ikke spenner seg i annen
pustemuskulatur.
Spenninger i brystveggsmuskulaturen kan ofte
feiltolkes som smerter utgående fra hjertet.
Det er en fin balanse mellom brystveggen
og lungene. Brystveggen er elastisk og i
normal ”hvilestilling” mellom ekspirasjon
og inspirasjon vil de elastiske kreftene prøve
å utvide brystkassen (tenk deg brystveggen
som en fjær som er spent). Motsatt vil de
elastiske kreftene i lungene forsøke å trekke

lungene sammen. I hvilestilling er disse
to kreftene balansert. Da er det et relativt
undertrykk i pleuraspalten (ca 3 mbar). Ved
rolig inspirasjon øker dette undertrykket til
ca -8 mbar. Ved svært anstrengt respirasjon
kan undertrykket nå ”opp” til 40 mbar. Sterkere
enn dette er rett og slett ikke mellomgulvet og
de andre musklene som deltar i inspirasjonen.
Dette er grunnen til at vi ikke greier å puste inn
gjennom en snorkel dypere enn ca 0,5 meter.

Lungevolum

Det kan være nyttig å kjenne til de viktigste
lungevolumene (Figur 3.16).
Totalvolumet kalles det største volum lungene
kan anta. Hos en “normalperson” utgjør dette
volumet ca. seks liter.

Residualvolumet (restvolumet) kalles det
minste volum lungene kan anta. Hos en
“normalperson” utgjør dette volumet ca. 1,5
liter.
Vitalkapasiteten kalles det volumet som utgjøres av differansen mellom totalvolumet
og residualvolumet. Vitalkapasiteten tilsvarer
det største åndedraget en person kan ta. (ca.
4,5 liter). Ved helseundersøkelse for dykking
måles ofte vitalkapasiteten.
Åndingsvolumet kalles det volum som vi vanligvis utnytter (ca. 0,5 liter), og vi har derfor en
innåndingsreserve (ca to liter) og utåndingsreserve (en–to liter).
Dødvolumet (”dead space”) er volumet av
de deler av luftveiene som ikke deltar i gassutvekslingen, typisk 0,15 liter (150 ml). Svelg,
strupe, luftrør og de største bronkiene utgjør
det anatomiske dødvolumet (Figur 3.17).

Luftforbruk

Figur 3.16 Lungevolum

Normalverdier:
< Fullstendig hvile 5–8 l/min
< Lett gange 10–25 l/min
< Jogging 30–50 l/min
< Hardt arbeid 70–100 l/min
I respirasjonsfysiologien finnes ytterligere
et begrep; Maksimal voluntær ventilasjon
(MVV). MVV er et mål for hvor mye luft man
kan puste inn og ut i løpet av ett minutt hvis
man puster så mye man kan. MVV er typisk
150 liter pr. minutt for en voksen mann.

Lungenes anatomi og fysiologi

Figur 3.17 Luftveienes dødvolum

Gassutveksling/gassdiffusjon
Gjennom alveoleveggen vil oksygen diffundere
fra alveolene til blodet i lungekapillærene,
mens karbondioksid vil diffundere motsatt vei.
Oksygenet blir transportert kjemisk bundet til
hemoglobinet i de røde blodlegemene. en liter
blod kan bære ca 200 ml oksygen på denne
måten. Bare 3% av oksygenet er ”fysikalsk løst”
i plasma, det vil si ubundet. Hemoglobinet
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binder oksygenet sterkt; det begynner først
å ”gi fra seg” oksygen hvis deltrykket blir
under ca 130 mbar (100 mmHg). Vanligvis er
oksygenets partialtrykk i alveoler og arterielt
blod ca 130 mbar og på venøs side ca 50 mbar
(40 mmHg).
Karbondioksid transporteres først og fremst
fysikalsk løst i blodet, fordi vannløseligheten
til CO2 er ca 20 ganger større enn oksygen.
Noe karbondioksid blir også transportert
bundet til hemoglobin. I alveolene og arterielt
blod er pCO2 ca 53 mbar (40 mmHg), i venøst
blod ca 59 mbar (45 mmHg). Karbondioksid
vil reagere med vann og danne karbonsyre,
som er en svak syre. Respirasjonen er derfor
en viktig måte for kroppen til å foreta hurtige
endringer (korreksjoner) i blodets syreinnhold.
Når kroppen danner melkesyre i forbindelse
med hard fysisk aktivitet, vil respirasjonen
”overkorrigere” åndedrettet ved å lufte ut ekstra
mye CO2. Utluftingen av CO2 vil gjøre blodet
mer alkalisk (basisk) og derved kompensere
surheten forårsaket av melkesyre.
Ved hyperventilasjon puster man mer enn
nødvendig, kanskje på grunn av engstelse eller
stress. Da vil man ”lufte ut” CO2 og blodet vil
bli relativt alkalisk.
Respirasjonsregulering
Respirasjonen reguleres av et nervesentrum
som ligger i hjernestammen (medulla oblongata). Dette nervesenteret har i utgangspunktet
en ”grunnrytme” som blir modulert av annen
nervepåvirkning. Den viktigste påvirkningen
skjer av spesielle sanseceller i hjernestammen
som reagerer på små endringer i blodets
karbondioksidkonsentrasjon. Pustesenteret
forsøker å regulere respirasjonen slik at
pCO2 holdes konstant. Pustesenteret sørger
for kompensatorisk hyper ventilering ved
muskelarbeid eller annen karbondioksidopphopning, slik at mengden CO2 i kroppen hele
tiden er nokså konstant. Endringer i blodets
oksygenkonsentrasjon påvirker pusterytmen
og pustedybden lite (se under). Endringer i
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blodets surhetsgrad påvirker respirasjonen i
større grad. Ved melkesyreopphopning øker
åndedrettet.
CO2-sensitiviteten er et mål på kroppens
evne til å øke respirasjonen (ventilasjonen)
ved økning i innåndet CO2. Dykkere har
dårligere CO2-sensitivitet enn sammenlignbare kontrollpersoner. Intuitivt kan det synes
som en fordel, ettersom det forsinker tiden det
tar før man får uimotståelig pustetrang hvis
man skal holde pusten under vann. Samtidig
er det en ulempe fordi man lettere kan nå et
så høyt CO2 nivå at man får andre ubehag
(hodepine, svetting) og endog øke risikoen
for oksygenkramper.
De perifere kjemoreceptorene
I hver halspulsåre og i brystpulsåren finnes
det oksygensensorer (de perifere kjemoreceptorene). Disse sensorene er spesielle
celler som reagerer på endringer i blodets
oksygeninn hold. Signalene føres med
nerver tilbake til hjernen. Under normale
forhold bidrar endringer i oksygenkonsentrasjonen forsvinnende lite til respirasjonsreguleringen. Arteriell pO2 må reduseres til
under ca 80 mbar (normalt 130 mbar) for
at respirasjonen skal økes (forutsatt normal
konsentrasjon av karbondioksid). Imidlertid øker respirasjonssenterets følsomhet
for karbondioksidendringer ved fallende
oksygenkonsentrasjon. Blir blodets oksygenkonsentrasjon lav, reagerer man altså lettere
på økning i pCO2.

Farer ved unaturlig pusting

En del spesielle pustemønstre blir ofte omtalt
i forbindelse med dykking, disse er:
< Hyperventilering/gruntvannsbesvimelse
(”shallow water blackout”)
< Avbrutt pusting (”skip breathing”)
< Pressånding
Hyperventilering
Hyperventilering betyr ”å puste for mye”. De
vanligste situasjonene man hyperventilerer i

Ved et normalt fridykk øker
CO2-nivået, og gir signal
om at vi må opp og puste

Etter hyperventilering er CO2oppbygningen redusert, slik at
signalet om å puste kommer
for sent i forhold til O2-nivå

er ved angst, smerter, opphold i høyden og
ved frivillig (viljestyrt) hyperventilering før
man skal holde pusten.
Hyperventilering er en effektiv måte å forlenge tiden man kan greie å holde pusten på
ettersom åndedrettet reguleres av blodets
pCO2. Jo lavere konsentrasjon karbondioksid
man har i blodet, jo lengre tid vil det ta før
pustetrangen blir så sterk at man må trekke
pusten igjen. Ved hyperventilering kan man
redusere blodets CO2 innhold til 1/4 av det
man normalt har. Dessverre øker ikke blodets
oksygenmengde tilsvarende. Det meste av
blodets CO2 er fysikalsk løst. Partialtrykket
er altså proporsjonalt med volumet (Henrys
lov). Oksygenet bindes derimot kjemisk til
hemoglobin. Det er nødvendig fordi blodet
har dårlig oksygenløselighet, bare 1/20 av
løseligheten til CO2. Ved normal pO2 i blod
(130 mbar, 100 mmHg) kan man i praksis
regne alt hemoglobinet som ”fullmettet”, det
vil si at det ikke kan transportere mer oksygen.

Hyperventilering vil altså ”lufte ut” CO2 fra
blodet, men vil ikke øke O2 mengden.
Faren ved kortvarig hyperventilering
La oss ta utgangspunkt i en person som hyperventilerer før han/hun skal svømme under
vann.
Under dykket forbrukes O2 kontinuerlig. På
grunn av den lave CO2-konsentrasjonen tar
det langt tid før man får pustetrang.
O2-mengden i blodet reduseres etter hvert så
mye at hjernen ikke får tilstrekkelig oksygentilførsel og man besvimer. Oksygenmangelen
(hypoksien) oppstår såpass hurtig at man ikke
rekker å registrere noen forvarsler og man
besvimer plutselig. Besvimelsen skjer ofte på
den grunne delen av dykket. Grunnen er at så
lenge man svømmer på den ”dype” delen, vil
vanntrykket bidra til å øke lufttrykket i lungene.
Dette vil også øke lungenes partialtrykk av
oksygen. På slutten reduseres vanntrykket,
lufttrykket i lungene og dermed oksygenets
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partialtrykk. Det gjør at man besvimer på
grunt vann eller når man svømmer mot overflaten.
Faren ved langvarig hyperventilering
Avhengig av graden av hyperventilasjon vil
en merke flere symptomer. Parestesier, det
vil si prikninger og stikninger i fingre, tær
og rundt munnen er vanlig. Følelse av bortdovning og muskelrykninger vil melde seg,
ofte sammen med svimmelhet, angst og
kvelningsfornemmelse.
Muskelrykningene kan gå over i kramper som
øker med graden av hyperventilasjon. Angsten
kan bli så stor at det fører til rask panikkpusting; en kan se vedkommende hive etter
pusten og på denne måten komme inn i en
ond sirkel, med flere symptomer og ytterligere
åndenød.
Noen kommer ut av sirkelen ved at de blir
roet ned, andre ved at de får puste inn sin
egen utåndingsluft (ved at de får puste ut og
inn i en pose). En siste gruppe vil besvime av

96

Dykkemedisin

hyperventileringen. Bevissthetstapet medfører
vanligvis at åndedrettet igjen normaliseres.
Tilstanden, hyperventilasjonssyndrom som
den kalles, er skremmende, men ufarlig på
land. Under vann kan den medføre drukning.
Ved hyperventilasjon fjernes CO2 fra blod
og kroppsvæsker. Det vil gjøre blodet mer
alkalisk. Når blodet blir mer alkalisk vil mer
Ca2+ binde seg til eggehvitestoffet albumin.
Dermed blir det mindre fritt Ca2+ tilgjengelig
for cellene. Nerve- og muskelceller vil lettere
utlade når det er mindre Ca2+ tilgjengelig.
Det er derfor man kjenner prikninger i hud
og rykninger i muskulaturen.
En tilstand med hyperventilering under vann
kan bli fatal. Drukning kan skyldes angst,
panikk, krampeanfall, tap av munnstykket,
besvimelse eller panikkartet fri oppstigning
med lungebrist som nærliggende resultat.
MERK
Ved angst øker åndedrettet. Det kan være
nyttig å vite dette når man vurderer luftforbruk

under dykk og skal vurdere dykkerne på overflaten før dykk.
Avbrutt pusting (skip-breathing)
Dette er en uheldig form for pusteteknikk.
Dykkeren søker å forlenge luftforrådet ved
bevisst å holde pusten mellom hvert åndedrag. Ubevisst kan det samme skje ved intens
konsentrasjon (for eksempel ved kamerainnstilling under UV-fotografering). Problemet
med avbrutt pusting ligger i at CO2-konsentrasjonen i blodet stiger. Følgene kan/vil bli at
blodårene utvider seg. Utvidelse av hjernens
blodårer er en mulig grunn til hodepinen
som medfølger CO2 opphopning. Hodepine
nedsetter konsentrasjonsevnen, noe som selvsagt er uheldig/farlig under vann. Utvidelse
av hudens blodårer vil også øke varmetapet.

og vener. Vi sier at blod og vev er fullmettet
fordi det hverken er netto gassopptak eller
gassavgivelse.
Hvis pusteluftens innhold av nitrogen øker,
for eksempel fordi vi puster inn kompremert
pustegass, vil blodets og deretter vevenes
nitrogenpartialtrykk, øke. Gassmengden som
løses vil være proporsjonalt med partialtrykksøkningen (Henrys lov), slik at hvis man puster
trykkluft, kan det løse seg fire ganger mer
nitrogen i blod og vev på 30 meter sammenlignet med overflaten.

På grunne dyp er faren for lungebrist i en slik
situasjon også til stede.

Mens arterielt blod hurtig blir mettet (får
samme nitrogenpartialtrykk som alveolegass), vil det ta lenger tid før vevene oppnår
det samme. Grunnen er at blodet først må
transportere nitrogenet ut til vevet, og når
blodet strømmer gjennom kapillærene, må
gassen diffundere gjennom veggen i kapillærene og inn i vevet. I diskusjonen omkring
metning og avmetning av gass (det som med
en fellesbetegnelse ofte blir kalt gasskinetikk)
er det to begrensende forhold som må omtales
i større detalj:
< Perfusjon, det vil si hvor mye blod som
strømmer gjennom vevet
Diffusjon,
det vil si hvor raskt gassen
<
strømmer fra blod til vev (eller motsatt).

3.1.6 metning

Tidsfaktoren

Pressånding
Det skal ha forekommet besvimelse ved tunge
løft under vann. Når man løfter tungt, øker
trykket i brysthulen. Trykkøkningen kan bli
så stor at blodet hindres i å returnere til hjertet.
Hvis det returnerte blodvolumet blir for lavt,
greier ikke kroppen lenger å opprettholde
normalt blodtrykk, og man besvimer.

Inertgass

Inertgass er et samlebegrep for gasser som
ikke inngår i cellens stoffskifte. Nitrogen (N2),
Helium (He), Hydrogen (H2) og Argon (Ar)
er de inertgassene som hyppigst omtales i
forbindelse med dykking.

Nitrogenets drivtrykk

Løseligheten av en gass i en væske øker proporsjonalt med trykkøkningen. Ved én bar
trykk på havoverflaten vil en kunne løse ca 15
ml N2. Omtrent det samme blir løseligheten i
blod og vannholdig vev. I fett (og fettrikt vev)
øker løseligheten fem ganger. Partialtrykket av
nitrogen er vanligvis likt i alveoleluft, arterier

Hvor hurtig vevene blir mettet er altså blant
annet avhengig av gjennomblødningen i
vevet. Vev med stor gjennomblødning (hjertemuskulatur, nyre) får tilført så mye nitrogen i
blodet at det hurtig oppstår likevekt mellom
blodets og vevets partialtrykk. Slike vev kaller
vi hurtige vev. Andre vev (blant annet deler
av ryggmargen og fettvev) har dårlig blodforsyning, og det vil ta lang tid før det er likevekt mellom nitrogenets partialtrykk i blod og
vev (langsomme vev). Det er ikke et eksakt
skille mellom ”hurtige” og ”langsomme” vev.
For å lage dekompresjonstabeller har matematikere, fysiologer og andre spesialister
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forsøkt å beskrive disse anatomiske vevene
(altså faktiske vev og organer) i matematiske
formler. Men i stedet for å beregne hvor lang
tid det tar for eksempel for nyrene å bli fullmettet, har man forenklet kroppen til å bestå
av mellom seks og 32 matematiske vev. Dette
er altså ikke reelle vev, men en regnemodell
for å kunne beskrive gasskinetikken. Hvert
vev er beskrevet ved sin halveringstid.
Denne halveringstiden (eller tidskonstanten)
forteller hvor lang tid det tar før vevet har opptatt halvparten av den partialtrykksøkningen
som blir gjort tilgjengelig i blodet. Hvis et vev
har 5 min halveringstid og man dykker til ti
meter vil det altså ta 5 min før partialtrykket
i vevet har øket fra (ca) 0,8 bar til (ca) 1,2 bar.
Hurtige vev har typisk halveringstider på 5
–10 min og langsomme vev har halveringstid
på 80 min eller lenger, men skillet er vilkårlig.
Hvor lang tid det tar før hvert enkelt vev
er fullmettet, er altså avhengig av vevets
halveringstid. I praksis regner vi gjerne tre
halveringstider som ”tilnærmet full metning”.
Etter tre halveringstider (for eksempel 15 min
for et vev med 5 min halveringstid) vil vevet
være 87,5% mettet.

enn det tar å mette muskulatur selv om blodforsyningen hadde vært den samme. I spesielle
deler av ryggmargen, hvit substans, er det
mye fett samtidig som blodforsyningen er
dårlig. Dette er maksimalt ugunstig i forhold
til dekompresjon. Det gjør at vevet kan bære
mye gass samtidig som den ”dårlige” blodforsyningen vil bruke lang tid på å avmette vevet.
Metningshastigheten avtar proporsjonalt med
drivtrykket (Figur 3.18 og Figur 3.19).

Figur 3.18 Drivtrykk for et dykk til 30 m med luft

Løselighetskoeffesient

Hvor mye nitrogen som blir løst i vevet er
ikke bare avhengig av gjennomblødningen
(perfusjonen), den er også avhengig av diffusjonen. Diffusjonshastigheten er proporsjonal
med trykkgradienten (forskjell i partialtrykk
mellom blod og vev) og en diffusjonskonstant.
Proporsjonaliteten med trykkgradienten
innebærer at gassen vil diffundere hurtigst i
begynnelsen for deretter gradvis å avta etter
hvert som trykkforskjellen mellom blod og
vev blir mindre (Figur 3.18). Tiden det tar før
vevet blir mettet er også avhengig av gassens
løselighet i vevet, løselighetskoeffisienten.
Nitrogen er ca fem ganger mer løselig i fettvev enn i vannholdig vev (muskulatur). Det
gjør at det tar lengre tid å mette et fettvev
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Figur 3.19 Metningsgraden avtar
proporsjonalt med drivtrykket

3.1.7 nervesystemet

Nervevev er fettrikt vev. Det er kanskje en
av grunnene til at den vanligste formen for
trykkfallssyke (nevrologisk trykkfallssyke)
oppstår i nervesystemet. Hjernen forbruker
ca 14% av hjertets minuttvolum og ca 18% av
kroppens oksygenopptak, altså langt mer enn
hva man ville forvente ut fra vekten (ca 1,4 kg).
Nervesystemet består av:
< Hjernen
< Ryggmarg
< De perifere nervene
Fra et anatomisk synspunkt kan man skille
mellom:
< Sentralnervesystemet
< Det perifere nervesystemet
Sentralnervesystemet består av hjernen,
hjernestammen (den forlengede marg) og
selve ryggmargen. Disse er omgitt av hjerneog ryggmargshinnene og ligger beskyttet i
henholdsvis kraniet og virvelsøylen. Selve
nervevevet i sentralnervesystemet inndeles i
to typer: Grå substans og hvit substans. Grå
substans er rik på celler, har forholdsvis god
gjennomblødning og er mindre fettrik enn
hvit substans. Hvit substans inneholder hovedsakelig nervefibre (altså ikke cellene), er svært
fettrik og har relativt dårlig blodforsyning. I
avsnittet om dykkeskader beskrives hvordan
boblene ved trykkfallssyke hovedsakelig setter
seg i hvit substans.
Hjernen
Hjernen ligger i kraniet, badet i en væske
(cerebrospinalvæsken). Dette er en svært
effektiv måte å beskytte hjernen på. Ved slag,
støt osv. vil væsken dempe trykket på hjernen
slik at skade ikke så lett oppstår. Tre tynne
hjernehinner bærer blodårer, avgrenser væskeutbredelsen og holder hjernen på plass.
Hjernen består av en høyre og venstre halvdel som er forbundet med en bro. Venstre
hjernehalvdel mottar signaler fra- og styrer

muskulaturen i høyre kroppshalvdel og vice
versa. En skade i høyre hjernehalvdel vil altså
ramme sanseinntrykk og bevegelsesevne i
venstre kroppshalvdel. Mange års forskning
har gjort det mulig å lage ”kart” over hjernen
som lokaliserer de forskjellige funksjonene
og kroppsområdene. Hørsel, tale og syn er
noen av de funksjonene man har lokalisert.
Noen oppgaver løses primært av den ene
hjernehalvdelen. Et viktig eksempel er ”språksenteret” som er lokalisert i den dominante
hjernehalvdelen. Hos de fleste er venstre
hjernehalvdel ansvarlig for språkoppfattelsen,
mens den høyre hjernehalvdel gir oss evnen til
å oppfatte tredimensjonal form. Små barn som
får hjerneskader kan ”flytte” disse funksjonene
fra en hjernehalvdel til en annen.
Man deler hjernen i to:
• Storehjernen (cerebrum)
• Lillehjernen (cerebellum)
Storehjernen består av hjernebark og marg.
”Marg” er egentlig et svært upresist begrep for
en rekke nervesentra og nervebaner. Den kan
anatomisk deles inn i en lang rekke strukturer,
men det har liten praktisk relevans å kjenne til
disse i forbindelse med dykking. Frykt, raseri,
seksualfunksjon, tørst, sult, hukommelse og
læring er eksempler på funksjoner som utøves
eller påvirkes av hjernemargen. Hjernebarken
har ansvar for viktige funksjoner som intellekt
og språk i tillegg til styring av muskler og
sanseinntrykk fra huden.
Lillehjernen kontrollerer likevekt og koordinerer bevegelser.
Hjernestammen
Hjernestammen (den forlengede marg) kalles
området mellom ryggmargen og storehjernen
(men omgitt av lillehjernen). Denne delen
av nervesystemet regulerer de primære livsfunksjonene som åndedrett og hjerteaktivitet.
Hjernestammen er den eldste delen av hjernen
rent utviklingsmessig.
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slutt når fram til muskulatur og hud og andre
organer. I det perifere nervesystem inngår
også autonome nerver i det sympatiske og
parasympatiske nervesystemet, samt nervebaner fra sanseorganer.
Fra et funksjonelt synspunkt kan man skille
mellom:
< Det viljestyrte nervesystemet
< Det autonome nervesystemet
Det viljestyrte nervesystemet
Det viljestyrte nervesystemet er knyttet til den
bevisste sansing, og styrer skjelettmuskulatur
og organismens (viljestyrte) reaksjoner på
omverdenen.
Det autonome nervesystemet
Det autonome nervesystemet er stort sett ikke
under viljens kontroll. Det styrer den glatte
muskulaturen og regulerer de indre organenes
funksjon.
Ryggmargen
Godt beskyttet av benet rundt ryggmargskanalen ligger ryggmargen. Den inneholder
først og fremst nervebaner som forbinder det
perifere nervesystem med hjernestamme og
hjerne. Sanseopplevelser fra hud blir ledet
i lange nervebaner til hjernen. Hjernens og
lillehjernens ”instruks” om muskelaktivitet
blir ledet i andre nervebaner. I tillegg er det
spesielle nervekoblinger i ryggmargen som
gjør det mulig å utløse automatiske handlinger
(reflekser) uten forsinkende påvirkning fra
hjernen. Hvis du brenner deg på en kokeplate,
vil du automatisk trekke hånden til deg uten
å behøve å tenke på det. Refleksen blir utløst
i ryggmargen.

Det perifere nervesystemet

På hver side av ryggvirvelen går det ut nerver
som forgrener seg til de ulike kroppsdelene.
Fra hjernen går det ut tolv par hjernenerver.
Disse nervene kaller vi det perifere nervesystem. Det er de perifere nervene som til
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Det autonome nervesystemet består av to
deler:
< Det sympatiske nervesystemet
< Det parasympatiske nervesystemet
Disse er knyttet til forskjellige deler av nervesystemet og virker funksjonelt ofte motsatt
av hverandre. Det er balansen mellom disse
motsatt rettede funksjoner som til enhver
tid avgjør aktiviteten i for eksempel glatt
muskulatur. Et eksempel er hjertet som har
en spesiell form for tverrstripet muskulatur.
Det sympatiske nervesystemet vil stimulere
hjertet til å slå raskere og kraftigere. Det parasympatiske nervesystemet reduserer hjertefrekvens og slagkraft.
Nervesystemets aktiviteter kan deles i:
< Automatisk handling (stimulering av hjerte
og tarm)
< Reflektiv handling (trekke sammen pupillen
når det kommer lys på netthinnen)
< Frivillig muskelkontroll (løfte et glass)
< Ufrivillig muskelkontroll (skjelve)

3.1.8 Hormonsystemet

Hormoner er kroppens ”signalstoffer”. De
finnes i en rekke utgaver og skillelinjene
mellom ”vanlige hormoner” og lokalt
virkende signalstoffer har etter hvert blitt
uklar. Tradisjonelt beskrives likevel hormoner
som stoffer som produseres i spesielle kjertler,
transporteres til målorganet/målorganene
med blodet og som har stor biologisk effekt
i forhold til vekten. Kjønnshormoner (for
eksempel testosteron og østrogen) og stresshormoner (for eksempel adrenalin og cortisol)
er eksempler på grupper av hormoner. Hormonet binder seg til spesielle mottakere på
cellene (receptorer). Ved hjelp av medisiner
kan man enten lage kunstige hormoner
(mer eller mindre effektive enn de naturlig
forekommende) eller blokkere receptorene.
Reguleringen av hormonproduksjonen er
kompleks og spesifikk for det enkelte hormon.
For mange hormonsystemer vil hypofysen (et
område av hjernen) sende ut styrehormoner
som påvirker hormonutskillelsen i den hormonproduserende kjertelen.
En rekke sykdommer kan tilskrives feil i
hormonsystemet, for eksempel sukkersyke
og struma.
Det er ikke behov for å kjenne til detaljene
ved alle hormonsystemene, men de såkalte
”stresshormonene” kan det være fornuftig å ha
litt mer kunnskap om. De viktigste stresshormonene produseres i binyrebarken (cortisol)
og i binyremargen (adrenalin og noradrenalin),
selv om også andre hormoner inngår. Den
primære effekten av stresshormonene er å
forberede hjerte, muskulatur, stoffskifte
og sirkulasjonssystem på en ”fluktrespons”.
Hjertefrekvensen øker, man begynner å
svette, blodårene utvides og blodsukkerkonsentrasjonen økes.
Allerede den mentale forventningen om
at ”noe” skal skje (”stress”) utløser denne
responsen lenge før den fysiske handlingen
(flukt, fysisk arbeide) utføres.

3.1.9 Fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet består av:
< Munnen med spyttkjertlene
< Svelget
< Spiserøret
< Magesekken og tolvfingertarmen
< Bukspyttkjertelen
< Leveren
< Galleveier
< Tynntarm
< Tykktarm
< Endetarm og endetarmsåpning
Fordøyelsessystemet skaper sjelden problemer
under vanlig luftdykking. Det gis derfor bare
en enkel beskrivelse av dette systemet.
I munnen vil tennene mekanisk dele maten
i fragmenter og spyttkjertlene vil tilsette
spytt slik at konsistensen blir tynn nok til å
passere uhindret i spiserøret. Spytt inneholder
enzymer (komplekse proteiner som har evnen
til å spalte organiske forbindelser, det vil si
evnen til å bryte ned maten) som begynner
den første nedbrytningen av maten. Spiserøret trekker seg sammen sekvensielt slik at
maten skyves ned til magesekken. I magesekken tilsettes nye enzymer og ikke minst
saltsyre slik at maten nedbrytes ytterligere. En
spesiell lukkemuskel sørger for å utporsjonere
passende mengder til den etterfølgende tolvfingertarmen. I tolvfingertarmen er det utløp av galleganger og utførselsgangen for
bukspyttkjertelen. Bukspyttkjertelen tilsetter alkalisk væske samt kraftige proteinspaltende enzymer. Bukspyttkjertelen utskiller
også karbohydrat- og fettspaltende enzymer.
Leveren produserer galle som utskilles via
galleblære og galleganger til tolvfingertarmen.
Galle inneholder blant annet gallesalter. Disse
saltene danner små blærer sammen med fett
i tarmen og gjør at fettet kan bli tatt opp av
tarmslimhinnen.
Selve næringsopptaket skjer hovedsakelig i
tynntarmen. Tynntarmen har et dekke med
”tarmtotter” som øker den tilgjengelige absor-

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 101

berende overflaten til ca 200 m2. Tynntarmen
er ca 2,8 meter lang, men vi trenger bare en
brøkdel av dette for å overleve. Tynntarmsinnholdet er svært flytende. Tynntarmen mottar
ca ni l/døgn. Av dette kommer ca to liter fra
maten, øvrige syv liter er tilsatt mave- og tarmsaft. For å unngå stort væsketap opptas det
meste av denne i tynntarmen. Likevel kommer
det ca 1,5 liter i døgnet til tykktarmen. En
viktig oppgave for tykktarmen er derfor å
ta opp resterende væske (man merker godt
hvis tykktarmen ikke greier å gjøre denne
jobben når man får diare) slik at bare 0,2 liter
forsvinner med avføringen i døgnet. I tykktarmen er det også en stor bakterieflora som
spiller viktige (men fortsatt langt på vei
uavklarte) funksjoner i fødemiddelnedbryting
og vitaminomsetning.
I spiserør og magesekk vil muskelsammentrekningene (kontraksjonen) i veggen føre
til at maten presses nedover i retning mot
tynntarmen. Tynntarmen har i tillegg en
”knabevegelse” som gjør at tarminnholdet blir
spredt over tarmtottene.
Transittiden for mat varierer i de ulike tarmavsnitt. Første del av et testmåltid vil nå tykktarmen etter fire timer, og alt vil ha passert
innen ni timer. I gjennomsnitt tar det tolv
timer før måltidet når den siste delen av tykktarmen, men passasjen i dette avsnittet er svært
langsom. 70% vil ha passert endetarmen etter
tre døgn, men de siste restene kan kvitteres så
sent som en uke etter inntak.
3.1.10 Urinveissystemet

Urinveissystemet består av:
< Nyrene
< Urinledere
< Urinblære med urinrør

Heller ikke urinveiene pleier å forårsake
spesielle problemer ved dykking.
Det primære formålet med urinveissystemet
er å delta i kroppens væske- og saltbalanse. En
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annen viktig funksjon er utskillelse av avfallstoffer og medikamenter.
Omkring 25% av hjertets minuttvolum sirkuleres gjennom nyrene slik at vann og småmolekylære forbindelser passerer gjennom
”nyrefilteret”. Hver nyre har ca en million filtre.
Nyrene skiller på denne måten ut 180 liter
pr døgn i såkalt ”primærurin”. Et komplisert
system av konsentrasjonsgradienter sørger for
reabsorpsjon av 99% av denne væskemengden
tilbake til blodet slik at gjennomsnittlig urinproduksjon er ca 1 l/døgn. Et like komplisert
saltbalansesystem gjør at nyrene kan regulere
utskillelsen av viktige salter (NaCl og KCl) og
svake syrer, og på den måten delta i kroppens
syre/base balanse. Nyrene har begrenset evne
til å konsentrere urinen. Hvis man drikker
vanlig sjøvann, inneholder dette så mye salt
at det overstiger nyrenes konsentrasjonsevne.
Effekten blir da at sjøvannet vil ”trekke ut”
vann fra cellene for at den tilførte saltmengden
kan skilles ut i urinen. Nettoeffekten blir altså
at ved å drikke saltvann mister man væske, det
vil si man blir dehydrert.
Urinen ledes med urinlederen til urinblæren
som delvis er under viljens kontroll. Vi
kan kontrollere avslapningen av blærehalsmuskelen, mens sammentrekningen av urinblæren slik at urin strømmer ut i urinrøret er
en ikke-viljestyrt reflekshandling.
3.1.11 immunsystemet

Immunsystemet er kroppens forsvar mot
infeksjoner og fremmedlegemer. De hvite
blodlegemene spiller en viktig rolle i
infeksjonssystemet og kan inndeles i en
rekke grupper. Noen av disse kan bryte ned
bakterier og andre mikroorganismer direkte;
andre produserer ”antistoffer”, som binder seg
til overflaten på bakteriene. Noen hvite blodlegemer er spesialisert til å ”spise” mikroorganismer som er merket med slike antistoffer.
Lymfeknutene har en viktig rolle i infeksjonsforsvaret, ettersom det er her spesialiserte hvite
blodlegemer får presentert lymfe fra vevet. I
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slik lymfe kan det være bakterier, sopp og
virus som har kunnet trenge inn gjennom
huden i sår og lignende. Hvite blodlegemer
reagerer ikke bare på infeksjoner. De kan også
reagere mot fremmedlegemer og fremmede
stoffer, og endog kroppsegne stoffer som oppfattes som fremmede. Det vil da bli utløst en
inflammatorisk (betennelsesaktig) reaksjon.
Den inflammatoriske reaksjonen innebærer
at mange biokjemiske systemer aktiveres, og
forårsaker responser som utvidelse av blodårer, økt hjertefrekvens og tilkalling av hvite
blodlegemer. Formålet med den inflammatoriske reaksjonen er å bryte ned og isolere
det kroppen oppfatter som et fremmedlegeme.
Slike reaksjoner utløses også når det dannes
gassbobler i kroppen. Du kan lese mer om
dette i avsnittet om trykkfallssyke.

vært spekulert i at menn som dykker hyppig,
blir fedre til pikebarn. Det er imidlertid ikke
vitenskapelig belegg for et slikt fenomen.

3.1.12 reproduksjonssystemet

Den egentlige årsaken til de medisinske
problemer og skader man står ovenfor ved
dykking ligger i menneskekroppens oppbygging og funksjon, samt en del naturlover
som beskriver hvordan gass og væske oppfører
seg under ulike forhold. Dette tilsier at man
for å forstå dykkemedisin bør ha kjennskap til
både menneskets basale anatomi, fysiologi og
grunnleggende kjennskap til fysikkens gasslover.

Mannens reproduksjonssystem består av:
< Testiklene
< Sædgangene
< Sædblærene
< Prostatakjertelen
< Penis
Det produseres sædceller i testikkelen og
sæden tilsettes en alkalisk kjertelsaft i blærehalskjertelen (prostatakjertelen).
Kvinnens reproduksjonssystem består av:
< Eggstokkene
< Eggledere
< Livmoren
< Skjeden
Det modnes egg i eggstokken som føres i
egglederen til livmoren. Modningsprosessen
av egg og slimhinnetilpasningen i livmoren
følger en fast syklus (menstruasjonssyklus)
som gjør at livmorslimhinnen avstøtes ca en
gang i måneden i den befruktningsdyktige
alderen.
Reproduksjonssystemet i frisk tilstand skaper
sjelden problemer under dykking. Det har
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Gravide kvinner frarådes å dykke, fordi
forskning har vist at dykking kan skade
fosteret. En av grunnene til dette er at fosteret
har ufunksjonelle lunger (fosteret får næring
og oksygen fra morkaken via navlestrengen),
og mangler dermed et ”boblefilter”. Blodet
passerer i stedet mellom de to forkamrene via
en åpning (foramen ovale) som lukkes helt
eller delvis etter fødselen. Siden gassbobler
ikke unnslipper via lungene kan dette gjøre
fosteret mer utsatt for trykkfallssyke.
3.2

dykkeSkAder

3.2.1 innledning

Den viktigste årsaken til dykkeskader skyldes
trykkendringene som dykkeren utsettes for, og
som både virker direkte på dykkeren og ved
å endre deltrykket av pustegassene. Dykkeskader kan grovt deles inn i fire kategorier:
< Trykkskader (barotraumer), det vil si
skader direkte forårsaket av endringer i
omgivelsestrykket.
< Trykkfallssyke, det vil si skader forårsaket
av gassbobler som dannes i kroppen når
omgivelsestrykket reduseres for fort.
< Gassforgiftninger, det vil si skader direkte
forårsaket av en eller flere gasser.
< Andre skader, det vil si skader/sykdom som
ikke inngår i gruppene over.

3.2.2 trykkskader (barotraumer)

Dette er skader som er forårsaket av økningen
eller reduksjonen i omgivelsestrykket. Trykkskadene oppstår på vev som inneholder
luftfylte hulrom. Eksempler på slike vev er
bihuler, lunger og ører. Forutsetning for at
skade skal oppstå, er at trykket i det luftfylte
hulrommet ikke blir utlignet med omgivelsestrykket. Dette kan blant annet skje når vi er
forkjølet og øretrompeten er tett, og når vi
ikke puster godt nok ut i forbindelse med
en hurtig oppstigning. Fra anatomikapitlet
vet vi at kroppen består av ca 70% væske
(vann) og resten fast stoff, og at dette ikke
blir kompremert ved økning av det ytre trykk.
Det betyr at alt vev i kroppen til enhver tid
har trykk tilnærmet lik omgivelsestrykket.
Hvis trykket i et luftfylt hulrom (for eksempel
bihuler) blir lavere enn omgivelsestrykket
(man får ikke til å utligne) vil det være en
trykkforskjell mellom det omgivende vevet
(slimhinne) og hulrommet (bihulene). I en
slik situasjon kan det oppstå blødninger,
væskeansamling eller gassdannelse.
Trykkskader deles i kompresjons- og dekompresjonsbarotraumer:

Kompresjonsbarotraumer

Kompresjonsbarotraumer oppstår fordi
trykket i det luftfylte hulrommet blir lavere
enn omgivelsestrykket. Det oppstår altså
når man svømmer ned. Kompresjonsbarotraumene kalles ofte ”skvis”, men dette ordet
kan lett bli misforstått. Vær sikker på at både
du og mottakeren forstår hva du mener med
uttrykket hvis du bruker det.
De viktigste kompresjonsbarotraumene oppstår i:
< Ører (ytre, indre, og mellomøre)
< Øyne
< Bihuler
< Tenner
< Hud (maske, drakt, hjelm)
< Lunger
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Dekompresjonsbarotraumer

Oppstår fordi trykket i det luftfylte hulrommet
blir høyere enn omgivelsestrykket. Det oppstår
altså når man svømmer opp.
De vanligste dekompresjonsbarotraumene
oppstår i:
< Bihuler
< Lunger (alveolebrist, pneumothorax,
mediastinalt emfysem, subkutant emfysem,
cerebral luftemboli)
< Ører
< Tenner

en oppstigning). Veggen mellom alveolene
og kapillærene er bare 0,00005 mm (0,5 μm)
tykk. Hvis det blir en skade i denne tynne
veggen kan pustegass bli presset over i blodet
(Figur 3.21).

I anatomiavsnittet forklarte vi at lungene
består av små lungeblærer (alveoler) hvor gassutskiftningen mellom luft og blod skjer. Skilleveggene mellom alveolene er bare 0,001 mm.
tykke. Når en dykker foretar en oppstigning vil
gassen i lungene utvide seg (ifølge Boyles lov).
Hvis oppstigningen skjer for fort, vil alveolene
utvide seg og skilleveggene blir ødelagt. Et
overtrykk på 0,08–0,10 bar er tilstrekkelig til
å ødelegge lungene. For å kvitte seg med den
ekspanderende gassen må dykkeren under en
normaloppstigning hele tiden puste naturlig
og avslappet. Under en nødoppstigning må
dykkeren puste ut (holde frie luftveier) under
hele oppstigningen (Figur 3.20).
At en dykker ikke puster ut tilstrekkelig har
oftest en av følgende årsaker:
< panikk
< feil ved utstyr
< manglende trening

Figur 3.20 Øvelse i fri oppstigning fra ubåt

Lungesprengning kan medføre livsvarig
dykkeforbud.

Pulmonalt (lunge-) barotraume

Cerebral luftemboli (luftbobler i hjernens blodårer)
Cerebral luftemboli oppstår når luft trenger
inn i lungenes blodårer og ledes til hjernen,
hvor de tetter igjen blodårene. Dette skjer
når luften i alveolene utvider seg for fort
(man er ikke flink nok til å puste ut under
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Figur 3.21 Alveolebrist

Lufbobler vil bli ført til venstre hjertehalvdel
og deretter pumpet ut med arterieblodet. I
hvile vil ca 15% av blodet gå til hjernen,
dessuten er halsarteriene de første store
blodårene som avgår fra hovedpulsåren. En
stor del av gassboblene vil derfor følge med
blodet til hjernen hvor de kan sette seg fast.
Symptomene er avhengig av hvor i hjernen
boblene setter seg fast. og hvor mye gass som
er på avveie.
Akutte symptomer
Disse kommer i løpet av et par sekunder.
Kommer symptomene senere enn fem
minutter, er det lite sannsynlig at dykkeren
har fått cerebral luftemboli. Det er da mer
sannsynlig at han har fått trykkfallssyke. I
praksis gjør likevel dette ingen forskjell for
førstehjelp og transport.
Vanlige symptomer er hodepine, kvalme og
balanseproblemer (se under). I et fullt utviklet
bilde kommer de samme symptomene som
eldre som får ”slag”: Kraftsvekkelse og/eller
nummenhet i den ene siden av kroppen
(halvsidig lammelse). Det er likevel sjelden
at symptomene er så dramatiske. Vanligvis er
det langt mer beskjedne symptomer (som litt
hodepine, litt balanseproblemer).

Funn
< Ustøhet
< Nedsatt kraft i ben og/eller arm
< Nedsatt følelse (for eksempel stikk eller
berøring) på deler av kroppen
< Bevisstløshet
< Plutselig død
Førstehjelp og endelig behandling
Må undersøkes av lege. Vakthavende dykkerlege varsles så snart som mulig. Gi 100%
oksygen og hindre nedkjøling. Gi drikke
hvis våken (unngå kaffe, te og alkohol). Det
er svært viktig med hurtigst mulig transport til
nærmeste trykkammer for endelig behandling.
Pneumothorax (lungekollaps)
Ved skade på lungene vil det kunne komme
luft ut som kan samle seg mellom indre og
ytre pleurahinne, i pleuraspalten. Pleuraspalten er en væskefylt spalte hvor det under
innånding er et undertrykk på ca 0,008 bar
(8 cm vannsøyle). Hvis det er perforasjon til
lungespalten, enten gjennom brystvegg eller
gjennom lungene, vil luft suges inn i spalten
og lungen vil etter hvert falle sammen; derav
navnet lungekollaps (Figur 3.22).

MERK
Ved enkelte tilfeller av lungebrist, med cerebral
luftemboli som resultat, har det tatt noe tid før
dykkeren i det hele tatt melder om symptomer.
Trolig har de akutte symptomer da vært så
svake at dykkeren ignorerer disse.
Vanlige symptomer
< Hodepine
< Svimmelhet
< Kvalme
< Syn- og hørselsforstyrrelser
< Lammelser
< Nummenhet/prikking i hud
< Uklarhet
Figur 3.22 Lungekollaps
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Selv om en lunge faller sammen, vil den
andre lungen ha stor nok kapasitet til å dekke
ventilasjonsbehovet i hvile. Det er bare hvis det
oppstår en trykkpneumothorax at situasjonen
er kritisk.
Trykkpneumothorax
En sjelden gang kan det oppstå en ventilvirkning. Skaden er slik at luft bare kommer
inn i pleuraspalten under innåndingsfasen
(når lungespalten har et relativt undertrykk),
men at åpningen lukker seg når pasienten
puster ut (overtrykk i pleuraspalten). I en slik
situasjon vil stadig mer gass strømme inn i
brysthulen og bidra til å trykke sammen den
friske lungen mot brystveggen slik at pasienten
kan få problem med å puste.
Trykkpneumothorax er en svært kritisk tilstand. Det er viktig å få kyndig medisinsk
personell til stedet så fort som overhode mulig
slik at overtrykket i brysthulen kan avlastes
ved innsetting av en grov kanyle. Videre
behandling vil være lik behandlingen for
”vanlig” pneumothorax.
Symptomer
< Sting i brystet
< Pustevansker
< Hoste
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av lungene for å få vurdert graden av pneumothorax (hvor mye lungen har falt sammen).
Ved små sammenfall vil pasientene ofte bli
observert på sykehus mens de puster oksygen
(oksygenet vil gjøre at nitrogenet i pleuraspalten diffunderer ut og lungen suges i vegg
av seg selv). Ved store sammenfall vil det bli
satt inn et plastrør mellom to ribbein og inn
i lungespalten. Dette røret kobles til et sug
slik at lungen suges i vegg. Etter 23 dager er
den opprinnelige skaden lukket, og røret kan
vanligvis fjernes.
Feilbehandling, ved at pasienten
rekompremeres, kan forårsake alvorlige
komplikasjoner og vanskeliggjøre korrekt
diagnose. Ved rekompresjon vil gassvolumet
i brysthulen kompremeres, og symptombildet bedres. Under dekompresjonen (oppstigningen) kan gassvolumet ekspandere
(hvis den opprinnelige skaden har lukket
seg), ev. kan ny gassmengde tilført under
rekompresjon/”bunntid” ekspandere og
skape en akutt livstruende situasjon. Dette
er en teoretisk mulighet som er fryktet, men
som i praksis inntreffer sjelden. Det er derfor
mye større sannsynlighet for å gjøre feil ved
ikke å rekompremere en dykker med mulig
trykkfallssyke eller cerebral luftemboli enn å
unnlate å kompremere en pasient som også har
pneumothorax. Dersom det oppstår problem
under dekompresjonen på grunn av pneumothorax, kan lege sluses inn og sette inn en
avlastende kanyle eller et dren gjennom brysthulen.

Funn
< Litt cyanose (blå farge) i hud, spesielt lepper
og fingre, skyldes O2-mangel i blodet)
Nedsatt
pustelyd når man legger øret inntil
<
brystkassen over den skadede lungen.
Sammenlign de to sidene (krever trening!)
< Hul lyd når man banker på brystveggen
over den skadede lungen. Sammenlign de
to sidene (krever trening!)
< Luftrøret skjevt, det vil si trukket mot den
skadede siden

Mediastinalt emfysem (luft bak brystbenet)
Ved lungeskade kan også luften gå direkte ut i
brysthulen (altså ikke i lungespalten) i rommet
bak brystbenet, mellom de to lungehalvdelene.
Luft kan legge seg rundt hjertet, langs spiserør
og langs luftrøret (Figur 3.24).

Førstehjelp og endelig behandling
Må undersøkes av lege. Vakthavende dykkerlege varsles så snart som mulig. 100% O2.
Pasientene må undersøkes med røntgenbilde

Symptomer
< Brystsmerter bak brystbeinet
< Stemmeforandring (metallisk stemme)
< Følelse av ”klump” i halsen

Dykkemedisin

< Ev. pustebesvær
Funn
< Stemmeforandring (luften presser på
nerven som ”styrer” stemmebåndene)
< Vanligvis ingen åpenbare funn ved vanlig
undersøkelse, diagnosen bekreftes ved
røntgenundersøkelse av lungene
Førstehjelp og endelig behandling
Behandling som for pneumothorax (se over).
Endelig behandling (på sykehus) vil være
observasjon mens pasienten puster oksygen.
Subkutant emfysem (luft i underhudsvev)
Et mediastinalt emfysem kan videreutvikle
seg til et subkutant emfysem. Luften stiger
opp mot halsen og samler seg under huden
rundt hals og skuldre (Figur 3.23).
Symptom
< Følelse av press/trykk i hals og skuldrene
rundt kragebeinet.
Funn
< Hoven hals og skulder(e)

Figur 3.24 Luft bak brystbenet

<“Knitring” når man gnir huden fram og
tilbake på disse stedene (som kram snø).
Behandling
Må undersøkes av lege. Vakthavende dykkelege varsles så snart som mulig. Gi 100%
oksygen for å redusere ev. mediastinalt
emfysem/pneumothorax. Slike skader tilheles
ofte spontant (uten ytterligere behandling)
hvis ikke lungeskaden har vært for stor (men
enda en gang: Dette må avgjøres av lege).

Lungeødém og
lungekompresjonsbarotraume (lunge-skvis)
Ref. lungenes anatomi.

I motsetning til de øvrige lungebarotraumene
er dette skader som kan oppstå under
kompresjonsfasen i et dykk.
I eldre lærebøker vil man kunne lese om ”lungeskvis” som en skade som oppstår i lungene når
lungene blir kompremert til et volum som er
mindre enn restvolumet. Svært avrundet kan
vi anslå gjennomsnittlig total lungekapasitet
til seks liter hos en voksen mann, residualvolumet vil være ca 1,2 liter av dette. Hvis
man svømmer ned med fylte lunger (men uten

Figur 3.23 Luft i underhudsvev
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pressluftapparat), vil lungene teoretisk være
kompremert til residualvolumet (1,2 liter) når
du er nede på 40 meter (5 bar). Man skulle
kanskje tro at lungene ville bli skadet hvis
man svømte dypere enn dette. Hvordan passer
dette med en verdensrekord i fridykking som
er dypere enn 200 meter?
Grunnen til at lungene ikke blir umiddelbart
skadet er at mye (ca 0,7 liter) blod vil samles
i brystkassen (i hjertet, de store blodårene
i brystkassen og i lungenes blodårer). Innstrømning av blod fra armer, ben og underkropp til brystkassen vil altså begrense
volumreduksjonen av lungene. Likevel, blir
lungene presset sammen lenge nok på denne
måten vil den store blodansamlingen i brystkasse og lunge medføre utsiving av væske i
lungevev og i alveoler, det vil si et lungeødem.

Figur 3.25 Lungeødem som følge av for lang snorkel
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Lungeødem forårsaket av relativt undertrykk i
lungene har vært observert ved bruk av dårlig
justerte ventiler med stor innåndingsmotstand
(dykkeren har måttet ”suge” luften i seg).
Lungeødem
Lungene er svært følsomme for endringer
i blodvolum og blodtrykk. Ved økning av
lungenes blodvolum og/eller blodtrykk, vil
væske bli presset ut fra blodbanene og inn i
alveolenes hulrom eller inn i de tynne veggene
mellom alveolene. Dette skjer for eksempel
ved hjertesvikt hos eldre mennesker (hjertets
venstre halvdel greier ikke å pumpe ut blodet
som kommer tilbake i venene). I forbindelse
med dykking kan lungeødem oppstå som følge
av:
1. Nedkjøling. Gjør at blodårene i huden trekker seg sammen. Noen mennesker reagerer
med unormalt sterkt blodtrykksstigning

på nedkjøling. Blodtrykksstigningen kan
føre til lungeødem.
Blodansamling
(stuvning) i brystkassen.
2.
Ved nedsenkning i vann (immersjon)
samles blodet i brystkassen (se over).
3. Innåndingsmotstand (se over). Det lave
trykket i lungene ”suger” væske ut fra blodårene.
Man behøver ikke dykke for å få lungeødem,
tvert i mot. Hvert år får mange ”vanlige
svømmere” lungeødem, trolig på grunn
av unormalt kraftig blodtrykksreaksjon på
nedkjøling. Noen medisiner som demper
betennelse og smerter i muskel/skjelettsystemet (for eksempel Naproxen®, Naprosyn®,
Brexidol® med flere.) øker risikoen for lungeødem og frarådes brukt i forbindelse med
dykking av denne grunn.
Symptomer ved lungeødem
< Tungpustethet/kvelningsfølelse
< Hoste
< (Blodig) skummet oppspytt
< Hjertebank
Funn
< Anstrengt åndedrett
< Gråblek/kaldsvettende
< Hurtig puls
Behandling
< Ikke legg pasienten ned, men støtt han/
henne halvt sittende, gjerne med beina ned
(”samle blodet i føttene”)
< O2 på maske. Noen pasienter opplever dette
som så kvelende at det kan være en fordel
å bruke ”nesekateter” (en tynn slange som
fører oksygen inn i nesen) hvis tilgjengelig.
Lungeødem krever hurtig kvalifisert
behandling.
Eksempler på kompresjonsbarotraume av lunge/
lungeødem hos ulike dykkekategorier.
Snorkelsvømming

En snorkelsvømmer kan få problemer ved bruk
av for lang snorkel i form av lungeødem (høy
innåndingsmotstand). Brystmuskulaturen
greier maksimalt å opparbeide et undertrykk
på ca 0,05–0,07 bar (tilsvarer 50–70 cm vanntrykk). Svømmer man dypere enn dette med
en snorkel vil man ”suge” inn luften med stor
kraft, blod vil samles i brystkassen og lungetrykket vil bli vesentlig lavere enn vanntrykket,
og væske vil bli presset fra blodårene og ut i
alveolene (Figur 3.25).
Apparatdykking
En apparatdykker risikerer samme skade som
snorkeldykkeren hvis innåndingsmotstanden
blir for stor, for eksempel en tungpustet ventil.
Rebreathere
For rebreathere vil det i hovedsak være en
kombinasjon av for liten pustesekk, høy pustefrekvens og for lav flow, slik at dykkeren føler
at han må suge gass ut av pustemunnstykket.
Forhåndstiltakene vil her innebære at kontrollog klargjøringsrutinene gjennomføres etter
klargjøringsskjemaet. Sørg for at flowverdien
er innenfor grenseverdiene, og at overtrykksventilen ikke åpner på for lavt trykk. Bypass
brukes under nedstigning for å motvirke
trykkøkningen og sammenpressing av pustesekken.
Føler du som dykker at du må bruke sugekraft
for å få tilført gass, må pustefrekvensen senkes,
og gass tilføres med bypass. Om situasjonene
ikke bedres, skal dykket avbrytes. Bypass
brukes under oppstigningen.
Overflateforsynt utstyr
Ved overflateforsynt dykking der det benyttes
tungt utstyr (blyrigg, blysko og lignende) og
dykkeren samtidig har en stram halstetning,
kan det oppstå problemer under oppstigning.
Dette problemet kan oppstå hvis dykkeren
foretar oppstigning i frie vannmasser (for
eksempel uten bunntau). Luft kan da samles
rundt halsen i overgangen mellom maske
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og halstetning, og strangulere luftveiene slik
at det blir vanskelig å puste inn (dykker blir
”kvalt”). Dette kan føre til lungeødem.
For å unngå dette bør det alltid benyttes
bunntau ev. at terrenget er slik at man kan gå
kontrollert til overflaten.

Ørets barotraumer

Ref. ørets anatomi.

Kompresjonsbarotraume av ytre øregang (ytre
øregangsskvis)
Pakket øreveoks, ørepropper eller drakthette
som klistres helt inn til øret kan tette øregangen helt (Figur 3.26).
Ved neddykking øker vanntrykket, og trykket
i mellomøret øker ved at dette trykkutlignes
gjennom øretrompeten. Dersom ytre øregang
er tett, vil trykket forbli uendret. Under nedstigning blir øregangstrykket dermed stadig
lavere i forhold til mellomøret. Trommehinnen buler utover (mot øregangen), det
kan oppstå blødninger og trommehinnen kan
briste. Blodårene i øregangshuden vil briste og
det oppstår underhudsblødninger. Øregangshuden blir hoven fordi huden suges inn mot
undertrykket i øregangen.

Symptomer
< Smerter i øret under nedstigning
< Forsøk på å utligne vil ikke gi smertelindring, snarere forverre smertene
< Dottfølelse
< Mulig nedsatt hørsel
Funn (ved legeundersøkelse)
< Hevelse og underhudsblødninger i øregangshuden og på trommehinnen
< Hull i trommehinnen.
< Hørselstap (lite, forbigående)
Behandling
< Må undersøkes av lege (først og fremst for
å utelukke annen skade). Vanligvis ingen
aktiv behandling, smertestillende gis ved
behov.
< Dykkerestriksjoner
< Vente til ev. sår har grodd.
MERK
Ytre øregangsskvis skjer sjeldnere enn mellomøreskvis, men har fått en viss “renessanse”
gjennom større utbredelse av helmaske (mange
kraftige stropper som presser drakthetta mot
hodet).

Figur 3.26 Ytre øregangsskvis ved bruk av trang hette, slik at trommehinnen presses utover.
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Kompresjonsbarotraume av mellomøre
(mellomøreskvis)
Ved neddykking øker vanntrykket og trykket
i ytre øregang (Figur 3.27).
Hvis øretrompeten er så tett at utligning ikke
er mulig, vil trykket i mellomøret bli lavere
enn i øregangen. Trommehinnen vil begynne
å bule innover (mot mellomøret) og gi økende
smerter med økende undertrykk i mellomøret, før hinnen ev. sprekker. Da forsvinner
smertene.
Innstrømning av kaldt vann i mellomøret
gir kontakt med det indre øret, og dette kan
irritere buegangene (balanseorganet) slik at
svimmelhet oppstår. En kan samtidig på grunn
av det kalde vannet i mellomøret se rykkvise
bevegelser av øynene (nystagmus).
Siden vi er tilnærmelsesvis vektløse under
dykking, spiller synet en meget viktig rolle for
orienteringsevnen. Forstyrres både balanseorganet og synet samtidig kan en ende opp
med en livsfarlig desorientering.
En spesiell situasjon kan oppstå etter dykking
med rent oksygen. Etter et dykk med oksygen
som pustegass kan det oppstå et relativt undertrykk i mellomøret mange timer etter avsluttet
dykk, hvis tubefunksjonen er dårlig. Dette skjer
fordi oksygenet i mellomøret blir absorbert

raskt og ikke blir erstattet av luft via den tette
tuben. Problemet er særlig aktuelt for dykkere
som bruker lukkede oksygenapparater.
Symptomer
< Smerte
< Dottfølelse
< Svimmelhet
< Nedsatt hørsel
Funn
< Utvidede blodårer, rødfarging av hud i øregang. Trommehinnen buler innover.
< Flekkvis blødning i trommehinne
< Blank væske i mellomøret
< Blod i mellomøret bak hel trommehinne
< Hull i trommehinnen
< Blod i øregangen
< Blod i svelget
< Nedsatt hørsel (forbigående, lite)
< Nystagmus (forbigående)
MERK
Er trykkforskjellen mellom svelg og mellomøre større enn ca 0,12 bar (1,2 meter) vil ikke
musklene som åpner øretuben være sterke
nok til å motvirke trykket og øretuben blir
“låst”. Hvis dette skjer må du svømme mot
grunnere dybde, forsøk ikke kraftig trykkutligning (Vasalva) fordi du kan påføre deg
skade i det indre øret. Hvilket trykk (dyp)
som skal til for å lage hull i trommehinnen

Figur 3.27 Mellomøreskvis ved tett øregang og trommehinnen presses innover.
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er vanskelig å fastslå eksakt og varierer trolig
svært fra person til person. I ulik litteratur
er det oppgitt alt mellom 1,3 og 4 bar (3–30
meter).
Behandling
Legen vil ofte gi avsvellende nesedråper/
nesespray og slimhinneavsvellende tabletter
slik at øretrompeten åpnes. Smertestillende
(reseptfrie eller sterkere reseptbelagte typer)
ved sterke smerter.
Restriksjoner
Bestemmes av lege. Ved mildere former (lett
irritasjon av trommehinnen) kan dykking
gjenopptas så snart man kan utligne tilfredsstillende. Ved hull på trommehinnen gis det
vanligvis dykkeforbud til hullet er grodd,
trommehinnens bevegelighet er normal og
dykkeren kan utligne. Varigheten av et dykkeforbud etter trommehinneperforasjon vil
variere betydelig både fra person til person
og fra lege til lege. tre–seks ukers dykkeforbud
er et veiledende variasjonsområde.
Dekompresjonsbarotraume av mellomøre
(”reversed ear”)
Under oppstigning minker det omgivende
trykk, og gassen i mellomøret vil utvide seg.
Er tubefunksjonen dårlig kan det oppstå

ubehag og smerter på grunn av det relative
overtrykket i mellomøret. Trommehinnen vil
bule utover (Figur 3.28).
Denne typen barotraumer er sjelden, går
vanligvis fort over og forårsaker ikke alvorlig
skade.
Symptomer
< Smerte
< Trykk/dottfølelse
< Svimmelhet (vertigo)
< Nedsatt hørsel.
Funn (ved legeundersøkelse)
< Vanligvis ingen eller meget beskjedne
< Bulende trommehinne
< Hull i trommehinnen (svært sjelden)
< Blod i øregangen (svært sjelden)
< Nedsatt hørsel (lite, forbigående)
Behandling
Vanligvis er ingen behandling nødvendig.
Restriksjoner
Vanligvis ikke dykkeforbud utover tiden det
tar før man kan utligne normalt igjen. Ved
trommehinneperforasjon: Se avsnittet over.
MERK
Alternobar vertigo (akutt, kortvarig, kraftig
svimmelhet) under oppstigning er ikke sjelden.
Trommehinnesprengning under oppstigning
er sjelden.

Figur 3.28 ”Reversed ear” ved tett øregang.
Trommehinnen presses utover.
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Kompresjonsbarotraume av indre øre (indre
øre fistel)
Ved neddykking øker trykket i ytre øregang.
Dersom øretrompeten er tett, vil trykket i
mellomøret holde seg tilnærmet lik overflatetrykket. Trommehinnen og hørebenskjeden
blir presset innover, slik at stigbøyleplaten,
blir presset så langt inn mot det indre øret
som ringbåndet (Ligamentum annulare,
”pakningen/O-ringen”) tillater. Siden væsken
i det indre øret ikke kan presses sammen, vil

Figur 3.29 Indre øre fistel

membranen i det runde vinduet bli presset
utover mot mellomøret. Hvis trykkforskjellen
mellom mellomøret og ytre øregang blir for
stort vil trommehinnen til slutt briste. Trykkskade av det indre øre er sjelden, men alvorlig
fordi senskade kan medføre permanent dykkeforbud.
Ved utligningsproblemer er det vanlig å forsøke å presse mer luft ut i mellomøret ved å
holde for nesen og blåse ut mot lukket munn
(Valsalvas manøver). Under denne manøveren
vil trykket i brysthulen øke. Som en følge av
dette vil trykket i venene (samleårene) øke
og som følge av det igjen vil trykket i væsken
som omgir ryggmarg og hjernen øke.
Væsken som omgir hjernen står i forbindelse
med væsken i det indre øret. Når trykket i
væsken omkring hjernen øker vil også trykket
i ørelymfen øke, og dette trykket vil presse det
runde og det ovale vinduet ytterligere utover
mot mellomøret. Hvis dette skjer, kan disse
membranene briste og ørelymfe renne ut i
mellomøret. En slik væskelekkasje kaller vi
en fistel (Figur 3.29).
Symptomer
< Smerter (på grunn av undertrykket i
mellomøret før fistelen oppsto)
< Dottfølelse eller nedsatt hørsel etter et dykk
< Svimmelhet

< Øresus
< Kvalme
Funn (ved legeundersøkelse)
< Nedsatt hørsel
< Unormale stemmegaffelprøver
< Rykkvise øyebevegelser (ofte lettere å se ved
å be pasienten se til siden eller opp og ned,
helst ved å sette et forstørrelsesglass foran
øynene til pasienten slik at han/hun ikke
kan fokusere: Bartels eller Frenzels briller.
I klinikken bruker man video kolografi).)
< Nedsatt balanse
Diagnose
Sykehistorien er svært viktig. Utligningsproblemer på veien ned etterfulgt av akutt
innsettende svimmelhet. Lignende symptomer
kan også oppstå etter dykk, men da forårsaket
av trykkfallssyke. Det er derfor viktig å få
beskrevet symptomutviklingen nøye.
Førstehjelp og endelig behandling
La pasienten hvile, sittende oppreist, unngå
hoste, nysing og Vasalva. Oksygen har ingen
effekt, men slike pasienter må undersøkes av
lege.
Restriksjoner
Ved mindre skader som tilheler fullstendig
tillates vanligvis dykking etter 3–6 mnd. Ved
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senskader (spesielt ved svimmelhet) gis livsvarig dykkeforbud.
MERK
Trykkskade på det indre øret og mellomøret
kan foreligge samtidig.
Andre årsaker til øreskade
Ved dykking uten bruk av hette kan trykkbølger i vannet, eksempelvis fra en meddykkers svømmefot, sprenge trommehinnen.
Trykkbølger fra en undervannseksplosjon
kan gjøre lignende skade, men skader av mer
alvorlig karakter i lunger og tarm vil gjerne
stille øreskaden “i skyggen”.

Forebyggelse av trykkskader i øret

Trykkskader i ørene oppstår vanligvis fordi
man ikke får utlignet trykket i mellomøret,
ev. ytre øregang, under nedstigning.
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nesedråpene etter en tids sammenhengende
bruk virker lokalirriterende og fører til øket
slimhinnehevelse. Skal slimhinneavsvellende
nesedråper ha tilstrekkelig effekt, bør de
taes en halvtimes tid før dykket starter. Det
finnes også alternative, men reseptpliktige,
medikamenter i tablettform (Rinexin®).
Sjøvann er en utmerket erstatning for nesedråper.
MERK
Ikke dykk hvis du har vondt i ørene. Oppsøk
lege hvis du har sterke smerter i øre(ne) under
eller etter et dykk, eller hvis du har vedvarende
smerter.
Blødning fra øret og/eller hørselsforstyrrelser
krever undersøkelse og ev. behandling.
Dykking disponerer for eksem og betennelse
i øregangene. Ved ”dypdykkingen” i Nordsjøen er dette et av de største medisinske
problemene, men også vanlige svømmere
og innaskjærsdykkere er plaget med dette.
Hvis du kan unngå å få vann i ørene, og hvis
du unngår å ødelegge den beskyttende vokshinnen, vil du redusere risikoen for slike
problemer.

Ved problemer med utligningen er det et par
knep en kan lære seg:
< Å utligne trykket i forkant. Får man
problemer, stopp nedstigning. Får man det
fortsatt ikke til, gå opp litt (en–tre meter)
og prøv på nytt. Får man fortsatt ikke til å
utligne bør dykket avbrytes.
< Prøv å utligne passivt, da vil man unngå
trykkskader på det indre øre. Passive
teknikker er svelging, gjesping, frem- og
sideveis forskyving av kjeven. Slike passive
teknikker ”strekker ut” svelgåpningen av
øretrompeten. Unngå aktiv utligning
(Valsalva) så langt som mulig.
< Foreta nedstigningen med beina først.
Hvis man gjør det motsatt (hodet ned), vil
blodet stuves i hodet. Det kan være nok
til at øretubene hovner opp slik at en ikke
får utlignet.

Bihulekompresjonsbarotraume (bihuleskvis)
Ref. bihulenes anatomi.

Av og til må man bruke nesespray eller nesedråper for å svelle ned slimhinnen. Det
finnes en rekke typer å velge mellom. Unngå
kontinuerlig bruk utover en uke. Hyppig bruk
av nesedråper kan medføre øket tetthet, da

Hvis åpningene til bihulene tettes igjen kan
det oppstå et undertrykk når man svømmer
ned. Trykket i slimhinnene på innsiden av
bihulene vil være lik vanntrykket, og blod og
vevsvæske vil bli suget inn i bihulen.

Dykkemedisin

En rekke sykdommer og skader i øre-nese-hals
området kan forårsake problemer i forbindelse
med dykking. Dette gjelder spesielt slike
sykdommer/skader som forsnevrer luftveiene.
Høysnue (”allergi”), nesepolypper og bihulepolypper er de vanligste ikke-dykkerelaterte
sykdommene i denne gruppen.

Bihulenes barotraumer

Tre–fem meter dybde er nok til å gi store slimhinneskader.
Pannebihulene er oftest påvirket, noe sjeldnere
overkjevenes bihuler. Skvis i de andre (minste)
bihulene oppstår meget sjelden.
Den vanligste årsaken til tiltetting av bihulenes
åpning er infeksjon (forkjølelse). Dersom bihulens åpning til nesen tettes av en polypp, vil
dette kunne skape en ventilmekanisme som
hindrer trykkutligning av bihulen (Figur 3.30).
Avhengig av polyppens lokalisering (i nesehule
eller på bihulens innside) og grad av stilking
kan problemene dominere under nedstigning
eller oppstigning. Symptomer og funn er
identiske med bihulekompresjonsbarotraume
av andre grunner (slimhinnehevelse), men
personer med slike polypper er oftest også
plaget utenom dykking.
Omvendt blokkering (bihule ”blow-out”)
Ikke dykk hvis du har tette bihuler. En del
medikamenter er laget for å åpne bihulene,
men disse virker bare over en viss tid. Hvis
virkningen går ut under et dykk kan bihulene
bli tette igjen. Dermed vil vi få et lukket rom
med kompremert luft. Under oppstigning vil
det ytre trykket avta, noe som kan føre til det
vi kaller omvendt blokkering eller ”blow-out”.
Symptom
Symptomer er intense, stikkende smerter i
området tilsvarende til bihulen. (Smertene
tvinger en som regel til oppstigning før større
skader skjer.)
Funn
< Vanligvis ingen
< Blod, slim i nese, svelg eller maske (under
oppstigning)
< I uttalte tilfeller kan huden rundt øynene
hovne opp.
< Smertene kan forsterkes når man bøyer seg
fram eller hvis man banker på bihulene

Figur 3.30 Bihuleskvis under nedstigning,
etterfulgt av oppstigning

Komplikasjoner
En sjelden gang bihulebetennelse.
Forebyggelse
Ikke dykk ved nesetetthet, avslutt dykket hvis
du kjenner press over bihulene.
Førstehjelp og endelig behandling
< Slimhinneavsvellende medisiner (nesespray, ev. tabletter)
< Smertestillende medikamenter ved sterke
smerter
MERK
Blod i masken er nevnt som et mulig symptom
på bihuleskvis. Langt den hyppigste årsak til
blod i maska er imidlertid vanlig neseblødning
fra overflatiske årer på midtskilleveggen
foran i nesen. Førstehjelp ved slik ”vanlig
neseblødning” er å klemme sammen nesens
ytterste myke del i 5–15 min.
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tetter svelgåpningen til nesen ved å heve den
bløte gane (det gjør man vanligvis ikke fordi
det er vanskelig å puste slik). Maskeskvis kan
oppstå hvis masken blir trukket rett ut fra
ansiktet med stor kraft.

Figur 3.31 Trykkskader i tann kan oppstå
ved både undertrykk og overtrykk

Andre barotraumer

Kompresjonsbarotraume (tannskvis) og dekompresjonsbarotraume av tann
Dårlige fyllinger og luftfylte hulrom under
tannrøttene kan stenge inne små luftlommer.
Hvis luft passerer inn under neddykking, men
ikke ut under oppstigning oppstår smerter
eller utsprengning av fyllingen (Figur 3.31).

Risiko for maskeskvis er større ved bruk av
dykkebriller – uten lufting til nese. Mens det
omgivende vanntrykket vil øke med dybden,
vil trykket i brillene være tilnærmet lik overflatetrykket. Undertrykket i brillene vil virke
som en sugekopp på området under brillene.
Det vil oppstå blødninger i den løse huden
omkring øynene (Figur 3.32) og i øyets bindehinne (utenpå det hvite på øyet). Smerter kan
forekomme, men er ikke vanlig.
Skulle synet etter et dykk være svekket, må
selvfølgelig trykkfallssyke vurderes/utelukkes
og dykkeren må undersøkes av lege.
Dekompresjonsbarotraume av tarm
Man må ikke dykke med brokk. Brokk er en
åpning i bukveggen hvor for eksempel tarm
eller annet bukinnhold kan pose seg ut (Figur
3.33). Hvis brokksekken inneholder tarm, kan
tarmgassen utvide seg under dekompresjon.

Kompresjonsbarotraume av maske (maskeskvis)
Tilstanden sees sjelden ved bruk av vanlig
dykkermaske (halvmaske) fordi det vanligvis
er tilstrekkelig åpning mellom nese og svelg til
at masketrykket er utlignet med vanntrykket
omkring. Lett skvis kan oppstå hvis maskens
konstruksjon tetter nesen, eller hvis dykkeren

Figur 3.32 Resultat av maskeskvis
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Figur 3.33 Lyskebrokk

Brokksekken kan bli avsnørt/klemt og forårsake sterke smerter.
Inneklemming av brokk er en alvorlig skade.
Brokk må derfor opereres før dykking tillates/
gjenopptas.
Kompresjonsbarotraume av drakt (draktskvis)
Dette kan oppstå ved bruk av tørrdrakt med
lite tilført luft og/eller lite tøy under. Hvis det
dannes luftfylte folder i tørrdrakten vil luftlommer under dykking komme til å inneholde
luft med lavere trykk enn omgivelsestrykket.
Huden under kan suges ut i folden.
Draktskvis opptrer ikke ved bruk av våtdrakt.
Slike drakt-”klyp” merkes som smerter og
en ser en stripeformet lokal blodutredelse
etter dykket – like harmløst som et “kyssemerke”. Ulempen er at det blir vanskeligere
å bevege seg hvis undertrykket blir stort (ref.
vakumpakket mat).
Kompresjonsbarotraume av hjelm (hjelmskvis)
Dykkehjelmer er utstyrt med en tilbakeslagsventil, det vil si en ventil som skal hindre at
pustegassen i hjelmen ved en feil kan suges
ut av hjelmen og opp til overflaten. Før slike
tilbakeslagsventiler ble innført, skjedde det
dødsfall og alvorlige ulykker når tilførselsslangen for pustegass brast på overflaten og
dykkeren ble nærmest ”sugd” opp i hjelmen.
Hodet og hals blir fylt med blod. Lignende
skader oppsto hvis dykkeren plutselig falt ned
før tilførselstrykket ble justert, spesielt ved
fall på grunt vann. Slik hjelmskvis er selvsagt
svært alvorlig, men en historisk raritet i dag.
Utposning i strupen
For deg som har lyst til å lese om de eksotiske
sjeldenhetene: Dersom det foreligger utposninger av slimhinnen mellom de virkelige
og falske stemmebåndene, kan det oppstå
ventilmekanismer som hindrer fritt utløp
for ekspanderende gass når det omgivende
trykk avtar. Dermed vil utposningen vokse,

irritere strupehodet slik at hosterefleks utløses
og føre til reflektorisk strupekrampe, eller rent
mekanisk lukke strupen. Lungesprengning
kan oppstå.
MERK
Tilstanden er sjelden, men det er rapportert ett
dødsfall under dykking der denne tilstanden
sannsynligvis var årsak.
3.2.3 trykkfallssyke (”bends”)

Også kalt dykkersyke, ”decompression sickness”, ”diver’s disease”, ”taravana” (perledykkere), ”caisson-syke” (caisson betyr kasse
og navnet fremsto etter at franskmennene
benyttet store kasser som ble senket ned over
arbeidsplassen på havbunnen).

Skademekanisme

Henrys lov sier at mengden gass som løses i
en væske er proporsjonal med deltrykket av
gassen over væsken. For at vi skal greie å puste
under vann må leveringstrykket i pustegassen
være like stort som vanntrykket som presser
mot brystkassen. Vi vil da puste inn et høyere
deltrykk av inertgass (vanligvis nitrogen) som
blir løst i blod og vev. Jo dypere vi svømmer,
jo mer vil løse seg (Figur 3.34).
Når vi svømmer mot overflaten, reduseres
vanntrykket rundt oss (dekompresjon). Da
kan den motsatte prosessen skje: Gass som har
vært oppløst i blod og vevsvæsker vil danne
gassbobler (”gå ut av løsning”) (Figur 3.35).
Tidligere trodde man at bobledannelse var et
”alt eller intet”-fenomen. Fikk man gassbobler,
fikk man trykkfallssyke. I dag vet vi at dette er
galt. Etter helt vanlige dykk, som har vært gjort
innenfor tabellgrenser og uten symptomer av
noen art, kan forskerne høre at såkalte ”stille
gassbobler” føres med veneblodet tilbake
til hjertet. Dette er gassbobler som har vært
dannet ute i vevet. Fordi vi har et effektivt
lungefilter vil vanligvis ikke slike ”stille gassbobler” forårsake plager. Gassboblene vil bli
fanget i de tynne kapillærene (hårrørsårene)
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Ved bobledannelse aktiviseres en rekke andre
forsvarsreaksjoner i blodet lik dem man
kjenner ved infeksjon og allergiske reaksjoner.

Symptomutvikling

Figur 3.34 Nitrogen fester seg i cellevevet

Figur 3.35 Nitrogen i vevet vokser til bobler

i lungene for deretter å bli luftet ut gjennom
lungene. Ettersom man kan ha ”stille bobler”
uten å få trykkfallssyke, tror forskerne i dag
at trykkfallssyke oppstår hvis boblene blir for
mange, for store eller hvis de vokser for raskt.
Selv om trykkfallssyke skyldes gassbobler i vev
og blod, er dette bare litt av forklaringen på
de mange (og ofte rare) symptomene som kan
inntreffe ved trykkfallssyke. Det er absolutt
ikke alle symptomer som kan forklares med
den mekaniske ødeleggelsen en voksende
gassboble forårsaker. I dag vet vi at det er
kroppens reaksjon på gassboblene, vel så mye
som gassboblene i seg selv, som forårsaker
symptomer. Ved trykkfallssyke har dykkeren
ofte væskeunderskudd, som forverrer blodsirkulasjon i de minste årene hvor stoffskiftet
og gassutvekslingen skjer. Blodplater (de som
bidrar til å stoppe blødninger) og hvite blodlegemer (de som dreper bakterier og andre
mikroorganismer) blir ”aktivert” av gassbobler.
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Symptomene i forbindelse med trykkfallssyke
kommer vanligvis kort tid etter avsluttet dykk.
Ved nevrologisk trykkfallssyke vil ca 50% utvikle de første symptomene i løpet av de første
10 min etter at dykket er avsluttet. Etter tre
timer vil ca 90% ha fått de første symptomene.
Klassisk trykkfallssyke i ledd (”leddbends”)
utvikler seg gjerne over litt lengre tid, men
etter seks timer vil 90% ha merket de første
symptomene. Sannsynligheten for at noen
merker de første symptomene først etter 24
timer er svært liten.
Når symptomene først har kommet, kan tilstanden utvikle seg på en rekke forskjellig
måter. Plagene kan forsvinne av seg selv, de
kan holde seg konstante, komme og gå eller
forverres. Det er ikke mulig å forutse den
videre utviklingen, og det er derfor viktig at
alle med mistenkt trykkfallssyke blir undersøkt av lege.
Det er ingen klar sammenheng mellom dykket
man har gjort og hvilken form for trykkfallssyke man utvikler. Det er likevel spekulert i
at en dykkeprofil med mange opp- og nedstigninger (jo-jo) disponerer for nevrologisk
trykkfallssyke. En mulig forklaring på dette er
at gassbobler som fester seg i lungekapillærene
blir kompremert når man svømmer ned igjen
slik at de unnslipper lungefilteret og føres med
arterieblodet til hjerne og ryggmarg. Ved svært
stor gassbelastning (dype og/eller lange dykk)
øker risikoen for alvorlig nevrologisk trykkfallssyke og chokes, hvis ikke dekompresjonen
gjennomføres korrekt. Det viktigste er trolig
å være klar over at selv en marginal overskridelse av tabellene kan medføre alvorlig
nevrologisk trykkfallssyke.
Tidligere ble det rapportert flest tilfeller av
”mild” trykkfallssyke (type I, det vil si trykk-

fallssyke i ledd, hud og muskulatur). I dag er
tilfellet motsatt. De fleste (70–80%) av dykkere
som behandles for trykkfallssyke får det i
nervesystemet.
Senskader etter trykkfallssyke er godt dokumentert. Senskader på nervesystemet (hjerne
og ryggmarg) er vanligst. Gjennomgått trykkfallssyke ser også ut til å øke risikoen for beininfarkt. Du kan lese mer om dette senere.

Risikofaktorer

Risikoen for å få alvorlig trykkfallssyke er i
praksis svært liten hvis man dykker ”innenfor
tabell” og unngår eller tar hensyn til risikofaktorene listet under:
< Overvekt/fedme
< Dykking under pågående menstruasjon
< Hard fysisk aktivitet under dykket
< Kaldt vann og/eller kaldt på overflaten
< Flyging etter dykking
< Hard fysisk aktivitet rett etter dykk
< Hurtig (> 10 msv/min) oppstigning
< Uheldig dykkeprofil
< Sagtannprofil på dykket (mange opp- og
nedstigninger)
< Dypeste del av dykket mot slutten
< Dypeste dykk sist hvis gjentatte dykk
< Gjentatte dykk (<12 t mellom dykkene) og
dykking mange dager på rad

Klassifisering av trykkfallssyke

mer praktisk begrepsapparat som inndeler
trykkfallssyke etter det organsystemet som
forårsaker plagene.
En slik inndeling vil være:
< Ryggmarg
< Hjerne
< Hud
< Lymfesystemet
< Ledd og/eller muskulatur
< Lunger og hjerte

Ikke alvorlig trykkfallssyke (type I)

Trykkfallssyke Type I ble opprinnelig
kategorisert som en ”ikke alvorlig” form for
trykkfallssyke. Opprinnelig ble behandlingen
av ikke alvorlig trykkfallssyke gjort enklere,
og dykkeforbud før dykking ble tillatt igjen
var kortere. I dag er skillet mye mer utvisket.
Det er også sannsynlig at en del nevrologisk
trykkfallssyke feilaktig ble kategorisert som
ikke alvorlig trykkfallssyke. I ikke alvorlig
trykkfallssyke fant man symptomer i hud,
lymfekar, lymfeknuter og ledd.
Trykkfallssyke i hud (”skin bends”)
Også kalt “dykkelopper”. Gassboblene sitter i
huden, enten inne i de minste blodårene eller
i selve vevet. Der irriterer de nerveender eller
celler slik at det blir en lokal allergilignende
reaksjon (Figur 3.36).

Tradisjonelt har trykkfallssyke blitt delt inn i
to kategorier:
< Type I: Ikke-alvorlig trykkfallssyke
< Type II: Alvorlig trykkfallssyke
Det er viktig at en kjenner til denne inndelingen, for en vil finne begrepene mye
brukt i litteraturen. Samtidig bør en vite at
inndelingen er kunstig – sykdomsmessig
er det ikke noe klart skille mellom disse to
typene, og den behandlingsmessige forskjellen
er usikker eller ikke-eksisterende. Feil bruk
av begrepene vil lettere kunne forvirre dem
en snakker med, enn bidra til en avklaring
av sykdommen. Man bør derfor beherske et

Figur 3.36 Hudbends
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Symptomer
Kløe, ofte flyktig og kortvarig
Funn
Utslett. Dette kan være svært varierende men
oftest rødflammet og stadig forflyttende fra
sted til sted. Meslingelignende. Det kan også
være marmorering, det vil si blå nettaktige
striper/linjer i huden.
Trykkfallssyke i lymfesystemet (”lymfebends”)
Gassboblene sitter i lymfekar (Figur 3.37).
Fra anatomien husker man at lymfekar er de
årene som tar med seg overskudd av vevs-

Figur 3.37 Lymfebends

væske tilbake til venesystemet. Lymfekar går
gjennom lymfeknuter, som er et sted som
”renser” lymfen for bakterier.
Symptomer
< Kløe
< Smerter svarende til hevelsen (se under)
Funn
< Hevelse (ødem). Ødemet er vanligvis lokalisert til overarm, brystområdet, buken eller
lår. Vanligvis bare en side.
< Utslett som ved trykkfallssyke i hud.
Marmorering sees oftere.
Spesielt
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Når lymfekarene stenges igjen, vil det samle
seg et overskudd av væske i vevet som ellers
skulle blitt ført tilbake til blodbanen.
Trykkfallssyke i ledd og muskulatur (”leddbends”, ”pain only bends”)
Gassbobler har satt seg fast i tilknytning til
ledd, sener og muskulatur (Figur 3.38). Denne
formen for trykkfallssyke kjenner vi svært
lite til når det gjelder selve stedet hvor gassboblene sitter. Man vet i dag at gassboblene
ikke sitter inne i selve leddhulen. Man kan

Figur 3.38 Leddbends

nemlig injisere store luftmengder i leddhulen
uten at det i seg selv forårsaker smerte. Den
mest sannsynlige lokaliseringen er trolig
nerveender der hvor sener fester seg til beinet.
Symptomer
< Dyp borrende smerte i et ledd, sjelden flere
enn ett ledd.
< Albue, skulder, hofte og kne vanligst (store
ledd).
< Lindring ved å holde leddet i halvt bøyet
stilling
Funn
< Intet unormalt ved inspeksjon av leddet
< Ingen smerter ved trykk på ledd eller senefeste eller ved å bevege leddet (slik man ser
ved senebetennelse og belastningssmerter)

< Det er hevdet at smertene lindres ved trykkbandasje. Dette er trolig en myte eller i alle
fall en påstand som ikke er bevist.

Alvorlig trykkfallssyke (type II)

Trykkfallssyke Type II ble historisk kategorisert
som trykkfallssyke med ”alvorlige symptomer”.
Behandlingen var mer omfatttende og dykkeforbudet var lengre enn for ikke alvorlig
trykkfallssyke. I denne kategorien fant man
symptomer på skade i hjernen, ryggmargen,
vestibularapparatet, hjertet og lunger.

Figur 3.40 Cerebralbends

Trykkfallssyke i hjerne (”cerebralbends”)
Ved cerebral trykkfallssyke har gassbobler satt
seg i hjernen (Figur 3.40).
Det er stor diskusjon om dette er gassbobler
som blir ført til hjernen med det arterielle
blodet, om det er bobler som dannes på stedet
(ute i vevet) eller om det er bobler som dannes
i veneblodet og hindrer utstrømningen av
blod fra hjernen. I dag er den mest populære
teorien at trykkfallssyke i nervesystemet (både
hjerne og ryggmarg) vanligvis dannes ved
gassbobler som dannes i vevet. Ved hurtige
opp- og nedstigninger og ved ”hull” i hjertet
(patent foramen ovale) kan det likevel dannes
arterielle bobler som tetter igjen hjernens
blodårer.
Symptomene varierer alt etter hvor i hjernen
gassboblene sitter.

Symptomer
< Tretthet
< Hodepine
< Svimmelhet
< Synsforstyrrelse
< Nedsatt syn (liten ”blind flekk” til total
blindhet)
< Dobbeltsyn
< Tåkesyn
< Uskarpt syn
< Følelse av nedsatt kraft i bein eller armer
< Prikninger, stikkinger eller nummenhetsfølelse i noen deler av kroppen
Funn
< Nedsatt bevissthet (tretthet, sløvhet, bevisstløshet)
< Psykisk ubalanse (følelsesmessig, desorientert, vrangforestillinger)
< Nedsatt balanseevne
< Nedsatt presisjon ved bevegelse eller
skjelving
< Nedsatt kraft i ben eller armer
< Nedsatt følsomhet for stikk eller berøring
i noen del av huden
Indre øre trykkfallssyke (”vestibular bends”)
Slik trykkfallssyke inntreffer hvis gassboblene
setter seg i balanseorganet i det indre øret
(buegangene) (Figur 3.39).
Symptomer
< Svimmelhet
< Synsproblemer
< Øresus

Figur 3.39 Vestibularbends

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 123

< Nedsatt hørsel
< Kvalme
Funn
< Neddsatt balanseevne
< Nystagmus (ufrivillige, rykkvise øyebevegelser med en rask og en langsom fase
øyebevegelser)
< Nedsatt hørselsevne
Trykkfallssyke i ryggmarg (”spinal bends”)
Se kommentarene til avsnittet Trykkfallssyke
i hjerne. Gassboblene sitter i ryggmarg (Figur
3.41).
Symptomer
< Forbigående sting i brystet. Dette forsvinner etter kort tid. Skyldes trolig at
bobler i veneblodet fanges i lungene.
< Nedsatt følsomhet, nummenhet eller
prikninger i bein eller armer, sjeldnere
andre kroppsavsnitt
< Følelse av nedsatt kraft i bein eller armer
< Manglende kontroll med urin eller avføring
Funn
< Nedsatt følsomhet for stikk eller berøring

Figur 3.42 TFS i hjertet: “Chokes”

tilbake til høyre side av hjertet og derfra mot
lungene. Lungene vil bli ”overbelastet” og de
store blodårene i brysthulen og blodet i hjertet
vil ”piskes” sammen med gassbobler slik at
blodsirkulasjonen hemmes. ”Chokes” oppstår
etter svært dype dykk og/eller langvarige dykk.
Vi sier at dykkeren må ha stor gassbelastning
for å utvikle symptomene.
Symptomer
< Åndenød
< Brystsmerter
< Dårlig (elendig) allmenntilstand
Funn
< Hurtig pust
< Hurtig/svak puls
< Cyanose (blå misfarging av lepper, negleseng og ev. hud generelt)
< Nedsatt bevissthet
< Død

Figur 3.41 Spinalbends

i hud
< Nedsatt kraft i bein eller armer
Chokes
Chokes er en ekstremt sjelden form for trykkfallssyke. Chokes er trykkfallssyke i lunger
og hjerte (Figur 3.42). Det oppstår når store
mengder gassbobler føres med veneblodet
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“Hull” i hjertet (Patent Foramen
Ovale, PFO) og trykkfallssyke

I fosterstadiet skjer gassutvekslingen i morkaken. Fosteret har derfor ikke bruk for å
sirkulere blodet gjennom lungene. Åpningen
mellom høyre og venstre forkammer, foramen
ovale, er derfor en fornuftig ordning før barnet
begynner å puste selv. Når barnet puster selv,
lukker denne åpningen seg. Hos ca 30% av
befolkningen kan man finne en liten åpning,

Hurtigtest ved trykkfallssyke
og lungebrist

Rask evaluering av nervesystemets funksjoner
er viktig ved mistanke om trykkfallssyke og
lungesprengning.
Denne liste er ment som et hjelpemiddel og
bør sees i sammenheng med ”symptomlisten”.

Figur 3.43 PFO – “Hull i hjertet”

patent foramen ovale (PFO, Figur 3.43), selv i
voksen alder. Meget sjelden kan man ha større
åpninger.
Dykkere som har PFO ser ut til å være mer
utsatt for å få nevrologisk trykkfallssyke.
Årsaken til dette er de gassboblene som dannes
på venesiden i forbindelse med dekompresjon
(venøse gassembolier). Vanligvis vil de venøse
gassemboliene bli filtrert i de tynne kapillærene
i lungesirkulasjonen. Hvis man har PFO, kan
gassemboliene passere direkte til venstre side
av hjertet og ledes derfra i hovedpulsåren ut i
kroppen. Gassembolier som fanges i hjernesirkulasjonen kan gi hjerneskade lik den
man ser ved vanlig trykkfallssyke. Risikoen
for trykkfallssyke øker ca to ganger hvis man
har PFO. Risikoen for nevrologisk trykkfallssyke er ca 2,5 ganger større. Fordi risikoen for
å få trykkfallssyke er liten hvis man dykker i
samsvar med dykketabellene, anbefaler man
foreløpig ikke personer med PFO å avstå fra
dykking.
Derimot frarådes gravide kvinner i å drive
med dykking. Dette skyldes nettopp at fosteret
ikke kan benytte lungene som ”boblefilter” og
dermed har en PFO.

Orientering for tid og sted?
< Vet vedkommende hvor han/hun er?
< Vet vedkommende hvilken tid det er på
døgnet?
Syn
< Kan dykkeren se? Be dykkeren telle fingre
du viser ham/henne. (3 ulike antall).
< Instruer dykkeren i å holde hodet stille.
Hold hånden din ca 1/2 meter foran
ansiktet og be han/henne følge hånden din
med øynene mens du beveger den opp/ned
og frem/tilbake. Forviss deg om at begge
øyne følger med i alle retninger.
< Se etter rykkvise øyebevegelser, enten
horisontale eller vertikale. Slike bevegelser
kalles nystagmus og kan indikere skade på
nervesystem eller indre øre.
Ansikt
< Be dykkeren smile. Er muskelbevegelsene
(ansiktsmimikken) symmetrisk?
< Dra en finger sakte (med løst trykk) tvers
over dykkerens kinn og hake. Sjekk at
dykkeren virkelig kjenner dette.
< Gjenta det samme på det andre kinn/hake
og spør om dykkeren opplever følsomheten
lik den andre siden.
Hørsel
< Gni din tommelfinger og pekefinger mot
hverandre rett utenfor dykkerens øre. Hører
dykkeren dette? Gjenta på det andre øret.
Skuldre
< Be dykkeren om å trekke på skuldrene.
Begge sider skal bevege seg synkront.
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diAgnoStiSering AV trykkFAll og lUngeBriSt
TRYKKFALLSSYKE

Smerter i armer/ben
Smerter i skuldre
Smerter i hofte
Bevisstløshet
Sirkulasjonssvikt
Svimmelhet
Synsforstyrrelser
Brekninger/oppkast
Hørselsproblemer
Talevansker/
stemmeforandring
Balanseproblemer
Nummenhet
Dårlig muskelstyrke
Uvel/”rar”
Hoven hals
Pustevansker
Blåfarge i hud/lepper
(cyanose)
Utslett
Rykkvise øyebevegelser
= vanlige symptomer
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= symptom kan forekomme

Mediastinalt/
Subkutant emfysem

Brystsmerter

Pneumothorax

Halssmerte

Cerebral luftemboli

Hodepine

“Choke”

Spinal

Vestibular

Cerebral

Ledd

Hud
SYMPTOMER OG FUNN

LUNGEBRIST

< Sjekk om muskelstyrken er lik (prøv å
presse skuldrene ned mens han/hun løfter
imot).
Svelging
< Be dykkeren svelge, observer at “adamseplet” beveger seg opp og ned.
Tunge
< Be dykkeren stikke tungen rett ut av
munnen. Kontroller at den ikke trekker
til en side.
Muskelstyrke
< Sammenlign alltid høyre og venstre side.
Muskelstyrken er vanligvis litt sterkere på
vår dominante side (høyre hos de fleste).
< Sjekk om styrken i begge armer er lik (bøy
og strekk mot motstand i skulder, albue og
håndledd).
< Sjekk om styrken i begge ben er lik (bøy
og strekk i hofte, kne og ankel).
Følsomhetssjekk
< Bruk samme teknikk som for ansiktet.
< La fingrene gli langs skuldre, ned rygg,
brystkasse, mave, over- og underarm.
< Sjekk det samme området på den andre
kroppsiden før du går videre.
Balanse og koordinasjon
< Be dykkeren stå med samlede ben, armene
utstrakt og øynene lukket. Dykkeren skal
da ikke ha noen problemer med å holde
balansen.

Behandling av trykkfallssyke

Endelig behandling av trykkkfallsyke skjer
ved rekompresjon i stasjonært, tilstrekkelig
utrustet trykkammer. Pasienten blir tatt inn
i trykkammeret, trykket økes til mellom 2,4
og 2,8 bar (en meget sjelden gang 4,0 eller
6,0 bar) og pasienten puster 100% oksygen
på en tettsittende maske, BIBS (”built in
breathing system”). Det vi oppnår med denne
behandlingen er blant annet:

< Gassboblen kompremeres. Den gir mindre
mekanisk skade og forårsaker mindre
avklemming av blodårer
< Partialtrykket av nitrogen i boblen blir så
høyt (i praksis lik trykket i behandlingskammeret) at gassen presses ut av boblen
og inn i vevet/inn i blodet.
< Oksygenpartialtrykket i arterieblodet økes
til tilnærmet likt trykket i behandlingskammeret (fordi pasienten puster 100%
oksygen).
< Oksygenforsyningen vil bedres til vev
som får dårlig blodsirkulasjon (nedsatt
sirkulasjon, for eksempel fordi gassbobler
klemmer av blodårene).
< Fordi nitrogenet i blodet er erstattet av
oksygen er drivtrykket for nitrogen (fra
vev og gassbobler i kontakt med blodårene)
øket. Nitrogen vil tømme seg raskere fra
vev/bobler og ut i blodet.
< Fordi der er rent oksygen i lungene, vil
nitrogenets drivtrykk fra kapillærblod til
alveolgass bli større.
Det er ikke først og fremst kompresjonen som
er viktig, men muligheten til å øke deltrykket
av oksygen i pustegassen utover 1 bar.

Behandling ved livstruende tilfeller

Tidligere mente man at ”alvorlige” og ”livstruende” tilfeller skulle behandles med
rekompresjon til 50 meter. I dag er dette
svært kontroversielt og bare et mindretall vil
hevde denne oppfatningen. Rekompresjon til
50 meter (USN tabell 6A) forbeholdes i Norge
behandlingen av cerebral gassemboli, som kan
behandles i løpet av den første halvtimen etter
skade. Senere er det sannsynligvis riktigere å
forsøke å gjennomføre behandlingen etter en
”vanlig” USN Tabell 6.
I Norge vil vi starte behandling av selv svært
alvorlige tilfeller med rekompresjon til 18
meter med tabell 6. Hvis slik behandling ikke
virker vil pasienten bli tatt til dypere trykk,
enten 50 meter (USN tabell 6A) eller til 30
meter (Comex tabell Cx30/Norsk tabell 6He).
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Behandling ved ikke livstruende tilfeller

I praksis behandles altså alle vanlige tilfeller
av trykkfallssyke med USN tabell 6 (= Norsk
tabell 6). Behandlingen varer 4t 50 min og
gjennomføres dels på 2,8, dels på 1,9 bar
(tilsvarer 18 og ni meter). Pasienten puster
oksygen på maske i 20 minutter, tar deretter
masken av i 5 min og puster vanlig kammeratmosfære (trykkluft), ny 20 min periode osv..
MERK
Pasienten blir overvåket av en ledsager (tender)
inne i kammeret. Tender puster ikke oksygen
og kan faktisk risikere trykkfallssyke som følge
av behandlingen. Ved lange behandlinger
må man bytte tender eller la tender puste
oksygen mot slutten av behandlingen for at
ikke vedkommende skal få trykkfallssyke.
Lufttabeller er et emne for de ekstremt
interesserte. De brukes nemlig ikke lenger.
Lufttabeller innebærer, som navnet sier,
behandling hvor pasienten puster trykkluft.
Behandlingen må skje dypere, tar lengre tid
og er mindre effektiv. I SUP 12 står det fortsatt
en lufttabell for bruk i de tilfeller vanlige
behandlingstabeller ikke kan brukes.

Restriksjoner etter behandling
av trykkfallssyke

Fastsettes av lege. Vanlige tommelfingerregler
er en–tre ukers dykkeforbud etter enkel,
ukomplisert trykkfallssyke i ledd, muskulatur
og hud. Typisk tre måneders dykkeforbud
(eller lenger) ved nevrologisk trykkfallssyke.
3.2.4 transport ved dykkerulykker

Ved alle tilfeller av trykkfallssyke og cerebral
gassemboli, skal vedkommende transporteres
fortest mulig til stasjonært, tilstrekkelig utrustet, trykkammer.
Offentlige stasjonære trykkammer er plassert i:
< Tromsø
< Trondheim
< Ramsund
< Bergen
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< Oslo
I tillegg finnes det en rekke private og
flyttbare kammer. Viktigste alternative
kammer er trolig kammeranlegget til Norsk
Yrkesdykkerskole på Fagerstrand utenfor Oslo
og kammeranleggene plassert på de større
dykkefartøyene som stundom ligger i havn
ved Stavanger og Haugesund.
Ved behov for ambulansetransport/luftambulanse ved dykkerulykker, ring lokal AMK
sentral på tlf 113 og angi tydelig ”Dykkerulykke”. Ved behov for dykkemedisinsk
rådgiving kontakt landsfunksjonen i hyperbarmedisin, Haukeland sykehus tlf 55 32 30 03
(døgnkontinuerlig beredskap).
Du skal som hovedregel ikke kontakte hovedredningssentralen direkte.
Ved flytransport:
< Kabinhøyden skal ikke overskride 300
meter
< Pasienten skal puste 100% O2 på maske
< Hvis det er plass i transportmidlet bør pardykker følge med transport til trykkammer
< Dykkejournal og dybdemåler, ev. dykkecomputer skal følge med

Førstehjelp i påvente av
transport og i transportfasen:

< Hjerte/lungeredning hvis manglende
respirasjon og sirkulasjon.
Behandle
ev. blødninger, forebygg
<
sirkulasjonssvikt (leie) hvis mistanke om
sjokkutvikling
< Hindre varmetap. Helst skifte til tørre klær
innenhus
< 100% oksygen på maske (ref. førstehjelpsavsnittet)
< Gi rikelig drikke hvis våken. Type drikke
er underordnet, men unngå kaffe, te og
alkohol. Ikke gi drikke til bevisstløs eller
bevissthetspåvirket pasient!

< Halvt sittende eller liggende leie. Stabilt leie
ved bevisstløshet. Sjokkleie (beina opp) ved
sirkulasjonssvikt
Observer og noter:
< Vitale tegn: Pust, puls, bevissthet
< Utvikling av symptomer
< Utvikling av funn
De tre ”nei” punktene:
< Ikke gi medisiner
< Ikke ”vent og se”
< Ikke rekompremer i vann
Den behandlingen som er absolutt forbeholdt
medisinsk kompetent personell ved behandling av akutt nevrologisk trykkfallssyke
er som følger:
< Promiten 20 ml + Rheomacrodex 500 ml iv
< Decadron 12 mg iv

Trykkfallssyke ved flyging
og opphold i høyden

Omgivelsestrykket avtar med økende høyde.
I 8000 fot (ca 2400 meter) er lufttrykket ca
0,75 bar, i 18 000 fot (ca 5 500 meter) er det
redusert til 0,5 bar. Selv i trykkabin kan trykket
falle til 0,75 bar i vanlige rutefly. Både trykkfallet og det reduserte oksygeninnholdet
(partialtrykket) i pusteluften kan forårsake
trykkfallssyke eller forverre eksisterende
symptomer. Trykkfallssyke kan altså oppstå
under flytur etter at dykking er avsluttet.
Hvis symptomer på trykkfallssyke oppstår
under flyging, bør dykkeren informere kabinpersonalet og anmode om å få puste oksygen
(det finnes egne mobile oksygenkolber om
bord). I alvorlige tilfeller kan det bli nødvendig
å redusere flygehøyden, øke kabintrykket eller
i verste fall omdirigere flyet til nærmeste flyplass.
MERK
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Figur 3.44 Nitrogenforgiftning svekker vurderings- og reaksjonsevne

Trykkfallssyke kan også oppstå ved vei og jernbanetransport over høye fjelloverganger.

Generelle begrensninger for dykkere

Dykkeren bør ikke fly umiddelbart etter
dykking. Restriksjoner for flyging etter
dykking eller opphold i høyden etter dykking
er beskrevet i SUP 12.
3.2.5 Forgiftninger

Mennesket er tilpasset en atmosfære hvor
omgivelsestrykket er 1 bar, pO2 0,21 bar, pN2
0,78 bar og med 0,01 bar andre gasser. Vi har
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omtalt konsekvensene av å endre omgivelsestrykket (barotraumer, trykkfallssyke). I dette
avsnittet skal vi omtale konsekvensene av
å manipulere partialtrykket av de enkelte
gassene utenfor normalatmosfærens sammensetning.
Gasser dykkere vil måtte være spesielt oppmerksom på er:
< Nitrogen – N2
< Oksygen – O2
< Karbondioksid – CO2
< Karbonmonoksid – CO

Nitrogenforgiftning

Også kalt “dybderus” eller
“nitrogennarkose”.

Den narkotiske effekten
av nitrogenet er kanskje i
praksis den farligste gassforgiftningen ved vanlig
apparatdykking. Alle gasser har et ”narkotisk
potensial”. Det innebærer at alle gasser har
evnen til å påvirke nervenes ledningsevne ved å
”stabilisere” membranene på utsiden av nervene.
Du har sikkert hørt om lystgass (N2O). Denne
gassen er så narkotisk at den er effektiv ved
overflatetrykk (den tilsettes oksygen og brukes
som del av bedøvelse på sykehus). Andre
gasser, som hydrogen, helium og oksygen er
enten så lite narkotiske at det er vanskelig
å måle, eller det er andre bivirkninger av
gassen som vil dominere ved økende deltrykk.
Narkotisk potensiale (mest narkotisk først):
Xe>Kr>Ar>N2>H2>Ne>He.
Dybderusen kan merkes hvis man puster
trykkluft med 4 bar (30 meter), og vil tilta
med økende trykk/dybde. Den blir subjektivt
sjenerende fra ca 40–50 meter. Den arter seg
som en alkohollignende rus, man blir likeglad,
sløv og ukritisk (Figur 3.44).
Forsøk i trykkammer har vist at rusen
endrer karakter og blir psykedelisk (LSDlignende) hvis man puster trykkluft på ca
13 bar (120 meter). Det er vist både praktisk
og vitenskapelig at man kan akklimatisere
seg til dybderus; ved å dykke gradvis dypere/
gjentatte ganger dypt, svekkes dybderusen
ved de påfølgende dykkene. Det er imidlertid vanskelig å vurdere graden av reell
akklimatisering og hva som kan skyldes
treningseffekt på testbatteriene (man blir
bedre i å løse oppgaver jo mer øvelse man får).

Dybderusen kan bli en alvorlig sikkerhetsrisiko. Den er ikke farlig i seg selv, men den
kan få dykkeren til å handle galt, umotivert
og hindrer dykkeren i å se faresignalene
i tide. Det er derfor ekstra viktig å skjerpe
konsentrasjonen ved dypere dykking der
dybderus kan være et problem.

Oksygenforgiftning

Som nevnt i fysikkapittelet
utgjør oksygenet ca. 20%
av vanlig atmosfærisk luft.

Vi sier at pustegassen er
hypoksisk hvis den inneholder < 0,21 bar oksygen
og at den er hyperoksisk hvis den inneholder
> 0,21 bar oksygen. Cellenes forbrenning er
avhengig av O2. Vi er tilpasset for å leve i et
miljø med pO2 ~ 0,2 bar. Oksygendeltrykk kan
variere mellom 0,16 og 0,5 bar uten at skade
vil oppstå, eller at man merker plagsomme
symptomer. Høyere oksygen(del-)trykk enn
0,5 kan forårsake skader i en rekke organer,
men de viktigste er lungene og nervesystemet.
I dag tror man at hyperoksi er forårsaket av
oksygenradikaler og andre reaktive oksygenforbindelser. Oksygenradikaler er ustabile
oksygenforbindelser med svært kort levetid.
De reagerer lett med en rekke viktige
biologiske stoffer. Kroppen har et forsvarssystem, antioksidanter, som forsøker å bryte
ned oksygenradikalene før de får gjort skade,
men kapasiteten til antioksydantene er
begrenset og kan påvirkes av en rekke ytre
forhold. Generelt dannes det flere oksygenradikaler jo høyere oksygentrykket er i pusteluften (og dermed i blodet). Omfanget av
oksygenskader (oksygenforgiftning) er derfor
avhengig av hvor høyt deltrykk av oksygen
man har i pustegassen og hvor lenge man
puster oksygenrik gass. Det har vist seg at man
kan utsette skadene av hyperoksi ved å puste
gass med normalt (normoksisk) eller mindre
hyperoksiskt oksygentrykk i korte intervaller
mellom pusteperiodene med hyperoksi. Dette
benytter vi oss av ved behandling av trykkfalls-

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 131

132

Dykkemedisin

syke: Pasientene puster oksygen i 20 minutter
før de tar masken av og puster kammeratmosfære (trykkluft) i 5 min. På denne måten
forsinkes både lungeskadene og risikoen for
oksygenkramper.
Ved vanlig dykking med luft som pustegass,
regner man ikke med at det oppstår skade
forårsaket av høyt oksygendeltrykk.
Oksygenforgiftning (oksygentoksisitet) deles
inn i:
< Akutt oksygenforgiftning
< Kronisk oksygenforgiftning
Akutt oksygenforgiftning
Akutt oksygenforgiftning er en skade på nervesystemet. Oksygenradikaler kan forandre
fettstoffene som finnes i membranene i
nervecellene. Man tror at slike endringer i
nervecellenes membraner er en viktig årsak til
symptomene som oppstår ved akutt oksygenforgiftning. Det er også påvist endringer i
enkelte signalstoffer (transmittorsubstanser)
i hjernen når man puster en hyperoksisk
pustegass. Sluttresultatet er uansett at det skjer
”kraftige” elektriske utladninger over deler av
hjernen som fører til kramper og bevissthetstap.
Vanligvis oppstår oksygenkramper mens
man puster en hyperoksisk gassblanding.
Eksempler på slike situasjoner er bruk av
oksygen som pustegass ved dekompresjon i sjø
eller ved overflatedekompresjon. Vanligst er
likevel oksygenkramper forårsaket av oksygenpusting i trykkammer, altså behandling for
trykkfallssyke og cerebral gassemboli. En
meget sjelden form for oksygenkramper er
den såkalte oksygenstopp-effekten. Det er
kramper som inntreffer etter at eksponeringen
for hyperoksi er avsluttet, for eksempel etter
at man har kommet ut av trykkammeret eller
mens man puster vanlig luft mellom oksygenperiodene.

Oksygenkramper er ikke en egen medisinsk
sykdom. Oksygenkramper er egentlig bare
et ”vanlig” epileptisk anfall som er utløst av
hyperoksi. Alle mennesker kan provoseres
til å få epileptiske kramper. Noen må man gi
medisiner for å få det til, andre kan provoseres
ved å gjøre dem søvnløse, hyperventilere eller
se på flimrete bilder på en skjerm. Ingen er
”immun” mot kramper, men vi sier at krampeterskelen varierer fra person til person.
Dessverre er virkeligheten enda vanskeligere.
Hvor mye oksygen vi tåler varierer ikke bare
fra person til person, men også fra dag til dag
for samme person. Alkoholpåvirkning, kulde,
varme, CO2-narkose (se under), arbeid, feber
og medikamenter er eksempler på forhold som
vi vet senker krampeterskelen.
Oksygenkramper under vann er livsfarlig.
Man vil ikke dø av krampene men på grunn
av drukning (tap av bitemunnstykke).
I Forsvaret benyttes lukkede og halvlukkede
blandingsgassapparater. Ved bruk av slike
apparater er det egne oksygengrenser for hvert
apparat som gjelder. Ved bruk av hel-lukkede
oksygenapparater er O2-grensen 1,7 bar, og for
halvlukkede apparater med nitrox er grensen
2,0 bar.
Symptomer
Krampene kan forutgås av forvarsler, men kan
like gjerne oppstå uten forvarsel. De vanligste
forvarslene er:
< Prikking i ansiktet, spesielt i leppene og
rundt munnen
< Kvalme
< Svimmelhet
< Tunnelsyn (kikkertsyn)
< Nummenhet i ben eller armer
Deretter selve krampeanfallet:
< Først muskelstivhet: Utstrekning av ben,
armer og nakke, ofte åpen munn. Typisk
< 30 sek varighet
< Deretter rykkvise kramper i ben og armer.
Typisk < 1 min varighet

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 133

< Bevisstløshet under hele krampeanfallet
< Ukontrollert vannlating og/eller avføring
under anfallet kan forekomme.
< Opphold i pusting (respirasjonsstans)
under krampeanfallet, hurtig åndedrett
etter at krampene er over.
Døsighetsperiode
5–30 min etterpå. Kan
<
også ha hukommelsessvikt for deler av
hendelsesforløpet umiddelbart før og etter
krampene.
Behandling
Reduser oksygenpartialtrykket i pustegassen.
I et trykkammer vil man ta av pustemasken.
Skjer krampene under vann, må man få
dykkeren til overflaten før masken eller bitemunnstykket taes av.
Beskytt pasienten/dykkeren slik at han ikke
skader seg selv (pass spesielt på hodet). Man
skal ikke putte noe i munnen hans/hennes.
Risikoen for at han/hun svelger eller biter
av det man putter inn er større enn risikoen
for tungebitt. Tungebitt er sjelden farlig eller
alvorlig, derimot kan det forårsake varige tannskader hvis man presser harde gjenstander inn
i munnen på pasienten.
Krampene går vanligvis over i løpet av et
minutts tid, og det er svært sjelden behov for
å gi krampestillende medikamenter. I samråd
med lege kan kvalifisert personell gi krampestillende medisin (for eksempel Valium,
Vival eller Stesolid), helst i form av klyster.
Dykkerlege må kontaktes. Vedkommende
vil avgjøre om behandlingen (ev. overflatedekompresjonen) skal fortsette med oksygen
som pustegass eller om pasienten skal dekompremeres. Dekompresjon må ikke påbegynnes mens krampene pågår uansett
hvilken sykdom pasienten behandles for. Husk
at pasienten aldri risikerer oksygenmangel
under ”respirasjonsstansen” under slike anfall.
Kroppen har store oksygenlagre nettopp fordi
pustegassen har vært så oksygenrik.

134

Dykkemedisin

Hva skal man gjøre hvis en dykker får kramper
under bunnfasen av dykk eller i forbindelse
med dekompresjon med oksygen? Her vil to
hensyn komme i konflikt. På den ene siden
er det behov for å få dykkeren til overflaten
for å sikre positiv oppdrift, hindre drukning
og sikre frie luftveier. På den annen side
ønsker man å unngå trykkreduksjon i den
tiden dykkeren holder pusten for å unngå
lungebrist og påfølgende cerebral gassemboli.
Forhold som påvirker bestemmelsen er ting
som tilstedeværelse av pardykker/stand-by
dykker, dykkelederens kompetanse, dykkerens
pusteutstyr (bitemunnstykke eller helmaske)
og årsaken til krampene (feil pustegass og
mulighet for å skifte pustegass uten hjelp
fra dykker). Uansett bør man få dykkeren
hurtig og kontrollert til overflaten. Lungebrist og cerebral gassemboli kan oppstå, men
sannsynligvis er det større mulighet for at
dykkeren vil drukne hvis han/hun ikke blir
brakt til overflaten. De fleste medisinske
problemene er selvsagt enklere å håndtere
på overflaten enn under vann.
Kronisk oksygenforgiftning
Lungeskade (Lorrain-Smith-effekten) kan
oppstå hvis man puster oksygen med høyere
deltrykk enn 0,5 bar over lengre tid. Det er
de tynne dekkcellene i lungeveggen og lungekapillærene som blir skadet. Alveoleveggene
kan bli fortykket, og de minste luftveiene
blir innsnevret slik at det blir en reduksjon
i lungekapasiteten, utåndingshastigheten og
transporthastigheten av gass mellom alveoler
og blod.
Forsøk har vist at små forandringer kan oppstå
med pO2 = 0,5 bar. Er forandringene reversible?
Før regnet man med det, fordi enkle målinger
av lungenes vitalkapasitet ble normalisert og
subjektive plager forsvant i løpet av en–tre
måneder etter eksponeringen. Nyere forsøk tyder imidlertid på at reduksjonen i
lungekapasitet er varig. Tallmessig er nok
reduksjonen i lungekapasitet liten, og enda
mindre er de subjektive plagene som dykkere

opplever ved moderat hyperoksi. Det er
imidlertid økende interesse omkring hvilke
plager dykkeren vil merke i høyere alder,
altså i den tiden hvor vi får bruk for lungenes
”reservekapasitet”.

I kapittel 4 om dekompresjonsteori, er det en
oversikt over hvordan man beregner UPTD
ved å multiplisere en trykkavhengig konstant
med eksponeringstiden. Tabellen er enkel å
bruke.

For ”vanlige” dykkere er det neppe grunn til
å frykte senskader på lungene. Annen luftforurensing og ikke minst røyking er minst
like sterke miljøgifter som den (beskjedne)
hyperoksien man utsetter seg for ved vanlig
dykking. ”Tekniske dykkere” som bruker
oksygen under dekompresjon og oksygenrike
blandinger i bunnfase kan ha noe større risiko.

UPTD-begrepet har begrenset praktisk
anvendelse. Det er først og fremst ved store
anleggsarbeider med bruk av overflatedekompresjon eller nitrox som pustegass at
det anvendes. I sportsdykkersammenheng
vil man ofte møte begrepet ”OTU” (Oxygen
Toxicity Unit) som beregnes på samme måte.
Amerikaneren Bill Hamilton har laget et tabellverk (Repex) som gir anbefaling på hvor mye
OTU som er forsvarlig å bli eksponert for. Man
kan regne med å møte dette begrepet i dykkecomputere og dekompresjonsprogrammer.

Symptomer
< Brystsmerter/svie i brystet
< Hoste
< Ubehag ved pusting, overfladisk pust
Hvordan kan man vite hvor mye oksygen
man kan puste uten å få lungeskader? Et
vitenskapelig eksakt svar er det ikke mulig
å gi, men en mye brukt metode er de såkalte
”Unit Pulmonary Toxic Dose” eller UPTD.
Hvis man puster en gass med pO2 = 1,0 bar
i 1 min, har man fått én UPTD, to minutter
gir to UPTD osv.. Dessverre er det ikke fullt
så enkelt. Det er en lineær sammenheng
mellom tid og UPTD, men sammenhengen
mellom oksygenpartialtrykket og UPTD er
mer kompleks:

hvor t = tiden (min) man puster en hyperoksisk pustegass med partialtrykk P (bar).
1425 UPTD vil i gjennomsnitt gi en reduksjon
i lungenes vitalkapasitet (”lungekapasiteten”)
på ca 10%. Man tror at en slik reduksjon er
reversibel. Ved dykking over flere dager bør
man redusere oksygenbelastningen.
Maksimale daglige doser på mellom 300 og
800 er vanlig å angi, avhengig av hvor mange
dager det er snakk om å dykke.

Karbondioksidforgiftning

Også kalt kulldioksidforgiftning eller CO2-narkose.
CO2 produseres som et avfallsprodukt i forbindelse
med cellenes stoffskifte.
CO2 transporteres med
blodet til lungene hvor det skilles ut. CO2narkose oppstår hvis innholdet av CO2 i blodet
blir for høyt.

Vanligvis er CO2-konsentrasjonen i luften ca
0,04%, mens den stiger til ca. 5% (0,05 bar)
i alveolene. Hvis man puster i en maske eller
snorkel med stort dødrom vil man puste inn
sin egen utåndingsgass igjen. Dermed vil
CO2-konsentrasjon i lunger og blod øke. En
annen årsak til opphopning av CO2 i lungene
er hvis ventilen er dårlig regulert og har høy
utåndingsmotstand. Hardt arbeid (øket CO2produksjon) og tung pustegass (økende dybde)
vil forverre problemet.
Symptomer
Det viktigste symptomet ved CO2-forgiftning
er åndenød (tungpustethet, kvelningsfornemmelse). Andre viktige symptomer er:
< Hodepine
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< Hjertebank
< Angst
< Svetting, huden varm og rød
< Hyperventilering
Avhengig av pustegassens innhold av CO2
utvikles symptomene slik:
< pCO2 0,00–0,02 bar: Ingen symptomer
< pCO2 0,02–0,06 bar: Tiltagende symptomer
ved anstrengelse
< pCO2 0,06–0,12 bar: Tiltagende symptomer
i hvile
< pCO2 0,12–0,15 bar: Økende risiko for
besvimelse
pCO2
> 0,15 bar: Besvimelse og til slutt
<
død. Åndedrettet klarer ikke å kompensere
Karbondioksid er 1,5 ganger tyngre enn
oksygen og nitrogen og vil kunne samle seg
på lavtliggende steder (for eksempel i drakten
hos en hjelmdykker) hvis luftsirkulasjonen
er dårlig.
Karbondioksid produseres også ved andre
forbrenninger av organisk materiale, og kan
komme inn i pustegassen ved feil i kompressoren eller ved forurensning av luften som
suges inn i denne. I slike tilfeller vil vanligvis
gassen smake og/eller lukte dårlig fordi det er
samtidig forurensing med andre gasser.
CO2-resistens
Åndedrettet (minuttventilasjonen) vil øke
jo mer CO2 det er i blodet. Det er hensiktsmessig, ettersom det er slik kroppen prøver
å beskytte seg mot en CO2-opphopning. Det
viser seg at dykkere reagerer mindre på CO2økning i blodet enn ikke-dykkende. Man vet
ikke grunnen til dette, og en slik redusert
respons er egentlig ikke fysiologisk gunstig.
Redusert CO2-respons vil rett nok gjøre det
mulig å holde pusten lengre under vann,
men øker samtidig risikoen for at CO2 kan
bli så høy at man besvimer under ugunstige
forhold med tett pustegass og hardt fysisk
arbeid. Dårlig CO2-respons er spesielt farlig
ved undervannssvømming mens man holder
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pusten etter forutgående hyperventilasjon. I
en slik situasjon kan man forsinke tidspunktet
man går til overflaten så mye at man besvimer
av O2-mangel. Dette kan du lese mer om i
avnittet om grunntvannsbesvimelse.
Andre effekter av CO2 (karbondioksid)
Har vi bobler (trykkfallssyke) kan CO2 trolig
bidra til en volumøkning av boblene.
Kjernedannelse
Det spekuleres i om CO2 kan være såkalte
”kjernedannere”, altså et forstadium til gassbobler. Boblekjerner er ikke farlige i seg
selv, men hvis de finnes der hvor det er gassoverskudd (ovemetning), mener man at de vil
samle gassen i bobler.
Utvider blodårer
Der det er mye CO2, vil det bli større blodgjennomstrømning. Dette er ugunstig i
bunnfasen av dykket, da det vil strømme mer
nitrogen inn i vevet. Under dekompresjon er
det trolig en fordel med en viss økning av CO2
mengden i blodet, fordi det antas å bidra til
en hurtigere utvasking av nitrogen. Utvidede
blodårer i hjernen vil for øvrig gi hodepine.
Stimulerer åndedrettet
CO2 påvirker pustesenteret i hjernen. Hvis det
er mye CO2 i blodet, økes respirasjonen, og
ved lite CO2 i blodet, reduseres respirasjonen.
Ventilasjonen øker med CO2-innholdet i
blodet til CO2-mengden blir så høy at den
faktisk bedøver pustesenteret i ryggmargen.
Hvis pustegassen inneholder mer enn ca
0,15 bar med CO2, vil dette skje. Når pustesenteret blir bedøvet, gir det færre impulser
til åndedrettsmuskulaturen, og man puster
mindre. Mindre ventilasjon vil medføre at
CO2-mengden i blodet økes ytterligere, pustesenteret blir enda mer bedøvet, og man puster
enda mindre osv.. Vi har kommet til et kritisk
punkt. Kroppen vil ikke kunne kompensere
en slik situasjon selv, tvert i mot, man vil
omkomme hvis ikke CO2-innholdet i pusteluften reduseres.

Figur 3.45 Karbonmonoksid fra for eksempel eksos er livsfarlig i pusteluften

Karbondioksidunderskudd i kroppen
Følgene av for lite CO2 i kroppen er omtalt
under emnet hyperventilering i anatomi/
fysiologidelen.

Karbonmonoksidforgiftning

Også kjent som kullosforgiftning eller CO-forgiftning. Karbonmonoksid skal
ikke forekomme i pusteluften, men kan komme
inn i flaskene hvis kompressoren suger inn egen
eller annen eksos (Figur 3.45), røyk eller annen
forurensning. Teknisk feil på kompressoren
kan dessuten føre til ufullstendig forbrenning
slik at CO kan komme inn i pusteluften. Ren
CO-forgiftning er en sjeldenhet. Den forekommer (heldigvis) vanligvis sammen med
andre forbrenningsgasser (røyk). Ettersom
CO er så giftig er det et problem at gassen i
seg selv både er lukt- og smaksfri.
CO er giftig fordi den binder seg så sterkt
til blodfargestoffet hemoglobin (Figur 3.46).
Hemoglobin er et stoff inne i de røde blodlegemene som frakter O2 i blodet. Selv små
mengder CO i pusteluften kan altså fortrenge
O2 praktisk talt fullstendig, hvorpå man blir
kjemisk kvelt. CO har ca. 240 ganger større

Figur 3.46 CO binder seg til hemoglobinet i
blodet og fortrenger O2, slik at en kveles.

affinitet til hemoglobin i de røde blodlegemene enn O2. Tobakksrøyk inneholder
små mengder CO. Storrøykere kan ha ca 10%
av hemoglobinet (unyttig) bundet til CO. Som
alle andre bør dykkere unngå å røyke, men
spesielt bør man unngå røyking før dykking.
CO forårsaker skade på flere måter. Først
blir kroppen ”kjemisk kvelt” fordi blodet
transporterer mye mindre oksygen til cellene.
Siden kroppen har svake oksygensensorer, vi
vil altså ikke puste særlig mye mer selv om
oksygenmengden i blodet er redusert (så lenge
ikke CO2-mengden er øket). Dessuten binder
CO seg til cellenes energiverk, enzymene
(kjemiske forbindelser som deltar i stoffskiftet
i cellene). CO kveler altså cellene innvendig
også. Endelig vil CO reagere med viktige fettstoffer i cellemembranen. Det er trolig det som
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er grunnen til at mennesker som har vært
utsatt for kullosforgiftning kan få senskader
fra nervesystemet, selv om forgiftningen aldri
var så sterk at de sluttet å puste.
Symptomer og funn
Symptomer på forgiftning/forurensning kan
være hodepine og/eller øresus. Bevisstheten
svekkes gradvis. Ren CO-forgiftning (ingen
andre gassforurensinger) er farlig fordi den
vanligvis er symptomfri. Man merker ingen
ting før man er bevisstløs. I lærebøkene kan
man lese at huden blir lyserød ved CO-forgiftning. Det er riktig, men kan være vanskelig
å se.
MERK
Bevisstløshet i forbindelse med dykking kan
være CO-forgiftning, men sannsynligheten
for dette er liten. Grunnen er at CO sjelden
forurenser pusteluften alene i et omfang som
gjør at man kan miste bevisstheten. Ved samtidig forurensing med andre gasser, vil disse
vanligvis være så ubehagelige, at man bryter
av dykket før CO-forgiftningen truer bevisstheten. Cerebral gassemboli og drukning er
de viktigste ”dykkerelaterte” årsakene til
bevisstløshet hos dykkere. I tillegg kommer
et stort antall vanlige sykdommer som ikke
har spesifikk sammenheng med dykkingen.
CO-forgiftning i forbindelse med dykking
oppdages vanligvis ved hodepine, kvalme eller
ubehag under eller etter dykk. Det er viktig å
få undersøkt pustegassen ved slike symptomer.
Behandling
Avbryt dykket kontrollert ved ubehag. Ved
mistanke om CO-forgiftning må man kontakte lege og diskutere diagnose og ev. behov
for transport. Gi 100% oksygen på maske i
ventetiden.
Videre behandling avhenger av forgiftningsgraden. Ubehandlet vil mengden CO i blodet
halveres i løpet av drøyt 5t 20 min. Hvis man
puster 100% oksygen på maske (på overflaten)
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vil CO-mengden halveres i løpet av 1t 20 min.
Oksygen på maske er altså i seg selv en effektiv
behandling. Ved alvorlige røykforgiftninger
(bevissthetstap, store mengder CO i blodet)
må pasienten behandles i trykkammer. Ved
å puste oksygen i trykkammer med 3 bar
(tilsvarende 20 meter) kammertrykk vil
mengden CO halveres i løpet av ca 20 min.
Den andre fordelen ved å ta pasienten i
trykkammer, er at oksygenmengden som løses
(fysisk) i blodet (ca 6 ml oksygen/100 ml blod)
er tilstrekkelig til å forsyne cellene selv om alt
hemoglobinet er bundet til CO.

Oppsummering gassforgiftninger

Det kan være vanskelig å vurdere gassforgiftninger på dykkestedet. Ved mistanke om
gassforgiftning, uansett type, bør man derfor
avbryte dykket og foreta en kontrollert oppstigning. Årsaken til angst, kvelningsfølelse,
hodepine, øresus, forvirring, osv. må avklares
på land. Neste stadium kan jo være bevisstløshet eller kramper. Som nevnt over må
man også vurdere andre årsaker enn gassforgiftning hvis en dykker kommer bevisstløs
til overflaten. Symptomene vil forsvinne eller
bli vesentlig svakere ved de fleste tilfeller av
gassforgiftninger når dykkeren kommer til
overflaten. Bevisste dykkere vil forklare at
symptomene oppstod under bunnfasen av
dykket og ble gradvis verre etter hvert som
tiden gikk. Trykkfallssyke og cerebral gassemboli får symptomene etter at dykket er
avsluttet.

Andre gasser

Det brukes også andre inertgasser enn nitrogen i forbindelse med dykking. Nitrogen
og helium vil bli omtalt i dette kapittelet. I
tillegg skal vi kort nevne argon som brukes av
”tekniske dykkere” som isolerende draktgass.
Argon har ca 30% lavere varmeledningsevne
enn luft og blir av den grunn foretrukket som
draktgass av dykkere som må dykke dype og/
eller langvarige dykk. Brukt som draktgass er
ikke dette et problem (annet enn at effekten av
dette er omdiskutert). Imidlertid kan det opp-

stå fare for gassforgiftning (oksygenmangel)
hvis det skjer omveksling av gassflasker. De
som kjøper Argon som sveisegass (dekkgass)
kan bli plaget av svie/irritasjon i huden fordi
sveisegass inneholder en blanding av CO2
og Ar. CO2 vil reagere med vann og danne
karbonsyre, som er en svak syre.
Hydrogen (H2)
H2 har lavest molekylvekt og skulle være
respirasjonsfysiologisk ideell til å bruke som
inertgass. Den er dessuten rimelig og lett
tilgjengelig. Den har vært forsøkt benyttet i
blandinger med O2 som pustegass, men faren
for dannelse av knallgass er stor. Kostnadene
ved å lage sikre pustegassapparater og/eller
gjenvinningsanlegg for hydrogen (i såkalte
”metningssystemer” for dykking) er derfor stor.
Det er bare franske eksperter som behersker
denne prosedyren operativt. hydrogen gir
mindre HTNS enn helium. Det ble benyttet
en blanding av hydrogen, helium og oksygen
da det tidligere franske dykkeselskapet Comex
(nå Stolt Comex Seaway) satte dybderekorden
for bemannet dykking til 701 meter i sin
eksperimentelle dykkesimulator i Marseille
1994.
Helium (He)
På grunn av sin lave molekylvekt, tetthet (ca
seks ganger lettere enn nitrogen) og meget
beskjedne narkotiske effekt i forhold til de
andre gassene, er den særlig anvendbar
ved dypdykking. Man unngår dybderusproblematikken (fire ganger mindre narkotisk
enn nitrogen) og den store pustemotstanden.
Vanlig luft blir så “seig” at den vanskelig kan
pustes på større dyp. En ulempe er at helium
leder varmen ca seks ganger lettere enn luft,
den fordreier dessuten stemmen slik at den blir
vanskelig å forstå. Taleforvrengningen øker
med økende dybde. Det er laget elektroniske
stemmefiltre som skal normalisere talestemmen ved denne formen for dykking, men
disse filtrene er ikke særlig effektive. Helium
er lite tilgjengelig og dyr å produsere.

3.2.6 Andre dykkerskader

Høytrykks-nervesyndromet – HTNS

Høytrykks-nervesyndromet (”High Pressure
Nervous Syndrome” – HPNS) er en dykkerelatert påvirkning av nervesystemet. Den inntreffer i praksis ikke ved dykking grunnere enn
150 meter, og er først og fremst avhengig av
kompresjonshastigheten, sekundært av hvilke
inertgasser (He, N2 eller H2) man puster. Vi
vet fortsatt lite om den egentlige årsaken til
HTNS. I praksis er dette plager som bare
rammer offshore-dykkere, og selv for dem er
det sjelden å oppleve det ved ”vanlig” dykking
på kontinentalsokkelen, som er grunnere enn
180 meter. Med den rivende utviklingen av
såkalt ”teknisk dykking”, kan dette også bli et
problem for ”fritidsdykkere”.
Symptomer og funn
< Sløvhet/treghet
< Konsentrasjonsvansker.
< Mikrosøvn (sover 1–2 sek).
< EEG-forandringer (hjernens elektriske
aktivitet)
< (Fin) skjelving
< Ustøhet
< Kvalme, oppkast, diare
< Vekttap
< Hukommelsestap, dykkeperioden glemmes
< I ekstreme tilfeller: Vrangforestillinger og
hallusinasjoner

Senskader av dykking

Ved ulykker og sykdommer kan en rekke
organer bli skadet. Det faller utenfor formålet
for dette kapitlet å beskrive. I dette kapitlet
skal vi konsentrere oss om senskader som
kan oppstå selv når dykkingen skjer i samsvar
med gjeldende regler og innenfor aksepterte
tabellgrenser.
De viktigste skadene kan skje i:
< Nervesystem
< Lunger
< Skjelett
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Vitenskapelig kan man ikke med sikkerhet
påvise senskader i andre organsystemer uten at
dykkeren har vært utsatt for åpenbare ulykker
eller sykdommer, men det er en løpende
diskusjon om følgende organsystemer kan
bli skadet selv ved ukomplisert dykking:
< Hjerte
< Øye(-bunn)
< Mellomvirvelskivene i ryggsøylen

Effekter på hjertet og forandringer
i hjertemuskulatur

Det er funnet betydelige forskjeller i hjertevekt
og hjertemuskeltykkelse i et materiale fra forulykkede yrkesdykkere sammenlignet med en
gruppe forulykkede sportsdykkere.
De funn som er gjort, indikerer imidlertid at
allerede ved små dyp induseres påvirkninger
på hjertet som krever større ytelser av hjertet,
og som stiller krav til kransarteriene som
skal transportere blodet fram til hjertemuskulaturen. Forandringene vil trolig etter
en tid bli permanente.
Det foreligger indikasjoner på at den kraftigere
muskulatur som utvikles (på venstre side av
hjertet, som svar på et større arbeid) er av
dårlig kvalitet.

Bennekrose

Bennekrose betyr sykelig tap av beinvev.
Slikt tap skjer vanligvis i skaftet til de lange,
vektbærende rørknoklene. Øvre del av overarmsbenet, øvre og nedre del av lårbenet og
øvre del av leggbenet er de vanligste stedene
for bennekrose. Der hvor benvevet ”dør”, vil
det bli arrvev, enten i form av kompakt benvev eller kalkfattig, løst benvev. Dette lyder
kanskje dramatisk, men heldigvis er det slik
at bennekrose svært sjelden gir symptomer.
Oftest blir det oppdaget tilfeldig ved røntgenundersøkelse av annen grunn. Bare en svært
liten andel av dem som får bennekrose blir
plaget med senere leddsmerter. Risiko for å
utvikle bennekrose synes å øke ved økende
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dykkedybde, dykkekarrierens lengde og forekomst av trykkfallssyke.
Den mest nærliggende forklaringen til bennekrose hadde kanskje vært at gassbobler ble
dannet under dekompresjon og at disse så
skadet benet. En annen mulighet er at det
løsner fett (fra benmargen) som føres med
blodet og at slike fettdråper (fettembolier)
stenger igjen blodårene i benet. I realiteten
har vi ingen gode bevis for noen av teoriene.

Skader på nervesystemet

Det er vitenskapelig enighet (konsensus) om
at dykking kan skade nervesystemet. Internasjonalt er det imidlertid en meget ”hissig”
debatt om omfang av skader og konsekvenser
av skadene.
Det er påvist mer nevrologiske symptomer
og flere nevrologiske (unormale) funn hos
offshore-dykkere enn hos sammenlignbare
personer uten dykkeerfaring. Nyere forskning
fra Tyskland viser at sportsdykkere har flere
forandringer påvist ved magnet-tomografi
av hjernen enn jevnaldrende ikke-dykkere.
Totalt sett er det altså gode holdepunkter for at
selv ”ukomplisert” dykking kan skade nervesystemet. I de fleste tilfeller vil slike ”skader”
være små og uten praktisk betydning for
dykkerens livskvalitet. Ennå vet vi for lite
om slike skader kan redusere dykkerens livskvalitet i høyere alder, men det er en viss uro
for at denne typen senskader kan ”spise av
reservekapasiteten”. Det som imidlertid alle
er enige om, er at trykkfallssyke kan forårsake varige skader på nervesystemet som
kan redusere livskvaliteten (for eksempel
lammelser, nummenhet, konsentrasjonsvansker, depresjon, irritasjon osv.). Det
primære er derfor å unngå denne typen skade.
3.2.7 oksygenmangel (hypoksi)

Vi er avhengige av oksygen for å kunne forbrenne næringsstoffer og lage energi i cellene.
Hvis oksygenmangel (hypoksi) inntreffer
gradvis, kan man forvente følgende:

< >0,16 bar: Ingen symptomer
< 0,14–0,16 bar: ”Gråsone”. Symptomer ved
hard fysisk belastning
< 0,12–0,14 bar: Symptomer ved anstrengelse
< 0,10–0,12 bar: Symptomer i hvile
< 0,08–0,10 bar: Besvimelse
Symptomene ved oksygenmangel (når den
inntreffer gradvis) er syns/hørselspåvirkning,
tretthet/slapphet, tungpustethet og hodepine.
Hvis oksygenmangelen inntreffer akutt (for
eksempel fordi man puster feil pustegass),
behøver man ikke å merke noen ting før man
besvimer. Nettopp dette er det ”skumle” med
hypoksi: Den er vanligvis symptomløs. Det
er lite dykkeren kan gjøre for å være oppmerksom på symptomene på oksygenmangel.
Rutinene må derfor være slik at dykkeren ikke
ved vanvare kan begynne å puste en gass med
for lavt oksygendeltrykk.
Ren oksygenmangel er en sjeldenhet ved
dykking, bortsett fra de tilfeller hvor tilførsel
av pustegass er helt stanset opp. De siste års
utvikling av ”teknisk dykking” gjør at man
bør være våken for det igjen. Ved ”teknisk
dykking” bruker man gassblandinger som
ofte inneholder lave oksygenkonsentrasjoner.
Pustes slike blandinger på grunn dybde, vil
man kunne besvime.
I tillegg vil faren for oksygenmangel alltid være
til stede ved bruk av blandingsgassapparater
(rebreathere).
3.2.8 kjemisk forgiftning med
pustekalkblanding (”Cocktail”)

Kjemisk forgiftning oppstår når dykkeren
svelger/puster inn lut i munn og hals ved bruk
av rebreathere.
Hvis vann lekker inn i pustekretsløpet og
kommer i kontakt med kalkfilteret, dannes
den etsende oppløsningen lut. Dersom
dykkeren har hodet horisontalt eller nedover,
kan denne blandingen komme gjennom inn-

åndingsslangen og irritere eller skade åndedrettssystemet.
Symptomer
Dykkeren kan føle økning i pustefrekvensen
eller hodepine som symptomer på økt karbondioksid i pustegassen. Dette skjer fordi kalkens
evne til å absorbere karbondioksid svekkes
når den blandes med vann. Hvis problemet
ikke løses øyeblikkelig, kan det ende med
at dykkeren inhalerer eller svelger den
etsende oppløsningen. Ved kontakt oppstår
øyeblikkelig en kvelende, ekkel smak og svie.
Dette blir populært kalt en ”cocktail”. Skaden
dykkeren påføres er avhengig av mengde og
spredning av oppløsningen.
Behandling
Kommer den etsende oppløsningen inn i
munn og svelg må dykkeren umiddelbart
utføre følgende:
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Øyeblikkelig innta en stående posisjon i
vannet
Aktivisere ”by-pass”-ventilen og kontinuerlig
spyle gjennom apparatet med oksygen.
Dykkeren foretar en kontrollert oppstigning
til overflaten og blåser ut gjennom nesen.
Dersom det ved drill under vann er tegn på at
vann har lekket inn i oksygenapparatet, avbryt
straks dykket, eller start alternativt pusting av
pressluft hvis dette er tilgjengelig.
Rens munnen flere ganger på overflaten,
helst med ferskvann. Ferskvann eller annen
tilgjengelig drikke bør deretter svelges. Sjøvann og syrlige drikker som for eksempel
fruktsaft bør unngåes. Unngå brekninger.
Som et resultat av kjemisk forgiftning kan
dykkeren få problemer med å puste tilstrekkelig under oppstigningen. Dykkeren
bør derfor observeres for symptomer på lungesprengning. En dykker som har vært utsatt for
kjemisk forgiftning bør undersøkes av lege så
raskt som mulig.
Hvis dykkeren har inhalert mindre mengder
lut i luftveiene og lungene kan han/hun
etter hvert utvikle tungpust/pustebesvær på
grunn av ”kjemisk lungebetennelse”. Dette
kan utvikle seg i løpet av timer og dager etter
hendelsen. Pusteproblemer etter ”kjemisk
lungebetennelse” skal behandles på sykehus.
Ved større lutskader (ev. syre) kan det over tid
utvikle seg forsnevringer i luftveiene.
MERK
Gjennomføring av våttest under klargjøring
av oksygenapparatet er viktig for å unngå
lekkasjer. I tillegg skal hver dykker kontrollere
at parkameraten er fri for lekkasjer før paret
forlater overflaten.
3.2.9 Hypotermi (nedkjøling)

Generell nedkjøling, hypotermi, er et problem
når kroppen kommer i kaldt vann. Vann leder
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varmen 26 ganger bedre enn luft. Et like stort
problem kan være at varmekapasiteten (evnen
til å lagre varme) er 1000 ganger større enn
luft. Dette innebærer i praksis at selv små
avvik fra den termonøytrale sonen vil gjøre
at man mister kroppsvarme. I luft vil kroppen
være i varmebalanse hvis lufttemperaturen er
ca 28 °C. I vann må vanntemperaturen være
35 °C for at vi skal ha det komfortabelt hvis
vi ligger i ro (uten å skjelve).
Behandling
Et lite område i hjernen forsøker å regulere
kjernetemperaturen til ca 37 °C uavhengig
av forandringer i det ytre miljøet. Kroppens
eneste måte å øke varmeproduksjonen på er
å starte skjelving. Varmetapet kan derimot
økes ved å øke gjennomblødningen av huden
og ved svetting.
Hudoverflaten til en voksen person er ca 2 m2.
Kroppen benytter denne flaten aktivt til å
regulere kroppstemperaturen. Kroppen kan
avgi varme ved å åpne blodårer i de ytre hudlag. Motsatt vil disse blodårene bli stengt av
hvis kroppstemperaturen faller. Huden i hodebunn har ikke samme evne til å stenge blodårene. Varmetapet i dette området kan derfor
bli stort hvis det ikke beskyttes. I huden finnes
det varme- og kuldereseptorer som informerer
hjernen om omgivelsestemperaturen. Hvis
hudtemperaturen blir lavere enn ca 10–12 °C,
opplever vi det ikke lenger som bare kulde,
men som smerte. Hvis hudtemperaturen blir
for lav (< ca 10 °C), mister hudens blodårer
evnen til å stenge igjen. Årsaken er at kulden
hemmer muskulaturen i, og/eller nervene til
de minste blodårene slik at blodårene utvider
seg (selv om ikke dette er hensiktsmessig).
Hudens isoleringsevne er sterkt avhengig av
fettlaget under huden. Mennesker med tykt
lag underhudsfett er bedre beskyttet mot nedkjøling enn tynne personer.
For å forhindre nedkjøling, begynner vi
å skjelve når det blir kaldt. Skjelvingen
begynner ganske tidlig, og når sitt maksimale

når kroppstemperaturen har nådd 35 °C.
Skjelvingen opphører eller er sterkt redusert
når kroppstemperaturen har nådd 32 °C. Man
skulle kanskje tro at fysisk aktivitet måtte være
fordelaktig for å forsinke varmetapet. Når man
er i aktivitet blir man jo varm. Det viser seg
imidlertid at varmetapet blir større hvis man
anstrenger seg under vann enn om man holder
seg i ro. Årsaken er trolig at varmt blod fra
muskulaturen føres til huden og avkjøles der.
Hvor fort kroppstemperaturen faller er mest
av alt avhengig av vanntemperaturen og påkledningen, deretter tykkelsen på underhudsfettet, fysisk aktivitet, sykdom, medikamentbruk osv. Hvis man tar utgangspunkt i en
naken person som oppholder seg i sjøvann
med vanntemperatur ned mot 15–20 °C, vil
vedkommende kunne få problemer med å
holde varmen etter ca 1½–2½ time. Kommer
temperaturen på vannet mot kroppen ned
mot 10–15 °C, er det trolig at han/hun vil bli
stivfrossen og utmattet etter 60 min. I vann
med temperatur på 5 °C vil situasjonen kunne
være alvorlig etter ca 30 min.

Isbading eller annen plutselig eksponering for
iskaldt vann utløser en rekke sterke fysiologiske
responser. Først kommer en ukontrollert
økning av åndedrettet, som kan forårsake
drukning hvis det skjer under vann. Blodtrykk,
puls og hjertets pumpevolum (minuttvolum)
vil øke. Dette er en kraftig belastning på hjertet
og kan medføre hjerterytmeforstyrrelser hos
disponerte personer. Nedsenkningen i vann vil
gjøre at nyrene produserer mer urin (det føres
mer blod tilbake til brysthulen og de store
sentrale blodårene), men i tillegg vil kulden i
seg selv øke urinproduksjonen. Man blir altså
dehydrert. Endelig vil man begynne å skjelve
kraftig samtidig som hypofyse (et hormonproduserende organ i hjernen) og binyrer vil
produsere store mengder ”stresshormoner”
(blant annet adrenalin og cortison). Dette vil
ytterligere være en belastning for hjertet.

Dykkerens beskyttelse mot hypotermi

Kuldebeskyttelse i form av våtdrakt
Bruk av våtdrakt i forbindelse med dykking
har etter hvert utviklet seg til å bli en
sjeldenhet i nordiske farvann. Våtdrakten
vil i praksis slippe inn et (vanligvis) tynt lag
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vann. Hvor mye vann som slippes inn er
avhengig av hvor godt drakten er tilpasset.
Likevel, selv ved en optimalt tilpasset drakt,
må denne vannmengden varmes opp. Dette
krever betydelig varme. Hvis våtdrakten er
dårlig tilpasset, kan varmetapet bli stort fordi
kaldt vann kan sirkulere gjennom drakten.
Det er vist at våtdrakter ikke er så effektiv
som man kanskje kan få inntrykk av til å
hindre varmetap. De isolerer nemlig godt
nok til at hudtemperaturen økes. Det gjør
at man ikke opplever dykket som kaldt og
man begynner ikke å skjelve. Det at man ikke
begynner å skjelve gjør imidlertid at kroppstemperaturen reduseres forholdsvis raskt. En
annen ulempe ved våtdrakter av neopren, er
at de små (nitrogen-) blærene i stoffet blir
kompremert når man dykker. På 30 meter er
tykkelsen redusert til det halve. Dette reduserer
isolasjonsevnen vesentlig ved dypere dykk.
Knep våtdraktdykkere kan benytte for å
redusere raskt varmetap:
< Dersom overflatevannet er varmest, svøm
rundt i overflaten til vannet i drakten er
oppvarmet. Det tapper en for mye varme
å varme opp det kalde vannet på dypet.
< Dersom overflatevannet er kaldest, dykk
straks ned til dypere, varmere vann.
< Hell varmt vann i drakta før dykking.
Kuldebeskyttelse i form av tørrdrakt
Dette er nå den vanligste drakttypen som
brukes i Norge. Er drakten tett, vil den gi
god termisk beskyttelse. Luft (draktgass) er en
god isolator og isolasjonen bedres ytterligere
ved bruk av undertøy som isolerer luftlag
og hindrer sirkulasjon av gassen i drakten. I
praksis brukes det nesten bare (trykk-) luft
som draktgass. I det tekniske dykkemiljøet har
man i lengre tid eksperimentert med Argon
som draktgass. Denne gassen har ca 30%
mindre varmeledningsevne enn luft og skulle
dermed ha opplagte fordeler. En norsk studie
tyder på at dette har liten betydning i praksis.
Det er altså foreløpig ingen god grunn til å
skifte ut trykkluft med Argon som draktgass.
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Kuldebeskyttelse i form av varmtvannsdrakt
Ved dypdykking blir både tørrdrakt og våtdrakt ineffektive mot kulda. Varmetapet ved
åndedrettet er stort ved dypdykking hvor man
bruker en blanding av helium og oksygen
som pustegass. Helium leder varmen ca seks
ganger mer enn luft, og ikke minst har den
tette pustegassen evnen til å bære mye varme
vekk fra kroppen. Ved dypdykking bruker
dykkeren en våtdrakt av neopren som blir
tilført varmt vann som spyler over kroppen
til dykkeren ved et system av perforerte rør.
Vannet strømmer ut gjennom åpninger ved
håndledd og ankler. Varmtvannet kommer
fra overflaten gjennom slange fra svære
varmtvannsberedere og pumper. Komfort–
temperaturen på vannet ligger vanligvis i
området 35–37 °C. På grunn av varmetapet
i utåndingsluften er det i tillegg nødvendig
å varme opp pusteluften til dykkeren. Det er
derfor satt en ”varmeblokk” på pusteutstyret
til dykkeren.

Nyere former for aktiv
oppvarming av dykkere

Det er konstruert alternative former for aktiv
oppvarming av dykkere basert på kjemiske
reaksjoner, elektrisitet og varmt vannssirkulasjon. Det mest lovende for øyeblikket
er trolig lukket varmtvannsdrakt (såkalte
”tube suit”) som består av et lukket kretsløp
med vannrør som sirkulerer oppvarmet vann
i drakten til dykkeren.

Fysiologi og symptomer
ved hypotermi

Hypotermi er fall i kjernetemperaturen (for
eksempel målt i endetarmen) til under 35 °C.
Hypotermi inndeles i tre kategorier med
følgende kjernetemperaturer:
< Mild:
32–35 °C
< Moderat: 28–32 °C
< Dyp:
< 28 °C
I mange bøker kan du lese om ”after-drop”.
After-drop er et fall i kjernetemperatur som
inntreffer etter at pasienten er tatt opp av

vannet/fjernet fra kulden. I mange av de
samme bøkene vil man kunne lese at årsaken
til temperaturfallet er at ”kaldt blod blir ført
tilbake fra den kalde huden til kjernen”. (Det
gir ”å drepe med kaldt blod” en ny mening).
Dette er den minst viktige årsaken til ”afterdrop”. Den viktigste årsaken til temperaturfallet er at den varme kroppskjernen fortsetter
å avgi varme til ”skallet” (huden) også etter at
den ytre nedkjølingen er avsluttet.
Symptomer og funn
Allmenntilstand
Ved mild hypotermi domineres plagene av
skjelvinger og kuldefølelse. Ved moderat
og dyp hypotermi blir pasienten tiltagende
initiativfattig, sløv, uinteressert og vil ved
dyp hypotermi virke død, fordi åndedrett og
hjerteaksjon enten er opphørt eller redusert
så mye at det er vanskelig å registrere det. Ved
moderat hypotermi er det en fare at pasienten
ikke opplever kulden som sjenerende og er
sløv/ukritisk og kan begynne å ta av seg klær/
utsette seg for ytterligere kulde (paradoksal
varmefølelse).
Hud
Huden blir blek og kald fordi blodårene
avsnøres. Hvis hudtemperaturen blir lavere
enn 10–12 °C kan man få en paradoks og
uhensiktsmessig blodåreutvidelse. Ved dyp
hypotermi kan huden bli marmorert og blålig
og til forveksling ligne dødsflekker man ser
hos døde personer.
Muskulatur
Ufrivillige skjelvinger starter allerede ved lett
nedkjøling, når sitt maksimale ved ca 35 °C
og opphører ved ca 32 °C.
Hjernen/sinnstilstand
Nedsatt dømmekraft ved mild hypotermi, etter
hvert nedsatt orienteringsevne. Tiltagende
sløvhet ved moderat hypotermi og bevisstløs
ved 30–31 °C.
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Hjerte/blodsirkulasjon
Ved mild hypotermi vekslinger mellom hurtig
puls (spesielt ved skjelving), normal puls og
sakte puls. Ved moderat og dyp hypotermi,
tiltagende reduksjon i pulsen. Blodtrykket er
ofte noe øket ved mild hypotermi, men ved
moderat og dyp hypotermi gradvis reduksjon
i blodtrykket. Hjerteflimmer når kjernetemperaturen når ca 27 °C. De blodtrykksregulerende mekanismene er sterkt svekket
ved moderat og dyp hypotermi. Kroppen
greier ikke å kompensere for plutselige blodtrykksfall. Under første og andre verdenskrig
døde mange skipbrudne mens de ble heist
opp av redningsbåtene. Grunnen var at de ble
løftet vertikalt i stedet for horisontalt, blodet
ble samlet i føttene og hjertet greide ikke å
opprettholde normalt blodtrykk.
Åndedrettet
Øket pustefrekvens ved mild hypotermi.
Gradvis reduksjon i pustefrekvens og pustevolum etter hvert som kroppstemperaturen
faller.
Diagnostikk av hypotermi
Diagnostikk ved hypotermi krever mye
erfaring. Prøv å vurder disse punktene:
< Temperatur. Temperatur kan være vanskelig å få målt fordi vanlige (kvikksølv) febertermometre ikke måler lavere temperaturer
enn ca 35 °C. Selv enkelte elektroniske
febertermometre vil gi feilmelding ved
lavere temperaturer enn dette.
Puls
og pulsfylde: Kjenn på halsen hvor
<
den vanligvis kjennes lettest
< Åndedrettets frekvens og dybde
< Bevissthetstilstand
< Omfang av skjelving
< Hudfarge og hudtemperatur
Vurdering av ”vitale tegn” er svært vanskelig
hos nedkjølte og man må ikke mistolke tilsynelatende opphørt hjerteaksjon/puls og åndedrett til å bety at pasienten er død. Heller ikke
utvidede pupiller som ikke reagerer på lys er
noe sikkert dødstegn hos nedkjølte personer.
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Nedkjøling og risiko for trykkfallssyke

Man tror at nedkjøling øker risiko for trykkfallssyke, selv om dette ikke er skikkelig vitenskapelig bevist. Årsakene tror man er:
< Blodforsyningen blir nedsatt, dette forhindrer inertgassen fra å bli fjernet fra
vevet.
< Kald væske (blod/vevsvæske) kan inneholde mer gass enn varm.
< Øket vannlatning (diurese) vil føre til en
fortykning av blodet.
< Muskelskjelvingene kan disponere for
bobledannelse.
Derfor er nedkjøling i seg selv nok til at en
skal gå opp et hakk i tabellen med hensyn til
dykkets varighet og/eller dybde.

Hypotermibehandling

Behandling av mild hypotermi
Det er mest sannsynlig at det er denne
kategorien du vil komme i kontakt med. I
dette stadiet er pasienten bevisst og har intakt
evne til egen varmeproduksjon (skjelving).
Det er derfor tilstrekkelig å fjerne våte klær og
erstatte disse med tørre, samt isolere passivt i
sovepose, ulltepper eller lignende. Ved mangel
på slike hjelpemidler kan man tre en plastsekk/
søppelsekk, med hull for hodet, over den nedkjølte. Det vil forhindre fordamping, som
stjeler kroppsvarme, og fører til ytterligere
nedkjøling. Varm drikke, ikke skoldhet, gis
hvis pasienten er helt våken. Gi aldri alkohol
til nedkjølte. Alkohol kan mistenkeliggjøre
vedkommende overfor senere hjelpepersonell
som skal behandle han/henne. Det vil også
kunne føre til villedende tilleggsymptomer, og
vil gi en uhensiktsmessig utvidelse av hudens
blodårer. Behandle pasienten skånsomt, husk
at pasienten har mindre evne til å kompensere
endringer i blodtrykk, som for eksempel
hvis pasienten reiser seg hurtig opp eller hvis
pasienten blir trukket opp i vertikal stilling.
Moderat- og dyp hypotermi
Slike pasienter må komme til kvalifisert
behandling hos kompetent helsepersonell så

snart som overhode mulig. I mellomtiden må
man forhindre ytterligere varmetap på samme
måte som ved mild hypotermi (kle av våte klær,
ta på tørre, isolere). Ved moderat hypotermi
kan en frisk person legge seg sammen med
pasient i sovepose/ulltepper eller lignende
for å varme forsiktig opp. Man skal ikke oppvarme aktivt ved å plassere pasienten i badekar, ta varmepakninger i armhuler/lysker eller
lignende uten etter avtale med lege.

båtvett og alkoholkonsum under opphold i
små båter er ofte årsaken til ulykkene, mens
svømmeferdigheten har vært god hos de fleste
forulykkede. Også blant dykkere er drukning
en viktig dødsårsak.
Det er vanlig å klassifisere drukning i to
grupper:

Man skal ikke gi drikke til pasienter i
moderat eller dyp hypotermi. Slike pasienter
er bevissthetspåvirket og kan ha redusert
brekningsrefleks. Dessuten er tarmens evne
til å ta opp væske redusert fordi mavesekkens
lukkemuskel ofte er snørt igjen og fordi tarmaktiviteten (peristaltikken) er redusert.
Sykehusbehandling ved moderat og mild
hypotermi innebærer ofte bare at pasienten
varmes opp passivt under nøye overvåking.
Av og til brukes aktive oppvarmingsteknikker
som skylling av mavesekk eller bukhule med
varmt vann, men dette gjøres sjelden. Ved dyp
hypotermi vil pasienten bli koblet til hjertelungemaskin på sykehus som har slikt utstyr.
Det muliggjør aktiv oppvarming av blodet.
3.2.10 drukning

Ulykker med plutselige og uventede dødsfall
har opptatt folk gjennom alle tider. Det var
drukningsulykkene som førte til de tidligste
kjente forsøk på gjenopplivning. Et eksempel
på dette er at man i det gamle Egypt hengte
opp drukningsofrene etter bena, en prosedyre
som i enkelte tilfeller vil kunne føre til spontan
åndedrett og hjerteaksjon selv om begge deler
er stanset.
Drukningsulykker i Norge har vist tidstypiske
forskjeller, selv om vi ikke har hatt statistikker
lenger enn fra 1920-årene. I mellomkrigsårene
var den typiske drukningsulykke forårsaket
av manglende svømmeferdighet. Etter den
annen verdenskrig har drukningsulykker ofte
vært knyttet til fritidsaktivitet. Manglende
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Klassisk drukning
Offeret inhalerer vann slik at dette trekkes ned
i lungene. I tillegg til skadene forårsaket av
oksygenmangel, oppstår det komplikasjoner
i form av lungebetennelse, utvaskning av
overflateaktive stoffer i lungene (som hindrer
lungene fra å falle sammen) og elektrolyttforstyrrelser i blodet.
Tørr drukning
Offeret får strupekrampe, som hindrer vann
i å trenge ned i lungene, noe som forenkler
behandling og bedrer prognosen.
Skadene og komplikasjonene som oppstår
i tilknytning til drukning har en rekke
årsaker. Først og fremst vil det oppstå skader
grunnet oksygenmangel. Dernest blir offeret
nedkjølt. Hvis vann trenger inn i lungene kan
skaden kompliseres ytterligere av infeksjon,
sammenfall av lunger/stive lunger og elektrolyttforstyrrelser.
Kombinasjonen av hypotermi og oksygenmangel gir offeret en øket sannsynlighet
for å overleve. Et barn som hadde vært 45
minutter under vann, kom seg uten hjerneskade etter gjenopplivning på Sentralsykehuset i Akershus. Når dette er mulig, er det
fordi hjernen er nedkjølt i en grad som gjør at
oksygenforbruket blir svært lavt. Da vil nervevevet kunne overleve selv en lengre periode
uten oksygen.
For legen som kommer til ulykkesstedet er
det viktig å få avklart om det foreligger en
”klassisk” eller ”tørr” drukning. Hvis offeret blir
funnet flytende i overflaten er det gode muligheter for at det foreligger en ”tørr” drukning.
Har offeret fått vann i lungene vil han/hun
sannsynligvis synke dypere i vannet. Slike
opplysninger må man altså gi videre til lege/
redningspersonell.

Behandling

Behandlingen av druknede følger de
samme prinsippene som for hypotermi og
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sirkulasjon/åndedrettstans, det vil si isolere/
forhindre varmetap og munn-til-munn og
hjertekompresjon. Gi oksygen så snart det
er praktisk mulig. Ved dyp hypotermi kan
pasienten ha hjerteflimmer og det vil være
vanskelig å kjenne pulsen, åndedrettet kan
være svak eller helt opphevet. Som tidligere
nevnt må disse livløse pasientene ikke erklæres døde før man har varmet dem opp til
35–37 °C uten å få hjerteaksjon. Det betyr at
man ofte må drive langvarig gjenopplivning,
og må transportere pasienter til sykehus.
3.2.11 dykking og medikamentbruk

Farer, eller uheldig kombinasjonseffekt, ved
medikamentbruk i forbindelse med dykking
kan deles i disse kategoriene:
< Medikamenter som benyttes for å behandle
en sykdom som i seg selv er uheldig i
forbindelse med dykking. Eksempel: Antibiotika for lungebetennelse.
< Medikamenter som påvirker bevisstheten
eller dykkerens fysiske yteevne. Eksempel:
Sovemedisin og beroligende medikamenter.
< Medikamenter som forårsaker sykdom/
skade når de benyttes i forbindelse med
dykking. Eksempel: Medisiner mot senebetennelse (kan gi lungeødem).
Du bør ta kontakt med en dykkelege hvis
du ønsker å dykke når du bruker medisiner.
Vanlige reseptfrie smertestillende og nesespray
kan brukes forutsatt at ikke den tilgrunnliggende sykdommen er alvorlig.

kapittel 4

Dekompresjonsteori
4.1 de FørSte
dekompreSjonSteorier
Trykkfallssyke ble første gang oppdaget på
mennesker i 1841 av franskmannen Triger.
Han konstruerte en ”caisson” (stor kasse) som
”kassearbeidere” jobbet i, mens de holdt på
å bygge en bro over Loire-elven i Frankrike.
Kassen ble senket over arbeidsstedet, og
via en luftlås kunne arbeidere, verktøy og
materialer passere inn og ut. Oppfinnelsen
av synkekassen var et stort teknologisk fremskritt, men samtidig registrerte man en
mystisk sykdom. Arbeiderne jobbet under
trykk i syv timer, og hadde sterke smerter
etter ”dykket”. Behandlingen den gangen var,
som for mye annet, alkohol. Den mystiske
sykdommen fikk navnet ”caisson disease” –
senere kalt trykkfallssyke (TFS) eller dykkersyken. I 1854, publiserte Pol og Watelle en
rapport som påviste sammenhengen mellom
trykk, eksponeringstid og dekompresjonstid for å beskrive utviklingen av TFS. I 1872
konkluderte Freidberg med at TFS hadde
stor sammenheng med oppstigningstid, og
han regnet med at gassbobler ble dannet i
blodet og hemmet blodsirkulasjonen i hjertet
og lunger. I 1878 fant Paul Bert ut at årsaken
til TFS var inertgassbobler (i dette tilfellet
nitrogen), som hadde blitt oppløst i blodet
i henhold til Henrys og Daltons lover. Han
brukte ulike oksygenblandinger for å fremskynde gass-eliminasjonen, og fant ut at
oksygen var viktig for å behandle TFS. I 1894
bygget amerikaneren Andrew Smith det første
trykkammeret for å behandle TFS, og i 1896
klarte Moir å redusere dødeligheten som
følge av TFS fra 25% til under 2% ved å bruke
rekompresjonsbehandling.

I Norge hadde vi et fatalt dykkeruhell i Bergen
havn 23. august 1864. Dykkeren som omkom
var Christian Solberg. Et anker og en mudderpram hadde sunket på havnen. Dykkingen
foregikk fra en lekter, og dykkepumpen ble
drevet rundt av fire mann. Dybden på første
dykk var 38 meter, og Solberg var nede i ca.
ett kvarter. Så ble lekteren forhalt, og et nytt
kort dykk ble gjennomført til 46 meter. Ny
forhaling og enda et nytt kort dykk til 42
meter. Ny forhaling og det fjerde dykket gikk
til 38 meter i ca ett kvarter. Nå ville assistenten
stoppe dykkeren slik at det ikke ble dykket
mer den dagen, men Solberg hadde funnet
ankeret og prammen og ville fullføre jobben.
Han ville ned for å sette fast ankeret, og dykket
en femte gang – denne gangen til 38 meter i
20 minutter.
Tilbake på overflaten begynner de å kle av
dykkerens vekter, hjelm og brystplate, men da
de begynner på drakten, besvimer dykkeren.
Klokken er ca. 14:00. Lege kommer til stedet
og foretar noe behandling. Rundt kl. 16:00
er dykkeren et øyeblikk ved bevissthet. Han
blir brakt til Bergen civile sykehus hvor han
ifølge politirapporten: ”Onsdag Morgen Kl. 6
½ opgav Aanden.” Dette var den 24. august.
På denne tiden var det ingen som kjente til
dykkemedisin, rekompresjon og dykke- og
behandlingstabeller. (Han skulle etter en enkel
rekonstruksjon av dykkene sannsynligvis ha
gjennomført over tre timer dekompresjon i
løpet av disse dykkene).
4.2 HAldAneS HypoteSer
Første del av det tyvende århundre var preget
av om dekompresjon av dykkere hadde noen
som helst effekt. Den skotske fysiologen og
forskeren John Scott Haldane arbeidet for
britiske Royal Navy tidlig på 1900-tallet.
Haldane viste at opptak og eliminering av
nitrogen fulgte en eksponensiell kurve, og
han delte kroppen inn i fem teoretiske vev
med hver sin halvmetningstid på henholdsvis
5, 10, 20, 40 og 75 minutter.
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dykkingen ofte besto i å svømme opp og ned
langs merdene.

Videreutvikling av Haldane-hypotesen

Figur 4.1 Opptak og utskillelse av
nitrogen under et dykk.

Hans andre hypotese viste at dykkere som
oppholdt seg grunnere enn ti meter ikke
utviklet symptomer på trykkfallssyke, uansett
hvor lenge de var nede. Denne hypotesen
ble begrunnet med at man kan halvere det
trykket man befinner seg på uten at det oppstår fare for bobledannelse. Haldane trodde
dekompresjon kunne gjennomføres fra 2 bar
til 1 bar, 4 bar til 2 bar og 6 bar til 3 bar osv.,
det vil si et 2:1-forhold mellom maks dybde
og første dekompresjonsstopp. Han utviklet
derfor oppstigningstider der nitrogentrykket i
hvert av de fem hypotetiske vevene aldri overskred det omgivende trykket med mer enn et
forhold på 2:1.
I praksis ville det si at man alltid kunne gå
direkte til overflaten for dykk grunnere enn ti
meter, men at dykk dypere enn dette med en
viss bunntid ville føre til trykkfallssyke hvis
man ikke gjennomførte stopp på veien opp til
overflaten. Denne teorien ble testet på geiter
i trykkammer, og deretter med mennesker.
Senere (1906) ble det gjennomført forsøksdykk
til 64 meter i åpen sjø.
Dette arbeidet førte til utgivelse av de første
dykketabellene, og de fleste av dagens dykketabeller bygger på Haldanes teorier.
Nyere forskning har imidlertid vist at Haldanes
teori ikke gjelder for alle typer dykk. Grunne
dykk (<10 meter) kan gi bobledannelse og
trykkfallssyke, særlig ved gjentatte opp- og
nedstigninger. Dette erfarte man spesielt da
oppdrettsnæringen skjøt fart på 80-tallet, der
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Haldanes tabeller ble akspetert i mange land,
blant annet Frankrike, Russland og USA,
og ble brukt ned til 64 meters dyp (selv om
Haldane anbefalte maks 50 meter). Selv om
Haldanes teorier var matematiske, og ikke
representative for kroppens anatomiske vev,
har disse vevene ulike halvmetningstider
(”Half Saturation times” – HS-tider):
< Blod har den korteste HS-tiden, men ryggmargen har en HS-tid på bare 12,5 min
< Hud og muskler har HS-tider på 37–39
min for nitrogen og 14–30 min for helium
< Ledd og bein har HS-tider på 304–635 min
for nitrogen og 115–240 min for helium
< Innerøret har HS-tider på 146–238 min for
nitrogen og 55–90 min for helium
US Navy erfarte at 2:1-forhold hypotesen
til Haldane var for konservativ for raske
vev (korte dykk), og for lite konservativ for
langsomme vev (lange dykk). Dette førte til
en endring av Haldane-tabellen og utvikling
av US Navy sine dykketabeller (1956), som
brukes den dag i dag. Her ble det innført et
nytt begrep innen dekompresjonsteori, nemlig
”M-verdier”. M-verdier er et mål for den
maksimale metningen hvert enkelt teoretisk
vev kan tåle på en gitt dybde.
Langsomme vev, for eksempel muskler, sener
og ledd, kan faktisk oppta nitrogen selv etter
at dykkeren har kommet til overflaten (det
trenger ikke nødvendigvis å føre til bobledannelse). Dette skyldes en kontinuerlig forsinkelse av innmetningen i de langsomme
vevene. De raske vevene (for eksempel blod)
vil altså avgi nitrogen til de langsomme vevene
så lenge det er en trykkgradient mellom
hurtige og langsomme vev. Dette har ført til
en økning av antall teoretiske vev, til mer enn
de opprinnelige fem vevene til Haldane. I dag
bruker noen tabeller så mange som 32 vev med
HS-tider opp til 1000 minutter.

4.3 Andre HypoteSer
En rekke andre hypoteser innen dekompresjonsteori er postulert etter Haldane. I 1912
fant Leonard Hill ut at bobledannelse kunne
forhindres ved å minske trykkgradienten
mellom vev og omgivelser, det vil si gassens
drivtrykk (∆P-hypotesen). ∆P-hypotesen forutsetter en lineær dekompresjon (i motsetning
til trinnvis), og brukes i dag ved lange dykk,
men er også å finne i andre dekompresjonsteorier.

DCIEM-tabellene) er i tillegg testet med
Dopplermålinger.

På midten av 1960-tallet observerte to
australienere, Hugh Le Messurier og Brian
Hills, dyp luftdykking av okinawaer*. De
dykket med luft til opptil 90 meter med total
dykketid på inntil en time, to ganger om dagen,
seks dager i uka. På det meste var det over 900
dykkere som drev med denne typen dykking
utenfor vestkysten av Australia. Disse dykkerne
hadde lang praktisk erfaring uten noen form
for vitenskapelig kunnskap. Denne erfaringen
ble brukt til å utvikle dekompresjonstabeller
som var forholdsvis sikre på denne tiden. Det
skulle vise seg at disse dykkerne bare brukte ca
2/3 av dekompresjonstiden som krevdes i den
mer vitenskapelige US Navy tabellen. Allikevel
opplevde man tilfeller av TFS ved bruk av US
Navy-tabellen. Man endret derfor tabellen ved
å gjennomføre lengre stopp på grunne dyp.
Brian Hills fant ut at forskjellen mellom disse
to tabellene, var at Okinawaene gjennomførte
dekompresjonsstoppene dypere. I et forsøk i
England (1966) reduserte man antall tilfeller
av TFS med 40% ved å legge det tradisjonelle
tre meters-stoppet til seks meter.
Etter dette har det vært mange ulike forsøk og
teorier innen dekompresjonsteori. Tabellene
har blitt videreutviklet for ulike gassblandinger
(for eksempel Bühlmann), og brukes i dag
innen alle former for dykking. De mest
moderne tabellene (for eksempel de kanadiske
* Okinawaer var perledykkere utenfor vestkysten av
Australia
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4.4 grUnnleggende
dekompreSjonSteori

av Jan Risberg

Formålet med dette kapittelet er å beskrive
vår forståelse av hvordan gass løses opp i blod
og vev når man dykker, og hvordan gassen
frigjøres og pustes ut når dykkeren går mot
overflaten igjen.
Dekompresjonsteori krever forståelse av gassfysikk, matematikk, fysiologi og medisin. Det
finnes en rekke ulike teorier om hvordan
gassutvekslingen skjer, og fagfeltet er derfor
vanskelig å forstå. På den annen side er det
ikke nødvendig å forstå dekompresjonsteori
for å kunne dykke på en sikker måte. Bruk tid
på å lese dette, les det gjerne flere ganger og
oppsøk andre kilder til informasjon.
4.5 Begreper
Noen begreper vil bli brukt regelmessig og kan
være greit å slå opp – bruk denne ordlisten
ved behov
Avmetning – Gassutvasking fra vev til blod (og
fra blod til lunger). Skjer under oppstigning/
dekompresjon
Fullmettet – Gassinnstrømning og gassutvasking er i balanse. Vevet inneholder en
konstant gassmengde som er den maksimale
i forhold til dybden dykkeren er på og pustegassblandingen han tilføres.
Fri gassfase – Gass i fri form – utenfor væske.
Luft og kompremerte gassblandinger er typiske
eksempler, i væske vil en fri gassfase ta form
av gassbobler – for eksempel slik som CO2boblene i brus.
Fysikalsk løst – Gassmolekyler som er
fysikalsk løst oppfører seg som væske og tar
ikke opp plass. Se også fri gassfase.
Gassfase – Stoffer kan eksistere i forskjellige
faser. Vann eksisterer for eksempel som is,
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flytende vann og vanndamp. En væske som
omgis av gass vil ha noe gass oppløst (den
fysikalsk oppløste gassen) mens mesteparten
av gassen vil omgi væsken (fri gassfase).
Metning – Gassinnstrømning i et vev (skjer
under kompresjon og bunnfase)
Overmetning – Vevet inneholder en større
mengde fysikalsk oppløst gass enn det som
den maksimale løseligheten skulle tilsi.
Situasjonen er ustabil og gass kan frigjøres
som gassbobler (fri gassfase) – enten spontant
eller ved små forandringer i trykk, vibrasjon
og annet. I vev som er overmettet er gasstrykket i vevet større enn omgivelsestrykket.
4.6 dekompreSjonSmodeller – HoVedkAtegorier
4.6.1 kategorisering basert
på gassutvekslingsteori

Perfusjonsbegrensede modeller
Dette er den klassiske dekompresjonsmodellen, som du vil få beskrevet i detalj. Gassutvekslingshastighet mellom vev og blod antas
å være begrenset av blodgjennomstrømningen
i vevet. Hvis det dannes fri gassfase (bobler)
antas dykkeren å få trykkfallssyke.
Diffusjonsbegrensede modeller
Denne modellen antar at gassutvekslingen i
vevene bestemmes av diffusjonshastigheten
av gass mellom blod og vev. Hvis det dannes
fri gassfase (bobler) antas dykkeren å få trykkfallssyke.
Fri gassfase-modell (”boblemodell”)
Modellene antar at det dannes fri gassfase
(bobler) under dekompresjon. Om dykkeren
får trykkfallssyke eller ei avhenger av hvor
mange og hvor store bobler som dannes.

4.6.2 kategorisering basert
på statistisk modell

Uavhengig av hvilken fysiologisk modell (se
over) man velger å forstå gassutvekslingen,
kan de ulike modellene være enten deterministiske eller probabilistiske:
Deterministiske dekompresjonsmodeller
Trykkfallssyke oppstår hvis grensebetingelsene
overskrides. I de perfusjons- og diffusjonsbegrensende modellene oppstår TFS hvis det
dannes gassbobler. I fri gassfasemodellene
oppstår trykkfallssyke hvis antall bobler/deres
størrelse blir for stor.
Probabilistiske dekompresjonsmodeller
Risikoen for å få trykkfallssyke beskrives som
en sannsynlighetsfunksjon. Ethvert dykk
medfører risiko for trykkfallssyke, modellen
beskriver sannsynligheten for å få TFS
(0-100%) og evt når det er mest sannsynlig
at symptomene vil oppstå.
4.7 HVordAn løSer
gASS Seg i VeVene?
Før vi kan diskutere dekompresjonsmodellene,
må du forstå hvordan gass løses i vevene. På
overflaten er det en likevekt mellom nitrogendeltrykket i pusteluften (ca 0,8 bar) og
nitrogendeltrykket i vevene. Fordi kroppens
vev er i balanse sier vi at de er fullmettet.
Du har tidligere lært at vanntrykket øker med
ca 1 bar per ti meter vanndyp. Dykkeren må
tilføres pustegass med samme trykk som det
omgivende vanntrykket for å kunne puste
fritt under vann. En dykker på 20 meter vil
derfor tilføres pustegass med 3 bar absolutt
trykk. Nitrogendeltrykket i pusteluften er
øket til ca 2,4 bar, og det vil bli en tilsvarende
økning i nitrogendeltrykket i blodet som
passerer lungene. Nitrogen vil nå strømme
fra blod til vev, vi sier at vevene ”mettes” med
gass. Hvilken hastighet vevene mettes (fylles
opp) med gass bestemmes av de faktorene

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 159

som er listet under. Utvaskingen av gass (avmetningen) vil påvirkes på samme måte.
4.7.1 Faktorer som bestemmer
metningshastigheten

Drivtrykket
Drivtrykket er forskjellen i deltrykk av nitrogen
i blod og vev. Jo større forskjellen er, jo raskere
vil gassen strømme inn i vevet. Situasjonen
er helt parallell med det du registrerer når
du fyller dykkeflaskene med trykkluft fra en
flaskebank. Det går fort å fylle flaskene ca 3/4
fullt – deretter avtar fyllehastigheten gradvis
og blir mot slutten veldig sakte.
Gassens løselighet i blodet
I tabellen under er det listet løselighet av
nitrogen og helium i vann og olje (det er ikke
gode data for løselighet av alle disse gassene
i blod). Jo mer løselig gassen er i blod, jo
mer gass kan selvsagt blodet frakte med seg
fra lungene til vevet. Du ser at nitrogen har
høyere løselighet i blod enn helium – blodet
kan derfor transportere mer nitrogengass ut
i vevene. Gasser med høy løselighet i blod vil
altså vaskes hurtig inn og ut av vevene.
Gassens løselighet i vevet
Jo større løselighet gassen har i vevet – jo
lenger tid vil det ta før vevet bli mettet. Dette
kan virke paradoksalt – du trodde kanskje det
var motsatt? Årsaken er at hvis vevet har stor
løselighet av gassen, vil det måtte strømme
mye mer gass fra blod til vev før nitrogenParameter
Løselighet (L)
Løselighet (L)
Fordelingskoeffsient
Diffusjonskoeffisient (D)
Diffusjonskoeffisient (D)

Medium
Vann
Olivenolje
Olivenolje/blod
Vann
Olivenolje

trykket er utlignet. Du kan se av tabellen at
nitrogen har høy løselighet i fettvev. Det betyr
at det vil ta lang tid før fettvev blir fullmettet.
Diffusiviteten
Små molekyler diffunderer hurtig fra blod til
vev – store molekyler trenger lenger tid for å
diffundere inn i vevet. Diffusjonshastigheten
er proporsjonal med kvadratroten av molekylvekten. Helium er en lett gass (Molekylvekt –
MW :2) som derfor vil diffundere mye raskere
enn de tunge nitrogenmolekylene (MW 16)
Blodgjennomstrømningen
Hvis blodet er fullmettet med gass, er det
blodgjennomstrømningen som bestemmer
hvor mye gass som transporteres inn og ut av
vevet. Vev med stor blodforsyning (arbeidende
muskulatur) vil bli mettet raskere enn vev med
lav gjennomblødning (fettvev).
Et utdrag av de viktigste løselighetsdata for N2
og He er listet i Tabell 4.1.
Alle disse faktorene inngår i Ficks formel
(Formel 1 – under) som matematisk beskriver
gassutvekslingshastigheten.

Diffusjonshastigheten til en gass (V) er
proporsjonalt med arealet tilgjengelig for
gassdiffusjon (A), gassens diffusjonskonstant
(D) og forskjell i gasstrykk (P2-P1) over den
Enhet
ml gass/ml væske
ml gass/ml væske
10-5 cm2/s
10-5 cm2/s

Nitrogen
0,014
0,074
5,05
0,8
2,7

Tabell 4.1 Løselighet og diffusivitet for nitrogen og helium i vann og fett (olivenolje). Nitrogen har svært
høy fettløselighet, mens helium har høy diffusivitet. Det er gjort få målinger av løselighet og diffusivitet
i biologiske væsker (blod, fettvev), det er derfor vanlig å bruke målinger fra vann og olivenolje som
erstatning. Fra: Brubakk AO og Neuman TS.The Physiology and Medicine of Diving. Saunders 2003.
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Helium
0,01
0,017
1,9
6,3
?

distansen (d) gassen strømmer. Diffusjonshastigheten er omvendt proporsjonal med
diffusjonsavstanden. ”D” bestemmes av
fysiske egenskaper til diffusjonsmediet (for
eksempel årevegg, blod, vev) og er omvendt
proporsjonal med gassens molekylvekt.
4.8 den
perFUSjonSBegrenSede
gASSmodellen
Dette er den klassiske dekompresjonsmodellen
som i sin tid ble utformet av fysiologen John
Scott Haldane. Haldanes dekompresjonsteori
var ”deterministisk”: Hvis gassovermetningen
i vevet/vevene ble for stor, ble det dannet
gassbobler. Og hvis man fikk gassbobler,
fikk man trykkfallssyke. Det som bestemte
inn- og utvaskingshastigheten mellom blod
og vev var blodgjennomstrømningen. Vev
med stor blodgjennomstrømning ville fylles
raskere med gass mens dykkeren var på
bunnen og ville tilsvarende bli tømt raskere
under oppstigning og mens dykkeren var på
overflaten. I teori og praksis vil det være et
nær uendelig antall ulike vev og Haldane
forenklet sirkulasjonsfysiologien til å betrakte
kroppen som bestående av seks ulike vev.
Gjennomblødningen ble ikke beskrevet i
form av strømningsmål (ml/min), men i form
av halveringstid. Et vev med halveringstid
(T1/2) på fem minutter vil etter fem minutters
dykking ha akkumulert halvparten av den
tilgjengelige ekstra gasstilførselen på den
aktuelle dybden.
La oss ta et regneeksempel. Et bestemt vev i
kroppen veier 1 kg og inneholder på overflaten
en liter oppløst nitrogengass. Løseligheten i
dette vevet er altså 1 l/kg/bar. Hvis dykkeren
går ned på ti meter, vil trykket være 2 bar og
vevet vil – etter en stund – være fullmettet.
Vevet vil altså inneholde to liter nitrogen.
Hvis dette vevet har en halveringstid på fem
minutter, betyr det at vevet etter fem minutter
vil inneholde 1,5 liter nitrogen. Etter ti minutter

vil det inneholde 1,75 liter nitrogen. Etter 15
minutter 1,875 liter osv.
Du ser av dette at metningen (innstrømningen
av gass i vevet) vil gå raskest i begynnelsen,
deretter vil den avta. Som en tommelfingerregel er det vanlig å si at vevene er fullmettet
etter tre-fire halveringstider. Som du ser er
ikke det matematisk korrekt på noen måte –
vevet er 88–94% mettet etter den tiden – men
det gir et praktisk anvendelig anslag. Figur 4.3
viser gassmetningen i tre teoretiske vev. På
engelsk bruker man begrepet ”compartment”
i stedet for ”tissue”. Den språklige nyansen er
viktig fordi regnemodellene ikke er basert på
fysiologiske målinger (måling av nitrogentrykk i vev). Når vi diskuterer ”vev” i forbindelse med dekompresjon, er det ikke ment
å henvise til spesifikke anatomiske vev.
Nå vet du nok til å forstå hvordan denne
modellen beskriver gassutveksling i vevene.
Den opprinnelige modellen beskrev seks
vev med halveringstider mellom fem og 75
minutter. Senere utvikling (Bühlmanns modell
er trolig den best kjente) har senere utvidet
antall vev og forlenget halveringstidene helt
opp til 720 minutter. Men hvordan kan vi bruke
dette til å beregne oppstigningshastighet? Det
var (igjen) Haldane som postulerte den første
hypotesen: En dykker som er mettet med gass
på en bestemt dybde kan dekompremere til det
halve omgivelsestrykket uten å få trykkfallssyke. Du kan altså gå fra 30 til ti meter (4 til
2 bar) eller fra ti meter til overflaten (2 til 1
bar). Han konstruerte derfor dekompresjonstabeller som tok hensyn til at nitrogentrykket*
i vevene aldri var mer enn 60% høyere enn
omgivelsestrykket.

* At nitrogentrykket bare kan være 60% større enn
omgivelsestrykket, og ikke dobbelt så stort, har med at
Haldane gjorde sin ”trykket kan reduseres til det halve
uten å få trykkfallssyke-observasjon” med luft som
pustegass. Som kjent inneholder luft ca 21% oksygen og
på ti meter vil vevets pN2, etter oppnådd metning, være
ca 1.6 bar.
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Figur 4.2 Tillatt partialtrykk av nitrogen i vev (pN2 - y-aksen) avhengig av oppholdsdybde (vanntrykk
- X-aksen) i vev med ulik utvaskingshastighet (fargede linjer). Legg merke til at vev med kort
halveringstid kan ha større overmetning enn vev med lang halveringstid og at denne forskjellen
øker jo dypere man kommer. (Omarbeidede verdier etter USN Workman’s M-verdier).

Haldane tok altså utgangspunkt i at hvert vev
i kroppen til enhver tid kan være ca 60% overmettet. Det innebærer at hvis alle kroppens vev
på overflaten kunne ha pN2=1,6 bar, på ti meter
3,2 bar, på 20 meter 3,8 bar osv. Men hvordan
kan man finne ut av hvor lenge man kan være
nede på en bestemt dybde, uten å måtte gjøre
dekompresjonsstopp, i sjø? Hvordan kan man
finne ut av hvor lenge man må dekompremere
på de ulike dekompresjonsstoppene? Haldane
løste dette ved å legge inn dekompresjonsstopp
på den grunneste dybden hvor overmetningen
ikke oversteg mer enn 60% av vanntrykket. For
å gjøre dekompresjonen mest mulig effektiv –
og enkel – la han inn dekompresjonsstopp for
hver 10. fot (tre meter). Det er en rutine som har
blitt standard i de fleste dekompresjonstabeller
i dag – uavhengig av utgiver. Hvis dykkeren
måtte gjøre det første stoppet på ni meter,
ble han værende der til overmetningen i det
styrende vevet (se under) var lav nok til at
han kunne gå opp til seks meter, Der ventet
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dykkeren lenge nok til at overmetningen tillot
oppstigning til tre meter osv.
Det vevet som hadde høyest overmetning
var det ”styrende” vevet. For korte og dype
dykk var dette de hurtigste vevene (5, 10 og
15 min vev), for lengre dykk de langsomme
vevene (40 og 75 min vev). For dykk som
krevde flere og dype dekompresjonsstopp
virker matematikken slik at de hurtige vevene
bestemmer dybden og varigheten på de dype
dekompresjonsstoppene, mens de langsomme
vevene bestemmer dekompresjonstiden på
de grunneste stoppene. I tillegg er det slik
at dykketabeller som tillater gjentatt dykk
bruker overmetningen i det langsomste vevet
til å beregne ”resterende nitrogentid” eller
”nitrogenbokstav”. Det er typisk et 120 min vev
som bestemmer hvilken resterende nitrogentid en dykker anses å ha etter en bestemt tid på
overflaten. Et slikt vev vil etter seks timer (tre
halveringstider) ha ca 12% av overmetningen
igjen og dette anses som tilfredsstillende.

Figur 4.3 Klassisk beskrivelse av gassutveksling i tre hypotetiske vev hvor gassutvekslingen er bestemt av
gjennomblødningen (”perfusjonsbegrenset gasstransport”). Dykkeprofil vist som oransje linje, pN2 i de tre vevene
angitt som rød, grønn og blå. Merk hurtig trykkendring i vevet i begynnelsen av kompresjon og dekompresjon,
deretter avtagende hastighet.Vev 1 med T1/2=5 min (se tekst) er ”fullmettet” før bunntiden er avsluttet, de
andre vevene er ikke mettet. Etter oppstigningen (Tid 60 min og senere) er det høyere trykk i vevene enn
omkring, vevene er ”overmettet”. Overmetningen varer lengst i det tregeste vevet (blå linje,T1/2=60 min)

Haldane mente altså at omgivelsestrykket
kunne reduseres til det halve hvis man var
mettet på en bestemt dybde. Ved å tilpasse
dekompresjonen slik at gasstrykket i vevene
aldri var mer enn det dobbelte av omgivelsestrykket kunne han lage dekompresjonstabeller som fungerte greit helt fram til
1930 –1940 årene. Den perfusjonsbegrensede
dekompresjonsmodellen ble videreutviklet
av Workman i 1950-årene for å gi bedre
sikkerhet ved lange og dype dykk. Workman
introduserte vevenes ”M-verdier”. Workman
mente at hurtige vev tålte høyere overmetning
enn langsomme vev. Figur 4.2 gir en grafisk
framstilling av M-verdiene i form av tillatt
overmetning i ulike vev som funksjon av
dybde. Figuren viser to viktige forhold:
< Vev med kort halveringstid kan ha større
overmetning når dykkeren er på overflaten
enn vev med lang halveringstid

< Forskjellen i tillatt overmetning mellom
langsomme og hurtige vev øker med
økende dybde.
Det er denne typen ”M-verdier” som er
bygget inn i svært mange dykkecomputere.
Den sveitsiske forskeren Bühlmann publiserte
tidlig sine forslag til M-verdier slik at de ble
tilgjengelig for teknisk interesserte fritidsdykkere som fra da av kunne konstruere sine
egne regnemodeller.
Gassinnstømming og gassutvasking har
tradisjonelt blitt beskrevet som eksponensiell
og den nitrogentrykket i vevet kan beregnes
matematisk slik:

Altså at nitrogentrykket i vevet (P)
bestemmes av hvilket trykk som var i vevet
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før nedstigningen startet (P0), drivtrykket
(∆P) halveringstiden i vevet (k) og tiden siden
trykkendringen startet (t).
Det er et paradoks at selv om helium er en gass
med lavere løselighet og høyere diffusivitet enn
nitrogen, er likevel M-verdiene satt lavere. Det
innebærer at hvis man dykker med Heliox, vil
man få lengre dekompresjonstid enn om man
bruker Nitrox med samme oksygeninnhold
i pustegassen. Forskjellen er mest uttalt for
korte dykk, mens det ved metningsdykking
”lønner seg” å bruke heliox. Årsaken til dette
er stadig uklart.
Hvis vi skal oppsummere karakteristika for
den perfusjonsbegrensede dekompresjonsmodellen, blir disse forholdene sentrale:
< Kroppen beskrives i form at et antall vev.
Vevene karakteriseres i form av sin blodforsyning og bodgjennomstrømningen
beskrives ved vevets halveringstid – typisk
fra fem til 120 minutter.
< Vevene mettes og avmettes eksponensielt
– altså størst gassutveksling rett etter trykkendring deretter avtagende*.
< Modellen vil typisk gi korte dekompresjonsstopp på stor dybde fordi det er de hurtige
vevene som bestemmer dybden på og
lengden av de dypeste stoppene. De langsomme vevene bestemmer lengden på
de grunne dekompresjonsstoppene og
dekompresjonstiden blir lengre jo grunnere
dekompresjonsstoppene er.

* Den amerikanske marinen bruker i dag en modell
med eksponensiell gassinnvasking og lineær gassutvasking. Gassutvasking er altså tenkt å skje saktere
enn innvaskingen – blant annet på grunn av bobledannelse i vevet.
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4.9 den
diFFUSjonSBegrenSede
gASSmodellen
De britiske, norske og i noen grad de kanadiske
”lufttabellene” er basert på den diffusjonsbegrensede gassmodellen. Her betraktes
kroppen som ett enkelt vev. Blodgjennomstrømningen gjennom dette vevet er konstant.
Under nedstigning strømmer gass fra blod
til vev, og vevet nærmest blodåren (og blodårens arterielle side) mettes først. Gradvis
fylles vev lengre vekk fra blodåren med gass.
Under dekompresjon skjer det motsatte slik at
nitrogentrykket blir størst i det vevet som ligger
lengst vekk fra blodåren. Om man får trykkfallssyke avhenger av om nitrogenovertrykket
i noen del av vevet (relativt til omgivelsestrykket) overstiger en bestemt gradient.
Opprinnelig ble denne gradienten (G) satt
til 1 bar, senere ble den modifisert og gjort
dybdeavhengig. Den diffusjonsbegrensede
gassmodellen karakteriseres av at produktet
av dybde og kvadratroten av bunntiden ikke
skal overstige en fast grenseverdi for direkteoppstigningsdykk, altså:

Prøv selv ved å endre dykkedybden (P – i
meter sjøvann), så vil du se at du vil få
resultater som ligger svært nær gjeldende
norske dekompresjonstabeller.
Formlene for beregning av gassutvekslingen
ved den diffusjonsbegrensede modellen er for
kompleks til å bli gjengitt her.

Figur 4.4 Kidd-Stubbs modell for de kanadiske
(DCIEM/DRDC) dykketabellene. Fire vev i serie
hvorav bare det første eksponeres direkte for
gassinnvasking/utvasking fra omgivelsene.

Figur 4.5 Krogh sylinder som illustrerer konseptet med diffusjonsbegrenset gass-strøm. Blodet kommer inn i arteriell
side med høyt oksygendeltrykk og forlater kapillæren i venøs ende med lavt oksygendeltrykk. Oksygendeltrykket faller
i radial retning fra sentrum av blodåren (fordi vevet hele tiden forbruker oksygen). Under nedstigning vil nitrogen ha en
lignende fordelingsprofil. (Boveris DL, Boveris A. Oxygen delivery to the tissues and mitochondrial respiration. Omarbeidet
fra Frontiers in Bioscience 12. Nedlastet 2.8.2010 fra http://www.bioscience.org/2007/v12/af/2121/figures.htm)
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4.10 HyBride modeller
De to tradisjonelle modellene (perfusjonsbegrenset og diffusjonsbegrenset model)
har senere blitt modifisert av mange. De
Kanadiske tabellene (DCIEM/DRDC) består
av fire vev i serie, slik at vev 1 utveksler gass
med omgivelsene og vev 2, vev 2 utveksler
gass med vev 1 og vev 3, osv. Vi vil dessuten
komme tilbake til hvordan mange moderne
dekompresjonsmetre bruker en variant av den
perfusjonsbegrensede modellen hvor det er
lagt inn dype stopp i tillegg – altså en blanding
av perfusjonsbegrensning og fri gassfase (se
Figur 4.4).

4.11 modeller Som
inklUderer Fri gASSFASe
De siste tiårene har mye oppmerksomhet vært
knyttet til ”boblemodellene” eller fri gassfasemodellene. Felles for disse er at de antar at gass
kan eksistere både oppløst og i fri gassfase i
vevet uten at dykkeren automatisk får trykkfallssyke. Det som bestemmer om dykkeren får
trykkfallssyke er antallet bobler og størrelsen
av dem.
I modellene basert på fri gassfase, tar man utgangspunkt i at det eksisterer en stor mengde
boblekjerner. Disse boblekjernene er ”noe”
som oppløst gass i omkringliggende blod og
vev kan strømme inn i. Hva boblekjernene
består i vet vi ikke, men det kan blant annet

Figur 4.6 Fri gassfasemodell. Oppløst gass i blodsirkulasjonen diffunderer inn i og ut av
vevene. Små gassbobler dannes i vevet på grunn av overmetning. Om man får trykkfallssyke
avhenger av hvor mange bobler som dannes og hvor store de blir. Omarbeidet fra http://www.
decompression.org/maiken/Bubble_Decompression_Strategies.htm. Nedlastet 3.8.2010.
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Forståelse av ”kritisk boblestørrelse” og
”eksitasjon” er sentralt i fri-gassfase modellene.
Se på Figur 4.7 som viser en boble (blå) i et vev
(grå). Vevstrykket (Py = omgivelsestrykket)
prøver å presse boblen sammen. Men også
overflatespenningen i boblen (λ) prøver å
trekke boblen sammen. Hvis boblen verken
skal vokse eller skrumpe må det indre bobletrykket (Pb ) balansere overflatespenningen og
omgivelsestrykket. LaPlace ligning uttrykker
dette slik:
Pb = Py + 2λ/r

Figur 4.7 I en stabilisert boble vil trykket inne
i en boble (Pb) være avhengig av ytre trykk
(Py), boblens radius (r) og overflatespenningen
(λ) i henhold til LaPlace formel.Ved samme
overflatespenning vil små bobler ha høyt indre
trykk (og vil dermed presse gass ut i vevet slik at
de kollapser spontant), mens store bobler har lavt
indre trykk og omkringliggende overmettet vev kan
”mate” boblen med gass og få den til å vokse.

være små kløfter/hulrom på innsiden av
blodårene (endothelet). Boblekjerner er ikke
mikrobobler, men boblekjerner kan altså tiltrekke seg gass slik at det kan dannes mikrobobler der hvor det er overmetning.
I ”fri gassfase”-modellene, vil boblekjernene
være omgitt av overmettet gass i blod og vev.
Denne overmettede gassen vil strømme inn i
boblekjernene. Avhengig av graden av overmetning og antall boblekjerner, dannes det
mikrobobler. Mikroboblenes antall, størrelse
og lokalisering bestemmer om det blir sykdom. På mange måter er denne teorien mer
tiltrekkende enn de klassiske perfusjons/
diffusjonslimiterte modellene som antar at
trykkfallssyke oppstår i det øyeblikket det
dannes bobler. Ultralydstudier viser at det
dannes mikrobobler etter helt symptomfrie
dykk.

I ligningen framgår det at trykket i boblen vil
øke jo mindre boblen er. Små bobler vil altså
ha en tendens til spontant å kollapse (fordi det
høye nitrogentrykket vil presse gass ut i vevet).
I Figur 4.8 illustreres dette. En vanlig metode
for å studere boblevekst på er å bruke gel –
gelen er en modell for kroppsvev og er egnet
til å vise effekt av gassdiffusjon (men ikke
av sirkulasjonsforandringer selvsagt). I dette
eksperimentet ble gelen (vevet) først utsatt for
kompresjon (et dykk) og gass løste seg i den.
Etter avsluttet dekompresjon ble det dannet
mange gassbobler – slik det også vil skje i
humant vev etter dykk. Ved å rekompremere
gelen til ulike trykk kunne man observere tiden
det tok før boblene var skrumpet og gassen
presset ut i gelen. Store bobler er stabile og
krever lang tid/stort overtrykk for å forsvinne,
mens de minste boblene vil kollabere spontant
– enten kort tid etter dekompresjon eller med
et minimum av overtrykk.
I vev som er overmettet, slik som på dekompresjonsstopp og etter dykk, vil boblestørrelsen være kritisk for om boblen vokser
eller skrumper. Hvis boblens diameter overstiger eksitasjonsgrensen, vil den absorbere
gass fra vevet, radius blir større, overflatespenningen mindre (LaPlace), boblens indre
trykk vil reduseres og enda mer gass vil
strømme fra vev til boble. Det er først når
overmetningen i vevet er redusert (fordi gass
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Figur 4.8 Sammenheng mellom boblevolum og tid for å rekompremere boblen tilbake i løsning. I denne
typen geleksperimenter observeres først bobledannelse etter at gel har blitt dekompremert. Gelen vil
inneholde ulik boblestørrelse.Ved å rekompremere gelen vil boblene gradvis blir mindre ettersom gass
presses ut i gelen (”vevet”). Små bobler oppløses hurtig, selv ved liten rekompresjon (trykkstigning).
Store bobler er stabile og krever lang tid/høye trykk for å bli presset ut i løsning. Omarbeidet etter
Wienke BR. Basic decompression theory and application. Best Publishing Company 1991.

er vasket ut med blodsirkulasjonen) at boblen
vil begynne å skrumpe.
Fri gassfasemodeller vil modellere størrelse
og antall av disse boblene og kan beskrive
boblenes vekst og sammentrekking ut fra
omgivelsestrykk og (over-)metning i vevet.
Fri gassfasemodellene har noen karakteristikker som gjør dekompresjonen forskjellig
sammenlignet med de diffusjonslimiterte og
perfusjonslimiterte modellene:
1. Dekompresjonshastigheten er saktere på
den første delen (dypeste delen av) oppstigningen.
2. De første dekomprejonsstoppene er gjerne
dypere og lengre
3. Dekompresjonsstopp på grunne dybder
er kortere
4. Dykkeren ”straffes” for hyppige opp- og
nedstigninger (jo-jo dykking) i form av
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lengre dekompresjonstid/kortere tillatt
bunntid.
De mest kjente modellene er utarbeidet av
Yount og Wienke og er kjent som VPM-Varying
Permeability Model og RGBM – Reduced
Gradient Bubble Model. Disse modellene er
innarbeidet i mange dykkecomputere, men er
ikke alminnelig tilgjengelig i vanlige (”flate”)
dekompresjonstabeller.
4.12 dype
dekompreSjonSStopp
og tilpASning AV de
perFUSjonSBegrenSede
modellene
En variant av denne tenkemåten er innarbeidet
i dype dekompresjonsstopp. Enkelthistorier og
ikke-systematisert informasjon ga mistanke
om at det å legge inn korte, men dype,
dekompresjonsstopp ville forebygge risiko

Figur 4.9 Dekompresjonsprofil for et dykk til 90m 20 min med Trimix (helium/nitrogen/oksygen), se kommentar i
billedruten. Beregnet med tradisjonell dekompresjonsmodell (Bühlmann). Fargede linjer viser gasstrykk for hvert vev.
Vevsnummer ordnet etter stigende T1/2 (Vev1:T1/2=2,65 min;Vev16:T1/2=635 min). Merk stor overmetning i hurtige
vev (lave vevsnr) ved første dekompresjonsstopp på 33m. Svart diagonal linje viser vanntrykket. Omgivelsestrykk
angitt i trykkenheten meter sjøvann (m, 10 m = 1 bar). Diagonale fargede linjer viser tillatt overmetning (M-verdier)
for de respektive vevene. Reprodusert med tillatelse. Oversettelse: Jan Risberg. Alle rettigheter: Erik C. Baker.
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Figur 4.10 Dekompresjonsprofil basert på tradisjonell regnemodell (Bühlmann) modifisert med dype
stopp (Pyle).Ved å introdusere et dypt stopp (60 m) unngår man den store overmetningen i hurtige
vev (lave vevsnr). Hvis ikke dekompresjonsmodellen justeres vil imidlertid de langsomme vevene
ha større overmetning ved de grunne dekompresjonsstoppene. Symboler for øvrig som angitt for
Figur 8. Reprodusert med tillatelse. Oversettelse: Jan Risberg. Alle rettigheter: Erik C. Baker.
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for trykkfallssyke. ”Fri gassfase” modellene
har dette som en integrert del av algoritmen,
men mange dykkere velger å legge inn slike
dype stopp som en ekstra sikkerhet og mange
dykkecomputere (med konvensjonelle dekompresjonsalgoritmer) har lagt inn ekstra dype
stopp i sine regnemodeller.
Figur 4.9 under viser dekompresjon etter et
dypt dykk, gjennomført i henhold til en vanlig
perfusjonsbegrenset modell (Bühlmann, ZH
L16). Du kan se at de hurtigste vevene (1-3)
får et svært stort trykkfall under den første
del av oppstigningen
Det store trykkfallet helt i begynnelsen av
dekompresjonen kan bøtes på ved å legge inn
dype stopp. En populær metode er den som
marinarkeologen Pyle har utarbeidet:
< Finn dybden på det dypeste dekompresjonsstoppet som tabellen pålegger deg å ta.
Gjennomfør
et ekstra dekompresjonsstopp
<
på en dybde midtveis mellom aktuell
dykkedybde og tabellens angitte dypeste
dekompresjonsstopp. Varigheten av dette
dekompresjonsstoppet skal være ca 2-3 min
< Foreta en ny beregning av dekompresjonsbehovet (bunntiden har jo nå blitt noe
forlenget). Finn dybde for dypeste
dekompresjonsstopp. Hvis dette stoppet er
mindre enn ti meter grunnere enn aktuell
dykkedybde, gjennomfør dekompresjon i
henhold til tabell. Hvis stoppet er mer enn
ti meter grunnere, gjennomfør et nytt dypt
stopp midtveis mellom aktuell dybde og
første dekompresjonsstopp. Og så videre.
Som du kan se av Figur 4.10 vil en slik enkel
justering av dekompresjonen (dekompresjonstiden er bare forlenget med 10 min) gi vesentlig
mindre gassovermetning i de hurtigste vevene.
Denne forholdsvis grove metoden for å justere
overmetning i hurtige vev på er raffinert av
Erik Baker som har introdusert gradient-

faktorer. Det blir for omfattende å beskrive
den metoden i detalj her (et internettsøk
på ”Erik Baker” og ”Gradient Factor” vil gi
mange gode treff), men metoden innebærer
en gradvis reduksjon av M-verdier ved økende
dybder. Metoden er populær i mange tekniske
dykkemiljøer og er teknisk enkel å innarbeide
i dekompresjonsprogrammer.
Det er verdt å merke seg at de eksperimentelle
erfaringene med slike dype stopp er svært
blandet. To studier (et fransk og et amerikansk)
har vist øket forekomst av trykkfallssyke etter
introduksjon av dype stopp, det er per 2010
ikke publisert gode studier som dokumenterer
sikkerhetsgevinsten av å innføre slike stopp.
4.13 proBABiliStiSke
modeller
Hittil har vi diskutert dekompresjonsmodeller
som antar at trykkfallssyke er et ”alt-eller-intet”
fenomen. Enten får alle trykkfallssyke hvis en
gitt grensebetingelse overskrides, eller så får
ingen det. I virkeligheten er det selvsagt ikke
slik. Selv når man tester ut tabeller er det bare et
lite antall av forsøkspersonene som får trykkfallssyke. Avanserte matematiske modeller
gjør det mulig å beregne dekompresjonsprosedyrer som har en gitt risiko for trykkfallssyke. Fremgangsmåten er slik:
< Man tar utgangspunkt i en bestemt
dekompresjonsmodell, som oftest en
perfusjonsbegrenset modell, og beregner
overmetning i de enkelte vevene (Figur
4.11 – ”Compartment Tissue Pressures”).
Sannsynligheten for å få trykkfallssyke
og når symptomene vil inntreffe (Figur
4.11 P(DCS)) bestemmes av denne overmetningen.
< Nøyaktigheten til denne modellen kalibreres mot tidligere observasjoner. Canada,
USA og Storbritannia har gjennomført store
mengder forsøksdykk som er systematisert
i databaser med informasjon om dykkedybde, bunntid, trykkfallssyke og tidspunkt
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Figur 4.11 Probabilistisk modell. Akkumulert sannsynlighet for å få trykkfallssyke (Rød linje, P(DCS) - høyre akse)
som funksjon av tid. Risikoen for å få trykkfallssyke øker raskt etter avsluttet dykk (Grønne, stiplede linjer, ”Risiko for
TFS”) og reduseres til en tilnærmet platåfase ca to timer etter avsluttet dekompresjon. Dette dykket har ca 40%
risiko for å forårsake trykkfallssyke. Omgivelsestrykk/dykkeprofil (Lilla, Pam) og inertgasstrykk i to vilkårlige vev (Blå
linjer, ”Vevstrykk”) vist på venstre akse. Fra Ball R, Lehner CE, Parker EC. Predicting risk of decompression sickness in
humans from outcomes in sheep. J Appl Physiol 1999;86:1920-9 http://jap.physiology.org/cgi/content/full/86/6/1920 )

for trykkfallssyke. Den teoretiske modellen
kan derfor justeres mot det man faktisk
har observert
Ingen dekompresjonstabell er helt sikker, men
det er stor forskjell på en tabell som gir 1% og
en tabell som gir 10% risiko for trykkfallssyke. Fordelen med probabilistiske modeller
er at man kan generere dekompresjonstabeller
med det nivå av sikkerhet man måtte ønske.
Ulempen er at det er teknisk komplisert å
beherske modelleringsverktøyet og det krever
tilgang til databaser som i praksis bare er tilgjengelig for et lite antall forskere.

172

Dekompresjonsteori

4.14 SikkerHetSStopp
Skkerhetsstopp er et ekstra (ikke pålagt)
stopp på grunt vann helt på slutten av dykket.
Over tid har begrepet utviklet seg til å bli
et opphold på ca fem meter i 3 min. Det er
gjort undersøkelser som viser at sikkerhetsstopp er svært effektive i å redusere mengden
med mikrobobler etter avsluttet dykk. Det er
derfor en god praksis å avslutte alle dykk med
sikkerhetsstopp.
4.15 gjentAtte dykk
Skal man gjøre gjentatte dykk må man
ta hensyn til at det kan være overmetning
igjen i enkelte vev i kroppen. Den vanligste
måten å ta hensyn til dette på, og som brukes
i Norske Dykke- og behandlingstabeller er
å overvåke metningen i et langsomt vev. I

NDBT er det overmetningen i 120 min vevet
som brukes til å fastsette tillatt bunntid på
etterfølgende dykk (samme prinsipp brukes
i USN tabeller og PADI’s RDP). I stedet for
å angi overmetningen med et bestemt pN2,
brukes ”nitrogenbokstav” (NDBT og USN)
eller ”resterende nitrogentid” (PADI RDP).
Denne nitrogenbokstaven beskriver hvor mye
ekstra bunntid overmetningen tilsvarer i det
gjentatte dykket. I teorien er dette et sunt
prinsipp og det fungerer stort sett bra for
ordinære ”firkant-dykk”. Derimot ser det ut til
at denne modellen har problemer med å fange
opp gjentatte dager med dykking, mye jo-jo
dykking osv. Dykking i Nordsjøen i 1970-1980
tallet viste i praksis høy forekomst av trykkfallssyke etter mange dager med dykking. NDBT
forutsetter at all overmetning har forsvunnet
etter tolv timer. (Etter tolv timer vil det bare
være ca 1,5% igjen av overmetningen i det
”kontrollerende” 120 min vevet.) Fordi selve
dekompresjonsmodellen ikke kan beskrive
fullt ut hvorfor man risikerer trykkfallssyke
ved å dykke mange dager på rad, anbefaler
NDBT at man har en dykkefri dag etter tre
dager med dykking. Denne begrensningen er
dermed satt ut fra empiri (praktisk erfaring/
observasjon) – ikke fordi modellene kan
beskrive det.
4.16 dykking i Høyden
Det finnes mange metoder for å beregne
dekompresjon ved dykking i høyden. Når
man flytter seg fra lavlandet til fjellvann, vil
det være en overmetning i kroppens vev. Den
praktiske måten å løse dette problemet på er
å betrakte dykket i høyden som et gjentatt
dykk (fordi vevene allerede er noe overmettet)
og justere bunntid/dekompresjon tilsvarende.
Inntil man er akklimatisert (12 t) får man
derfor en ”nitrogenbokstav” som blir større
jo høyere dykkestedet er beliggende.
Det andre forholdet man må ta hensyn til
er at forskjellen mellom vanntrykket på en
gitt dykkedybde og overflaten. Denne trykk-

forskjellen blir større jo høyere man oppholder
seg – overflatetrykket reduseres relativt sett
mer enn vanntrykket. Den vanligste måten
å justere for dette er å beregne en ”ekvivalent
dykkedybde” – i prinsippet mye likt ELDberegningen for Nitrox-dykking. Metoden ble
først beskrevet av Cross og har senere fått hans
navn knyttet til seg. Beregning av ekvivalent
dykkedybde gjøres slik:

Hvor EDD: Ekvivalent dykkedybde (meter),
ADD: Aktuell dykkedybde (meter) og
POverflate er atmosfæretrykket på dykkestedet (mbar). Ettersom atmosfæretrykket
på overflaten vil være lavere enn trykket på
havhøyde, vil EDD bli større enn ved dykking
i sjø. Dekompresjon planlegges ut fra EDD.
Den siste justeringen som gjøres er dybden
på dekompresjonsstopp. For å opprettholde
samme relative forhold mellom trykket på
dekompresjonsstopp og overflatetrykket, må
dekompresjonsstoppene flyttes til grunnere
dybder ved dykking i stor høyde. Justeringen
gjøres på samme måte som angitt i formelen
over.
Det finnes egne tabeller for dykking i høyden
– spesielt er tabellene til Bühlmann anerkjente,
men de brukes lite utenfor de miljøene som
regelmessig dykker i store høyder og/eller har
langvarige dykkeoppdrag i fjellvann.
4.17 dykking med
BlAndingSgASS
(Heliox/nitrox/trimix)
og okSygenAnrikede
dekompreSjonSgASSer
Beregning av dekompresjonsbehov ved
blandingsgassdykking adskiller seg ikke fra det
som er beskrevet over. Det er inertgassovermetningen (helium, nitrogen eller summen
av de to) som bestemmer dekompresjonen.
Som tidligere forklart er helium ugunstig

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 173

med hensyn til dekompresjonstid, men utover
dette skjer beregningene på samme måte. Ved
dykking med Nitrox må beregningene justeres
ut fra (redusert) pN2 i pustegassen, men heller
ikke her er det prinsipielle forskjeller.
Ut fra dette skulle man kanskje tro at bruk
av 100% O2 som dekompresjonsgass følger
samme prinsipp – altså at utvaskingshastigheten av N2 vil øke lineært i samsvar med
reduksjonen av pN2 i pustegassen. Her
er det imidlertid forskjell mellom teori og
praksis. Mange forsøk har vist at selv om
100% O2 som dekompresjonsgass er den
mest effektive måten å dekompremere på, må
dekompresjonstiden forlenges i forhold til
hva man skulle forvente. Man kan spekulere
i om det høye oksygendeltrykket gir en
sammentrekning av blodårene og at redusert
gjennomblødning i sin tid vil forsinke gassutvaskingen.
4.18 dekompreSjonSmetre
og dekompreSjonSprogrAm
Programvare for datamaskiner og elektroniske
dekompresjonsmetre (dykkecomputere) har
innarbeidet regnemodeller av den typen
som er presentert i denne teksten. Det er den
perfusjonsbegrensede modellen (vanligvis
Bühlmann ZH L-16) som er den mest
populære, ofte med fabrikanttilpasninger
som dype stopp og straff for hurtig oppstigning. Det finnes også dekompresjonsmetre
med regnemodeller basert på diffusjonsbegrensede, fri gassfase og probabilistiske
modeller. Fordelen med dekompresjonsmetre er at den kontinuerlig kan beregne
resterende tillatt bunntid for et direkteoppstigningsdykk, evt angi grunneste tillatte
dykkedybde hvis tiden for direkteoppstigning
er overskredet. I praktisk dykking vil dette gi
lengre dykketid enn ved bruk av ordinære
”flate” tabeller. Det er likevel et problem at
det ikke er gjort gode forsøk som viser
hvordan slike flerdybde-dykk (”multileveldykk”) skal gjennomføres på en sikker måte.
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Dekompresjonsmetre har derfor vanligvis
konservative regnemodeller som tar hensyn til
at usikkerheten ved slik flerdybde-dykking er
stor. Det gjør at de er lite egnet til ”firkant-dykk”
(dekompresjonsmetre vil gi kortere bunntid/
lengre dekompresjonstid ved firkant-dykk
sammenlignet med konvensjonelle dykketabeller.) Dekompresjonsmetre kan tilpasses
den enkelte dykker. Vanligste måte er å benytte
en konservatisme-faktor som justerer tillatt
overmetning (M-verdi) i konservativ retning.
Men dekompresjonsmetre med integrert
manometer kan også estimere dykkerens
arbeid ut fra gassforbruket. Høyt arbeid
under bunnfasen forventes å øke risikoen
for trykkfallssyke (øket inertgassopptak på
grunn av hurtig blodsirkulasjon). Fremtidens
dekompresjonsmetre kan sannsynligvis integreres med pulsmålere som et bedre mål på
blodsirkulasjonen. Hvis vi får større kunnskap
om sammenheng mellom kjønn, alder, kroppsmasse og kroppsmassesammensetning og
risiko for trykkfallssyke, kan selvsagt dette
også innarbeides i regnemodellene.
4.19 norSke dykketABeller
I Norge brukes standardiserte dykketabeller
– de såkalte ”Norske dykketabellene”. (I sivil
utgave: Norske Dykke- og behandlingstabeller,
i militær utgave SUP-12.) Standardtabellene
(tabellene for dekompresjon i vann med luft
som pustegass) er basert på britiske (Royal
Navy) dekompresjonstabeller. Den eneste forandringen som er gjort er at de er ”metrifisert”
i forhold til de opprinnelige tabellene som
brukte fot som dybdemål. Metoden for gjentatt dykk og overflatedekompresjon (OD-O2)
er den samme som de amerikanske tabellene
(USN). Her er det gjort begrensninger i
forhold til de opprinnelige amerikanske
tabellene som ved dykking i Nordsjøen viste
seg å gi uforholdsmessig mye trykkfallssyke.
Tabellene er gjort mer konservative (lengre
dekompresjonstid) og det er gjort innkorting
i maksimalt tillatte bunntider i forhold til hva
de opprinnelige tabellene tillot. Metoden

for dykking i høyden den tradisjonelle tilnærmingen (Cross) som beskrevet tidligere
i dette kapittelet. Angivelser for flyging etter
dykking er basert på prinsippene til USN,
men her er det gjort vesentlige endringer
(i konservativ retning) i forhold til de opprinnelige anbefalingene basert på forskningsresultater 1990-2010. Første utgave av de sivile
norske dykke- og behandlingstabellene ble
utgitt ?, de ble tatt i bruk i Forsvaret i ?.
Forskjellene i dekompresjonstid/tillatt bunntid
mellom de veletablerte dykketabellene
(amerikanske, britiske, franske, canadiske og
norske) er forholdsvis liten. Stort sett vil det
skille 5-10 min dekompresjonstid på det meste.
Statistisk analyse tilsier at slike forskjeller i
dekompresjonstid vil ha minimal betydning
for dykkesikkerheten. Kunnskap om og riktig
bruk av tabellene er sannsynligvis minst like
viktig som selve tabellmatrisen. Mange studier
har vist at sikkerheten ved bruk av norske
dykketabeller er god. Det er ikke mulig å si
hvilken tabell som er ”best” – men det er både
sikkerhetsmessig og pedagogisk gunstig å
bruke ett nasjonalt sett av dykketabeller.

4.20 ForSkning,
UtVikling og FremtidenS
dekompreSjonStABeller
De ”store” dekompresjonstabellene (amerikanske, britiske, franske og i noen grad
sveitsiske) er basert på mangeårige og kostbare forsøkserier – både med forsøksdyr og
mennesker. Tabellenes sikkerhet ble prøvet
ut, ofte på militært personell, ved å observere
om de fikk trykkfallssyke. Dette er i praksis
svært vanskelig å gjennomføre i dag. Dagens
dekompresjonstabeller har en typisk sikkerhet
på ca 2-5% risiko for trykkfallssyke. Skal man
teste tabeller ”konvensjonelt”, vil det kreve i
størrelsesorden 95 forsøk uten noe tilfelle av
trykkfallssyke for å være sikker på at tabellen
gir mindre enn 3% risiko for trykkfallssyke.
Inntreffer det ett tilfelle av trykkfallssyke
må man gjennomføre 160 tester for å si at
den nye tabellen er minst like god som den
gamle. Slike uhorvelig store forsøksserier
er i praksis umulig å gjennomføre. Dagens
modellutvikling går derfor i tre retninger:
< Bruk av ultralydmålinger
I stedet for å observere forekomst av trykkfallssyke, kan man over våke mengden med
”stille bobler” i de store blodårene med
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Figur 4.12 Ultrasonografi av hjertet (ekkokardiografi). I høyre forkammer og hjertekammer (hvit ring) kommer
det en strøm av gassbobler hos en symptomfri forsøksperson som nettopp har avsluttet et dykk i trykkammer.

ultralyd. Omfanget av bobler er et indirekte
mål på dekompresjonsstress. Dekompresjonsprosedyrer som gir lite bobler antas å gi lite
risiko for trykkfallssyke. Figur 4.12 viser et
ultralydbilde av en forsøksperson som har
gjennomført et dykk i trykkammer til 14
meter. Undersøkelsen er gjort etter avsluttet
dekompresjon og viser gassbobler som
strømmer tilbake til høyre side av hjertet.
< Modifisering av eksisterende tabeller
Med en antagelse av at mer dekompresjonstid
er tryggere enn mindre, kan man eksperimentere med ekstra dype stopp, forlenge
enkelte dekompresjonsstopp. Forventningen
er altså at så lenge dekompresjonstiden forlenges, vil slike prosedyrer være sikrere enn
de man allerede har.
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< Probabilistisk modellering
Som tidligere nevnt: Store nasjoner med
tilgang til store databaser kan skreddersy
dekompresjonstabeller basert på kunnskap
systematisert i store databaser.
Per 2010 er mye grunnforskning rettet
mot effekten av trening, varme (badstu) og
medikamenter (nitroglycerin-lignende medikamenter) på mikrobobler. Forsøk tyder på at
fysisk aktivitet, badstu og nitroglycerininntak
før dykk kan virke gunstig på mengden av
stille bobler. Vi har likevel ikke tilstrekkelig
kunnskap til å omsette dette i praktiske prosedyrer ennå.

kapittel 5

Utstyrslære
og vedlikehold
5.1 generelt
Betegnelsen SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) brukes normalt
om selvforsynende dykking med pressluft.
Selvforsynende dykking kan utføres med tre
forskjellige systemer, åpent-, lukket- og halvlukket system.
Dette kapitlet omhandler i hovedsak dykking
med selvforsynende, åpent system med
pressluft som pustegass. Mye av det utstyret
som er beskrevet i dette kapitlet er det samme
som ved dykking med andre pustesystemer.
5.2

ABC-UtStyret

5.2.1 konstruksjon og materiale

ABC-utstyret (Figur 5.1) består av:
< Dykkermaske
< Snorkel
< Svømmeføtter

Dykkermasken finnes i to varianter, henholdsvis halv- og helmaske.

Halvmasken dekker øyne og nese, men ikke
munnen. Helmasken dekker også munnen og
kan dermed utstyres med talekommunikasjon.
Maskene er utstyrt med splintsikkert glass
og maskestropper for justering i forhold
til ansiktets form og størrelse. Masken er
oftest laget av silikon, men det finnes fortsatt
varianter med naturgummi.
Det er viktig at masken passer godt til ansiktet.
For å sjekke dette settes masken mot ansiktet
uten bruk av stropper. Pust rolig inn gjennom
nesen, og masken skal sitte av seg selv. Hvis
masken lekker tyder dette på at masken ikke
passer eller er satt på feil, for eksempel hvis
håret kommer mellom masken og ansiktet.
Snorkel blir i Forsvaret kun brukt ved bassengtrening, og gjør dykkeren i stand til å svømme
og puste samtidig i overflaten.
Svømmeføttene setter dykkeren i stand til
å bevege seg effektivt og hurtig gjennom
vannet. Til apparatdykking benyttes føtter
med regulerbar hælstropp. Det er viktig at
føttene sitter godt på, og at de justeres riktig.
Føttene som brukes i Forsvaret har negativ
oppdrift og vil derfor synke i vann. Det finnes
imidlertid føtter som har positiv oppdrift og
flyter. Hvis man mister svømmefoten under
vann, reduseres mobiliteten betraktelig. Det
er derfor viktig å kunne ta på seg svømmeføttene under vann.

Figur 5.1 ABC-utstyret, bestående av halvmaske, snorkel og svømmeføtter
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5.2.2 Vedlikehold

< Skyll utstyret i ferskvann.
< Beskytt utstyret mot sollys og sterk varme.
< Beskytt utstyret mot kontakt med olje,
bensin og andre kjemikalier (bunnvannet
i lettbåten er ofte “utstyrsfiendtlig”).
5.3

drAkter

5.3.1 konstruksjon og virkemåte

Til dykking brukes det tørrdrakter, våtdrakter
og varmtvannsdrakter, avhengig av hva slags
dykking som skal utføres og hvilket klima
det dykkes i. I Forsvaret brukes kun tørrdrakter, men våtdrakter blir unntaksvis brukt
ved dykking i tropiske farvann når dette er
hensiktsmessig.
Det finnes i hovedsak to typer tørrdrakter:
< Uekspanderende (for eksempel gummiert
tekstil eller nylon)
< Ekspandernde (for eksempel neoprengummi)
I Forsvaret finnes varianter av begge typer.
Tørrdrakten holder dykkeren tørr gjennom
hele dykket på grunn av tetninger rundt hals
og håndledd, samt en vanntett glidelås. For å
kompensere for trykkforandringer ved opp- og
nedstigninger, er det montert inn- og utventil
på drakten. På denne måten kan dykkeren
blåse luft inn i drakten ved nedstigning, og
slippe ut luft ved oppstigning. Dette krever
trening fordi luften vandrer fritt i drakten. For
å holde dykkeren varm under dykket, benytter
han en varmedress (vams).
5.3.2 Uekspanderende drakter

Uekspanderende drakter (for eksempel Viking
variabel volum, Figur 5.2) har løs eller fast
hette. Slike drakter er laget av gummi, og
sømmene er sydd og vulkanisert. Arm- og
halstetning er laget i latexgummi. Latexdelene er limt på drakten. Ved bruk av tørrhette må en vamshette brukes for å unngå at
hetten presses inn i ørene, samt for å unngå
varmetap. Draktens åpning går fra skulder
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til skulder, med en vanntett
glidelås. Innløpsventilen er
trykknappbetjent og plassert
på brystet. Draktslangen
kobles til drakten med en
hurtigkobling. Utløpsventilen er plassert på
venstre overarm og
betjenes med høyre
hånd eller ved å
løfte venstre overarm hvis ventilen
står i åpen stilling.
Dette justeres ved
å skru ventilen ut
eller inn.
Denne ventilen
fungerer også som
en overtrykksventil
for å forhindre overekspansjon av drakten
(Figur 5.3).
Figur 5.2 Vikingdrakt

Vikingdrakten er testet mot en rekke
sterke kjemikalier, og er å foretrekke
ved dykking i forurenset farvann. Drakten er
også enkel å rengjøre (for eksempel for oljesøl).
5.3.3 ekspanderende drakter

Ekspanderende drakter (for eksempel Unisuit;
Figur 5.3) er laget i nylonforsterket neoprengummi (oftest 6–7 mm tykkelse). Draktens
sømmer er normalt limt og sydd. Syingen fester
bare delene sammen i nylonforsterkningen,
mens limet sveiser og tetter neoprendelene.
Arm-, hals- og ansiktstetning er som regel i
neoprengummi, og neoprendrakter er godt
egnet til dykking i kaldt vann. Draktens innog utventil er plassert på henholdsvis. brystet
og venstre arm.

Figur 5.3 Plassering av ut- og innventil, her illustrert på en Unisuit tørrdrakt

5.3.4 Bruk av tørrdrakt

Det isolerende luftlaget i drakten vil følge
Boyle/Mariottes lov. Under nedstigning må
luft tilføres slik at volum (oppdrift) og isolasjonsevne er i henhold til dykkerens ønske,
samt at skvis unngås. Luft føres inn i drakten
ved manuell betjening av innventilen. Hvis
drakten har en tettsittende latexhette, vil det
ofte være nødvendig å hjelpe til med lufttilførsel (halstetningen vil, når den er riktig
tilpasset, hindre luftvandring fra drakt til
hette).
Ved bruk av halvmaske kan trykkutligning
av hette skje ved at dykkeren beveger litt på
masken samtidig som han/hun puster ut
gjennom nesen.
Ved bruk av helmaske kan ulike metoder
benyttes. Maskens konstruksjon og draktens
materiale i ansiktstetningen har her en viss
betydning. Man må sørge for å få tilstrekkelig
luft inn i hetta uten at denne til stadighet
“blåses opp”. Ved bruk av overtrykksmaske
kan sistnevnte variant lett forekomme dersom
man ikke har vært nøye med tilpasning.

Under oppstigning vil det avtagende trykket
resultere i at luften i drakten ekspanderer, og
oppdriften vil øke hvis ikke “overskuddsluften”
unnslipper (dumpes). Utlufting (dumping) av
luft skjer ved:
< manuell betjening av utventil
< automatisk - justerbar - utventil
5.3.5 Bruk av vest

Hvis det oppstår hull i drakten under dykket,
vil dette kunne resultere i redusert eller ingen
oppdrift, i tillegg til at vann trenger inn i drakta
og reduserer varmeisolasjonen. Å svømme
opp med en drakt uten oppdrift kan være en
håpløs oppgave – selv fra moderate dyp, særlig
dersom man ikke kvitter seg med bly. Det er
viktig å benytte oppstigningsvest også under
dykking med tørrdrakt. Hvis tilførselsslangen
(kompensatorslangen) er glemt tilkoblet før
dykkeren går i sjøen, eller skulle løsne under
dykket vil et ukontrollert fall under vann raskt
kunne stoppes eller forhindres ved bruk av
vesten. En riktig konstruert oppstigningsvest
vil også komme til nytte hvis du havner i en
“bena opp-situasjon”.
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5.3.6 luftvandring i drakten

På grunne dyp vil det kunne oppstå en betydelig relativ trykkforskjell mellom høyeste
og laveste punkt på dykkeren, og luft i drakten
vil vandre mot lavere trykk. På større dyp vil
problemer med luftvandring nærmest være
eliminert.
Eksempel:
Peder Aas er 180 cm høy og står oppreist i
vannet med bena på tre meters dyp. Hvis Peder
hadde befunnet seg i samme stilling på 30
meter, hvor langt kunne da luften i føttene
på drakten stige før ekspansjonen var den
samme?
Overflate 0 m
Hode 1,2 m = 1,12 bar
Føttene 3,0 m = 1,30 bar
30 m = 4 bar
Det relative forhold blir da:
X : 4 = 1,12 : 1,30
X × 1,30 = 4 × 1,12
1,3X = 4,48
X = 3,45
det vil si bar = 24,5 m
30 m - 24,5 m = 5,5 m
Ut fra dette eksempel kan vi se at luften i Peders
drakt på tre meters dyp vil ha en ekspansjon
fra føtter til hode (180 cm) som tilsvarer et
trykkfall fra 30 meter til 24,5 meter (altså hele
5,5 meter hvis Peder hadde befunnet seg på
30 meter dyp). Med andre ord vil luftvandring
i drakten skje med langt større hastighet på
grunt enn dypt vann, og luften samles alltid i
draktens høyeste punkt.
Hvis bena representerer den høyeste
(grunneste) del av dykkeren, vil lufta vandre
mot dette punkt (Figur 5.4). Dumping av luft
vil imidlertid først kunne skje når drakten
er luftfylt helt ned til utventilen. Dykkeren
vil da for lengst være på vei mot overflaten
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med aksellererende fart. Dette er en sjelden
situasjon, men det er viktig å lære hvordan
den kan unngås, og hvordan dykkeren kan
komme seg ut av den.

Hvordan unngå bena opp-situasjon

Det er ved dykking i tørrdrakt alltid viktig å
ta hensyn til tre faktorer:
< draktstørrelse
< blymengde
< påkledning
En unødig stor drakt vil kunne gi plass for
luftmengder ut over det som er nødvendig for
å oppnå fullgod varmeisolasjon. En slik drakt
vil øke faren for uønsket luftvandring. En drakt
som må presses ned i ”riktig størrelse” vil
dessuten gi stor svømmemotstand. Mengden
bly er selvfølgelig avgjørende for hvor mye
luft drakten kan tilføres før dykkeren blir
positiv. Mye bly vil imidlertid kunne medføre
muskelsmerter i korsryggen hvis dykkeren må
svømme mye under dykket. I en krisesituasjon
vil for øvrig hvert gram vekt dra dykkeren den
gale veien – mot bunnen.
Valg av mengde undertøy, og undertøyets
beskaffenhet, vil kunne redusere faren for
uønsket luftvandring. Mye tøy vil imidlertid
redusere dykkerens bevegelsesfrihet (armer
og ben). Med kun nødvendig mengde luft

Figur 5.4 Beina-opp-situasjon

i drakten vil du raskt kunne korrigere for
uønsket luftvandring.

Hvordan komme seg ut av
en bena opp-situasjon

Har en bena opp-situasjon oppstått, takles
denne best på følgende måte:
< gå inn i “fosterstilling”
< spark kraftig fra med svømmeføttene
< slå ut og ned med armene
Pust ut så lenge trykket er avtagende (obs.
lungebrist).
Om nødvendig blås opp oppstigningsvesten
for å øke oppdriften på overkroppen. Dette
vil imidlertid øke oppdriftshastigheten, og
denne siste utvei bør benyttes først etter at
overflaten er nådd.
5.3.7 Undertøy (vams)

Under tørrdrakten (spesielt uekspanderende
materiale, for eksempel Viking)
bør det brukes dykkeundertøy
– vams (Figur 5.5).Undertøyet
danner et isolerende lag under
drakten. Blir en dykker kald i
en tørr variabel volum-drakt,
kan dette skyldes feil eller for
lite under tøy. Fiber pels er
den mest vanlige, og brukes
i alle Forsvarets drakter. Ved
behov kan man i tillegg
bruke superundertøy, stillongs, ullsokker og lignende,
enten under vamsen, eller
som totalisolasjon. Dette må
vurderes etter forholdene.
Det er viktig at vamsen ikke er
tett, spesielt i området rundt
utventilen. Erfaringer har vist
at lufttette vamser kan stenge for
utventilen slik at luften ikke
slipper ut av drakten under
Figur 5.5 Vams

oppstigning. Dette kan føre til ukontrollert
oppstigning. Bruk derfor kun vamser som
puster.
5.3.8 Våtdrakt

I varmere strøk benyttes kun våtdrakt, men
denne blir også benyttet av sportsdykkere
i nordiske farvann. Våtdrakten er laget av
neopren, og den fungerer ved at vann varmes
opp av kroppen og blir liggende som et tynt
sjikt mellom drakten og kroppen. I semidry
drakter er isoleringsprinsippet i utgangspunktet det samme som for vanlig våtdrakt,
men man tilstreber minimal vanngjennomstrømning. Kravet til tykkelse og passform er
den samme som for våtdrakt.
5.3.9 Varmtvannsdrakt

Ved arbeidsdykking brukes enten tørrdrakt
eller en såkalt varmtvannsdrakt. Varmtvannsdrakten fungerer ved at vann med konstant
ønsket temperatur strømmer gjennom drakten
og dermed holder dykkeren varm gjennom
hele dykket. Varmtvannsdrakt krever mye
utstyr og reduserer mobiliteten betraktelig.
Den brukes derfor hovedsaklig ved stasjonære
dykkeoperasjoner. Varmtvannsdrakt benyttes
ikke i Forsvaret.
5.3.10 Hette og hansker

For beskyttelse av hender og hode mot kulde,
brukes hansker (Figur 5.6) og hette (Figur
5.7). Hanskene finnes som vott, 3-fingret
eller 5-fingret, og i både neopren og gummi
(tørrhanske).
Dette gir et minimalt varmetap fra hendene,
og gjør at dykkeren kan oppholde seg lenger
under vann.
Hette finnes i forskjellige utgaver. På noen
drakter er hetten sydd på drakten (for
eksempel Unsisuit), mens andre drakter har
separat hette (for eksempel Viking HD). Det
er fordeler og ulemper med begge alternativer.
Det viktigste er at dykkeren blir tørr og varm,
samt at masken passer til hetten. Hetten finnes
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Figur 5.6 Hansker

< Når drakten er tørr, henges den på kleshenger, tørt, kjølig og mørkt. Transportsekken er mer egnet til oppbevaring av
drakten til og fra dykkestedet.
< Smør gjerne glidelås med stearin eller
parafinvoks (bruk ikke fett, da dette virker
som “fluepapir” på fremmedlegemer).
Glidelåsen bør med jevne mellomrom
børstes ren med en tannbørste eller
lignende.
< Bruk av talkum er gunstig for såvel lagring
som smidig (glatt) påkledning.
5.4 VektBelte
Vektbeltet brukes for å kompensere den
positive oppdriften som dykkeren får på grunn
av volumet av drakt og vest.
5.4.1 konstruksjon og virkemåte

Det finnes mange løsninger på markedet, fra
det tradisjonelle ”stropplodd” til den avanserte
blymatten innbakt i plast (Figur 5.8). Det
finnes også vester med integrert bly, sammen
med konstruksjon for løsgjøring i nødsfall.

Figur 5.7 Hette

både i latex og neopren. Fordeler med latex
er at det kan brukes i forurenset vann, samt
at det gir god tetning til helmasken. Ulempen
er faren for ytre øregangsskvis.
5.3.11 Vedlikehold

< Beskytt drakten mot kontakt med olje,
bensin og andre kjemikalier (bunnvannet
i lettbåten er ofte “utstyrsfiendtlig”).
< Skyll drakten med ferskvann.
< Tørk drakten, men uten å utsette den for
sollys eller sterk varme (ikke glem å tørke
innsiden. Vreng drakten, i regelen er det
rikelig med kondens i drakten).
< Huller eller rifter limes i henhold til
anvisning fra draktprodusenten, og ikke
med annet lim enn det anbefalte.
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Enhver løsning bør imidlertid tilfredsstille
følgende basiskrav:
< Vektbeltet bør være utformet slik at det er
mulig å “slippe” beltet under vann, selv med
tykke hansker på hendene. Mekanismen
bør ikke være slik konstruert at den lett
kan åpnes utilsiktet.
< Vektene bør kunne sikres slik at de ikke kan
forskyve seg og dermed hindre åpning av
spennen eller utløse denne utilsiktet.
5.4.2 plassering av vektene

Vekter som benyttes for å oppnå nøytral oppdrift bør plasseres på en slik måte at all vekt
kan løsnes med bare et eneste grep fra hvilken
som helst hånd og i hvilken som helst stilling.
Vektene skal fordeles jevnt på hver side og
lengst mulig fram på beltet. Imidlertid må det
være en fri avstand på minst 10 cm fra begge
sider av beltespenne og fram til vektene.

Figur 5.8 Vektsystem

5.4.3 Vektmengde

En gjennomgang av sportsdykkerulykker som
har inntruffet i Norden de seneste år har vist
at det ofte dykkes med for tungt vektbelte (i
forhold til øvrig utstyr).
Det er normalt at dykkere under utdanning
og/eller med begrenset praktisk trening kompenserer dårlig teknikk med mye vekt. Det er
svært viktig at alle dykkere lærer seg korrekt
avveiing i stedet for å kompensere unødvendig
vekt med drakt/vest. Enhver dykker må kritisk
vurdere nødvendig vektmengde i takt med
økende teknikk/vannfølelse og ev. bruk av nye
utstyrskomponenter. For mye vekt gir i tillegg
en ubekvem svømmestilling. Blant sportsdykkere er det vanlig å kompensere for dette
ved bruk av ankellodd, som er små vekter som
festes rundt anklene.
5.4.4 Vedlikehold

Skyll vektbeltet i ferskvann etter bruk.

5.5 FlASkeSett
5.5.1 konstruksjon og materiale

Utforming

På markedet finnes i dag en rekke flaskestørrelser beregnet for dykking, men felles
for alle er at de opererer med fyllingstrykk
(arbeidstrykk) på enten 200 (i dag ofte 232),
eller 300 bar.

Vanlige flaskestørrelser er:
< 0,5 liter (vestflaske)
<4“
<5“
< 6“
< 8“
< 10 “
< 12 “
< 15 “
< 18 “
< 20 “
Pressluftflaskene (Figur 5.9) benyttes ofte
enkeltvis når trykk × volum gir rundt 2000
liter fri luft eller mer. Flasker med mindre
luftforråd kobles gjerne sammen parvis.

Materiale

Dagens pressluftflasker for dykking er laget
enten av stål- eller aluminiumslegeringer. I
begge varianter lages flasker med arbeidstrykk
på både 200 og 300 bar. De senere år er det
også utviklet flaskesett i kompositt (300 bar)
som blant annet brukes i Forsvaret. Dykkere
som kjøper brukte flasker, bør kontrollere
alle data som er preget inn i flaskehalsen. Vær
spesielt oppmerksom på at det finnes enkelte
utenlandske flasker i omløp som kun er godkjent for fylletrykk på 150 bar.
Aluminiumsflaskene har mye større veggtykkelse enn stålflasker. Dette for å oppnå
tilstrekkelig styrke. Vekten av flaskesettet fylt
med luft vil, for samme innvendige flaskevolum, være omtrent det samme, enten flasken
er tilvirket i stål eller aluminium. Imidlertid
vil aluminiumsflasker ha større oppdrift enn
stålflasker med tilsvarende fyllevolum, fordi
det ytre volum fortrenger mere vann. Dette
betyr i praksis at man må benytte mer bly når
man dykker med aluminiumsflaske(r). De
aluminiumslegeringer som benyttes kan få
varige strukturendringer (svekkelse) dersom
flaskene utsettes for høy temperatur. Det kan
i den sammenhengen nevnes at lakkeringsprosedyrer hvor det ble benyttet høyere
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For aluminiumsflasker må man benytte et
underlag som er korrosjonsforebyggende for
dette metallet, samt gir godt feste for toppsjiktet. Aluminiumsflaskene har en tendens
til eksteriørmessige å holde seg bedre enn
stålflasker.
Som korrosjonshindrende/dempende sjikt for
stålflasker er sinkmetallisering fremragende.
Dersom det oppstår riper i flaskenes overflatebehandling, vil det skje en “vandring” av sinkmolekyler over ripen og utvikling av korrosjon
stoppes. Sinkmetallisering må foretas av fagfolk. For begge legeringer er det viktig å velge
et toppsjikt som har stor slagfasthet og ikke
gir avskalling.
Figur 5.9 Eksempel på to typer flaskesett

temperatur enn 176,5 °C medførte krav om
ødeleggelse av pressluftflaskene.
Aluminiumsflasker er videre mer utsatt for
galvanisk spenning mellom gods i flaske og
kran (krom/nikkelbelegg) da disse metaller
ligger langt fra hverandre på metallenes
“spenningsskala”. Aluminium synes å være mer
utsatt for dyp groptæring under korrosjonsprosesser enn hva tilfellet er for dykkeflasker
av stållegering. I trykkflasker for dykking
benyttes følgende gjengestandard for feste
av krana:
< M 25 × 2
< M 18 × 1
< DIN 477 (koniske gjenger)
For flasker med 200 bar fyllingstrykk bør
M 25 × 2 velges.

Utvendig korrosjonsbehandling
av dykkeflasker

Alle pressluftflasker beregnet for bruk i vann
skal ha en overflatebehandling bestående av:
< et korrosjonshindrende/dempende grunnsjikt.
< et mest mulig slagfast toppsjikt.
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Plastbelegg har vist seg svært uheldig da sjøvann har vandret inn mellom metall og belegg
uten at dette har blitt oppdaget. I dag forlanges
det at pressluftflasker med utvendig plastbelegg “strippes” før trykkprøving og visuell
inspeksjon.

Innvendig korrosjonsbehandling
av dykkeflasker

Opp gjennom årene har produsentene forsøkt
seg med mange ulike former for innvendig
korrosjonsbeskyttelse av dykkeflasker. Plastbelegg har ført til skjult korrosjon og tillates i
dag ikke. Behandling med silikonolje har ført
til alvorlig kjemisk lungebetennelse hos bruker,
og tillates i dag ikke. Det mest virkningsfulle, men kun for anvendelse på stålflasker,
synes å være syrebehandling. Dette gjøres
imidlertid vanligvis først etter at det har oppstått noe korrosjon i flasken. Har det oppstått
korrosjon kan denne også effektivt fjernes
med et spesiallaget sandblåsingsapparat. Et
slikt apparat (tromling) brukes blant annet
i Forsvaret.
5.5.2 trykkprøving og
merking av trykkluftflasker

Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern
kan bli utsatt for forskjellige typer skader. Den
vanligste skaden er innvendig korrosjon på

grunn av fuktighet i fyllingsluften. I verste
fall kan saltvann komme inn i en dykkeflaske.
Flaskene har normalt et fyllingstrykk på 200
eller 300 bar. Dersom en flaske sprenges, vil
dette kunne føre til alvorlige ulykker. Faren
for sprengning er størst under fylling.
Formålet med forskrifter fra Arbeidstilsynet
er å hindre ulykker ved å kreve at trykkluftflaskene skal gjennomgå periodisk kontroll i
samsvar med entydige normer og ved å stille
sikkerhetsmessige krav til fyllingsanlegget
og kvalifikasjonskrav til de personer som
skal kontrollere og fylle flaskene. Disse forskriftene inneholder blant annet bestemmelser
om kontroll og prøving av trykkluftflasker.
Fyllingsanleggets kompressor skal for øvrig
tilfredsstille kravene i Arbeidstilsynets forskrifter om trykkluftanlegg. For nye stålflasker legger Arbeidstilsynet til grunn at de
bør være konstruert og produsert i samsvar
med internasjonal standard: ISO 4705 (1983)
– Refillable seamless steel gas cylinders.
For trykkluftanleggets lagerflasker legger
Arbeidstilsynet til grunn at de bør kontrolleres
og vanntrykkprøves minst hvert femte år.
Flasker og flaskeventiler skal kontrolleres
og flaskene vanntrykkprøves minst hvert
andre år for flasker til bruk under vann,
inklusive vestflasker. Den første kontroll og
vanntrykksprøve kan imidlertid tas tre år etter
fabrikasjonsmerking, minst hvert femte år for
øvrige trykkluftflasker. Kontroll og prøving
av flasker skal utføres etter normer som er
godtatt av Direktoratet for arbeidstilsynet
(DAT). Kontroll av flasker og annet utstyr
skal utføres av virksomhet som er godkjent
som kontrollør av Direktoratet for arbeidstilsynet, og av sakkyndig person. I Forsvaret
er det FLO/Sjø som er ansvarlig for kontroll
og prøving av dykkerutstyr.
Virksomhet, som er godkjent som kontrollør,
skal ha kontrollstempel med eget kontrollnummer. Direktoratet for arbeidstilsynet
tildeler og fører fortegnelse over kontroll-

nummerne. Kontrollstemplet skal ha denne
utforming (Figur 5.10):
D = Dykkeflasker
Å = Åndedrettsvernflasker
15 = Kontrollørens kontrollnummer

Merking og registrering

Flasker skal være merket av produsenten med
måned og år for vanntrykkprøve. Flasker som
godkjennes for videre bruk skal slagstemples
med måned og år når kontrollen er foretatt
og med kontrollstempel. Kontrollstempelet
skal slås inn like bak måned og år. Merkingen
slås inn i flaskens skulder fortrinnsvis bak
tidligere kontrolldata. I Forsvaret er det også
vanlig at FLO/Sjø setter på en klistrelapp med
måned og år for neste kontroll. Flasker som
ikke godkjennes for videre bruk, skal slagstemples med X over kontrollørens stempel,
fyllingstrykk, prøvetrykk og fyllingsgass. Er
merking av flasken utilrådelig eller umulig.
for eksempel ved svært små flasker eller
komposittflasker, skal den sakkyndige utstede
kontrollbevis som oppbevares av bruker.
Kontrollbeviset skal inneholde:
< Brukers navn
< Produsent
< Serienummer
< Kontrolldata (mnd., år, kontrollnummer)
< Sakkyndiges underskrift
5.5.3 innvendig korrosjon
i pressluftflasker

I det følgende omtales flasker produsert
i stål, da dette er mest benyttet i Forsvaret.
Dette må imidlertid ikke forstås dithen at
aluminiumsflasker ikke korroderer, for det
gjør de. Korrosjonsfaren er omtrent lik for stål
og aluminiumsflasker. Enkelt sagt kan man si
at forskjellen ligger i at det dannes jernoksidforbindelser i stålflasker og aluminiumsoksidforbindelser i aluminiumsflasker. Imidlertid
synes aluminium å være mer utsatt for rask og
alvorlig groptæring, samt galvanisk spenning
mellom flaskekran og flaskegods.
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Figur 5.10 Data på flaskehalsen til en dykkeflaske

Kort om betingelsene for korrosjon

Innvendig korrosjon i pressluftflasker kan bare
skje hvis vann i flytende form er tilstede. Det
er imidlertid tilstrekkelig med en fuktighetsfilm på flaskeveggen, noe som dannes allerede
ved ca. 70% rel. fuktighet. Ved siden av vann
er tilstedeværelsen av oksygen en betingelse
for rustdannelse. Vann og oksygen starter
en elektrolytisk korrosjon som utvikler seg
raskt grunnet høyt O2-partialtrykk, og kan
forårsake:
< Flatekorrosjon og til slutt sprengning av
flasken på grunn av materialtap
< Hulldannelse og lekkasjer
< Løse partikler som korrosjonsprodukter
inne i flasken
< Forbruk av luftens oksygen som følge av
korrosjonsprosessen. Det siste kan bety at
flasker med høyt vanninnhold og lagret i
lengre tid, kan inneholde luft med lavere
oksygeninnhold.
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Rusten dannes i form av jernoksidhydrat og
75% av oksygenet tas fra luften og 25% fra
vannet, som spaltes og forbrukes. Med andre
ord er det ikke bare oksygenet i luften som
forbrukes, men også vannet. Korrosjonen vil
således stoppe opp når vannet eller oksygenet
er forbrukt.
Dykkeflasker som ruster så mye at oksygeninnholdet faller under farlige verdier må imidlertid inneholde svært mye vann. Eksempelvis
må en 10 l flaske inneholde ca. 360 ganger den
tillatte vannmengde i henhold til Arbeidstilsynets bestemmelser. Imidlertid vil hele
korrosjonsbildet forandre seg til det verre
dersom det er sjøvann på flasken, hvilket kan
være tilfellet for dykkeflasker.

5.5.4 Hvordan det oppstår høy
fuktighet i pressluftflasker

Høyt vanninnhold i kompressorluften

Luftens evne til å inneholde vanndamp er avhengig av temperatur og bare i liten grad av
trykket. Et visst volum luft inneholder en viss
maksimal mengde vanndamp. Atmosfærisk
luft som pumpes gjennom en kompressor
vil derfor hurtig bli mettet, og skille ut den
opprinnelige fuktighet i form av kondensvann.
En høytrykks-kompressor for dykkeluft har
derfor en serie med mellomkjølere, olje/
vannutskillere og tørkefilter. For å forhindre
høy fuktighet i pusteluften er regelmessige
avblåsninger og filterskift nødvendig.

Akkumulering av fuktighet

Selv om kompressorluften ligger innenfor gitte
grenseverdier for fuktighet, kan det oppstå
akkumulert fuktighet etter gjentatte fyllinger,
dersom pressluftflasken ikke tømmes helt med
jevne mellomrom (”luftes”). Slik tømming
må imidlertid skje langsomt, ellers vil det
kunne dannes kondensat. Når temperaturen
reduseres under trykkfall, vil ikke lenger luften
kunne holde på samme mengde fuktighet, og
denne vil da frigjøres som fuktighetsfilm på
flaskeveggens innside.

Vann inn i flasken via
flaskekran/armatur

Før pressluftflasken(e) fylles skal man hver
gang “lufte” kran(er) og ev. mellomstykke.
Dette for å blåse ut vann, (og støv etc.) i
flaskekran/tilkoblingsarmatur. Her slurves
det mye, spesielt på flaskesett med flere tilkoblingsmuligheter. Det står ofte igjen noen
ml vann i flaskekranen, og dette blåses inn på
flasken(e) dersom ikke overstående prosedyre
følges.

Vann på pressluftflaske
brukt til spesielt formål

Dersom man benytter en pressluftflaske
under vann, uten påkoblet reduksjonsventil
(for eksempel ved fylling av løfteballong), er
det viktig at flasken ikke tømmes helt. Tar

man i tillegg flasken ned til et større dyp etter
tømming kunne man like gjerne helt saltvann
på flasken.
5.5.5 Vedlikehold

Før bruk

< Sjekk at seletøyet er fritt for skader, uten
tvinn, og at alle spenner og ev. strammemekanismer fungerer godt.
< Sjekk at seletøyets feste til flaske/backpack
og backpackens feste til flaska er god.
< Gjennomfør tetthets- og funksjonskontroll

Etter bruk

< Skyll flaskesettet i ferskvann.
< Blås ut ev. vann i flaskekran
< Det er en fordel å la det være litt luft igjen
på flaska, slik at krana kan blåses ren
umiddelbart før fylling.
5.6

FlASkekrAner

5.6.1 konstruksjon og materiale

Flaskekranen tjener tre formål:
< Lukke for et flasketrykk på 200–300 bar.
< Fungere som tilkobling/feste for pusteventilen.
< Fungere som tilkobling for mellomstykket
når flere flasker bygges sammen.

Konstruksjon

Det skilles mellom to hovedtyper:
<“K-kran” – uten reserveluftmekanisme
(Figur 5.12, øverst).
<“J-kran” – med reserveluftmekanisme (Figur
5.12, nederst).
Videre utføres kranene med tilslutning for:
< Klo- (bøyle-, yoke-) kobling. Som igjen
har en amerikansk standard og en fransk
standard. Benyttes kun til 200 bars flasker.
< Skrukobling, gjengetype 5/8” R. Som igjen
er forskjellig for 200 og 300 bar arbeidstrykk (lengden på gjengeparti og utforming
i bunnen).
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Det finnes krankonstruksjoner som gir valgmulighet mellom tilkobling av ventil med
skru- eller klokobling. Slike kraner har en
plugg som må stå i dersom man skal benytte
en ventil med klokobling, og som må skrues ut
dersom man benytter ventil med skrukobling.
Standardkranen (Figur 5.11) er bygget opp
med en overspindel (“skrutrekker”) som er
festet i kranrattet, og som via et skrutrekkerspor i underspindelen gjenger denne opp eller
ned. I nedre posisjon tetter underspindelen
(ved hjelp av en flate av kunststoffmateriale –
som teflon, nylon eller lignende) mot et ventilsete. I overspindelens gjennomføring i kranens
toppstykke er det en tetning som forhindrer
lekkasje når kranen står åpen, med pusteventil
påkoblet.
På “K-kraner” går luften direkte fra åpning
mellom underspindel og ventilsetet til
koblingsstykket. På “J-kraner” passerer flaskeluften reserveluftmekanismen før den kommer
til koblingsstykket.

Lekkasje

Følgende tommelfingerregel gjelder for
lekkasje på standardkran:
< Lekkasje ved gjenskrudd kran har i regelen
sin årsak i ødelagt tetteflate i underspindel
eller skader på ventilsetet.
< Lekkasje ved åpen kran og tilkoblet
pusteventil har i regelen skadet pakning i
overspindel eller skadet O-ring i ventilens
koblingsstykke. (For skrukobling sitter
O-ringen i pusteventilens førstetrinn og for
klo i flaskekranen). På “J-kraner” kan det
oppstå lekkasje fra reserveluftmekanismen.
I enden av kranen, som er skrudd ned i flasken,
skal det være et såkalt stigerør. Røret har til
formål å forhindre at løspartikler og/eller vann
i flasken kommer inn i kranen.
Enkelte stigerør er noe sammenklemt i enden
eller har et grovfilter av sintermetall.
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Figur 5.11 Oppbygning av flaskekran

Materiale

Det mest benyttede materiale i ”kranhuset”
er i dag kromnikkelbelagt messing. Enkelte
fabrikanter har produsert “kranhus” i aluminium, men slike benyttes i dag i liten grad.
5.6.2 montering i flaske

Gjenger mellom kran og flaske.
Gjenger i nye høytrykksflasker vil være en av
følgende:
< M 25 × 2
< M 18 × 1,5
< DIN 477 (koniske gjenger).
For flasker med 200 bar fyllingstrykk er
M 25 × 2 vanlig.
MERK
Det gjøres spesielt oppmerksom på faren ved
å nytte flasker med 3/4” BSP-gjenger. Disse
har litt større diameter enn M 25 × 2. Det har
forekommet at kran med M 25 × 2 feilaktig er
montert i flaske med 3/4” BSP, med det resultat
at kranen har blåst ut under fylling. Det var
særlig på høytrykksflasker av eldre årgang det
ble benyttet 3/4” BSP-gjenger.
Kranen skrus ned i flaskehalsen med enten:
< Koniske gjenger hvor det benyttes teflonteip eller tinnfolie på gjengene som tettemateriale. Koniske gjenger anbefales ikke

flater tetter mot pakningene. “Kulekraner” er
mye brukt på høytrykksrør for eksempel i
kammersystemer, men i liten grad som flaskekran.
“Kulekraner” trenger kun 90“ dreining for å
få full åpning, hvilket kan være både en fordel og en ulempe. Derimot er det lett å se på
avstand om en slik kran er åpen eller lukket.
I lukket posisjon står kranhendelen på tvers
av røret. Benyttet i sammenheng med rør
eller på et panel må det anses som en fordel
at kulekranen har liten fysisk størrelse. En
ulempe med “kulekraner” er at ved lekkasje
kan denne ikke midlertidig tettes ved å bruke
noe mere makt på kranrattet (slik tilfellet i
regelen er for sete- eller nålelukking).

Figur 5.12 Øverst: K-kran (uten reserve)
Nederst: J-kran (med reserve)

brukt på aluminiumsflasker, da dette ved
for stort tildragningsmoment kan medføre
sprekkdannelser i flaskehalsen.
< Sylindriske gjenger hvor det benyttes
O-ringstetning mot flaskehalsens topp.
Det er svært viktig at O-ringen er helt tett.
Lekkasje medfører foruten tap av luft også
stor fare for inntrenging av vann. Vann
vil kunne skape galvanisk spenning med
tæring av flaskegodset som resultat.
NB: Montering av kraner skal kun gjøres av
fagpersonell, det vil si FLO/Sjø.
Det finnes på dagens marked også flaskekraner
med såkalt “kuleprinsipp”. Det vil si kranen
åpnes/lukkes ved å vri en stålkule med et
gjennomgående hull. Kula sklir i en pakning
på hver side og kranen lukker når kulas hele

Tidligere ble det også produsert “plate- eller
membranventiler”. Prinsippet i slike kraner er
at luften strømmer gjennom en perforert flate
av kunststoff, og over denne ligger en eller flere
plater/metallmembraner som lar lufta passere
når kranen står i åpen stilling. Når kranratt
med spindel gjenges ned, presses platene/
membranene mot kunststofflaten og tetter
hullene. På slike kraner vil i regelen kranrattet
kunne gjenges opp og ned uten noen særlig
merkbar motstand før spindelen trykker mot
platene/membranene og lufttrykket under
disse.
5.6.3 Vedlikehold

Før bruk

< Sjekk at kranen er lett å operere og tetter
godt uten bruk av makt (olje, grease
eller ordinære petroleumsprodukter må
aldri benyttes som smøremiddel da dette
medfører eksplosjonsfare i kombinasjon
med høyt pO2).
< Blås ut litt luft slik at tilkoblingsstykket for
pusteventilen er fritt for vann og fremmedlegemer.

Etter bruk

< Blås ut ev. vann i flaskekranen.
< Skyll kranen (flaskesettet) i ferskvann.
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< Påse at flasken ikke er helt tom, og at
kranen er helt tett, før den ev. tas ut av
bruk for noe tid.
5.7 pUSteVentiler
Pusteventilen (Figur 5.13) har til oppgave å
automatisk forsyne dykkeren med den luftmengde det er behov for, ut fra dyp, arbeidsinnsats, kondisjon, vanntemperatur m.m.

Figur 5.13 Pusteventil komplett med helmaske

5.7.1 konstruksjon

Alle pusteventiler er i dag såkalt totrinnsventiler, det vil si at ventilen reduserer flasketrykket i to etapper før luften når dykkerens
lunger. Ved å benytte to ventiltrinn reduseres
faren for at ventilen fryser om vinteren, og
den blir enklere å justere. I praksis betyr det
siste mindre pustemotstand for dykkeren.
Enslangesventilen er i dag enerådende på
markedet. Førstetrinnet monteres på flaskekranen eller mellomstykket, enten ved skrukobling eller klokobling, mens andretrinnet
er lokalisert til bitemunnstykket. Dette gir
en robust konstruksjon, samt at i normal
svømmestilling vil omgivende vanntrykk på
andretrinnet og dykkerens brystkasse være
tilnærmet likt.
Toslangersventilen (Figur 5.14) produseres
ikke i dag, men for historisk interesserte omtales konstruksjonen her i korte trekk. På
toslangersventilen sitter begge trinnene (den
kan også være ett-trinns) i et ventilhus som
er påmontert flaskene. Det store dødrommet
som de lange pusteslangene representerer, gjør
at munnstykket må være utstyrt med enveisventiler. En toslangersventil vil nødvendigvis
ha større pustemotstand nettopp på grunn
av lang vei for luften fra bitemunnstykket til
ventilhuset. Det vil vanligvis også være en liten
trykkforskjell mellom dykkerens brystkasse
og ventilhuset. Det kan imidlertid også ha
sine fordeler at utåndingsluften slipper ut på
ryggen, for eksempel ved undervannsfotografering.
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Figur 5.14 Toslangersventil

Figur 5.15 Førstetrinn

5.7.2 Førstetrinn (reduksjonsventil)

I førstetrinnet (Figur 5.15) skjer en reduksjon
av flasketrykket, vanligvis fra 200 eller 300 bar
til 6–13 bar over det omkringliggende vanntrykk. Førstetrinnet har to kamre, adskilt
med en ventilmekanisme. Luften kommer
fra flaskesettet og inn i ventilens høytrykkskammer (høytrykksiden), passerer ventilen og

strømmer inn lavtrykkskammeret (lavtrykksiden). Ventilen i førstetrinnet står i kontakt
med vanntrykket via en elastisk membran
eller et stempel. Denne kontakten sørger for
at mellomtrykket forholder seg til det omgivende vanntrykk (øker mellomtrykket ved
øket dybde).
Størrelsen på det reduserte trykket bestemmes
av en fjærkraft som virker på membranen/
stempelet, sammen med det omgivende
vanntrykket. (For de fleste fabrikanters vedkommende kan fjærtrykket strammes eller
slakkes, hvilket betyr høyere eller lavere
mellomtrykk). Når det reduserte trykket
(mellomtrykket) er nådd i mellomtrykkskammeret, overvinnes fjær/vanntrykket og
ventilen mellom høyt- og lavtrykkskamrene
lukker. Det finnes to hovedtyper førstetrinn:
< standard førstetrinn
< balansert førstetrinn.
Standard motstrøms (ubalansert) førstetrinn
I et standard motstrøms ubalansert førstetrinn
(Figur 5.16) vil flasketrykket ha innvirkning på
den kraften som skal til for å åpne ventilen mot
trykket og luftstrømmen. Lufttrykket (kraft ×
flate) virker direkte på den ventilflaten som
vender mot høytrykkstrømmen. Kraften mot
ventilens høyttrykkside varierer med flasketrykket, men vil alltid være større enn kraften
som virker for å balansere kreftene fra lavtrykksiden.

I et standard motstrøms førstetrinn vil
mellomtrykket og luftleveransen være lavere,
men pustemotstanden høyere jo høyere flasketrykket er.
I et ubalansert medstrøms førstetrinn vil luftleveransen være høyere og pustemotstanden
lavere jo høyere flasketrykket er.
Fordelene med et ubalansert førstetrinn er at
det er enkelt og robust. Ulempen er at mellomtrykket og pustemotstanden vil variere under
dykket.
Balansert førstetrinn
I et balansert førstetrinn (Figur 5.17) har man
et såkalt balanseringskammer. Dette kammeret
gjør at flasketrykket ikke virker direkte inn
på ventilens tetteflate og reduksjonstrykket/
pustemotstanden forblir konstant, uansett
flasketrykk.
Etter trykkreduksjon (begge typer førstetrinn)
fortsetter luften gjennom en lavtrykkslange
(mellomtrykkslange) til andretrinnet hvor
det reduseres til det omgivende vanntrykk
og automatisk følger dykkerens pustesyklus.

Figur 5.17 Balansert førstetrinn

5.7.3 Andretrinn (doseringsventil)

Figur 5.16 Standard ubalansert førstetrinn

I andretrinnet (Figur 5.18) reduseres trykket
til omtrent tilsvarende det omgivende vanntrykk, og luften doseres automatisk i henhold
til dykkerens pustesyklus og luftbehov. En
membran (innåndingsmembranen), som
er i kontakt med det omgivende vanntrykk,
utgjør en fleksibel del av ventilhuset. Når
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Figur 5.18 Andretrinn

dykkeren puster inn skapes det et undertrykk og membranen buler inn i ventilhuset som et resultat av det høyere vanntrykket. En mekanisk forbindelse (arm)
mellom membranen og andretrinnets ventilmekanisme åpner ventilen. Når dykkeren
slutter å puste inn, vil membranen “flate ut”
og ventilmekanismen lukker. Ved utånding
stiger trykket i ventilhuset, og overtrykket
(utåndingsluften) strømmer ut av en ventil
(utåndingsventil) i ventilhuset.
Vi har to hovedtyper av andretrinn, bestemt
ut fra hvordan ventilen åpner:
< medstrøms andretrinn
< motstrøms andretrinn

Medstrøms andretrinn

Medstrømsventilen åpner med luftstrømmen
(Figur 5.19). Når innåndingsmembranen buler
innover, vil dette via en leddet overføring til
ventilen dra denne vekk fra sitt sete. Denne
løsning foretrekkes av et overveiende antall
ventilfabrikanter. Medstrømsventilen vil
fungere også som en sikkerhetsventil dersom
det oppstår svikt i førstetrinnets reduksjonsventil (det vil si stenger ikke ved oppnådd
mellomtrykk).

Motstrøms andretrinn

Når innåndingsmembranen buler innover, vil
dette presse ned en stiv overføring (stang) som
er festet til ventilen og vipper denne vekk fra
sitt sete (Figur 5.20). Motstrømsventilen vil
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Figur 5.19 Medstrøms andretrinn

Figur 5.20 Motstrøms andretrinn

ikke virke som en sikkerhetsventil ved svikt
i førstetrinnet.

Sikkerhetsventil

Hvis andretrinnet åpner motstrøms eller ved
tilt, er det nødvendig med en sikkerhetsventil
mellom trinnene i tilfelle ventilen i førstetrinnet ikke reduserer mellomtrykket korrekt.
Resultatet blir gjerne at lavtrykksslangen
mellom trinnene ryker med voldsom kraft,
dersom det ikke er montert sikkerhetsventil
(sikkerhetsventilen skal for øvrig være montert
i tilknytning til andretrinnet og ikke førstetrinnet).

Octopus (Blekksprut)

Med octopus forstår vi en pusteventil med
et ekstra andretrinn. En slik løsning har til
hensikt å kunne betjene en pardykker som har
fått luftkutt eller har gått tom for luft. Octopus
benyttes normalt ikke i Forsvaret, siden vi
bruker helmaske.

5.7.4 pusteventilens arbeidssyklus

Flaskekranen åpnes og høyttrykksluften
strømmer inn i høyttrykks kammeret,
forbi ventilmekanismen, skyver stempelet/
membranen mot fjær/vanntrykket, og ventilen
mellom høyt- og lavtrykkskammeret stenger.
Det står nå redusert lufttrykk helt fram til
andretrinnets ventilmekanisme. Dykkeren
puster inn, det skapes et undertrykk i ventilhuset som åpner åpning av ventilen i andretrinnet. Dette forårsaker igjen et trykkfall i
slangen mellom trinnene, og ventilen mellom
høyt- og lavtrykkskammeret i førstetrinnet
åpner. Dykkeren får nå all den luft han/hun
har behov for inntil et mottrykk markeres
(som følge av at innånding er avsluttet) og
får ventilen i andretrinnet til å stenge. Nå vil
trykket i slangen stige inntil også ventilen
i førstetrinnet lukker. Dykkeren puster ut
gjennom utåndingsventilen og starter opp
på ny syklus.
5.7.5 Uttak til andre
utstyrskomponenter

På førstetrinnets høytrykkside er det i regelen
ett uttak, beregnet for tilkobling av manometer
(noen fabrikater/modeller har to uttak slik
at brukeren kan velge hvilken side manometeret kommer ut på). På lavtrykksiden kan
det være fra ett–fire uttak (ut over uttaket til
pusteventilens mellomtrykkslange), beregnet
for utstyrskomponenter som betjenes med
redusert lufttrykk.
Eksempelvis:
< Kompensatorslange for tørrdrakt
< Inflatorslange (direkte innblåsning) til vest.
< Octopus
Dersom man ettermonterer slike komponenter,
må en være klar over følgende:
< Sjekk at dimensjonen for anslutningsgjengene er korrekte (enkelte gjengetyper
er til forveksling visuelt like).
< Sjekk at lavtrykksutstyr ikke monteres på
høyttrykksuttak.

Vedrørende bruk av overganger for å få rett
gjengedimensjon vises det til avsnittet om
“Koblinger og overganger”.
MERK
På enkelte fabrikater er uttaket for pusteventilens mellomtrykkslange spesielt merket.
Dette uttaket skal da benyttes til formålet.
Hvis ikke reduseres gjennomstrømningskapasiteten/luftleveransen til andretrinnet.
5.7.6 Venturivirkning

Alle moderne ventiler benytter hva vi kaller
“venturiprinsippet”. Det vil si at under innånding rettes luftstrømmen rett inn i
dykkerens munn, og det opprettholdes på den
måten et lite undertrykk i resten av ventilen.
Innåndingen går av seg selv helt til dykkeren
slutter å puste inn og markerer et mottrykk.
Dette er gjort for å spare på dykkerens krefter.
Vær oppmerksom på et en ventil med venturiprinsipp som slås mot vannflaten vil kunne
begynne å blåse. Blåsingen stoppes ved at
dykkeren puster inn i ventilen.
5.7.7 gjennomstrømningsmetning

I alle ventilkonstruksjoner finnes dyser eller
innsnevringer. Når en gitt luftmengde passerer
et slikt trangt punkt, vil lufthastigheten måtte
økes for å opprettholde mengden.
Luftens hastighet kan imidlertid ikke økes
ubegrenset, uansett drivtrykk, og vil ikke kunne
bli større enn ca. 340 m/sek. Det oppstår hva vi
kaller gjennomstrømningsmetning. I praksis
vil det bety at dersom dykkeren (dykkerne
ved octopuspusting) har et luftforbruk som
passerer førstetrinnets gjennomstrømningskapasitet (ventilen “går i metning”) vil det
ikke være mulig å tilfredsstille dykkeren(e)s
luftbehov.
Eksempel:
Vi benevner luftforbruket i liter/pr. minutt.
Under dette minuttet har vi imidlertid normalt
fullført flere pustesykluser, og det er selvfølgelig bare i innåndingsfasen luft strømmer
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fra flaskesettet til dykkeren. Innåndingsfasen
kan vi grovt beregne til 1/3 (egentlig noe
kortere) av pustesyklusen. 1/6 er vendefase
mellom innånding/utånding, 1/3 utåndingsfase og 1/6 vendefase mellom utånding/innånding. Med andre ord er de luftmengder
ventilen må klare av, kalt momentanverdier
(eller ”peak flow”), tre ganger høyere enn hva
som fremgår når man relaterer forbruket “flatt”
til ett minutt.
En dykker har på overflaten et luftforbruk
på 20 l/min. Dette utgjør i momentanverdi
60 liter. På 20 meters dyp utgjør dette 180
liter. Dersom to dykkere (med det samme
luftforbruk) puster inn på likt utgjør det 360
liter. En ser at det fort blir snakk om høye
gjennomstrømningskrav. I tillegg kommer
effekten av luftens økende tetthet ved høyere
trykk (flere luftmolekyler pr. volumenhet gjør
luften “tykkere”).
MERK
Det er prinsippet med gjennomstrømningsmetning som benyttes når en manometerslange utstyres med strupning i enden for å
sikre dykkeren mot dramatisk luftlekkasje
ved slangebrudd.
5.7.8 isdannelse (frysing)
i pusteventilen

Det er to hovedformer for isdannelse i en
pusteventil:
< Utvendig isdannelse i førstetrinnet. Dette
forårsakes av vann som fryser i førstetrinnet
og holder membran/stempel i åpen stilling.
Mellomtrykket vil stige ukontrollert og
førstetrinnet vil blåse dersom dette er medstrøms, eller sikkerhetsventilen vil blåse
dersom førstetrinnet åpner motstrøms.
Dykkeren vil i regelen være sikret luft selv
om førstetrinnet fryser, men luftforrådet
vil tappes raskt. Det er imidlertid ingen
garanti for at ventilen fryser i åpen stilling.
Membran/stempel kan også være fastiset i
lukket stilling.
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< Innvendig isdannelse i førstetrinn eller
andretrinn. Dette forårsakes av høyt fuktighetsinnhold i pusteluften, og det oppstår
innvendig isdannelse. Særlig førstetrinnet
er utsatt, da det store trykkfallet fra flasketrykket vil gi stort temperaturfall.

Terskelverdi for innvendig isdannelse

Vanninnholdet i luften kan som nevnt forårsake ising i reduksjons- eller doseringsventilen. På grunn av ekspansjonskulden
fryser kondensvann under visse forhold til
is og kan låse ett eller begge ventiltrinn i
åpen eller lukket stilling. Dette er imidlertid et ganske komplekst forhold. Frysing i
reduksjonsventiler er foruten luftfuktighet
og temperatur, avhengig av luftmengde, dysestørrelser/gjennomstrømningshastighet og
friksjon.

Noen referanseverdier fra forsøk kan allikevel
oppgis:
< Ved fuktighet i flaskeluften ca. 10 mg/Nm3
og ekstremt vanskelige forhold (nær frysepunktet, – store luftmengder) kunne det
ikke påvises frysningstendenser ved luftuttak selv fra 300 bar.
< Ved en fuktighet på 100 mg/Nm3 fikk
man frysing og blokkering av reduksjonsventilen allerede ved forholdsvis små luftmengder, fra nevnte flasketrykk under
samme vanskelige forhold.

Forholdsregler ved lav luft/
vanntemperatur

Ingen pusteventil er 100% sikker mot frysing,
og av den grunn bør følgende regler følges når
det er lav luft og/eller vanntemperatur:
< Benytt frostbeskyttelseshette til de pusteventiler som kan utstyres med sådan.
< Smør bevegelige deler i andretrinnet godt
inn med silikonfett.
Hold
pusteventilen og flaskene så varmt
<
lagret som mulig før dykket begynner.
Ha
en termos med varmt vann for hånden,
<
før dykket begynner, for å kunne tine opp
pusteventilen hvis den fryser.

< Dersom ventilen fryser i overflatestilling,
så steng flaskekran(er) og avbryt dykket.
Sørg
for at kompressoren du benytter til<
fredsstiller kravene til grenseverdier for
fuktighet.

Grenseverdier for luftfuktighet
på dykkeflasker, fastsatt av
Direktoratet for arbeidstilsynet er:

•
•

200 bar–50 mg/m3
300 bar–30 mg/m3.

Disse grenseverdiene tilsvarer ca en dråpe vann
og er vanskelige å innfri. Likevel synes det som
om tillatte verdier for fuktighet er i høyeste
laget, dersom forholdene er vanskelige. For
enkelte apparater brukt for flyging forlanges
tørrhetsgrader helt ned til 5 mg/m3.
5.7.9 Vedlikehold

Før bruk

< Sjekk at bitemunnstykket/masken er fritt
for sprekkdannelser/rifter.
< Sjekk at skruer og koblinger sitter som de
skal
< Sjekk at luftinntaket m/grovfilter er fritt
for vann og fremmedlegemer.
< Sjekk O-ringen på førstetrinnet dersom
ventilen har skrukobling, og på kran/tilkoblingsstykke dersom klokobling.
Sjekk
at alle skruforbindelser sitter godt
<
og at ev. svivelmekanismer fungerer lett.
Åpne
for flasketrykket, prøvepust ventilen/
<
masken, og sjekk for lekkasjer.

Etter bruk

< Skyll ventilen i ferskvann. La det strømme
rikelig med vann gjennom andretrinnet,
men påse at det ikke trenger vann inn i
førstetrinnets luftinntak.
Oppbevar
ventilen slik at gummidetaljer
<
ikke skades og den holdes fri for fremmedlegemer.
< Hele ventilen skal overhales en gang i året
av fagmyndighet (FLO/Sjø).

5.8 mAnometere
Manometere viser til enhver tid lufttrykket
på flaskesettet. Manometeret er utstyrt med
en 60–90 cm høytrykksslange som med en
standardkobling er festet til reduksjonsventilen. Manometeret måler trykket i bar.
5.8.1 konstruksjon og virkemåte

Det kan skilles mellom to hovedtyper:
< Elektroniske manometere med digital
visning.
< Mekaniske manometere med analog
visning.
5.8.2 elektroniske manometere

Dagens elektroniske manometere har meget
stor nøyaktighet, men er foreløpig lite utbredt
som innholdsmanometere for dykkeflasker.
En må imidlertid forvente en viss utvikling
i bruk av elektronikk også på dette området,
og da sannsynligvis i kombinasjon med annen
aktuell instrumentering.
5.8.3 mekaniske manometere

De mekaniske manometerene kan deles i to
hovedtyper:
< Membranmanometere
< Bourdonrørsmanometere
Begge typer mekaniske manometere bør være
væskefylte når de benyttes til dykking, og de
deler som eksponeres for vann må være laget
av et materiale som tåler dette. Det omsettes
også en rekke gassfylte manometere. Det er
da viktig å kontrollere at manometerhuset er
utstyrt med en sikkerhetsventil (ofte kun en
gummipropp) som kan evakuere overtrykk
dersom det oppstår lekkasje.
I membranmanometeret påvirker trykket en
fleksibelt membran som via en “tannhjulsmekanisme” beveger en viser over en sirkelformet skala. Membranmanometere er lite
benyttet som innholdsmanometere for dykkeflasker.
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Bourdonrørsmanometer

Bourdonrørsmanometeret er det overlegent
mest benyttede som innholdsmanometer for
dykkeflasker. Konstruksjonen utgjøres av
et spiralformet rør lukket i den ene enden,
plassert i et monterings/beskyttelseshus. Lufttrykket påvirker spiralen ved at denne, ved
stigende trykk forsøker å rette seg ut. Spiralens
bevegelse overføres via ledd/tannhjul til en
viser som beveger seg over en sirkelformet
skala. For pressluftflasker med 200 bar
arbeidstrykk benyttes manometer med skala
0–300 bar. For pressluftflasker med 300 bar
arbeidstrykk benyttes manometer med skala
0–450 bar.

Nøyaktighet

De mekaniske bourdonrørsmanometere som
i dag råder dykkemarkedet, har nøyaktighetsklasse (DIN) 1,6 eller 2,5. Det vil si tillatt
feilmargin 1,6 og 2,5% av full skala. For et
manometer med skala 300 bar på et 2 × 6 liters
flaskesett, vil dette kunne gi en feilmargin
innpå 100 Nl* luft, hvilket jo kan være vesentlig
når man beveger seg på reserveluftnivå. (Det
bemerkes at verken retningslinjene eller
Dykkerutstyr-importørenes forening har satt
noe krav til nøyaktighetsklasse).
5.8.4 konsoll

Manometeret plassert i konsoll, sammen med
andre instrumenter (for eksempel dybdemåler/computer og kompass), er i dag svært
utbredt blant sportsdykkere. Det er i denne
sammenhengen manometeret m/slange som
danner feste for konsollet.
5.8.5 Vedlikehold

Før bruk

< Sjekk manometeret m/slange for skader.
< Skru opp flaskekranen, sjekk at manometernålen går sakte opp (strupningen
i manometerslangen skal sørge for det).
Hold ikke manometret rett foran ansiktet
da lekkasje kan medføre sprengning av
glasset.
* Nl = normalliter
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< Lytt etter ev. lekkasje (mange manometere
har en svivel mellom slange og manometerhus. Denne svivelen utgjør et svakt punkt
med tanke på lekkasje).

Etter bruk

< Skyll manometeret i ferskvann (samtidig
med pusteventilen).
Dersom
manometeret har svivel, skal
<
dennes O-ringer sjekkes og smøres med
jevne mellomrom (FLO/Sjø-oppgave).
< Manometeret er et instrument og skal
behandles deretter. Utsett det ikke for slag
og andre unødvendige påkjenninger.
5.9

oppStigningSVeSt

5.9.1 konstruksjon og virkemåte

Oppstigningsvesten har i hovedsak to
funksjoner:
< Bringe dykkeren raskt til overflaten i en
nødsituasjon
< Holde dykkeren flytende i overflaten med
hodet over vannet
I tillegg kan også vesten brukes som oppdriftkompensasjon, særlig ved bruk av våtdrakt.
Det finnes flere typer oppstigningsvester, og
man kan dele dem inn i tre hovedtyper:
< Frontvest
< Jakkevest
< Vingvest
For alle typer gjelder at de er laget både i énbelg- og to-belg- variant. Én-belg-vestene har
den fordel at de lett lar seg visuelt inspisere
for skader og lekkasje, samt at rutinemessig
vedlikehold er enkelt.
To-belgvestene har en innerbelg av relativt
tynt og mykt materiale, og en ytterbelg av grov
tekstil/nylonmateriale. Innerbelgen utgjør den
lufttette delen, mens ytterbelgen skal ta av
for mekaniske påkjenninger. Videre tjener
ytterbelgen som feste for stropper, spenner

og vestflaske m.m. (for eksempel en eller flere
lommer).
To-belg-vestene er tungvinne å inspisere, da
dette krever demontering. Videre må det
betraktes som en ulempe at alle gjennomføringer må passere to lag, som i tillegg er
av ulikt materiale. Disse vestene er sårbare
overfor fremmedlegemer som kan legge seg
mellom belgene (Obs. saltkrystaller – som
kan være svært skarpe). En fordel ved tobelg-vesten er at de to belgene kan erstattes
uavhengig av hverandre ved ikke-reparerbar
skade på en av dem. Én-belg-vestene var lenge
enerådende på markedet for så å bli avløst av
to-belgvester.

Figur 5.21 Frontvest

I den senere tid har man imidlertid gått tilbake
til en-belg-konstruksjon med bakgrunn i de
svakheter som er nevnt ovenfor.
5.9.2 Frontvest

Forsvaret brukte tidligere (frem til 1999) frontvest (Figur 5.21) av typen ”Fenzy”. Frontvesten
festes til dykkeren med en livrem og en skrittrem. Vesten har også tilkopling til vestflaske
(Figur 5.22) som ved utløsning øyeblikkelig
fyller vesten med luft og bringer dykkeren til
overflaten.

Figur 5.22 Vestflaske

For at ikke vesten skal ødelegges når den fylles,
er det også påmontert en overtrykksventil på
baksiden av vesten, samt en ”dumpingventil”
for å slippe ut luft av vesten ved behov. Denne
kan også brukes til å blåse luft inn i vesten med
munnen. En dreneringsplugg for tømming av
vann og skylling, er montert nede på vesten
foran.
5.9.3 jakkevest

Jakkevesten (Figur 5.23) skiller seg fra frontvesten ved at den også fungerer som seletøy
for flaskesettet. Jakkevest og flaskesett kan
derfor tas på som en vanlig jakke. I tillegg
kan denne vesten utstyres med integrert bly
som erstatning for blybeltet. Oppdriftsbelgene
ligger foran eller på sidene. Dette blyet kan

Figur 5.23 Jakkevest
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frigjøres ved et enkelt håndgrep. De fleste
jakkevester har også D-ringer for å feste liner,
verktøy og lignende
5.9.4 Vingvest

Vingvesten (Figur 5.24) skiller seg fra jakkevesten ved at oppdriftsbelgene er plassert bak
på ryggen eller på sidene. Ulempen med dette
er at dykkeren kan vendes med hodet ned i
overflateposisjon. Dette kan være et problem
hvis dykkeren er bevisstløs og bruker halvmaske. I Forsvaret brukes imidlertid helmaske som standard. I tillegg har dykkeren
signalline og solid overflateberedskap. Dette
gir dykkeren nødvendig sikkerhet dersom
uhellet skulle være ute.
Fordelene ved at oppdriftsbelgene er plassert
bak på ryggen er at dykkeren får en fin flytestilling i sjøen, samt at dykkeren har hele
fronten fri til å utføre undervannsarbeid. I
tillegg egner vesten seg bra til en eventuell
nødoppstigning.
Vingvesten egner seg spesielt godt til bruk av
tungt pusteutstyr, eksempelvis flaskesettene
som brukes i Forsvaret. Vesten har en egen
inflatormekanisme som gjør det mulig for
dykkeren å fylle luft i vesten direkte fra flaskesettet. Fordelen med dette er at dykkeren har
en ekstra mulighet ved en ev. fri oppstigning.
I tillegg kan inflatoren brukes til finjustering
av oppdriften som et alternativ til drakten.

Figur 5.24 Vingvest
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Noen vester består av to separate belger med
separate luftforsyningsenheter. De største
ving vestene er beregnet for spesielt tungt
utstyr, og brukes primært som oppdriftskontroll av tekniske dykkere. Slike vester egner
seg dårlig som oppstigningsvest.
5.9.5 Vedlikehold

Før bruk

< Sjekk vesten for skader, inklusive. alle
koblinger, slangeforbindelser og blindplugger, samt dumping- og inflatormekanisme.
< Sjekk spenner og stropper, samt deres innfesting.
< Fyll ev. vestflasken, monter den på vesten
og sjekk at dette er korrekt utført.
< Sjekk at kranen på vestflasken er lett å åpne,
slipp litt luft inn i vesten. (Samtidig sjekkes
tetthet i kobling mellom vest og vestflaske)
< Blås opp vesten med munnen eller med
inflatormekanismen. Når vesten er helt fylt,
sjekkes remmenes tilpasning.
< Sjekk at overtrykksventilen virker ved å
ta et krysstak rundt vesten og klem til. Ev.
gi litt ekstra luft med inflatoren (luft fra
vestflasken skal ikke brukes).
< Tøm vesten.
< Sjekk at inflatorslange m.m. er korrekt
festet til vesten.

Etter bruk

< Beskytt vesten mot kontakt med olje,
bensin og andre kjemikalier (bunnvannet
i lettbåten er ofte “utstyrsfiendtlig”).
< Tøm vesten for ev. vann. (Obs. bruk ikke
pressluft til å blåse ut vann gjennom overtrykks- eller dumpingventil da dette kan
skade vesten).
< Skyll vesten med ferskvann, både utvendig
og innvendig.
< Blås opp vesten og la den stå litt, for så å
tømme ut resterende vann fra skyllingen.
< Blås opp vesten igjen, nå med tørr luft fra
vestflaske eller inflator, koble fra vestflaske
og sjekk at enveisventilen i vestens koblingsmekanisme er tett.

< La vesten tørke mens den er oppblåst, men
utsett den ikke for sollys eller sterk varme.
Oppbevar
vesten på en slik måte at
<
materialet ikke tar skade.
5.10 dyBde- og
BUnntidSmålere
5.10.1 konstruksjon og virkemåte

Dybdemåleren bør angi dybden i meter. Skala
og viser eller digatalt display bør være slik
utført at avlesning også kan skje ved dårlige
lysforhold. Dybdemåleren skal ikke vise mer
feil enn +/-1 meter i området 0–20 meter og
forøvrig ikke mer feil enn +/-5% av reell dybde.
Det kan skilles mellom tre hovedtyper (Figur
5.25):
< Vannsøylemåler.
< Mekanisk måler.
< Elektronisk måler.
5.10.2 Vannsøylemåler

Vannsøylemåleren fungerer i henhold til lov
om forholdet mellom trykk og volum (Boyle/
Mariottes lov). Vann trenger inn i et luftfylt
gjennomsiktig rør som er lukket i den ene
enden. Jo større dyp (trykk) jo lenger inn i
røret vil vannet trenge (luftmengden i røret
kompremeres). Ved siden av røret er det lagt
inn en skala med (i Norge) meteranvisning.
Vannsøylemåleren har i regelen ingen fysisk
bevegelig viser. Avlesningen skjer ved skille
mellom luft og vann i røret. Fordelene med
vannsøylemåleren er at den er billig og helt
nøyaktig (under forutsetning av at skalaen
er nøyaktig). Ulempen er at den kan være
vanskelig å avlese, særlig i mørke, samt at
skalaens meterangivelser kommer stadig
tettere ved økende dyp.

fleksibel vegg (membran) i huset. Membranen
kan enten ha direkte kontakt (via mekanisk
overføring) til en viser, eller huset inneholder
et lukket bourdonrør med en gass tilsvarende
overflatetrykket. I sistnevnte konstruksjon
forplanter trykket seg gjennom huset og
skaper en trykkdifferanse mellom oljen eller
gassen i ventilhuset og gassen i bourdonrøret.
Trykket i røret vil være lavere enn det omgivende (i huset) og bourdonrøret trekker seg
sammen (omvendt av manometerfunksjonen
når vi måler flasketrykket). Bourdonrørets
bevegelser overføres via ledd/tannhjul til en
viser som beveger seg over en sirkelformet
skala. Tidligere ble det også laget dybdemålere med åpent bourdonrør, hvor vannet
gikk direkte inn i røret og kompremerte luften
proporsjonalt med stigende trykk (dybde).
Slike målere var imidlertid særlig utsatt for
saltavleiringer i bourdonrøret.
5.10.4 elektronisk måler

I den elektroniske dybdemåleren formidler en
elektronisk trykkføler variasjoner i det omgivende vanntrykk til en skjerm. (I regelen
med digital angivelse). De elektroniske dybdemålerne har meget stor nøyaktighet og vil
trolig innen kort tid være enerådende på
markedet. Dybdeangivelse vil da bare være
en av mange funksjoner og fremstå i kombinasjon med andre aktuelle data (ref. dagens
dykkecomputere).

5.10.3 mekanisk måler

Den mekaniske måleren er i prinsippet et
manometer og kan virke enten etter membranprinsippet eller bourdonrørsprinsippet. Et oljeeller gassfylt hus med overflatetrykk (1 bar)
påvirkes av det omgivende vanntrykk via en

Figur 5.25 Tre ulike typer dybdemålere:
de to til venstre er bourdonrør, mens
den til høyre er elektronisk.
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5.10.5 dykkerur

Dykkerur kan, som armbåndsur for øvrig,
deles i to hovedtyper (Figur 5.26):
< Mekaniske ur med analog visning.
< Elekroniske ur med digital og/eller analog
visning.
Det er selvfølgelig viktig at uret er 100% vanntett samt at det går riktig ved store temperaturforskjeller. Glasset bør fortrinnsvis være av
mineralglass. Dette materialet er meget robust
og særdeles motstandsdyktig mot riper. Innstillingsskiven (for angivelse av tid) må ikke
kunne beveges utilsiktet.

< Trykkføler
< Regneverk
< Regnegrunnlag og hvordan dette benyttes
< Display (hvordan dataene presenteres)

Trykkføler (sensor)

Dagens elektroniske trykkfølere har god
nøyaktighet og vil trolig bare bli bedre. En
skal være oppmerksom på at selve sensoren er
mekanisk (vanligvis av belgkonstruksjon), og
beheftet med de samme feil og unøyaktigheter
som tilsvarende mekaniske instrumenter.
Dette til tross for at utlesningen ofte er med
flere desimalers nøyaktighet.

Regnegrunnlag og hvordan
dette benyttes

Figur 5.26 To ulike modeller dykkerur

5.10.6 Bunntidstakere

Bunntidstakeren fungerer som en stoppeklokke og starter når trykket er høyere enn
ca. 1 bar (hvor mye høyere varierer i noen
grad). De fleste bunntidstakere viser således
kun den tiden dykkeren har vært under trykk
og ikke for eksempel overflateintervall ved
gjentatt dykk. Ren bunntidstakerfunksjon
er i dag heller sjeldent da elektronikk tar
beskjeden plass og tidsangivelse for trykkperioden er bare en av mange data. (Ref.
dykkecomputeren).
5.10.7 dykkecomputere

Funksjon

Den elektroniske dykkecomputerens (Figur
5.27) funksjon bygger i utgangspunktet på
følgende fire hovedkomponenter:
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De første dykkecomputere baserte seg på
vanlige dykketabeller, som ble presentert i
”elektronisk” form. Etter hvert er imidlertid
algoritmene blitt meget avanserte, slik at i dag
er moderne dykkecomputertabeller langt overlegne med hensyn til beregning av nitrogenmetning i en standard person. Imidlertid
skiller bruken av tabeller og computere seg
fra hverandre på et vesentlig sett: Tabeller
benyttes som regel i planleggingsfasen, og
gir en grov ”ikke-over”- (”no deco”-) verdi
for dybde/tid, gjerne basert på største dybde
under dykket. Dette gir gode marginer mot
trykkfallssyke, men relativt usmidige dykkeprofiler. Dykkecomputeren på sin side, tillater en kontinuerlig oppfølging av nitrogenmetningen under hele dykket. Dette gir en
mye smidigere dykkeprofil, med mulighet for
lengre dykketid, i det man kan kompensere
med lengre opphold på grunnere dyp. Samtidig kommer man nærmere ”ikke-over”grensene. Dykkecomputeren gir altså en
større mulighet til å velge dykkeprofilen etter
forholdene slik man møter dem, noe som er
svært gunstig for sportsdykkere. De fleste
computere kommer heldig (les: sikkert) ut
hva angår enkeltdykk med “firkantet” profil.
Imidlertid har dykkecomputeren samme begrensninger som dykketabellen, noe brukeren
selv må kompensere for.

Figur 5.27 Dykkecomputer

Skjerm

Elektronikk tar fysisk sett liten plass og man
kan bygge inn et vell av informasjoner i et
lite håndledds- eller konsollinstrument. Det
blir således i stor grad snakk om: Hvilke data
trenger en dykker og hvor lett er det å avlese
disse data? En mengde “fint-å-ha-data” kan
fort virke mer forvirrende enn informerende.
Det er videre viktig at de ulike data ikke presenteres slik at man kan ta feil (for eksempel
av tid og dybde).
5.10.8 Vedlikehold

Etter bruk

< Skyll dybdemåleren i ferskvann.
< Oppbevar dybdemåleren slik at den ikke
blir utsatt for slag eller andre uheldige
påkjenninger (husk den er et instrument
og skal behandles deretter).

Figur 5.28 Undervannskompass

Med alle instrumentene påmontert skal brettet
være svakt positivt i vann. Brettet har en flate
på 650 cm2, som gjør at det kan brukes som
et enkelt dybderor. Navigasjonsbrettet holdes
vannrett med lett bøyde armer.
Navigasjonsbrettet skal ha en sikringsline
som festes til pusteapparatet. Sikringslinen
bør være ca en meter. For lettere å kunne innstille kompasset med hansker, bør antiskli,
eller annet stoff med god friksjon, limes på
kompassets innstillingsring.
5.11.2 Vedlikehold

Dybdemålerens nøyaktighet bør sjekkes med
jevne mellomrom.

Etter bruk

5.11 UnderVAnnSkompASS

5.12 UnderVAnnSlykter

5.11.1 konstruksjon og virkemåte

Undervannskompass er en nødvendighet for
å kunne navigere under vann. Har dykkeren
behov for å kunne orientere seg ved dårlig
sikt i vannet, eller ved distansesvømming, er
kompasset et godt hjelpemiddel. Forsvarets
kompasser er forholdsvis store og montert på
en plate, for å kunne holde en stødig kurs over
lengre distanser. Navigasjonsbrettet er laget i
10 mm kryssfiner, med utfresing for håndtak
og festing av klokke, dybdemåler, kompass og
line (Figur 5.28).

Skyll kompasset i ferskvann.

5.12.1 konstruksjon og virkemåte

En dykkelykt (Figur 5.29) er nødvendig når
man skal jobbe under vann i mørke. Lykt kan
også være nødvendig ved dykking i dagslys
fordi dagslyset avtar få meter under overflaten.
Bruk av lys vil også medføre at en enklere kan
oppfatte farger.
Lyktens hus skal være laget av et robust, slagfast
og sjøvannsbestandig materiale. Glasset foran
lyskilden skal være beskyttet slik at dette ikke
lett skades/knuses. Lykten bør være utstyrt
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5.12.2 Vedlikehold

Etter bruk

< Skyll lykten i ferskvann.
< Ta ut ev. batterier
< O-ringer smøres inn med silikon
NB: Lykten skal ikke lagres med batterier i, da
dette kan forårsake lekkasje av batterisyre eller
ansamling av gass. Dette vil ødelegge lykten.
5.13 dykkekniV
Figur 5.29 Undervannslykter

5.13.1 konstruksjon og virkemåte

Dykkekniven (Figur 5.31) er et redskap
for sikkerhet og arbeid. Flere typer kniver
benyttes i Forsvaret og er standard utstyr for
alle dykkere. Dykkere som har behov for det,
er utstyrt med umagnetisk dykkekniv. En slik
kniv er laget for bruk nær miner.
Dykkekniven bør ha et rustfritt knivblad og
et håndtak i plastikk eller gummi. Kniven kan
ha enkelt eller dobbelt blad selv om dobbelt
blad er å foretrekke. Normalt er den ene eggen
en knivegg, mens den andre er sagtakket.
Alle dykkekniver skal holdes skarpe og være
innsatt med silikonfett eller lignende. Kniven
bæres i en egnet slire, som bæres på innsiden
av leggen. Kniven skal være sikret i sliren, men
den må være enkel å få ut.
5.13.2 Vedlikehold

Figur 5.30 Helmaske med påmonterte lys

med en stropp til å feste rundt håndleddet.
Stroppen må være slik at den ikke kan løsne
utilsiktet, men likevel være lett å få av.
Ved arbeidsdykking bør det benyttes helmaske med påmonterte lys (Figur 5.30), gjerne
med strømforsyning fra overflaten. På den
måten vil man ikke være avhengig av batterikapasiteten til lykten, samt at lysstyrken vil
være av svært god kvalitet.
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Før bruk

< Sjekk at kniven er skarpslipt. De fleste nye
kniver må slipes før de kan tas i bruk.
< Sjekk at slire med festestropper og spenner
er fri for sprekker og andre skader.
< Sjekk knivens festeanordning til sliret.

Etter bruk

< Skyll kniven i ferskvann.
< Smør kniven inn med silikon eller syrefri
vaselin.
< Kniven skal slipes med jevne mellomrom.

Amerikansk standard
Går vanligvis i kombinasjon med fransk
standard, men vær obs.

Skrukobling

Skrukobling har alltid gjengedimensjon 5/8” R,
men det er forskjell på gjengepartiets lengde
for 200 og 300 bar arbeidstrykk.

Figur 5.31 Dykkekniv og slire

5.14 koBlinger og
oVergAnger
5.14.1 kobling mellom
ventil og flaskesett

Vi har i utgangspunktet to hovedtyper koblinger (Figur 5.32):
< KLOKOBLING (også kalt yoke-, bøyle-,
internasjonal kobling)
< SKRUKOBLING 5/8” R

Klokobling (”Yoke”)

Denne koblingen kan igjen deles i to
standarder:
< Fransk standard, som har diameter 18,5
mm.
< Amerikansk standard, som har diameter
17,8 mm. (fransk standard ser ut til å være
på vei ut).
Fransk og amerikansk standard har ulike
O-ringer.
Fransk standard
Det kan by på problemer å oppnå fullgod
tetning hvis ventil med fransk standard
benyttes på kran/mellomstykke med amerikansk standard. I ekstreme tilfeller har dette
ført til utblåsning av O-ringen under dykket.
Fabrikanten (amerikansk) kan videre ha tilvirket kran/mellomstykke med slik presisjon
at tettekraven på en fransk ventil ikke når inn
til O-ringen.

Skrukobling, 200 bar
En ventil beregnet på 200 bar lar seg ikke benytte på kran/mellomstykke laget for 300 bar.
Ventilen har kortere gjengeparti (enn 300 bar)
hvilket vil resultere i manglende tetning.
Skrukobling, 300 bar
Ventilen kan benyttes på kran/mellomstykke
beregnet på 200 bar. En “sperre” fra fabrikantenes side er ikke nødvendig, da bruk på
200 bar ikke medfører noen risiko.
Overganger (adaptere)
Løs overgang fra skru (på ventil) til yoke kan
benyttes uten risiko, da alle flaskesett med
yoke kran/mellomstykke har et arbeidstrykk
som ikke overstiger 200 bar.
Løs overgang fra yoke (på ventil) til skru
kan (men vanligvis ikke) gi tetning slik at en
pusteventil beregnet for 200 bar kan tilkobles
et 300 bar apparat. En slik kombinasjon kan
være farlig.
5.14.2 kobling mellom
flaske og kompressor

Sikkerhetssperrer

Fra fabrikantens side er en kompressor med
fylletrykk 300 bar utstyrt med en vender
for fylling av 200 bar. Den enkelte “krets” er
utstyrt med ditto overtrykksventil. Koblingsstykket for 300 bar-kretsen skal være utstyrt
med et tykkere “bunnstykke” samt en “tapp”
som umuliggjør tilkobling til 200 bar kran/
mellomstykke. Kran/mellomstykke beregnet
for 300 bar har utfresing tilsvarende “tapp”.
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Figur 5.32 Eksempel på yoke-kobling (t.v.) og skrukobling (t.h.)

Overgang (adapter)

Løs overgang fra 300 bar skru til yoke skal ikke
kunne benyttes. Det tykkere “bunnstykket” (på
skrukoblingen) skal medvirke til at gjengene
på fyllestykket fra 300 bar-kretsen ikke entrer.

Det finnes imidlertid “piratadaptere” som
muliggjør slik miksing, hvilket er direkte farlig.
5.14.3 overganger for høytog lavtrykksslanger

Da det ikke finnes noen standard (bare
anbefalinger) for gjengedimensjoner på førstetrinnets mange uttak, er diverse overganger i
hyppig bruk. I den sammenhengen er følgende
viktig å merke seg:
Sjekk nøye opp at overgangens innvendige
og utvendige gjenger er korrekte for de
komponenter som skal monteres sammen.
(Mange gjengedimensjoner ser like ut).
Sjekk at overgangen ikke representerer noen
struping i lufttilførselen (ref. gjennomstrømningsmetning). Lysåpningen i overgangen skal
ikke være mindre enn det som er på (original)
slangens koblingsstykke.
Sjekk at overgangen er dimensjonert for det
trykk den skal brukes i forbindelse med
Sjekk at overgangen har et gjengeparti som er
langt nok til å gi tetning mot bunnpakning,
dersom dette kreves.
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5.15 reSerVedeler
Følgende reservedelsutstyr anbefales som fast
“inventar” i dykkelederbagen:
< Ekstra maskestropper
< Ekstra festestropper for kniv
< Ekstra hælstropper for svømmefot
< O-ringer (O-ringer kan med fordel legges
i egen plastpose med “glidelås”)
< En liten tube siliconefett
< Glidelåsvoks
< Lappesaker
< Skrivesaker
5.16 HøytrykkSkompreSSor
og krAV til ren pUStelUFt
Moderne høytrykkskompressorer kan raskt
og effektivt fylle dykkerflasker med luft som
er fri for skadelige gasser, olje og vann. Et
slikt system er vist i Figur 5.33. Dette krever
imidlertid et spesielt filtersystem, samt
nøyaktig overholdelse av driftsinstruks og
serviceintervaller.
5.16.1 konstruksjon og virkemåte

Dagens høyttrykkskompressorer (Figur 5.34)
har vanligvis senterdrivaksel for alle sylindre,
og kan sammenlignes med en stjernemotor.
Mindre transportable kompressorer er oftest
3-sylindrede, mens stasjonære enheter som
regel har fire trinn.
Alle sylindre er forsynt med topplokk med
suge- og trykkventil. Luften suges inn i førstetrinnet, kompremeres, avkjøles og går til trinn
to osv. Kompressortrinn en og to opererer

med relativt lave trykk, og man benytter konvensjonelle stempler med stempelfjærer.
Siste kompressortrinn er anleggets viktigste
del, og de enkelte produsenter har spesialpatenter på forskjellige systemer. Det høye
trykket kan oppnås ved at man benytter
stempel med seks eller flere stempelfjærer for
å oppnå nødvendig tetning. Alternativet er et
system som er utviklet av Bauer Kompressoren
i München.
Dette består av en høytrykkspumpe i veivhuset
som trykker olje opp til anleggets siste trinn,
med trykk på inntil 60 bar. Oljen presses
inn i en sylinderforing hvor den besørger
hydraulisk tetning av et “frittflyvende stempel”
uten stempelfjærer. Dette systemet gir meget
lang levetid og stor driftssikkerhet.
Under kompresjonsprosessen skilles det ut
vann, oljepartikler og eventuelle gasser som
man må fjerne på en så effektiv måte som
mulig. Det er utarbeidet bestemte regler for
tillatte maksimalverdier for pusteluftens innhold av uønskede bestanddeler.

Figur 5.33 Prinsippskisse over et kompressoranlegg
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Figur 5.34 Flytdiagram over en Bauer kompressor. (1.) Innsugsfilter, (2.) mellomkjøler 1.–2. trinnet, (3.) mellomkjøler
2.–3. trinnet, (4.) mellomkjøler 3.–4. trinnet, (5.) etterkjøler, (6.) mellomfilter 1.–2. trinnet, (7.) mellomfilter 2.–3. trinnet,
(8.) olje- og vannutskiller, (9) pusteluftfilter, (10) trykk-vedlikeholdsventil, (11) tilbakeslagsventil, (12) fylleventil, (13.)
kondens- dreneringsventil, (14.) sikkerhetsventil 1.–2. trinnet, (15.) sikkerhetsventil 2.–3. trinnet, (16.) sikkerhetsventil
3.–4. trinnet, (17.) sikkerhetsventil sluttrykket, (18.) manometer, (19.) lufteventil.
(etter Bauer kompressor brukermanual).
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5.16.2 Filtersystemet

For å oppfylle disse kravene bør et kompressoranlegg (Figur 5.35) ha filtersystem (Figur 5.36)
bestående av:
< Mellomfilter
< Olje/vannutskiller
< Etterutskiller med aktivkull
< Tørkefilter
For et 3-trinns kompressoranlegg vil delkomponentene fungere som følger:
1. Mellomfilter. Dette filteret har til hensikt å
skille ut dråpeformede olje- og vannpartikler
og fungerer ved at luften strømmer inn fra
andre kompresjonstrinn (trykk ca. 40 bar)
og treffer en turbinplate som roterer med høy
hastighet på grunn av trykket. Dette medfører
at partikler slenges ut til sidene i filterhuset,
renner ned langs veggene og kan tappes ut
via kondenskran.

Figur 5.35 Luftkompressor

2. Olje/vannutskiller. Etter kompremering til
225 eventuelt 330 bar går luften til olje- og
vannutskilleren, hvor en ny, mekanisk rensing
finner sted ved at luften styres gjennom dyser
som holder olje og vann tilbake.
3. Etterutskiller med aktivkull. Fra olje/vannutskilleren går luften til etterutskilleren og
styres gjennom en aktivkullpatron som renser
pusteluften for lukt og smak.
4. Tørkefilter. Luften går fra kullpatron til
tørkefilteret som inneholder en utskiftbar
patron som opptar vann og fuktighet. Under
forutsetning at man har tappet kondens regelmessig og skifting av filterpatroner er foretatt
innen foreskrevne intervaller, har man luft
som tilfredsstiller alle krav til renhet, olje- og
vanninnhold.
5.16.3 kombinasjonsfilter
(”triplexfilter”)

I stedet for å benytte fire separate filterhus er
det utviklet kombinasjonsfiltre, for eksempel
Bauers “Triplexfilter”.

Figur 5.36 Filtersystemet til en kompressor

“Triplexfilteret” fungerer som olje- og vannutskiller, rensefilter for oljelukt og smak,
samt tørkefilter. Dette oppnås ved at filterhuset har to kammer. Det ytre kammeret
fungerer som olje- og vannutskiller med
separasjonsdyser. Luften styres deretter inn
i det indre kammeret, som er forsynt med en
spesialpatron. Patronen er fylt med aktivkull
i granulatform og tørkemedium. Mellom disse
lagene ligger filtskiver og svevestoffilter. Luften
tvangsstyres gjennom patronens aktivkull og
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tørkemedium og presses ut av filterets nedre
del, som inneholder kondenskraner.
Som en ekstra sikkerhet for optimal filtereffekt er bunnstykket forsynt med en trykkholder ventil. Forskningsresultater har vist
at full filtreringseffekt først finner sted ved
et trykk på minimum 60 bar. Trykkholderventilen er justert for et minimumstrykk på
70 bar, og holder all luft tilbake i filterhuset til
dette trykket er oppnådd. Fylling av dykkerflasker vil følgelig først skje etter at trykket
som garanterer full filtreringseffekt er nådd.
Filterhuset nyttes for både 225 og 330 bar
kompressorer. Patronen skal skiftes etter ca.
25 driftstimer.
I “Triplexfilterets” toppstykke sitter i anleggets
sluttrykksikkerhetsventil, justert for åpningstrykk ca. 5% over anleggets leveringstrykk.
For å få full utnyttelse av kompressoren kan
330 bar-anlegg utstyres med omsjalterenhet
som bygges på filterhusets nedre del. Omsjalterenheten er utstyrt med sikkerhetsventil
for 225 bar, samt egen fylleslange med flasketilkobling og manometer.
5.16.4 krav til renhet

Direktoratet for arbeidstilsyn har satt følgende
krav til pusteluftens renhet ved vanndykking:
< O2 – 21,0% ± 0,5%
< CO – mindre enn 10 ppm (11 mg/m3)
< CO2 – mindre enn 500 ppm (900 mg/m3)
< Olje – mindre enn 1 mg/m3

Vann

Ved dykking når luft og/eller vanntemperatur
er under + 4 °C, skal vanninnholdet ikke overskride følgende verdier:
< Flasketrykk 200 bar: Mindre enn 50 mg/m3
< Flasketrykk 300 bar: Mindre enn 30 mg/m3

Definisjoner

< 1 ppm (parter per million) = 1 m3/m3
< 1 vol.% = 10,000 ppm
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Ved bruk av begrepet “ppm” sammenlignes
volumenheter mot volumenheter, og man
får lite problem med variasjoner grunnet
endringer i trykk/temperatur. Verre er det med
begrepet “mg/m3” som vil være entydig bare
med en definert m3: Normalkubikkmeter med
0 °C og 1013,25 mbar lufttrykk. Forskjellen vil
sikkert ikke være stor i det praktiske liv, men
samtlige tabellverk vil vanligvis referere til
“tørr normalluft”.
5.16.5 de ulike forurensningsfarer

Karbonmonoksid – CO, og karbondioksid –
CO2, er gasser som normalt ikke oppstår som
en følge av kompresjonsprosessen. Dersom
pusteluftens innhold av disse gasser overstiger
de tillatte maksimalverdier, skyldes dette at CO
og CO2 har blitt suget inn via kompressorens
luftinntak. Vær oppmerksom på at vanlige
rensefiltere ikke er i stand til å holde tilbake
CO. Vi vet alle hvilke farer denne gassen
medfører, spesielt sammen med dykking.
Kontroller derfor forholdene omkring stedet
der fylling foretas, og unngå eksosutslipp
og røyk (for eksempel, fra skorsteinen på et
fartøy).
Olje. Olje/oljedamp er ikke normale bestanddeler som suges inn. Dårlig vedlikehold, utilstrekkelig filtersystem eller patroner som ikke
blir skiftet regelmessig, er vanligste årsak
til olje i pusteluften. De norske regler har
følgende tillegg:
“Hvis en ikke-røyker ikke kan merke oljelukt,
ligger oljeinnholdet under 1 mg/m3.”
Normalt vil man merke lukt også langt
under denne verdi. Olje i pusteluften forårsaker ubehag og kvalme. Dessuten forskes det
intenst for å undersøke om olje kan forårsake
fysiologiske skadevirkninger.
Vann. Som det framgår av de tyske og norske
bestemmelser, er kravene i Norge begrenset til
å gjelde dykking under bestemte temperaturforhold. Bakgrunnen for dette er at man regner

at vanninnhold over de gitte verdier kan medføre frostproblemer i pusteventiler ved lave
temperaturer. Ved dykking med tørret luft,
vil enkelte føle ubehag, og reglene er innført
av tekniske årsaker som:
< Fare for ising i reduksjons- og pusteventiler.
Dette skyldes ekspansjonskulden og kan
under spesielle omstendigheter skape problemer også ved temperaturer over tillatte
norske verdier.
< Vann i flytende form fremmer dannelse av
mikroorganismer i dykkeflaskene.
< Korrosjonsfare.

Figur 5.37 Omfyllerpumpe (boosterpumpe)

For at pusteluft skal ha nødvendig kvalitet, må
følgende betingelser være oppfylt:
< Kompressoren må kunne gi luft som oppfyller de før nevnte krav.
Fylling
må kunne finne sted under forhold
<
som garanterer at omgivende forurensninger og gasser ikke suges inn i luftinntaket.
Tapping
av kondens fra kompressorens
<
filtersystem må utføres ifølge oppsatte
intervaller. Dette gjelder også skifting av
filterpatroner.
< Dykkeflaskene må være rene og tørre.

5.17 omFyllerpUmper
(BooSterpUmper)
Omfyllerpumper (Figur 5.37) kan presse gass
(luft, nitrox, oksygen etc) fra en flaskebank og
over på en trykkbeholder. Et eksempel kan
være nitrox, heliox eller oksygen som brukes
til våre blandingsgassapparater. Her kan man
for eksempel fylle over gass fra en 50 liters
beholder på 100 bar, til en SIVA-flaske med
et trykk på 232 bar.

Test av pusteluft

5.18.1 kommunikasjons- og signalline

Dersom man har mistanke om at pusteluften
ikke har tilfredsstillende kvalitet, bør man
undersøke om kompressoranlegget fungerer
som det skal, eventuelt analysere luften. Luftprøver skal uansett tas med jevne mellomrom.
Dette gjøres ved å fylle en spesiell prøveflaske
fra FLO/Sjø (NB: 200 bar), og sende denne
inn til nærmeste FLO/Sjødykkeverksted for
analyse.
Det er viktig at man nytter foreskrevne smøreoljetyper for det enkelte kompressoranlegg.

5.18 liner og
FlytemArkører
Ved all dykking skal normalt signalline (Figur
5.38 og Figur 5.39) til overflaten brukes.
Signallinen holdes av linemann på overflaten
eller festes til flytemarkør. Signallinen har flere
funksjoner som:
< Kommunikasjon med dykkeren
< Overflatemannskapet kan følge dykkerens
bevegelser
< Dykkeren kan orientere seg i forhold til et
kjent punkt
< Dykkeren kan dras til overflaten om uhellet
er ute
< Lede dykket ved bruk av linesignaler
Signallinen skal tilfredsstille kravene i SUP 12.
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Figur 5.40 Mellomline

på signalet må dykkeren dras til overflaten og
reservedykker sendes ned. Ved dykking med
bunntau er det fare for at dykkerens signalline
kan snurres rundt bunntauet.
5.18.2 mellomline (kameratline)

Figur 5.38 Kommunikasjonskabel

Ved parvis dykking kan dykkerne kobles
sammen med mellomline (Figur 5.40). I så
fall skal en av dykkerne ha line til linemann
eller til flytemarkør. Mellomlinen skal oppfylle
kravene i SUP 12. På den ene tampen spleises
en øyespleis. og på den andre tampen er det
montert en flaggkrok. En liten flytemarkør
kan med fordel festes på midten for å unngå at
linen sleper langs bunnen. Mellomlinen festes
i vesten eller rundt livet på dykkeren med et
enkelt flaggstikk i øyespleisen.

Patruljeline

Patruljeline brukes av patruljer som svømmer
under vann, slik at parene ikke skal komme
bort fra hverandre. Dykkernes kameratline
festes inn på patruljelinen med sikre knoper
eller karabinkroker med sikker låsing.
Figur 5.39 Signalline på linerull

Bruk av signallinen

Det er linemannens ansvar å følge dykkerens
bevegelser og å passe på at signallinen er til
minst mulig hinder for dykkeren. Den skal
holdes passe stramt for å holde god kontakt.
Ethvert signal mellom linemann og dykker
skal kvitteres, det vil si gjentas av mottakeren,
for å vise at signalet er oppfattet. Hvis ikke
dykkeren svarer på et signal, skal signalet øyeblikkelig gjentas. Svarer fortsatt ikke dykkeren
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Brukes blåse til overflaten, kan patruljelinen være signallinen, der det lages løkker
til innfesting av karabinkroker. Avstanden
mellom hvert par bør ikke være for lang, men
avstanden bør være minimum to meter for å
unngå sammenstøt med hverandre.
5.18.3 Flytemarkør

Flytemarkør (svømmeblåse) benyttes ved ikke
stasjonær dykking. Når flytemarkør (Figur
5.41) benyttes, bør signallinens lengde være
tilpasset dykkedybden. Normalt skal ikke

line festet til flytemarkør være lengre enn
maks. 30 meter. Flytemarkøren skal kunne
holde en dykker flytende under alle forhold.
Flytemarkøren skal ellers tilfredsstille kravene
i SUP 12. Signallinen skal festes i D-ring på
skulderstropp over høyre skulder eller rundt
livet til dykkeren. Linen skal festes med
karabin med låsefunksjon eller med knute
(dobbelt halvstikk med pålestikk).
5.18.4 Bunntau og dekompresjonsline

Bunntau er et hjelpemiddel for å lede dykkeren
opp og ned til bunnen. Bunntauet har et lodd
(ca 25 kg) i den ene enden som ligger like over
bunnen og som er festet til fartøyet i overflaten.

Figur 5.41 Svømeblåse med tau

Dekompresjonslinen brukes ved dykk som
planlegges med dekompresjonsstopp. Linen
har festet et 5 kg lodd i den ene enden og er
dybdemerket for hver tredje meter.

Vedlikehold

Alle liner og flytemarkører skal skylles i ferskvann etter bruk.
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kapittel 6

Planlegging
Planlegging er å vurdere det du skal gjennomføre og legge forholdene til rette slik at det ikke
oppstår uheldige/farlige situasjoner, samt at
du har et handlingsmønster å følge dersom
farlige situasjioner oppstår.
Kloke ord om planlegging:
”Seier venter den, som på forhånd har alle
sakene i orden; folk kaller det flaks. Nederlag
er sikret den, som ikke har truffet de nødvendige forholdsregler; folk kaller det uflaks”
(Roald Amundsen)

”Den som planlegger feil, planlegger å feile”
(Ukjent vismann)

Resultatet av en dykkeoperasjon avhenger i
stor grad av detaljert og nøyaktig planlegging.
Det enkelte oppdrags utstrekning bestemmer
hvor omfattende planlegging det er behov
for. Visse forhold må alltid vurderes før en
dykkeoperasjon:
< Bunntiden er en begrensende faktor. Planlegging med vekt på forhold som avkorter
bunntiden eller øker dykkerens effektivitet
på bunnen bør prioriteres.
< Dykkeoppdrag bør ikke gjennomføres
under ekstreme værforhold der dykkerens
sikkerhet er i fare.
< Dykkerne skal være gitt nødvendig beskyttelse mot farer, ekstreme temperaturer,
forurensing og lignende
< Det må være klare prosedyrer for handling
i nødsituasjoner.
< Riktig utrustning og tilstrekkelig forsyninger.
En dykkeoperasjon kan forsinkes, utsettes
eller mislykkes som en direkte følge av at
en under planleggingen ikke har vurdert de
forhold som vil innvirke på operasjonen godt

nok. Forandringer i værforhold eller uventet
fiendtlig aktivitet kan føre til at operasjonen
må avbrytes eller utsettes. God planlegging
reduserer risikoen for at en møter uventede
forhold, og hindrer unødvendige avbrudd i
operasjonen.
Dette kapitlet er ment å gi retningslinjer for
planlegging av alle typer dykkeoperasjoner.
6.1 kommUnikASjon
og SignAler
6.1.1 Signaler

Dykkeflagget

Dykkeflagget ”ALFA” (Figur 6.1) skal kunne
vises ved behov ved alle typer dykking.
Under nattdykking kan belysning brukes.
Signalet er da tre vertikale lamper med fargekombinasjon: RØD–HVIT–RØD (Figur 6.2.)

Figur 6.1 Dykkeflagget “ALFA”

Figur 6.2 Lanterneføring ved undervannsarbeid
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Antall rykk

Fra linemann til dykker

1

•
•

Er alt vel?
Under nedstigning: Stopp

•
•
•
•
•

Alt vel!
Under nedstigning: På bunnen
Når slakk tas eller gis: Stopp
Ved bunntau
På dekompresjonsstopp eller
loddet

2

•
•
•

Start eller fortsett dykking
Svøm i annen retning
Under oppstigning: Stopp, gå ned
til du blir stoppet

•

Gi mer slakk

3

•

Svøm til bunntau, gjør klar for
oppstigning

•

Ta inn slakken

4

•

Start oppstigning

•

Forlater bunnen eller
dekompresjonsstoppet

2×2×2

•
•

Sitter fast og trenger assistanse
På dekompresjonsstopp: Trenger
assistanse, reservedykker med
mer luft

Gjentatte

•

Hal meg opp øyeblikkelig!

Tabell 6.1 Linesignaler for dykking
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Fra dykker til linemann
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VISUELLE SIGNALER
(NORSKE STANDARDSIGNALER)
i oVerFlAten

FARE!
Umiddelbar hjelp

Plukk meg opp

Er du OK?
Jeg er OK

OK?/OK
(ved lang avstand)

Under VAnn Ved nAttdykking

NOE ER GALT

OK, positivt

Under VAnn

OK, positivt

Jeg kan ikke
åpne reserven

Opp
Jeg vil opp

Jeg får ikke luft

Ned
Jeg vil ned

Jeg har åpnet
reserven

Jeg har
utligningsproblemer
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Kommunikasjon

Linemannens oppgave er å assistere og kontrollere dykkeren før han går i vannet. Signalgangen
mellom dykkeleder, linemann og dykker er som følger (Tabell 6.2):
Dykkeleder

Linemann

Dykker m/talekommunikasjon

1. Start dykking!

2. Start dykking!

3. Starter dykking*

5. Forlater overflaten
3. På bunnen, alt vel
1. Maks dybde og minste
flasketrykk

4. Forlater overflaten
2. På bunnen, alt vel
2. Maks dybde og minste
flasketrykk

1. På bunnen, alt vel
3. Maks dybde to–null meter.
Minste flasketrykk en–fire–fem bar.

5. Maks dybde to–null
meter. Minste flasketrykk
en–fire–fem bar
1. Sjekk dykker

4. Maks dybde to–null
meter. Minste flasketrykk
en–fire–fem bar.
2. Sjekker dykker
3. Alt vel

5. Dykker alt vel
4. Dykker alt vel.
1. Kall dykker til bunntau! 2. Kaller dykker til
bunntau

3. Går til bunntau*

5. Dykker går til bunntau
3. På bunntau
1. Kall dykker til
overflaten!

4. Dykker går til bunntau
2. På bunntau
2. Kaller dykker til
overflaten.

1. På bunntau
3. Forlater bunnen*

5. Forlater bunnen
2. Dykker i overflaten

4. Forlater bunnen
1. Dykker i overflaten

5. Dykker i overflaten, alt
vel.
1. Kall dykker til loddet!
5. Forlater bunnen
3. På loddet
1. Kall dykker til (for
eksempel) tre meter
5. Forlater loddet
3. Dykker på tre meter
1. Kall dykker til
overflaten
5. Forlater tre meter
3. I overflaten, alt vel

4. Dykker i overflaten, alt
vel
2. Kaller dykker til loddet
4. Forlater bunnen
2. På loddet
2. Kaller dykker til tre
meter
4. Forlater loddet
2. På tre meter
2. Kaller dykker til
overflaten
4. Forlater tre meter
2. I overflaten, alt vel

*Utføres
Tabell 6.2 Signalgangen mellom dykkeleder, linemann og dykker
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3. Sikrer positiv oppdrift med
vesten og gir OK-signal*
3. Forlater bunnen*
1. På loddet
3. Forlater loddet*

1. På tre meter
3. Forlater tre meter*

1. Sikrer positiv med vesten og gir
OK-signal*

6.2 SjøkArt, poSiSjon
og kArttegn
6.2.1 Sjøkart

Ansvarlig for sjøkartene i Norge, som eneste
utgiver, er Norges Sjøkartverk. Ved bruk av
sjøkart bør man kontrollere stempelet som
angir dato for når kartet er oppdatert. Viktige
endringer i kartene kunngjøres over radio,
samt i publikasjonene Etterretning til Sjøfarende og Kunngjøringer fra Fyrdirektøren.
De kartene som vanligvis benyttes av dykkere,
er:
< Kystkart målestokk 1:50 000
< Båtsportkart 1:25 000
< Havnekart 1:5000
6.2.2 posisjoner i kartet

Sjøkartenes tekst og tegninger er plassert slik
at nord alltid peker oppover. Sør er ned, øst
til høyre og vest til venstre. På kartet er det
trykket tynne horisontale og vertikale streker
som danner et gradnett (Figur 6.3).

Gradnettets horisontale linjer er de som går
parallelt med ekvator og angir kartets breddegrader (parallellsirkler). De vertikale strekene
(fra pol til pol) angir kartets lengdegrader
(meridianer).
Man forholder seg til nullmeridanen (gjennom
Greenwich ved London) slik at steder som
ligger øst for nullmeridianen har posisjon
østlig lengde, og steder vest for nullmeridianen
vestlig lengde. Disse møtes på 180° øst og 180°
vest i det vi kaller datolinjen.
Posisjoner på kartet kan således angis ved å
ta skjæringspunktet mellom lengdegrader (°),
minutter (‘) og sekunder (“) og breddegrader,
minutter og sekunder. Lengdegrader, minutter
og sekunder er trykket oppe og nede på kartet.
Breddegrader, minutter og sekunder er trykket
på sidene av kartet.

Figur 6.3 Gradinndeling av jorden

Beregnet avstand fra sydpolen til ekvator
er 10 000 km. Definisjonen på en nautisk
mil er derfor 10 000 km dividert med
90 grader (avstanden fra pol til pol er
180 grader. Avstanden fra pol til ekvator
blir derfor 90 grader). Siden én grad
består av 60 minutter blir regnestykket:
10 000 km/90/60 = 1851,85 meter (forkortes
til 1852 meter).
Mellom hvert ‘ (minutt) er det en tidelt skala.
1/10 av samme skala utgjør en kabellengde,
som er 185 meter. 1/100-part av kabellengden
er en favn, som da blir 1,85 meter.
6.2.4 Fart, tid og distanse

For planlegging av turer med båt kan det være
greit å kjenne til hvordan man kan finne ut av
fart, tid og distanse.
Følgende formler benyttes:

6.2.3 Avstander i kartet

Breddeskala er også kartets distanseskala.
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6.2.5 kartets tegn,
detaljer og symboler

På sjøkartene (Figur 6.11) er ”land” angitt
ved lys bunn, mens sjøen er hvit eller har
forskjellige blåtoner (for ulike dybder). Skillet
mellom land og sjø utgjøres av en heltrukken
svart sammenhengende linje. Denne sammenhengende linjen kalles høyvannslinjen og
markerer hvor vannet står ved normalt høyvann. Utenfor høyvannslinjen går det en
prikket linje som kalles slaggrunnslinjen.
Denne linjen markerer at det innenfor dette
området kan forekomme grunnbrott.
Innaskjærs følger slaggrunnslinjen vanligvis
et dyp på seks meter, men utaskjærs kan
angivelsen representere et dyp på ti meter
eller mindre.
Videre er kartet påført flere piler med en grønn
og rød prikk på hver side. Disse pilene angir
hovedseilingsleden, det vil si den retning sjømerkene er lagt opp for.
Båker, varder og staker finnes i mange varianter. En båke er et jernstativ, en eller annen
rammekonstruksjon eller figur forsynt med
et spileverk av tre eller lignende. Spileverket
kan være malt i forskjellige farger, dels for å
gjøre båken godt synlig, dels for identifikasjon.
Båker blir plassert på større skjær, holmer og
på fastlandet. De kan være utstyrt med ”armer”
for å vise hvor leden går.
Vardene er murt opp av stein og kan ha toppmerker som peker på farvannet. Vardene kan
være sylindriske av form, eller de kan ha kassefassong. De kan være malt på forskjellige vis.
Jernsøyler er en solid jernstang/-søyle på et
skjær eller en båe. Søylen er oftest forsynt
med et toppmerke for å gjøre den godt synlig,
og for å vise leia. Som regel er søylene sortmalte, mens toppmerkene kan ha andre farger.
Fargene på de faste merkene har ikke noe
med selve farvannet å gjøre, slik tilfellet er
for fargene på de flytende merkene. Studer
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Figur 6.4 Farledens hovedretning i Norge

anmerkningsrubrikken på kartet, og finn symbolene for alle merkene.
Røde staker (flat på toppen) skal, hvis man
seiler samme retning som hovedseilingspilen,
tas om babord side (venstre side av båten)
og grønne staker (spiss på toppen) om styrbord. Seiler man mot hovedseilingsleden, skal
stakene generelt passeres på motsatt side.
Kystfyr er de store fyrene som lyser ut mot
selve havet. Ved siden av kystfyrenes navn
på kartet står det en rekke bokstaver og tall.
Bokstavenes betydning finner man i kartets
anmerkningsrubrikk. Tallene kan ha noe med
fyrets lysperiode, med dets høyde over havflaten eller målet for dets synbarhet.
Ofte er også kystfyrene avbildet på kartets
”landområde” slik at man kan identifisere
fyrene. Fra kystfyrene gis det også lydsignaler
i disig og tåkete vær. Alle kystfyrene i Norge
er nå automatisert.

Fyrlyktene, eller ledfyrene, er uten fast vakt.
Det vil si at de blir tilsett ca én gang i uken eller
hver 14. dag, avhengig av værforholdene. En
må således ikke ubetinget stole på at en fyrlykt
er i orden. Det er enhver sjøfarendes plikt å
rapportere til nærmeste politi, havnefogd eller
losstasjon hvis man oppdager at en lykt er
sloknet eller at det er andre uregelmessigheter
ved den.

Lyktene er delt inn i forskjellige sektorer; rød,
grønn og hvit. Rød og grønn sektor på en
lykt indikerer at det er en eller flere farer i
sjøen i det området sektoren dekker. Hvit
sektor indikerer generelt at det ikke er farer,
men likevel hender det at det finnes skjær og
grunner selv i hvit sektor. Sjekk derfor kartet
nøye før seilasen starter. All informasjon
finnes der.

For å kunne skille lyktene og fyrene fra
hverandre, er de innrettet slik at de lyser på
forskjellig vis. Vi sier at fyrene har forskjellig
karakter (Figur 6.5).

Figur 6.6 Flytende sjømerker: Lateralmerker

Figur 6.5 Fyrkaraterer

Figur 6.7 Faste sjømerker
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6.2.6 de vanligste karttegn

Figur 6.8 Kartsymboler, tabelloversikt
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Figur 6.9 Fyr og fyrlykter. Sektorinndeling.
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Figur 6.10 Flytende sjømerker: Kardinalmerker
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Figur 6.11 Utsnitt av et sjøkart
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6.3 dykkeoppdrAg
Dykkeoppdrag skal ledes i henhold til regelverket i SUP 12. Etter at oppdraget er mottatt
fra oppdragsgiver iverksetter dykkeenheten
en analyse av oppdraget, hva som skal gjøres
og hvorfor.
Det er vanlig at dykkeleder først gir en
varslingsordre til dykkerne sine. Varslingsordren beskriver kort hva oppdraget går ut
på og når det skal gjennomføres. Når dykkelederen har fått tid til å planlegge, legger han
frem en fempunktsordre til dykkerne, der
alle detaljene i dykkeoppdraget kommer
frem. Etter at denne ordren er gitt, skal alle
dykkerne vite sin posisjon i dykkelaget, og hva
de skal gjøre. fempunktsordren er en generell
ordre for bruk i Forsvaret og består normalt
av følgende punkter:

Fempunktsordre
1. Situasjon

< Forklar hva som har skjedd og bakgrunnen
for oppdraget
< Lendebeskrivelse
< Sjø- og værforhold
< Tilgjengelighet av støttepersonell

2. Oppdrag

< Forklar hva som skal oppnås – leses vanligvis ordrett slik en selv har fått det.

3. Utførelse

En detaljert plan for gjennomføringen av
hvordan oppdraget skal utføres. Ingen skal
være i tvil om hvem som skal gjøre hva.
< Dykkerens oppgaver, dykketid og maks.
dybde
< Assistentens (linemann) oppgave
< Dykkelederens ansvar og plikter
< Koordinering av personellet
< Prosedyrer som er spesielle for oppdraget
< Videre planer (hvis for eksempel oppdraget
er å inspisere en vannslange, er det naturlig
at neste oppdrag er å reparere ev. skader
på slangen)
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4. Administrasjon
og forsyningstjeneste

< En oversikt over hele støtteapparatet og
utstyr som trengs for å gjennomføre oppdraget.
< Dykkeutstyr
< Verktøy, tau og tilrigging
< Gassfylling, kompressor etc.
< Transport
< Medisinsk assistanse
< Nærmeste trykkammer
< Utfylling av rapporter og skjemaer

5. Stridsledelse/kommando
og samband

< Hvem er oppdragsgiver og dykkeleder
< Rotering på dykkepostene
< Hvem kan uttale seg til presse etc.
< Linesignaler, visuelle signaler og talekommunikasjonssignaler
< Sambandsfrekvens ved bruk av VHF
< Nødsamband (lege, politi, trykkammer etc)
Når dykkeoppdraget er utført (eller av en eller
annen grunn ikke utført) sendes en rapport
til oppdragsgiver med en kort beskrivelse av
oppdraget. Rapporten kan være pr. melding,
faks, skriv, e-post eller telefon.
6.4 ForBeredelSer
Før dykking
Trinn i planleggingen
1. Motta oppdraget
2. Varslingsordre til dykkere/støttepersonell
3. Innhenting og analyse av tilgjengelig
informasjon
4. Analyse av oppdraget
5. Klargjøring
6. Dykkeleders ordre
7. Videre klargjøring på bakgrunn av dykkeleders ordre
8. Tilbakemelding fra underlagt personell til
sjef
9. Gjennomføring av oppdraget
10. Etterarbeid/debrief/rapportering

Informasjoner og opplysninger som er relevante for den aktuelle operasjonen bør innsamles og studeres under planleggingen. Dette
kan være:
1. Valg av dykketeknikk, utrustning og
dykkere
2. Identifisering av potensielle risikofaktorer
og nødvendige nødprosedyrer ved
dykkingen.
3. Utarbeidelse av alternativ plan for oppdraget.
Omfanget av og type informasjon som må innhentes avhenger av faktorer som operasjonens
størrelse, stedet operasjonen skal gjennomføres og årstiden. Enkelte operasjoner vil
være rutinemessige, slik at de nødvendige
informasjoner allerede er tilgjengelige. Et
eksempel på en slik operasjon er kontroll av
et minefelt som dykkeenheten regelmessig
gjennomfører. Ved gjennomføring av slike
oppdrag kan det likevel være endringer i forholdene som gjør at prosedyrene må forandres.
Muligheten for endringer i forholdene må
under ingen omstendighet ignoreres under
planleggingen.
Ved enkelte oppdrag må en mengde informasjon innhentes før operasjonen kan iverksettes. Eksempler på slike oppdrag kan være
heving av et fartøy eller fly (Figur 6.12), der
dykkeenheten kan ha behov for opplysninger
om konstruksjon, nøyaktig posisjon, grunnen
til havariet og antatte skader. Slik informasjon
kan være tegninger over fartøyet, last, intervju
med vitner, fotografier og rapporter fra
lignende operasjoner.
Innebærer operasjonen heving av et objekt
fra bunnen, må dykkeenheten innhente opplysninger om dimensjoner og vekt på objektet.
Annen nyttig informasjon kan være; rom som
kan fylles med luft, løftepunkter, materiale,
tid på bunnen, antatt mengde mudder eller
sand over objektet, og skader på objektet.
Disse opplysninger vil være nyttige ved
vurdering av løftemåte (kran, løfteballonger

eller pontonger), om det er nødvendig å slamsuge eller å blåse fritt objektet, samt hva som
skal gjøres med objektet etter at det er tatt til
overflaten. Ved god planlegging kan en på
forhånd finne ut at objektet er for tungt til å
heises med de kraner en disponerer, om det er
behov for pontonger eller om det er nødvendig
med et fartøy med større løftekapasitet.
For operasjoner som innebærer søk under
vann i et område eller punkt, kan opplysninger
innsamlet på forhånd være med på å begrense
søksområdet. Dette er viktig siden søk under
vann er tidkrevende og kan forsinke andre
operasjoner. Søk etter et havarert fly, siste
kjente kurs, høyde, fart, radarplott, radiokommunikasjon med flyet og øyenvitner er
viktige informasjoner for å begrense leteområdet.
Når et objekt er lokalisert under søk, må det
øyeblikkelig merkes med en bøye som er klargjort for dette formål.
I gitte situasjoner kan det være nødvendig å
innhente spesiell informasjon for å identifisere
farer eller farlige forhold under dykking. Skal
dykkeren arbeide for eksempel i nærheten
av et skip (enten ved reparasjoner eller
inspeksjon av skroget), må han være informert
om plassering av kjølevannsinntak/-utløp, ror
og propeller, dybderor og sonardom.
Skal det dykkes i nærheten av atomdrevne
fartøyer, må dykkeren spesielt være klar over
plassering av blant annet reaktoren og kjølevannsutløpet. I dette tilfellet er det viktig
at dykkeren utstyres med måleutstyr for å
kontrollere den radioaktive eksponering han
utsettes for.
Det meste av informasjoner som innhentes
under planleggingen kommer fra åpne
kilder eller observasjoner på overflaten. Slike
informasjoner eller data kan innhentes i god
tid før selve operasjonen starer.
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Figur 6.12 Heving av flyvrak

For å bekrefte eller supplere de oppgitte opplysninger og for ytterligere å forbedre planen,
bør et inspeksjonsdykk med erfarne dykkere
gjennomføres.
Ved planlegging av dykking bør opplysninger
samles og analyseres i følgende kategorier:
< Forhold på overflaten
< Forhold under vann
< Tilgjengelig personell/materiell
< Utstyr og forsyninger
< Støtte ved nødsituasjoner
6.4.1 Forhold på overflaten

Forholdene på overflaten i det aktuelle området
vil påvirke effektiviteten til både dykkere og
overflatepersonell. Forholdene på overflaten
varierer etter hvor operasjonen gjennomføres,
tiden på året, samt lys/mørke, vind, bølger,
tidevann, strøm, skydekke, temperatur, sikt
og trafikk i området.
De normale forhold i området kan innhentes
fra publikasjoner som tidevannstabell, Den
Norske Los, sjøkart og hvis det er tilgjengelig
farvannsbeskrivelser av området. Med disse
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publikasjoner kan man vurdere de normale
forhold for den aktuelle årstid.

Værvarsel

Værvarsler og langtidsvarsler bør innhentes
når en skal vurdere om forholdene tillater
dykking, og en må sørge for at oppdaterte
værmeldinger (for området) regelmessig innhentes. En måte å gjøre dette på er å ringe
vakthavende meteorolog eller nærmeste flyplass (offentlige tjenestemenn har krav på å få
snakke med vakthavende meteorolog), eller
på www.yr.no.

Bølgehøyden

Bølgehøyden er en enkeltfaktor som alene kan
hindre en dykkeoperasjon. Bølgehøyden setter
krav til fortøyning eller ankring, og risikoen
øker for at dykkere og støttepersonell blir sjøsyke eller skader seg. Er ikke fartøyet forsvarlig
fortøyd eller oppankret, vil det drive eller
svinge rundt ankeret, noe som øker risikoen
for at liner floker seg eller at dykkere kan bli
dratt etter fartøyet. For å motvirke slike forhold
må fartøyer som støtter overflateforsynt- eller
annen stasjonær dykking, sikres med minst

topunktsankring. Ved vanskelige forhold er
firepunkts ankring å foretrekke.
Dykkerne påvirkes ikke spesielt av bølgehøyden, utenom ved dykking i bølger som
bryter mot stranden, eller når bølgene er
spesielt høye. På en gitt dybde (varierer med
forholdene på overflaten) vil bølgene ikke
innvirke på dykkeren. Bølgehøyden vil i alle
tilfeller medføre problemer for dykkeren nær
overflaten, på dekompresjonsstopp eller etter
dykk når dykkeren skal opp av vannet. Bølgehøyden bør ikke være større under dykking
enn at en bevisstløs dykker sikkert kan berges
om bord på dykkeplattformen. Beauforts skala
for vindstyrke viser hvordan vinden påvirker
forhold på land og i sjø (Tabell 6.3).

Temperatur

Ved planlegging av dykking må en ta hensyn
til temperaturen på overflaten. Problemene
vil normalt være størst for støttepersonellet
på overflaten. Svekkes overflatepersonellets
årvåkenhet og effektivitet, kan dette svekke
sikkerheten under dykkeoperasjonen. Ved
planlegging må det tas hensyn til kulde, vind,
regn og snø.
Ved kulde må en være klar over faren for at
bevegelige deler i/på dykkerutstyret kan fryse,
for eksempel ventiler.
I kald vind, må en ta hensyn til kuldefaktoren.
Bevegelse av kald luft, vil gi en kuldefaktor
tilsvarende adskillig lavere temperatur (ref.
Kuldefaktortabell – Tabell 6.4).

Dykking i havn eller led

Mange dykkeoperasjoner må nødvendigvis utføres i havner eller skipsled, hvor stor trafikk av
fartøyer kan være et problem. Utføres dykkeoperasjonen i nærheten av aktive fiskerier,
eller områder med mange fritidsbåter, bør
en ta hensyn til disse fartøyene, som ofte er
bemannet med personell som har varierende
erfaring og kompetanse. Dykkeenheten bør
anta at disse ikke forstår betydningen av

dykkesignalene, og ta nødvendige forholdsregler for å sikre at de holdes utenom området dykkingen gjennomføres i. Dette kan
gjøres ved at dykkeenheten er utstyrt med
nødvendige sambandsmidler og at området
effektivt sperres med hjelpefartøyer eller bøyer.

Sikt på overflaten

Sikten på overflaten er viktig. Redusert sikt
kan hindre eller forsinke dykkeoperasjoner.
Utføres dykkeoperasjoner i tåke, bør planen
ta hensyn til mulige forsinkelser på grunn
av dårlig sikt. Sikkerheten for dykkerne og
støttepersonellet må være hovedfaktoren ved
vurderingen av om sikten er god nok eller ikke.
I tåke eller dårlig sikt kan det være vanskelig å
holde kontroll over hele dykkeområdet. Dette
medfører risiko for at dykkerne og sikringsbåten får problemer med å observere hverandre eller sikringsbåt/dykkere kan bli påkjørt
av annen overflatetrafikk.
MERK
Dykkeleder bør øyeblikkelig avbryte dykket
når forhold som svekker sikkerheten oppstår
(dårlig ankring, plutselig vindøkning, store
bølger eller andre forhold).
6.4.2 Forhold under vann

Forholdene under vann vil i stor grad virke inn
ved valg av dykkere, dykketeknikk og utstyr.
Forholdene det i hovedsak må tas hensyn til er:
< Dybde
< Bunnforhold
< Tidevann og strøm
< Sikt
< Temperatur
< Forurensning
< Hindringer eller andre risikofaktorer

Dybde

Dybden er den viktigste enkeltfaktor ved valg
av type dykking, dykkerutstyr og dykkere,
og vil sammen med nødvendig dykketid
avgjøre dekompresjonstiden for alle dykk. Ved
operasjoner på større dybder kan det være
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BeAUFortS SkAlA For VindStyrke

Beauforts skala

Vindstyrke
Virkning på land
(m/sek)
0,0–0,2
Røyken stiger rett opp
0,3–1,5
Man kan se vindretningen av
retningen røyken går
1,6–3,3
Man kan føle vinden. Blad
på trær rører på seg. Vimpler
løftes.
3,4–5,3
Løv og småkvister rører på
seg. Lette flagg og vimpler
strekker seg.
5,4–7,9
Større flagg strekkes. Kvister
og små greiner rører seg.
Støv og løse partikler løftes.
8,0–10,7
Støvet fyker på tørr vei. Små
trær med løv begynner å
svaie.

0
1

Stille
Flau vind

2

Svak vind

3

Lett bris

4

Laber bris

5

Frisk bris

6

Liten kuling

10,8–13,8

7

Stiv kuling

13,9–17,1

8

Sterk kuling

17,2–20,7

9

Liten storm

20,8–24,4

10

Full storm

24,5–28,4

11

Sterk storm

28,5–32,6

12

Orkan

Over 32,6

Tabell 6.3 Beauforts skala for vindstyrke
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Virkning på sjøen
Sjøen ligger speilblank
Krusninger danner seg på
havoverflaten
Små, korte, men tydelige
bølger med kammer som
ikke brekker.
Småbølger begynner å
toppe seg. Glassaktig
skum dannes.
Bølgene blir lengre. Noen
skumskavler danner seg.
Små bølger begynner å
danne seg på vannet. Mer
langstrakte, middelstore
bølger med mange
skumskavler.
Store bølger begynner
å danne seg. Større
skumskavler. Noe
sjøsprøyt.

Det hviner i telefontråder.
Man merker motstand når
man går. Det er vanskelig å
bruke paraply. Store greiner
og små trestammer rører seg.
Hele trær beveger seg. Det er Sjøen bygger seg opp.
tyngre å gå mot vinden.
Hvitt skum blåser i
strimler i vindretningen.
Kvister brekkes av trærne.
Middels høye bølger av
Det er tungt å gå mot
større lengde. Sjørokk
vinden.
driver i hvite strimler.
Store trær svaier. Takstein
Høye bølger. Tette
kan blåse av.
skumstrimler.
Skade på hus. Trær rives opp Meget høye bølger. Tett,
med roten. Sjelden på land. hvitt skum i strimler.
Forekommer svært sjelden. Uvanlig høye bølger. Sjøen
Store ødeleggelser.
dekket av lange, hvite
skumflak. Frådeliknende
skum.
Forekommer ytterst sjelden. Luften fylt av skum og
Uvanlige store ødeleggelser sjørokk. Sjøen er hvit av
drivende skum. Liten
synsvidde.

Vind
m/sek
0
1,6–3,3
3,4–5,4
5,5–7,9
8,0–10,7
10,8–13,8
13,9–17,1
17,2–20,7
20,8–24,4

15
15
14
10
8
7
5
5
4
4

10
10
9
4
2
0
-2
-3
-4
-4

termometeret viser °C
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
3
-2
-7
-12
-18
-23
-28
-33
-2
-8
-14
-20
-26
-32
-38
-44
-4
-11
-18
-25
-32
-38
-45
-52
-7
-14
-21
-29
-36
-43
-50
-57
-9
-17
-24
-32
-39
-47
-54
-61
-11
-18
-26
-34
-42
-49
-57
-65
-11
-19
-27
-35
-43
-51
-59
-66
-12
-20
-28
-36
-44
-52
-60
-68
Liten
Stor
Meget stor
Grad av forfrysningsfare hvis man er forsvarlig kledd

Tabell 6.4 Kuldefaktortabell

behov for tilleggsutstyr som for eksempel
undervannsbelysning. Dybden bør måles på to
forskjellige måter for å sikre god nøyaktighet.
Dybden må ikke måles bare i ett punkt, men
bør måles i flere punkter i det område der
dykkingen skal foregå. Dybdemåling med
ekkolodd er vanligvis nøyaktige, og dybder
i kartet kan bare brukes som indikasjon på
dybden og er veiledende.

Bunnforholdene

Bunnforholdene påvirker dykkerens mulighet
til å bevege seg og arbeide sikkert og effektivt.
Under planleggingen er kunnskap om bunnforholdene viktig for valg av dykketeknikk
og dykkerutstyr, og for å vurdere antatte
faremomenter. Bunnens beskaffenhet er
normalt beskrevet i sjøkartet, men forholdene
kan variere mye innen et område. Kontroll
av bunnforholdene kan gjøres under et
inspeksjonsdykk.

Tidevann og strøm

Tre hovedtyper strøm påvirker dykking:
< Strøm i elver eller elveutløp og sterke havstrømmer
Strøm
som skyldes tidevannet (som for<
sterker eller svekker faste strømninger).

< Understrømmer som vann som renner
tilbake fra bølger som bryter mot stranden.
Retning og styrke for strømmen i elver eller
sjøen vil varierer etter årstiden, tidevannet,
bunnforholdene, dybden og værforholdene.
Understrømninger på langgrunne strender
varierer etter værforholdene, tidevannet og
hellingen på stranden. Slike strømninger
kan være på opptil to knop en halv n.mil
fra stranden. De er normalt ikke beskrevet
i tidevannstabellen eller andre nautiske
publikasjoner, samt at retning og styrke kan
variere fra dag til dag.
En overflateforsynt dykker med standard
utstyr, livline og vekter, kan vanligvis arbeide
i strøm opp til 1,5 knop, mens en hjelmdykker
med ekstra vekter kan være i stand til å utføre
brukbart arbeid i strøm opp mot 2,5 knop.
En dykker med selvforsynende utstyr er tilnærmet nøytral, og påvirkes sterkt i strøm
over en knop.
Generelt kan en si at strømmens hastighet
påvirker dykkeren på følgende måte:
< 0,5 knop, lett å bevege seg i alle retninger.
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< En knop, vanskelig å bevege seg mot
strømmen for SCUBA-dykkere.
1,5
knop, kontrollert bevegelse med
<
strømmen etter en line på bunnen.
< To knop, arbeid mulig i le av en hindring.

overflaten, må han sørge for å holde ventilen
nede i vannet. Er varmt vann tilgjengelig, anbefales det at pusteventilen oppbevares i varmt
vann (ca 20 °C) til dykking starter.

Ved planlegging av en operasjon i område
med sterk strøm, kan det være nødvendig
bare å dykke i perioder med liten strøm. For
å finne ut dette, må man normalt bruke tidevannstabellen (jmf kap 10.1 side 299).

I enkelte situasjoner kan det være nødvendig
å dykke under is (Figur 6.13). Dette kan være
rekognosering, søk eller berging av materiell
og personell.

Sikt under vann

Sikten i vann varierer etter dybde, bunnforhold og årstiden. Vertikal sikt er nesten alltid
dårligere enn horisontal sikt, og sikten vil ofte
variere med økende dybde. I saltvann er det
også vanlig med såkalte blandingslagssjikt, der
sikten endrer seg dramatisk mellom enkelte
lag.
Sikten er vanligvis dårligst i havner, på
grunn av grums fra elver, kloakk og utslipp
fra industri. I perioder av året, spesielt våren
eller sommeren, kan algeoppblomstring fører
til at sikten blir meget dårlig. Bevegelse av
bunnslam på grunn av sterk strøm eller trafikk
med store fartøy kan også hemme sikten. Det
er normalt også svært dårlig sikt i brakkvann
og ferskvann. Sikten må vurderes ved valg av
hvilken dykketeknikk som skal brukes, og ved
vurdering av dykketiden en dykker trenger for
å utføre en spesiell jobb.

Vanntemperaturen

Vanntemperaturen påvirker i stor grad
dykkerens effektivitet. Ved dykking i
kaldt vann, vil dykkerens konsentrasjon
og effektivitet begrenses. Det er umulig å
trosse forholdene, og effektiviteten avhenger
i stor grad av tilpasset utstyr og tilrettelagt
dykking. Ved dykking i vanntemperatur ned
mot frysepunktet, er det en økende fare for at
pusteventilen fryser ved pusting på eller nær
overflaten. Dette forhindres ved at en ikke
puster i ventilen før en er kommet ca én meter
under vann. Når dykkeren oppholder seg i

232

Planlegging

Dykking under is

Dykking under is stiller store krav til planlegging og gjennomføring.
Ved isdykking må dette spesielt vurderes:
< Stedets beskaffenhet: Istykkelse (min 15 cm),
vindstyrke og retning, tidevann og strøm,
maks dybde, og mulighet for at hullet kan
tettes igjen av drivende is eller at hullet
fryser igjen. Isforhold under vann kan
variere mye. Spesielt under vårsmeltingen
kan det bli dannet store istapper under isen.
< Utstyr som benyttes tåler kuldepåkjenningen. Stor fuktighet og kulde kan
forårsake ventilfrysning. Det anbefales
at luften på flasken som benyttes har lav
fuktighet, samt at en ventil bare benyttes
en gang.
Personell
som oppholder seg på isen vil bli
<
utsatt for en sterk kuldepåvirkning. Her må
man spesielt tenke på å hindre frostskader,
samt generell nedkjøling. Varm drikke på
termos og bruk av varme telt er nødvendig.
Ved all opphold på is er det nødvendig å
vurdere evakuering av mannskaper og utstyr.
Sikring
av personell på overflaten, utstyr
<
som blir benyttet og personellet under
vann.
< Utforming av hullet
< Nødprosedyrer
MERK
Uoverveid oppblåsing av oppstigningsvest
under is kan være farlig og kan føre til en
alvorlig nødsituasjon der dykkeren blir
sittende fast under isen eller skader seg selv

Figur 6.13 Isdykking

Figur 6.14 Dykking i forurenset vann – Lille Lungegårdsvann i Bergen
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eller utstyret på annen måte. Se for øvrig kap
10.2 side 303 om isdykking.

Dykking i forurenset vann

Ved dykking i forurenset vann, områder med
skrot eller i/ved vrak må dykkere ta spesielle
forholdsregler for å unngå forbigående – eller
varige skader. Følgende typer forurensing må
det tas spesielt hensyn til ved dykking:
< Organisk forurensing som kloakk og
lignende.
< Oljeforurensning
< Kjemikalier og annen industriforurensning
< Dumpet ammunisjon
< Radioaktiv forurensning
< Fyllinger med skrot eller søppel
< Vrak
Dykkere kan bli utsatt for forurenset vann som
kan være både uappetittelig og farlig, samt
medføre andre problemer. En dykker som
arbeider nær et kloakkutløp eller et utløp fra
industri, kan være utsatt både for infeksjoner
og andre sykdommer, eller annen kjemisk forgiftning. Oljelekkasjer fra nedsenkede tanker
eller ødelagte tankanlegg kan tilgrise dykkerutstyret og gjøre alt sleipt og glatt. Giftige
stoffer og flyktige brennstoffer, som lekker
fra lektere eller tanker, kan irritere huden og
tære på utstyret. Olje kan for eksempel føre til
kjemisk lungebetennelse. Ved bruk av vanlig
selvforsynende utstyr, uten helmaske, kan
dykkeren ufrivillig få forurensninger inn i
munnen, noe som kan medføre både fysiske
og psykiske problemer. Dykkeren er spesielt
utsatt for infeksjoner i ørene og på huden.
Ved planlagt dykking i forurenset vann brukes
helmaske eller overflateforsynt dykkerutstyr.
I tillegg må det hindres at forurenset vann
kommer i direkte kontakt med huden ved å
bruke utstyr som dekker all bar hud. Dykking
med selvforsynende utstyr, uten helmaske må
unngås.
Det kan i spesielle tilfeller være nødvendig å
dykke i kloakk eller industriavfall med høy
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temperatur. Forsvaret er ikke utstyrt med
beskyttelsesutstyr for dykking i varmt vann.
Dykkeren må i slike tilfeller ta spesielt hensyn
til overoppheting (heteslag).
Vrak, dumpet ammunisjon eller kjemikalier,
og annet søppel på bunnen kan være risikofaktorer ved dykking. Vrak og offisielle
dumpingplasser er normalt merket i sjøkartet, men slike hindringer dukker med jevne
mellomrom opp under dykking. Dette er en av
grunnene til at et inspeksjonsdykk bør utføres
før selve dykkeoperasjonen starter. Kommer
dykkere i kontakt med dumpet ammunisjon
eller kjemikalier, skal dykkingen straks avbrytes og undersøkes av personell som er utdannet for dette. Mistenkelige eller ukjente
objekter skal ikke røres.
Prosedyrer for dykking i forurenset vann er
beskrevet i kapittel 10.8 side 322.

Radioaktiv stråling

Ved ulykker med atomdrevne fartøyer,
kjernevåpen eller høye verdier for naturlig
jordstråling kan det være fare for radioaktiv
stråling. Eksponering overfor radioaktiv
stråling kan være skadelig for kroppen. Verdier
for akseptabel stråling er satt og må ikke overskrides i fred.
Før dykking må mottiltak mot radioaktiv
stråling iverksettes og alle som er involvert i
dykkingen informeres om de farer strålingen
innebærer. Dykkerne skal utstyres med
utstyr som registrerer radioktiv stråling og
informeres om spesielle strålingsfarer, som
hvor reaktoren og kjølevannsutløp er plassert.
Før dykking der det er fare for radioaktiv
stråling, må dykkelederen rådføre seg med
personell som har relevant kompetanse med
slike forurensninger. Se for øvrig. kap 10.8
side 322.

Elektrisk sjokk

Forekommer sjelden under vann, men kan
forekomme ved elektrisk sveising eller bruk

av annet elektrisk utstyr. Alt utstyr skal være i
god stand, og kontrolleres før dykking starter.
Utstyret skal ha skilletrafo og jordfeilbryter.
Følg de prosedyrer og sikkerhetsregler som
gjelder for det aktuelle utstyret.

Eksplosjoner

Sprengstoff kan avsettes under sprengninger,
eller ved ulykker under minerydding/rydding
av sprengstoffer (Figur 6.15), eller det kan
være fiendtlige handlinger.
Følg gjeldende bestemmelser ved arbeid med
eller nær sprengstoff. I sjøkart og militære
kart er kjente dumpingsteder for ammunisjon
avmerket. Kom ikke nær dumpede eksplosiver.
Ta dykkerne opp av vannet før sprengninger,
hvis dette ikke er planlagt eller en del av
øvelsen. Ikke bruk sveise- eller kutteutstyr i
lukkede rom.

Sonar

Sonar brukes av fartøyer for å lokalisere
objekter i vannet og for å bestemme dybden
(Figur 6.16). Sonar er en lydpuls med høy
intensitet som kan skade dykkeren, spesielt
hørselen.
Minejaktfartøyer og minedykkerfartøyer er
utstyrt med sidesøkende sonar for lokalisering
av objekter på bunnen. Disse sonarene brukes
parallelt med utførelse av dykking. Disse
sonarer, både fartøysmontert og håndholdt,
er ikke skadelige for dykkerne.
Større marinefartøyer har sonarer med så stor
effekt at det kan være skadelig for dykkere.
Unngå dykking i nærheten av et marinefartøy
eller sivilt fartøy som bruker aktiv sonar. Det
bør unngås å dykke nærmere en aktiv sonar
enn 600 meter, og helst bør avstanden være
over 3000 meter. Er det likevel nødvendig
å dykke mens det brukes aktiv sonar, må
dykkerbefalet forsikre seg om at sonaren som
brukes ikke er skadelig for dykkeren.
Figur 6.15 Sprengning av mine
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Figur 6.17 Steinbiten biter kraftig når den blir truet

Dykkeren må være i stand til å gjenkjenne de
farlige arter som finnes i området det dykkes,
og vite hvordan han håndterer de forskjellig
artene. Dykkerens beste beskyttelse er å unngå
dem.
Figur 6.16 Skipsdykker på sonar

Plante og dyreliv i sjøen

Ved dykking i Norske eller nordlige farvann
finnes ingen farlige dyr eller planter som kan
skade dykker ved bruk av normalt dykkerutstyr. Dykkere kan komme i kontakt med
organismer som kan virke irriterende ved
direkte kontakt med huden, for eksempel
brennmanet, eller bli bitt og få knusningsskader av fisk som steinbit (Figur 6.17) eller
havål.
Ved dykking i sydlige eller tropiske farvann
finnes flere farlige planter og dyr. I tillegg
vil det ved dykking i varmere farvann være
upraktisk og noen ganger umulig å benytte det
beskyttelsesutstyr vi normalt bruker i Norge.
Ved dykking i ukjent farvann må dykkelederen
før dykking starter skaffe seg oversikt over
farlige planter og dyr, og informere dykkerne
om hvordan disse ser ut og hvilke beskyttelsestiltak som må iverksettes.
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6.5 UtArBeidelSe AV plAn
Under en dykkeoperasjon kan det være
flere forhold som dykkeenheten ikke har
kontroll over. For noen operasjoner kan tidsfaktoren være av betydning, mens ved andre
operasjoner vil tilgjengeligheten (eller at det
ikke er tilgjengelig) av utstyr eller personell
være av betydning.
Ved alle dykkeoperasjoner må en skaffe seg en
oversikt over tilgjengelige ressurser og tiden de
er tilgjengelige. Dette omfatter personellbehov,
utstyrsbehov, behov for støtte eller behov for
tilleggsutstyr og forsyninger. En bør nøye gå
gjennom disse behovene med tanke på at de
skal:
< Gi tilfredsstillende sikkerhet for alt
personell.
< Finne mangler på utstyr og reparere eller
bytte utstyr som ikke er brukbart.
Sikre
at operasjonen gjennomføres raskt
<
og effektivt.
Etter at en har mottatt oppdraget, må all tilgjengelig informasjon innhentes og vurderes

for å finne frem til hvilke forhold som innvirker
under løsning av oppdraget. På bakgrunn av
dette utarbeides en plan for løsning av oppdraget.
Planen for oppdraget må ta for seg alle enkeltoppgaver, og når oppgavene skal løses under
planen for oppdraget. Dette gjøres ved å dele
oppdraget inn i faser eller faseskjematisere
oppdraget. Dette bør gjøres selv for rutinemessige oppdrag.
Under faseskjematisering av oppdraget bør en
ta følgende forhold i betraktning:
< Alle faser av operasjonen er viktige. En
vanlig feil er at man legger for mye vekt
på selve dykkingen, mens man overser
klargjøring og rutiner etter dykkingen. En
annen vanlig feil er at man legger mindre
vekt på sikkerheten ved rutineoppdrag, da
det alltid har gått bra tidligere.
< Tidsplan for oppdraget må inkludere
tilstrekkelig tid til klargjøring, transitt
til dykkestedet, møtepunkter med andre
fartøyer eller avdelinger, og sikker ankring.
I tilegg må det planlegges med tid for etterbruksrutine på materiellet og debrief.
< Bunntiden er alltid en begrensning, og alle
faktorer som kan virke inn på bunntiden
må vurderes. Dette omfatter dykkedybde,
behov for dekompresjonsstopp, antall
dykkere, type dykkefartøy og miljømessige
forhold både på overflaten og under vann.
< Gjentatte dykk. At antall gjentatte dykk
en dykker kan gjennomføre innenfor et
gitt tidsrom ikke overskrider det som er
beskrevet i dykketabellene.
< Hvis dykkerne ikke har vært i aktivitet i en
periode, må relevant oppøving gjennomføres forut for krevende dykk eller dykking
til større dybde.
< Dykkingen kan gjennomføres kontinuerlig,
om forholdene tillater det og hvis en har
nok dykkere tilgjengelig. Vurder den økte
risikoen for uhell ved økt anstrengelse.
< Ved bruk av spesiell dykketeknikk kan det
være behov for mer personell/utstyr.

< Antall dykkere i vannet samtidig bør holdes
på et minimum. Jo flere dykkere i vannet,
i arbeid/eller på dekompresjon, jo mere
øker risikoen for uhell, og desto større blir
belastningen på støttepersonellet.
< Ved vurdering av den enkeltes oppgave,
må ikke personellet på overflaten utelates.
Spesielt de som normalt ikke inngår i
dykkeenheten, som båtmenn, dekkspersonell, ankringsvakter, kranførere. Alt
personell som skal delta i operasjonen
må utvelges og informeres som en del av
dykkeenheten. Spesielt må de informeres
om hvordan disse skal forholde seg i en
nødsituasjon.
Planen må være fleksibel, ta hensyn til uforutsette hendelser, forsinkelser og forandringer
i forholdene.
Dykkeoperasjonen er ikke over før rutiner
etter dykking, journalføring og rapportering
er utført. I planen må tid avsettes til følgende:
< Rengjøring, kontroll, reparasjoner og
pakking av alt utstyret.
< Hva som skal gjøres med objekter som er
tatt opp under operasjonen.
< Gjennomgang av dykkeoperasjonen med
dykkere og støttepersonell
< Vurdering av gjennomføringen, som planlagt og sånn det virkelig ble gjennomført.
< Avgi nødvendige rapporter
< Gjennomføre etterbruksrutiner på benyttet
materiell.
< Tilbakelevering av lånt utstyr.
< Klargjøring av dykkeenheten for nye oppdrag.
6.6 VAlg AV dykketeknikk
Forsvaret har utrustning for fem hovedtyper
dykking, der utstyret er tilpasset de enkelte
oppdrag. Ved noen typer oppdrag vil det ikke
være klare fordeler eller ulemper, og valget vil
avhenge av tilgjengeligheten av materiellet og
oppøvd personell. I Forsvaret utføres følgende
typer dykking:
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< Selvforsynende dykking med pressluft,
SCUBA-LUFT.
< Overflateforsynt dykking med pressluft
< Selvforsynende dykking med halvlukket
system, SCUBA-NITROX
< Selvforsynende dykking med halvlukket
system, SCUBA-HELIOX
< Selvforsynende dykking med lukket system
med 100% oksygen, SCUBA-OKSYGEN.
6.6.1 overflateforsynt
eller SCUBA-luft

Betegnelsen SCUBA omhandler selvforsynende dykking med åpent system med
pressluft som pustegass, om annet ikke
er bemerket. Betegnelsen ”overflateforsynt
dykking” omhandler overflateforsynt dykking
med pressluft som pustegass, om annet ikke
er bemerket.

SCUBA-luftdykking

Fordeler og ulemper ved SCUBA dykking
fremstilles best ved sammenligning med overflateforsynt dykking. Hovedfordelene med
SCUBA er mobilitet, fleksibel dybde, bærbart
utstyr og begrenset behov for støtte på overflaten. Ulempene er hovedsaklig begrenset
varighet, mangel på talekommunikasjon
utenom ved bruk av helmaske, begrenset
beskyttelsesutstyr, dårlig kontakt med støttefunksjonene på overflaten og negative fysiske
og psykologiske faktorer på grunn av den
direkte eksponering til forholdene under vann.
Ved SCUBA dykking hindres ikke dykkeren
av omfattende og tungt utstyr. Dykkeren kan
svømme en lengre distanse, og distansen kan
forlenges ved hjelp av ekstra fremdriftshjelpemidler som undervannsslede eller -scooter, og
han kan bevege seg fritt i alle retninger. Ved
pressluftdykking må dykkeren kunne gå rett
til overflaten i en nødsituasjon.
Utstyret for pressluftdykking er laget for å
ha tilnærmet nøytral oppdrift når det er i
bruk, noe som gjør at dykkeren enkelt kan
forandre eller bli på en dybde. Utstyret for
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pressluftdykking er bærbart og enkelt å bruke.
Det kan transporteres på nesten alle måter, kan
klargjøres hurtig, og dykking kan starte nesten
umiddelbart. Innenfor utstyrets begrensninger
(søk, inspeksjon og lett arbeid) er pressluftdykking en fleksibel og økonomisk metode
for å løse en rekke oppgaver.
SCUBA-luftdykkings begrensinger må likevel
tas i betrakting. Ved SCUBA-luftdykking bør
det normalt bare utføres dykk som ikke krever
dekompresjonsstopp. Dykking som krever
dekompresjonsstopp bør bare utføres om
andre alternativ ikke er tilgjengelig. Bunntiden begrenses også av luftforrådets varighet.
Under dype dykk, og ved hardt arbeid vil luftforbruket øke vesentlig. Et pressluftapparat
som inneholder nok luft til å puste to timer
på overflaten, varer bare i 35 min på 33 meter.
Ved pressluftdykking vil motstanden i pusteventilen og eksosventilen gjøre selve pustingen
tyngre enn på overflaten. Dykkeren må bruke
krefter på selve pustearbeidet, og det begrenser
hvor hardt han kan arbeide under vann. I
praksis kan ikke dette sammenlignes med
den anstrengelse en overflateforsynt dykker
bruker under hardt arbeid på bunnen.
Ved pressluftdykking er dykkeren mer
eksponert for omgivelsene enn en tyngre
utstyrt overflateforsynt dykker. Dykkeren
påvirkes lett av strøm. Selv ved dykking i par
vil en pressluftdykker være delvis isolert, med
begrenset mulighet for kommunikasjon eller
kontakt med overflaten. Disse faktorer, i tillegg
til at han er helt avhengig av sitt pusteapparat
og dets begrensede luftforråd, samt sin oppstigningsvest, øker belastningen på dykkeren.

Overflateforsynt luftdykking

Overflateforsynt utstyr gir dykkeren tilnærmet
like god mobilitet under vann som en
SCUBA-dykker, i hovedsak med de samme
begrensninger. Dykkere med overflateforsynt
utstyr kan utføre mer krevende arbeid fordi
de har tilnærmet ubegrenset med luft, maske

og annet utstyr som beskytter bedre mot omgivelsene, samt god kommunikasjon med overflaten. Ved overflateforsynt dykking kan enten
dykkeren svømme fritt med svømmeføtter
på samme måte som ved pressluftdykking,
eller bruke dykkersko og tyngre vekter for
å stå stødig på bunnen. Masken er laget slik
at den kan kobles til både overflateforsynt
luft og luft fra pressluftflasker. Ved overflateforsynt dykking er dykkeren utstyrt med en
reserveluftflaske som brukes ved brudd på
luftforsyningen fra overflaten.
Overflateforsynt dykking bør brukes ved
dykking som krever dekompresjon og ved
tyngre arbeider under vann.
6.6.2 Blandingsgassdykking

All dykking med annen pustegass enn luft
(20/80) regnes som blandingsgassdykking.
Forsvaret bruker flere typer selvforsynende
blandingsgassapparater:
< Oksygenapparater med lukket pustesystem
(for eksempel S24)
< Nitroxapparater med halvåpent system (for
eksempel Viper SC).
Helioxapparater
med halvåpent system (for
<
eksempel Viper +).

SCUBA-nitrox

SCUBA-nitrox (Figur 6.18) er et halvlukket
pustesystem, med konstant gjennomstrømning
(”flow”) av en nitrox gassblanding (nitrogen og
oksygen). Det brukes tre forskjellige nitroxblandinger, avhengig av dybden det skal dykkes
til. Den konstante gjennomstrømningen gjør
at gassblandingen i pustesystemet er lik den
tilførte gassblandingen ved normal dykking.
Øker eller synker oksygenforbruket vesentlig
under dykking, kan blandingsforholdet i gassblandingen forandres så mye at det kan bli en
fare for dykkeren. Dykking med denne type
apparat krever derfor mer trening og erfaring,
enn for tilsvarende dykking med pressluft.
Denne type pusteapparat brukes hovedsaklig
ved minerydding, da det er umagnetisk og
støysvakt.

SCUBA-heliox

SCUBA-heliox er et selvblandende, mekanisk
styrt, apparat. To gassbeholdere, med hen-

Apparatene har vidt forskjellige bruksområder
og ville vært tilnærmet ideelle SCUBA
apparater om en kunne hatt full kontroll med
gassblandingen i apparatet. Da dette ikke er
mulig, blir disse apparatenes kapasitet og
anvendelighet begrenset.

SCUBA-oksygen

Oksygenapparatet er et selvforsynende pusteapparat, med et lukket pustesystem med 100%
oksygen. Oksygenforgiftning kan oppstå når
partialtrykket for oksygen blir høyere enn
1,7 bar ved bruk av 100% oksygen. Sikkerhetsdybden for oksygenapparater er derfor
maksimalt syv meter. Oksygenapparater
brukes kun av spesialstyrker for angrepsvømming eller annen taktisk dykking, da
apparatet ikke avgir bobler til overflaten.

Figur 6.18 Minedykker med Viper
SC blandingsgassapparat
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holdsvis helium og oksygen, blandes sammen
slik at oksygenpartialtrykket hele tiden er
ca 1,6 bar. Dybdebegrensningen på et slikt
apparat er ca 100 meter. Fordelen med et slikt
apparat er at man kan dykke svært dypt uten
å få nitrogen-narkose. I tillegg er det svært
brukervennlig, og forholdsvis raskt å klargjøre.
Ulempen er naturligvis de forholdsregler som
må taes for slik type dykking dersom uhellet
skulle være ute. Denne type pusteapparat har
samme bruksområder som SCUBA-nitrox,
men kan brukes på større dyp.
6.6.3 Valg av pusteutstyr

Forholdene som må vurderes ved valg av
dykketeknikk for et gitt dykk er:
< Dykkets varighet
< Dykkedybden
< Hva slags arbeid som skal utføres
< Forholdene under vann
< Hvor raskt dykkingen skal iverksettes
Selv ved et dykk på grunt vann kan behovet
for luft være større enn det som er praktisk
mulig med selvforsynende utstyr. Dybdebegrensninger er utarbeidet for hver teknikk og
skal ikke overskrides i fred, uten i spesielle
tilfeller med spesiell tillatelse fra fagmyndighet
og dykkerlege.
6.7 UtStyr og ForSyninger
Det utstyr som brukes til dykking i Forsvaret
er testet for å fungere under vanskelige forhold.
Utstyr som ikke er testet og godkjent for bruk
i Forsvaret kan kun brukes ved dispensasjon
fra sjef DFS. Det er heller ikke tillatt å utføre
modifikasjoner på utstyret, uansett hvor logisk
dette kan virke på et gitt tidspunkt. Eventuelle
modifikasjoner skal kun utføres av FLO/Sjø.
En viktig del av forsyningen er gass som skal
brukes til pustegass. All gassforsyning som
skal brukes til pustegass, enten den kommer
fra gassflasker eller kompressor som henter
luft fra omgivelsene, må tilfredsstille fem
hovedkrav:
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< Gassen må tilfredsstille de krav til renhet
som er satt.
Tilstrekkelig
gassmengde må være til<
gjengelig.
Systemet
må kunne gi dykkeren den
<
gjennomstrømning han har behov for.
Sekundært
gassforsyningssystem må være
<
tilgjengelig ved overflateforsynt dykking
Systemet
må kunne holde et konstant
<
arbeidstrykk på pustegassen til dykkeren.
Kompressorer som brukes til fylling av pressluftflasker skal tilfredsstille de krav som
stilles til kompressorer for pustegass. Slike
kompressorer er utstyrt med filter som skal
fjerne urenheter eller partikler fra luften. Når
de er i bruk, skal de plasseres slik at luftinntaket ikke suger inn eksos utenfra (bil på tomgang, eksos fra motordrevet komressor etc.).
6.7.1 Støttefartøyer ved dykking

Tilgjengeligheten av dykkefartøy og annet båtmateriell har stor betydning for sikkerheten
ved dykking. Ved dykking brukes tre hovedtyper fartøyer; dykkefartøyer, hjelpefartøyer
og sikringsbåter.

Dykkefartøy

Et dykkerfartøy (Figur 6.19) er et middels stort
fartøy spesielt innredet for å støtte dykkeoperasjoner. Dykkefartøyer er vanligvis utstyrt
med to eller flere ankere for sikker ankring, og
har kraner og eventuelt vinsjer. Om bord har
fartøyet normalt plass til flere sikringsbåter og/

Figur 6.19 Dykkefartøyet HD-2 Viken

eller hjelpefartøyer. Et dykkefartøy skal være
utstyrt med behandlingskammer.
Fartøyet er normalt innredet for å støtte overflateforsynt dykking.
Dykkefartøyet kan være utstyrt med ROV og
sidesøkende sonar eller ha et hjelpefartøy som
er utstyrt med sidesøkende sonar.

dykkefartøy når fartøyet ellers er funnet egnet
til formålet.

Hjelpefartøy

Hjelpefartøyer er fartøyer som benyttes i
forbindelse med gjennomføring av dykkeoperasjoner. Hjelpefartøyer kan brukes til å
sikre området, som dykkeplattform og kan
være utstyrt for for eksempel å støtte overflateforsynt dykking. Hjelpefartøyer er normalt
ikke utstyrt med behandlingskammer.

Et fartøy som skal klassifiseres som dykkefartøy
skal ha følgende syv hovedkarakteristikker,
uavhengig av hvilken dykketeknikk det er
ment å støtte:
< Det må være sjødyktig, både i konstruksjon
og tilstand.
Det
må være utstyrt med trykkammer, samt
<
annet nødvendig livbergende- og sikkerhetsutstyr.
< Det må være i god stand, med en pålitelig
motor (unntatt hvis fartøyet er en forankret
flåte eller lekter).
Det
må være plass nok om bord til at
<
dykkerne kan ta på utstyr.
< Det må gi god nok beskyttelse mot vær og
vind og god nok plass til hjelpepersonellet.
< Det må ha kapasitet til sikkert å transportere det utstyret som er nødvendig for
operasjonen.
< Det må være bemannet med et stort nok,
oppøvd mannskap.

Ved all dykking skal sikringsbåt (Figur 6.20)
være til stede på dykkestedet. Sikringsbåten
skal være spesielt innredet og tilfredsstille de
krav som settes til en sikringsbåt.

Et egnet fartøy utstyrt med et mobilt behandlingskammer kan klassifiseres som et

Sikringsbåten skal raskt kunne manøvreres
bort til dykkere i vannet. Sikringsbåten skal

SCUBA-dykking utføres normalt fra et mindre
hjelpefartøy. Dette kan være en oppblåsbar
gummibåt med påhengsmotor, hurtiggående
båt, sjark eller andre fartøyer som brukes i
Forsvaret.
Et fartøy som skal brukes til å støtte overflateforsynt dykking, vil vanligvis være spesielt
konstruert eller modifisert for dette.
Enkelte operasjoner krever spesielle hjelpefartøyer. Dette kan være lektere, taubåt, kranfartøy, eller andre fartøyer.

Sikringsbåt

Figur 6.20 Gummibåt er egnet som sikringsbåt
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ha lavt fribord eller være utstyrt med en innretning som gjør at en bevisstløs dykker enkelt
skal kunne berges om bord i båten. Sikringsbåten skal være lett å stanse, være stabil slik at
den ikke velter om bevisstløs dykker skal dras
opp på en side, og den skal ha en sikker motor.
Sikringsbåten skal ha tilstrekkelig bemanning
for å kunne løse sin oppgave.
Motorgummibåt, det vil si gummibåt på 4,5–5
meter og 30–55 hk motor er godt egnet som
sikringsbåt.
Ved dykking med slange eller signalline fra
flytebrygge eller annen dykkeplattform der
en bevisstløs dykker enkelt kan dras inntil
og berges om bord, kan dykkeplattformem
fungere som sikringsbåt.
6.7.2 Annet støtteutstyr

Behovet for annet støtteutstyr bør klarlegges
i god tid før operasjonen. Annet støtteutstyr
kan være biler eller fly/helikopter for områdesøk eller transport, samt maskiner eller verktøy.
6.8 Velge Ut og Sette
SAmmen dykkeenHeten
Ved planlegging av et dykkeoppdrag, må en
vurdere personellets kvalifikasjoner og erfaring
i forhold til det som kreves for operasjonen. Det
er viktig å ha oversikt over personellets plikter
og ansvar, samt samarbeidsforholdene mellom
personellet som inngår i dykkeenheten.
Det overordnede ansvar for sikker og effektiv
gjennomføring av alle dykkeoperasjoner har
dykkeenhetens sjef. For effektiv gjennomføring
av dykkeoperasjoner delegerer sjefen oppgaver
til utvalgt personell under hans kommando,
som igjen sammen med annet underlagt
personell utgjør dykkeenheten. Dette er dykkeroffiser, dykkerbefal, dykkeleder(e), dykker(e),
hjelpere og om nødvendig medisinsk personell.
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6.8.1 dykkeroffiseren

Alle dykkeenheter skal ha beordret dykkeroffiser. Dykkeroffiseren er ansvarlig for trening
og all dykking ved dykkeenheten, samt for at
dykkerne er kvalifisert for de oppgaver de skal
kunne løse og at dykkingen gjennomføres på
en sikker måte.
Dykkeroffiseren skal forsikre seg om at alt
utstyret er funksjonsdyktig, vedlikeholdt og
lagret.
Dykkeroffiseren utsteder dykkeordre for
dykkeenheten på bakgrunn av ordre om
dykkeoppdrag gitt av oppdragsgiver.
Det er dykkeroffiserens ansvar at dykkeenheten gjennomfører et målrettet oppøvingsprogram, som omfatter drill i nødprosedyrer
samt praktisk trening for relevante dykkeoppdrag og rutineoppdrag. Dykkeroffiseren skal
også sørge for nødvendig samtrening med
avdelinger det er aktuelt å samarbeide med.
Dykkeroffiserens viktigste oppgave er å sørge
for at dykkeoperasjoner gjennomføres sikkerhetsmessig forsvarlig ved dykkeenheten.
Ved mindre dykkeenheter kan dykkeroffiseren
i tillegg måtte fungere som dykkerbefal/dykkeleder.
6.8.2 dykkeleder

Dykkeleder (Figur 6.21) er leder for rutinedykk
eller dykkeoppdrag. Dykkelederen inspiserer
dykkere før de går i vannet. Ved beordring av
en menig dykkeleder bør utvelgelsen baseres
på dykkernes erfaring.
Han må forsikre seg om at alt personell som
er involvert er orientert om dykkingen, og at
de er klar over og har forstått de gjeldende
sikkerhetsbestemmelser og prosedyrer for
nødsituasjoner.

Figur 6.21 Dykkeleder

verktøy/utstyr. Dykkeren skal inneha gyldig
dykkersertifikat, med godkjent legekjennelse.

Figur 6.22 Dykkere klare for nedstigning

Under dykkingen må han holde overflatepersonellet orientert om forholdene på bunnen,
fremdriften under dykkingen og problemer
som er under utvikling og som gjør at det kan
bli behov for å forandre planen eller assistanse
fra andre dykkere. Ved SCUBA-dykking må
dykkeren selv, i tillegg til personellet på overflaten holde rede på bunntiden.

Dykkelederen skal være sertifisert for den type
dykking han skal lede og være kvalifisert i
førstehjelp og handling i nødsituasjoner.

Dykkeren er ansvarlig for sitt personlige
dykkerutstyr, og må sørge for at det er komplett, i god stand og klart til bruk til enhver tid.

Dykkelederen er ansvarlig for at gyldig dykkeordre finnes før dykking starter.

Reservedykker skal være til stede i henhold til
de krav som er beskrevet i SUP 12.

6.8.3 dykkerne

Reservedykker har som oppgave å yte assistanse overfor andre dykkere i en nødsituasjon,
og skal være klar til å gå i vannet på kort varsel.
Reservedykker skal bli gitt samme orientering
og instrukser som øvrige dykkere, og denne

Dykkere i Forsvaret (Figur 6.22) er sertifisert
og inndelt i kategorier som angitt i SUP 12.
Dykkeren skal være sertifisert og kvalifisert for
type dykk, dykkedybde, samt bruk av aktuelt
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følger med i dykkingen for kontinuerlig å
holde seg orientert om situasjonen og være
klar til raskt å assistere.
Ved SCUBA-dykking dykkes det ofte parvis.
Hver dykker er da gjensidig ansvarlig for å
holde øye med parkameraten. Paret er samlet
ansvarlig for gjennomføringen av sitt tildelte
oppdrag, samt at hver enkelt følger med på
dykkedybden og bunntiden. Hver enkelt må
følge med på parkameratens tilstand. Paret er
normalt forbundet med en kameratline for å
holde kontakt med hverandre.
6.8.4 personell på overflaten

Hjelpemann er den på overflaten som
direkte samarbeider med dykkeren under
dykket. Hjelpemannen kontrollerer sammen
med dykkeren dykkerens utstyr og luftforsyningssystemet. Forut for dykking assisterer
hjelpemannen dykkeren med påkledningen,
og under dykking er denne dykkerens linemann.
Hjelpemannen bør være kvalifisert som dykker.
Hvis det er nødvendig å bruke personell som
ikke er kvalifiserte dykkere som hjelpemenn,
er det dykkeleders ansvar at personellet er godt
nok instruert i sine plikter. Hvis det under
en operasjon er nødvendig å bytte hjelpe-/
linemann er det dykkeleders ansvar at den
som overtar blir gitt tilstrekkelig orientering.
Linemannen kommuniserer direkte med
dykkeren (Figur 6.23), og holder dykkelederen
informert om hvor mye line han har ute og
er på vakt overfor signal eller indikasjoner på
nødsituasjoner.
Dykkerlege er lege spesielt utdannet innen
hyperbar medisin. Dykkerlegen kontaktes
og avgjør behandling av dykkere ved skader
etter dykking.
Dykkerlegen underviser dykkerne i dykkemedisin, handling ved dykkeulykker og deltar
under dykkeoperasjonen når det er behov for
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Figur 6.23 Linemann er spesielt
viktig ved slangedykking

det, for eksempel ved utførelse av risikofylt
dykking. Ved enkelte typer dykkeoperasjoner
skal dykkerlege være til stede. Dykkerlegen
kan raskt håndtere nødsituasjoner eller
behandlinger.
Annet hjelpepersonell kan være enhver innen
enheten som blir pålagt oppgaver i støtte av,
eller koordinert med, dykkeoperasjonen.
De av dette personellet som vil bli direkte
involvert, for eksempel båtmenn, må være
godt kjent med prosedyrene for dykkingen.
De må forstå de forskjellige signaler som
skal brukes, hensikten med oppdraget, samt
vite hvordan de skal operere båten under
dykkeoperasjonen. Annet personell som
kranoperatører eller dekksmannskap, kan bli
direkte involvert i operasjonen, men bare når
de er under direkte ledelse av dykkelederen.
Andre vil ikke bli direkte involvert i dykkeoperasjonen, men vil likevel ha innvirkning

på operasjonen. Maskinisten kan for eksempel
få ordre om å sikre ror og propeller slik at de
ikke beveges, sonaroperatøren kan få ordre om
sikre sonarutstyret slik at det ikke kan brukes
når dykking pågår.
I tillegg til disse må en holde fartøyets, basens
eller annen ansvarlig vaktsjef orientert om
fremdriften i dykkingen. Eventuelle forandringer i henhold til den opprinnelige plan
bør varsles så tidlig som mulig. Vakthavende
må også varsles ved forandringer av posisjon,
værforholdene eller i forholdene på sjøen, og
informere dykkeroffiser og dykkeleder om
det samme.
Så langt det er mulig, bør hver enkelt i dykkeenheten være kvalifisert i alle oppgaver innen
enheten. Oppøvingen av enheten bør innbefatte muligheter for slik kryssutdanning når
det er mulig. Hvis en under operasjonen må
bytte personell, enten for et kortere tidsrom
eller permanent, må denne personen først
være godkjent for oppgaven av dykkeroffiser
eller dykkeleder. Han må briefes i oppgaven,
status for operasjonen, forestående oppgaver
og forventede problemer. Den generelle plan og
tidsplan må organisere arbeidet og personellet
slik at det hele tiden er kvalifisert personell til
stede under dykking. Alt personell som skal
delta under operasjonen må være til stede
under den innledende brief for oppdraget.
6.8.5 Bemanning av dykkeenheten

Størrelsen på dykkeenheten vil variere avhengig av type utstyr enheten er utstyrt med
og hvilke operasjoner enheten er ment å
kunne løse.

Et dykkelag består normalt av tre personer:
Dykkeleder, linemann og dykker.
En større dykkeoperasjon krever normalt en
dykkeenhet bestående av flere dykkelag ledet
av et dykkerbefal.

Antall dykkere det er behov for avhenger av
oppdragets art og dykkedybden.
Andre faktorer som innvirker på bemanningen
og størrelsen på dykkeenheten, er oppdragets
art, værforholdene, planlagt varighet av oppdraget og tilgjengelig støtte.
6.8.6 Fysiske krav til dykkere

Før personell (i Forsvaret) kan starte utdanning som dykkere, må de tilfredsstille
de medisinske, og fysiske krav som stilles til
tjenesten.
Personell som er kvalifisert som dykkere er
selv ansvarlig for å rapportere om eventuell
nedsatt helsemessig allmenntilstand.
Dykkeroffiseren og dykkelederen skal ha aktiv
interesse i personellets fysiske tilstand fra dag
til dag. Dykkelederen er ansvarlig for å vurdere dykkerens allmenntilstand umiddelbart
før et dykk. Ved tegn på uregelmessigheter
som hoste, tett nese, tretthet, psykisk stress,
hud eller øreinfeksjoner, forgiftninger eller
etter bruk av alkohol, medisiner og narkotika,
bør dykkeren sykmeldes inntil problemet er
undersøkt av lege eller løst.
Dykkeren er selv ofte den beste til å bedømme
sin fysiske og psykiske tilstand. Hvis han ikke
føler seg frisk nok til å dykke, er han pålagt å
rapportere dette til dykkelederen. En dykker
som regelmessig nekter å dykke bør fritas fra
dykketjeneste og gis andre oppgaver.
6.9 gjennomFøring
AV dykkeoppdrAg
Dykkeenheten gis oppdrag av oppdragsgiver
via dykkeenhetens sjef og dykkeroffiser. Oppdragsgiver utsteder operasjonsordre, øvingsordre eller annen ordre for oppdraget.
Dykkerbefal, dykkeleder(e) og annet nødvendig personell utarbeider forslag til plan
for oppdraget overfor dykkeroffiser.
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Planen for oppdraget, uansett hvor godt det
er organisert, vil ikke kunne gjennomføres
uten problemer uten at ethvert medlem av
dykkeenheten fullt ut har forstått planen, sin
oppgave, og de andre dykkernes og støttepersonellets oppgaver i planen.
Ordren for oppdraget kan være enkel eller omfattende, alt etter planen som skal gjennomføres. For en større operasjon, som involverer
flere enheter, kan det være behov for en omfattende ordre, med kart, lysbilder og oversikter. For de fleste operasjoner er det ikke
nødvendig med et større ordremøte, men mer
et uformelt møte med det involverte personell.
Den som gir ordren er normalt dykkerbefalet/
dykkelederen som også vil lede gjennomføringen av dykkeoperasjonen. Gjennom
ordren må han dekke de forhold som vil innvirke under operasjonen og prosedyrer som
skal følges. Ordren for dykkeoperasjonen bør
omfatte følgende:
< Hensikten og omfang av operasjonen
< Forholdene i operasjonsområdet
< Dykketeknikk og utstyr som skal brukes
< Betjening av trykkammer
< Oppgaver for den enkelte dykker
< Forventede farlige situasjoner
< Gjennomgang av de vanlige sikkerhetsregler
< Gjennomgang av spesielle vurderinger
< Diskusjon i grupper, spørsmål fra dykkeenheten, still kontrollspørsmål til dykkerne
for å være sikker på at ordren er forstått.
6.9.1 Støtte og nødsituasjoner

Under alle dykkeoperasjoner, både rutineoperasjoner og større operasjoner, vil tre
hovedtyper støtte være nødvendige:
< Øyeblikkelig støtte ved ulykker eller
alvorlig sykdom.
< Tilleggsutstyr, personell, forsyninger eller
reparasjoner.
Retningslinjer,
autorisasjon eller avgjørelser
<
fra overordnet myndighet.
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Uventede hendelser eller nødsituasjoner påfølges normalt med en del forvirring. For raskt
å kunne rekvirere assistanse i en nødsituasjon,
må det på forhånd være klargjort hvor aktuelle
typer assistanse er plassert og hvordan den
rekvireres. Før dykkeoperasjonen starter
skal Sjekkliste for nødsituasjon være utfylt
og plasseres tilgjengelig på dykkedekk. Alt
personell i dykkeenheten og for involvert
støttepersonell må være kjent med denne og
dens plassering.
Kontaktmåte for nærmeste redningssentral
klargjøres. Sted for nærmeste trykkammer må
fastslås, og eventuelt varsles før dykking starter.
Transportstøtte ved ulykker, militær eller
sivil, og kommunikasjon med nærmeste tilgjengelige dykkelege, må fastslås og eventuelt
varsles.

Dykker sitter fast eller liner flokes

Floking av liner eller at dykker henger/setter
seg fast er mest vanlig ved overflateforsynt
dykking der det kan være behov for flere liner
i tillegg til dykkerslangen. Dykkeren må ikke
bare holde øye med sin egen dykkerslange,
med også andre dykkeres liner og slanger.
Henger en overflateforsynt dykker seg fast, vil
han normalt ha nok luft til selv å frigjøre seg.
Den første og viktigste reaksjon for en dykker
som blir sittende fast er å stoppe opp og
tenke seg om. Han må være rolig, bedømme
situasjonen og prøve å komme seg løs. Panikk
og overreaksjon er farlig for en dykker som
sitter fast. Hvis dykkeren ikke umiddelbart
kommer seg løs, bør dykkeren signalisere
behov for assistanse.
Umiddelbart etter at en dykker har kommet
seg løs og har gått til overflaten, må han undersøkes og behandles ved å ta følgende forhold
i betraktning:
< Dykkeren vil trolig være både fysisk og
mentalt sliten.
< Dykkeren kan være nedkjølt.

< Dykkeren kan ha fysiske skader
< En dykker med selvforsynende utstyr kan
ha åndedrettstans, og i tillegg, hvis han har
foretatt en fri oppstigning, ha symptomer
på lungebrist.
< Den planlagte/nødvendige dekompresjonstiden kan ha blitt utelatt.

Feil på utstyret

Med bra utstyr, som er godt vedlikeholdt og
korrekt inspisert og testet før bruk, oppstår
sjelden feil på utstyret. Som for de fleste nødsituasjoner er dykkerens og dykkeenhetens
trening og erfaring avgjørende for løsning av
situasjonen.

Brudd i pustegassforsyningen

Hvis en dykker får brudd i tilførselen av pustegass, vil det merkes nesten umiddelbart. Ved
overflateforsynt dykking kan dykkeren gå over
til reserveflasken som gir han nok gass til å
gå til overflaten. Ved selvforsynt dykking må
dykkeren gå til overflaten så raskt som mulig,
enten kontrollert svømmende eller ved bruk
av vest.

Kommunikasjonsproblemer

Hvis man mister kontakten, enten med parkameraten, eller mellom dykker og linemann,
kan det være første indikasjon på alvorlige
problemer. I tillegg kan farlige situasjoner
oppstå fordi kommunikasjonen mellom parkameratene eller dykker og linemann er brutt.
Hvis dette oppstår, er den korrekte prosedyren
raskt å kontrollere om parkameraten er i nærheten eller om han har problemer, men ikke
start leting etter parkameraten. Gå raskt til
overflaten og varsle dykkelederen om at du
har mistet kontakten med parkameraten. Det
kan godt være at parkameraten allerede er på
overflaten, eller raskt kommer opp om han
følger den samme prosedyren. Hvis dette
ikke er tilfelle, må dykkelederen raskt tilkalle
nødvendig assistanse.
Mister personellet på overflaten kontakt med
dykkerne eller av andre årsaker ønsker at

dykket skal avbrytes, kan oppkallingssignal
for dykkere brukes. Oppkallingssignalet avgir
et skarpt smell som kan oppfattes godt av
dykkeren.
Ved bruk av talekommunikasjon kan det
være feil på utstyret eller at dykkeren har
problemer. Ved brudd i talekommunikasjon
utføres følgende:
< Gå over på linesignaler
< Kontroller boblene som kommer opp: Hvis
det er en merkbar økning eller lite bobler
kan det være tegn på problemer.
< Lytt etter lyder fra dykkeren. Hvis du
ikke hører noen ting kan det være brudd
i forbindelsen. Hvis strømmen av bobler
er normal kan dykkeren fortsatt være OK.
< Hvis du hører at dykkeren puster normalt,
men at han ikke svarer, anta at dykkeren
har problemer.
< Hvis det er flere dykkere på bunnen, få en
annen dykker til å kontrollere dykkerens
situasjon eller send ned reservedykker.

Mister kontakt med dykkeren

Ved planleggingen av operasjoner må prosedyren for Mister kontakt med dykkeren beskrives og alt personell må kjenne prosedyren.
Første trinn i prosedyren for ”Mister
kontakt med dykkeren” er når en mister
kommunikasjonen med dykkeren eller at
dykkeren mister kontakt med parkameraten.
Hvis dykkeren ikke raskt blir lokalisert eller
kommer til overflaten (prosedyren for tap
av kommunikasjon), må dykkebefalet øyeblikkelig iverksette søk etter dykkeren. Siste
sted dykkeren ble observert eller der parkameraten kom opp merkes. Samtidig må lege,
dykkeoffiser, oppdragsgiver og trykkammer
varsles.
Hvis dykkeren har satt seg fast eller er skadet,
og sikten er god bør det ikke være vanskelig
å lokalisere og assistere dykkeren. I dårlig sikt
og mørke, blir det vanskeligere å lokalisere
dykkeren, og faren for dykkeren øker.
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Figur 6.24 Dykker på vei inn i trykkammer

Dette er hovedårsaken til at dykkerne ved
selvforsynt dykking skal være parvis sammenbundet med kameratline.
Når en ikke får kontakt med dykkerne, er dette
ofte dykkere som har kommet ut av kurs og
som har svømt utenfor det området dykkingen
er planlagt (ved oksygensvømming kan det
svømmes uten blåse). Dykkeren kan ha fått
nitrogennarkose eller annen forgiftning forårsaket av pustegassen, og som kan resultere
i at dykkeren er forvirret, svimmel, ha angst
eller panikk. Ubevisst kan dette føre til at
dykkeren kan skade de som prøver å redde
han. Når dykkeren er lokalisert, må hjelperen
bevege seg forsiktig mot dykkeren, for å hindre
selv å bli skadet, mens han raskt bedømmer
situasjonen.
Er dykkeren bevisstløs når han blir funnet,
må han bringes til overflaten så raskt det er
mulig, ved å feste en signalline på dykkeren
og hale han opp eller ved å åpne for dykkerens
oppstigningsvest. Dykkeren må følges helt opp
til overflaten for om mulig å hindre lungebrist.
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Dykkeren kan ha utelatt dekompresjonsstopp,
og øyeblikkelig behandling i kammer kan være
nødvendig for å redde dykkerens liv (Figur
6.24). Hvis det er mulig å gi dykkeren luft på
vei mot overflaten (for eksempel ved å bruke
knappen på demandventilen) bør dette gjøres.
Når dykkeren er brakt på land og er uten pust/
puls, startes øyeblikkelig hjerte-lunge-redning.
6.9.2 Siste forberedelser og
kontroll av sikkerheten

Før en dykkeoperasjon iverksettes, må dykkeroffiseren og dykkerbefalet være sikker på at
alle forberedelser er gjort.
Kort listet er dette følgende:
< En detaljert plan for dykkingen er utarbeidet, og alle opplysninger som kan ha
innvirkning på oppdraget er innhentet og
studert.
< En tidsplan for operasjonen er utarbeidet,
med oppgavene for hvert enkelt dykk, og
rekkefølgen av de forskjellige oppgavene.

< Behovet for både beregnede- og tilleggsforsyninger er vurdert, og nødvendige tiltak
for å skaffe forsyningene er gjort.
< Nødvendig utstyr er anskaffet, funksjonskontrollert og er plassert slik at det er klart
til bruk.
< Nød- eller redningsutstyr (redningsvester,
brannslukningsapparater, førstehjelpsutstyr, O2-koffert) er kontrollert og klart
til bruk.
Alt
personell, inkludert støttepersonellet
<
er varslet om sine oppgaver, og at en omfattende ordre er gitt.
< Sjekkliste for dykkesikkerheten er gjennomgått
< Sjekkliste for nødsituasjoner er utfylt og
tilgjengelig på dykkedekk.
< Dykkernes fysiske og mentale situasjon er
vurdert og godkjent.
< Personellet er på plass og klar til å starte
operasjonen.
< Fartøyet eller dykkefartøyet er sikkert
ankret eller fortøyd
< Forholdene på overflaten og i sjøen er gode
nok for å starte dykkingen.
< Høyere myndighet er varslet om operasjonen, andre skip eller vaktsjef på basen
er varslet.
Visuelt
signal for dykking pågår er heist/
<
tent
Fartøysjefen
er varslet, han varsler deretter
<
Sjefen og maskinsjefen, og ordren for ”start
dykking” er gitt.
< Alle prosedyrer er klare og utvetydige.
6.10 deBrieF AV
dykkeenHeten
Gjennomgang av operasjonen med dykkerne
umiddelbart etter dykket vil gi dykkelederen
informasjon som kan innvirke eller forandre
på neste fase av operasjonen. Dykkerne bør
spørres om hvordan arbeidet går, forholdene
på bunnen og ventede problemer. Dykkelederen bør også spørre dykkeren om de har
umiddelbare forslag til forandringer i planen
for operasjonen. Hver dag etter dykking (eller

etter at et skift er ferdig) bør hele dykkeenheten
samles for en kort gjennomgang av dagens
aktivitet. Dette gir dykkerne anledning til å gi
dykkelederen og annet støttepersonell tilbakemelding om problemer som har oppstått, samt
at dykkerne blir oppdatert om fremdriften i
operasjonen.
Slik samling av personellet kan være til stor
hjelp for å klarlegge eventuelle misforståelser
og forvirring som har oppstått på grunn av
dårlig kommunikasjon eller avvik fra den opprinnelige plan.
6.11 redningStjeneSten
6.11.1 redningstjenestens
organisasjon

Det er nyttig å ha noe kjennskap til redningstjenestens organisasjon. Organisasjonsplan for
redningstjenesten i Norge er fastsatt ved Kgl. res.
av 21,09,73. Planen forventes å bli kontinuerlig
forbedret og tilpasset samfunnets utvikling.
Nye behov, utbygging av alarmsentraler og
annen kommunikasjonsutbygging kan her
nevnes.
Justisdepartementet har gitt følgende avgrensning som er aktuell ved en inntruffet
ulykke:
”Redningstjenesten er den organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra
død eller skade som følge av akutte ulykkessituasjoner, og som ikke tradisjonelt blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved
særlige tiltak.”
Ved dykkerulykker kan det bli nødvendig å
benytte redningstjenestens transportmuligheter for å nå fram til behandlingskammer
eller sykehus tidsnok.
Redningstjenesten utøves som et samarbeid
mellom en rekke offentlige etater, frivillige
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organisasjoner og sivile selskaper som har
egnede ressurser til formålet.
En bestemt koordinator (Politiet) er utpekt til
å samordne og lede redningsinnsatsen.
Tjenesten er integrert slik at den skal ta seg
av alle typer redningstjeneste (landredning,
sjøredning og flyredning) med et foreløpig
lite unntak.
6.11.2 dykkerulykker
– varsling og transport

Varsling av dykkerulykker skal gjøres lik
varsling av andre ulykker det vil si: Tlf 113.
Tlf 113 vil varsle nærmeste akuttmedisinske
kommunikasjonssentral (AMK) – de holder
til på sykehus. AMK-sentralenes oppgave er
å formidle ambulanse/annen syketransport
ved akutt sykdom.
AMK disponerer ambulansebil, legehelikopter,
ambulansebåt med mer, samt at de har tverrsamband med politi og brannvesen. På den
måten kan de koordinere redningsledelse og
søk med andre etater. Ved behov for ressurser
fra redningstjenesten, vil AMK-sentralen selv
kontakte nærmeste hovedredningssentral.
Lokal AMK kjenner lokale transportressurser
best – faktisk bedre enn hovedredningssentralen, og direkteoppringing til HRS kan
faktisk forsinke transporten.
I noen tilfeller kan 113 koble deg til ”gal”
AMK – det gjelder spesielt hvis man bruker
mobiltelefon. Da skal man være klar over at
akkurat det problemet vil AMK-sentralen
være vel kjent med – de får daglig en lang
rekke henvendelser – også fra mobiltelefonbrukere, og kan koble oss videre til rett AMKsentral.
I kontakt med AMK-sentralen må man tydelig
oppgi ”Dykkerulykke”. AMK-sentralen har en
instruks som forklarer korrekt prosedyre ved
slike ulykker. Ett av punktene er at de skal ta
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Figur 6.25 Dykkelederutstyr til
bruk for handling ved uhell

kontakt med dykkemedisinsk kompetanse
for å avklare videre behandling, transport til
trykkammer osv. Man kan gjerne selv ta direkte
kontakt med vakthavende dykkerlege, men det
må ikke forsinke varslingen av lokal AMK.
Det er tross alt den lokale AMK-sentralen
som hurtigst får ambulanse/helikopter/lege
til ulykkesstedet.

Generelt med tanke på dykkerulykker

Alle Lokale Redningssentraler – LRS – har en
spesielt utarbeidet redningsplan som i hovedtrekk består av tre komponenter:
1. Ressursplan
2. Varslingsplan
3. Aksjonsplan (innsatsplan, operasjonsplan)
samt eventuelle spesialplaner for eksempel for
flyulykker, gassulykker og jernbaneulykker –
avhengig av de spesielle forhold på stedet.
Dykkerulykker må antas å høre til kategorien
spesialplaner, og det er neppe sannsynlig at
disse er utbygd i tilstrekkelig grad innen
alle LRS pr. dags dato. Vi vet blant annet
at behandlingskamre mangler i en rekke
distrikter. Dykkerulykker og nødvendige
prosedyrer i den forbindelse er lite kjent
blant en del personell som arbeider innen
redningstjenesten på lokalplanet, blant annet
politi, ambulansepersonell og leger. Lederen
for LRS (Politimesteren) treffer de nødvendige

beslutninger, og oppnevner aksjonsleder for
de ulykkes-/redningstilfeller som måtte oppstå
ut fra de ressurser den enkelte LRS har å trekke
på.
Forholdene rundt omkring i Norge er svært
forskjellige fra sted til sted. Det lar seg derfor
ikke gjøre å sette opp helt ensartede redningsplaner for alle LRS. Forbedringer av disse
planer pågår stadig.
En generell, kort og grei alarmeringsrutine ved
dykkerulykker som gjelder over hele landet lar
seg således ikke gjøre å utarbeide.
I regelen er det slik at redningsinnsats med
for eksempel helikopter og fly er kostbart for
Staten, og rekvirering over Hovedredningssentralene må normalt skje gjennom LRS
(Politikamrene) av lokalt politi, brannvesen
eller lege-/ambulansesentral. Det vil si
personer som kan dokumentere behovet for
hjelp og/eller har fått rekvisisjonsmyndighet.

På dykkestedet

Når en ulykke har inntruffet, gjelder stikkordene: STOPP, TENK OG HANDLE (forsøk
å bevare roen). Dykkelederen leder redningsarbeidet. Vurder skaden og forsøk å danne
et bilde av hva som er riktig behandling, for
eksempel om det er riktig å be om trykkammerbehandling. Sett (eventuelt) i gang livbergende
førstehjelp.
Alarmering
< Ring 113
< Fortell hva som har hendt (skadesymptomer)
Oppgi
ulykkesstedet, ditt navn og
<
pasientens navn
Anmod
om nødvendig trykkammer<
behandling. Sørg for at behandlingsstedet
blir varslet med en gang, da det tar tid å
klargjøre et trykkammer.
< Spør: “Gir egen transportmulighet tidsgevinst”.

< Anmod politieskorte om det trengs for rask
transport.
Be
om helikoptertransport dersom dette
<
synes riktig (men tro for all del ikke at
helikopter er den beste og raskeste løsning
i enhver sammenheng).
< Sjekk at du virkelig får den hjelp som trengs.
Transport
Pasient som trenger trykkammerbehandling
skal ikke til vanlig sykehus, men direkte
til nærmeste behandlingskammer. Hvis
konvensjonell behandling kreves, vil dette
bli avtalt i samråd med AMK-sentralen (113)
på nærmeste legekontor/sykehus.
Dykkeleder er ansvarlig for pasienten og behandlingen inntil kvalifisert helsepersonell
overtar.
Dykkejournal og pasientens dybdemåler skal
følge pasienten.
Pasienten skal ligge mest mulig komfortabelt
og stabilt slik at blodomløpet hindres minst
mulig.
Under transport til nærmeste behandlingskammer (trykkammer) eller sykehus, skal
pasienten behandles med O2-terapiutstyr
(dersom skaden tilsier dette) og eventuelt utvendig hjertekompresjon. Starttidspunkt for
O2-pusting anføres i dykkejournalen. Max
flyhøyde er 300 moh., ev. trykkabin.
6.12 SiVile loVer og
ForSkriFter
6.12.1 innledning

Som dykkere er det en del lover og regler en
bør kjenne til som spesielt kan relateres til
dykking. Lov- og regelverket slår i hovedsak
ut på tre måter:
1. nasjonale sikkerhetsinteresser
2. nasjonale miljøvernhensyn
3. kryssende bruker og/eller yrkesinteresser.
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6.12.2 dykkeforbud

Også i Norge, som i de fleste andre land, finnes
det områder hvor det er forbudt å dykke. Slike
områder med dykkeforbud er:
< Mine- og kabelfelt (disse feltene er merket i
sjøkartene med teksten ”Dykking, ankring
og fiske med bunnredskaper forbudt”)
< Utenfor militære installasjoner (disse
stedene kan være angitt i kartet med dykkeforbud, ved skilt på land, eller ved at all
ulovlig ferdsel stoppes av vaktpersonell).
Ved dykking på slike områder skal tillatelse
innhentes av ansvarlig myndighet.
< I havneområder (i følge havneloven av 1984
skal det innhentes tillatelse fra havnefogd
for dykking i havneområde)
< Områder på grunn av marinbiologien på
stedet (angitt i kartet, ved kunngjøring i
media eller ved aktivt oppsyn fra fiskerioppsynet)
Ved
fredede hekkeplasser (angitt på
<
sjøkartet og er ofte sesongavhengig.
Fredningen omfatter området 50 meter
ut fra land)
< Midlertidig fredede områder (slik midlertidig fredning kan for eksempel være
på grunn av under vannsarkeologisk
utgravning. Angitt i kartet, ved kunngjøring i media eller ved aktivt oppsyn)
< Straffeloven § 341 (forbud om krenkende
aktivitet nær grav, herunder skipsgrav)
< Forskrift om ikke militære fartøyers anløp og ferdsel i norsk territorialfarvann
(fremmede fartøy på over 24 meter eller
50 tonn må søke om tillatelse til å stoppe
opp for dykkervirksomhet).
6.12.3 lov om kulturminner/vrakfunn

Kulturminneloven

I lov av 9. juni 1978 nr 50 § 14a står det:
”Mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog
med tilbehør, last og annet som har vært om
bord eller deler av slike ting, er Statens eiendom når det ikke er rimelig håp om å finne
hvem som er eier. Når noen finner ting som
er nevnt ovenfor, er finneren forpliktet til å
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melde funnet med en gang til vedkommende
styresmakt eller i bygdene til lensmannen og i
byene til politiet”.
Vedkommende styresmakt er Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger Sjøfartsmuseum, Bergen
Sjøfartsmuseum, Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap, Museet og Tromsø Museum.
Dette innebærer:
< Staten har eiendomsrett til alle skipsfunn
eldre enn 100 år.
Forbud
mot å hente opp gjenstander fra
<
skipsfunn.
Forbud
mot å skade skipsfunn (uansett
<
hvem som eier det eller om gjenstanden er
i sjøen, eller er hentet opp tidligere).
< Meldeplikt ved funn.
< Finnerlønn ved meldte funn.
< Sjøfartsmuseet kan overlate funnet eller
deler av det til finner.

Skipsfunn

< Båter eller rester av båter eldre enn 100 år
(dato for sjøsettelse, ikke forlisdato, avgjør).
< Last fra skip (for eksempel ”Akerendam”).
< Andre gjenstander fra skip (inventar,
personlige effekter med mer).
< Gjenstander som er mistet eller kastet fra
skip, herunder fra skip i havn, omfattes.

Meldeplikt

< Melding må gis straks.
< Melding gis til fylkeskommunen eller vedkommende sjøfartsmuseum (også politiet).
< Sjøfartsmuseene har egen meldingsblankett.
< Melding kan være avgjørende for å få retten
til funnet, der det ikke omfattes av statens
eiendomsrett eller andres eiendomsrett
(funnet er oppgitt av eier som for eksempel
rederi eller forsikringsselskap).
< Melding om skipsfunn føres i sjøfartsmuseenes skipsfunnsregistre.

Vrak fra krigen

< Kan være omfattet av ”hundreårsregelen”
i kml § 14 (Panserskipet Norge i Narvik
havn).
< Selskapet AS Saga Shipping i Oslo eier og
forvalter flertallet av tyske krigsvrak.
< Noen tyske krigsvrak forvaltes fortsatt av
den norske stat (ved Forsvarsmuseet), for
eksempel noen jagere i Narvik havn.
< Allierte vrak eies av vedkommende land
og forvaltes på vegne av disse av Forsvarsmuseet.
< Forsvarsmuseet forvalter militære flyvrak
i sjøen
< Sivile vrak kan fortsatt eies av reder eller
assurandør.
6.12.4 Frednings- og
fangstbestemmelser

Når dykkere ikke kan ta hummer, er det med
bakgrunn i at fangstredskap/fangstmetode er
regulert (Figur 6.26):
”Det er forbudt å fange hummer på annen måte
enn med teiner. Hummer som måtte komme
med i fangst ved bruk av annen redskap enn
teiner, skal straks slippes tilbake i sjøen så vidt
mulig uskadd”.
Andre arter:
< Krabbe: Minstemål 13 cm.
Edelfisk (laks, sjøørret, regnbueørret, sjørøye),
all ferskvannsfisk og kreps.
”Såvel i sjøen som i vassdrag er det forbudt til
fiske eller avlivning av fisk å bruke: lyster eller
lignende redskap med spiss eller krok som ikke
er beregnet på å slukes av fisken. Det er likevel
tillatt å bruke slikt redskap som hjelperedskap
for å ta opp fisk som er fanget med annet lovlig
redskap”
6.12.5 ervervsmessig dykking

I ”Forskrifter om Ervervsmessig dykking –
dykking som godtgjørelse” Kgl. res. av 30 nov
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1990, Arbeidstilsynets best.nr. 511 heter det
blant annet:
”Forskrifter om dykking er fastsatt for å øke
sikkerheten for arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og andre som påtar seg slike
oppdrag. Forskriftene gjelder for alle typer
dykking, for eksempel svømmedykking, hjelmdykking og klokkedykking”.
Det er verdt å merke seg at all militær dykking
er unntatt fra denne forskriften. Forsvarets
dykkere reguleres av SUP 12.
MERK
Husk at alle lover og regler beskrevet i dette
kapitlet gjelder for all type dykking, også
militær dykking. Brudd på disse reglene
medfører ofte høye bøter eller inndragning
av dykkeutstyr.

Figur 6.26 Hummer er forbudt å ta for dykkere
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kapittel 7

SCUBAluftdykking
7.1 innledning
Betegnelsen SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) brukes normalt
om selvforsynt dykking med pressluft (Figur
7.1). En generell beskrivelse om SCUBAutstyret er beskrevet i kapittel 5 ”Utstyrslære
og vedlikehold”. Selvforsynt dykking kan utføres med tre forskjellige systemer: Åpent,
lukket og halvlukket system. Dette kapitlet
omhandler i hovedsak dykking med SCUBAluft. Mye av dette utstyret benyttes imidlertid
også ved dykking med andre pustesystemer.
Detaljerte beskrivelser om dykking med andre
pustesystemer vil bli gitt i egne manualer for
dette utstyret.
Ved dykking med SCUBA-luft bør en unngå
å planlegge dykk som krever dekompresjonsstopp. Slik dykking bør bare planlegges hvis
andre muligheter ikke er tilgjengelige. Overflateforsynte pustesystemer er bedre egnet for
slik dykking.
En dykker med selvforsynt dykkerutstyr må
ha full tillit til det utstyret han bruker. Han
vil arbeide under forhold der han må stole
på seg selv og sin parkamerat, ofte uten
annen kommunikasjon enn signalline, og
med begrenset luftforråd. Hans evne til å
bedømme situasjonen og å handle ved uhell
er av avgjørende betydning for sikker dykking.

Figur 7.1 Skipsdykker med Divator MK2
pusteutstyr og Viking tørrdrakt

SCUBA-lUFtdykking
Fordeler
Kort klargjøringstid
God kommunikasjon
Bærbart og mobilt
God bevegelsesfrihet
Lite opprøring av mudder på bunnen

Ulemper
Begrenset brukstid (dybde og luftforråd)
For “lett” for tyngre arbeidsdykking
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Skal en dykker med selvforsynt utstyr kunne
konsentrere seg om å løse sitt oppdrag, må
han ha full tillit til utstyret, parkameraten,
personell på overflaten og prosedyrene som
skal brukes.
Riktig trening og fast etablerte prosedyrer
skal gi dykkeren den nødvendige erfaring
og selvtillit. Prosedyrer for sikker og effektiv
gjennomføring av dykking med SCUBA er
beskrevet i dette kapittel.
7.2 ForBeredelSer
Før dykking
7.2.1 Fylling av pressluftflasker

Dykkere kan normalt fylle sine pressluftflasker
på følgende måter:
< Fra flaskebank
< Fra høytrykkskompressor
Pressluftflasker fylles raskt og effektivt fra
en flaskebank (Figur 7.2). Normalt består en
flaskebank av to eller flere flasker som er koblet
sammen, samt et fyllepanel.
Fyllepanelet består av flasketilkobling, fylleslange, stengekran og avtapningsventil for
fylleslangen (Figur 7.3). Pressluftflasker fylles
etter gjeldende prosedyre:

Figur 7.2 Flaskebank
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< Åpne kranen forsiktig og blås ut støv/vannrester.
< Fyllestussen tilkobles flaskesettet.
Kontroller at alle koblinger er tilskrudd.
< Steng avtapningsventilen og åpne flaskekranen.
< Åpne ventilen til fyllepanelet forsiktig.
Lyden av luften som strømmer inn i flasken
vil høres.
< Steng flaskekranen, og sjekk at alle ventiler
på fyllepanelet er stengt.
< Når flaskesettet blir nedkjølt vil trykket
synke. Derfor bør flaskesettet fylles straks
etter dykking, og toppes før neste dykk.
< Trykkutligne fylleslangen ved å åpne luftavtapningsventilen til luften har strømmet
ut. Deretter frakobles fylleslangen.
< Montér førstetrinnet til flaskesettet.
Ved fylling direkte fra kompressor vil prosedyren i hovedsak være den samme som for
fylling fra flaskebank. Spesielle forholdsregler
for fylling direkte fra kompressor:
< Kompressoren må levere luft av den
kvalitet som er beskrevet i krav til renhet
av pusteluft.
< En bensin-/diesel drevet kompressor må
alltid plasseres slik at det ikke er fare for at
den tar inn eksos fra motoren, annen gass
eller forurensing.
< Bare godkjente smøremidler kan brukes.

Figur 7.3 Fylling av flasker fra fyllepanelet

7.2.2 Fylling av vestflaske

Vestflasken fylles etter samme prinsipp som
vanlig dykkerflasker. Vestflasken kobles
imidlertid direkte til flaskesettet. Det er
svært viktig at vestflasken og dykkeflasken
blåses rene for vannrester før fylling starter.
Vestflasken må peke nedover ved fylling fra
pusteflasken slik at ev. vann ikke renner ned i
denne. Mellomtrykket frigjøres ved å løsne på
avtapningsskruen på vestflasken, og deretter
stenge denne.
MERK
Vestflasken må aldri tømmes helt for luft. Dette
kan føre til at den blir forurenset med sjøvann
med påfølgende korrosjonsfare. I tilfeller der
vestflasken blir vannfylt, må denne leveres inn
til FLO/Sjø snarest.

festes. Deretter gjennomføres tetthets- og
funksjonskontroll av utstyret. Flaskesett
og vestflaske skal være fylt og ev. toppet.
6. Svømmeføtter. Kontroller at stroppene er
hele og solide.
7. Hansker
8. Annet utstyr. Dykkerklokke, dybdemåler,
kompass, dykkelykt osv.
9. Helmaske. Sørg for at masken er tett.
Masken festes ved først å stramme de
nederste stroppene og oppover.
10. Bly. Dykkeleder legger bly i vestlommene
rett før dykking starter.
NB. Rekkefølgen fra punkt 6 til 10 kan gjøres
annerledes hvis det er hensiktsmessig.

Det finnes også vestflasker av typen ”klokobling”. Disse flaskene har 200 bars trykk
og fylles fra 200 bars uttaket på kompressoren,
fra dykkerflasken (200 bar) eller flaskebanken.
Det er ofte nødvendig med en overgangskobling ved fylling av denne type flasker.
7.2.3 påkledning og
kontroll av dykker

1. Undertøy.
2. Drakt og hette. Kontroller først at drakten
er hel og at glidelåsen er smurt. Det er
lett å skade mansjett eller halstetning ved
påkledning av drakten. Dette forhindres
hvis drakten er innsatt med talkum, som
gjør at den går lettere på.
3. Dykkekniv. Kontoller at stroppene er hele
og at kniven er skarpslipt.
4. Liner. Dersom signalline og kameratline
ikke festes i riggen, skal den festes rundt
livet på dykkeren.
5. Pusteutstyr og oppstigningsvest. Sørg for
at vesten er riktig justert. Flaskesettet skal
sitte midt på dykkerens rygg, så høyt som
mulig, men ikke så høyt at det når opp til
hodet på dykkeren. Seletøyet skal strammes
slik at settet sitter stødig på kroppen. Alle
spenner, samt drakt- og vestinflator skal

Figur 7.4 Kontroll av dykker før dykking
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7.3 proSedyrer
For dykking
7.3.1 entre vannet

Når dykkeren har tatt på seg alt utstyret og er
klar til å hoppe i vannet, må han først foreta
en egenkontroll på land. Dette gjøres ved å
prøvepuste i masken, samt å kontrollere at
han kan nå reserve, vestflaske og blybelte. Før
dykkeren hopper i vannet må han dessuten
kontrollere i-hoppstedet (passe på at det er
dypt nok og at det ikke ligger andre dykkere
i vannet).

Linemannen skal alltid holde fast i linen inntil
dykkeren har utført sin overflatedrill og gitt
OK tegn. Dersom det dykkes med blåse, kan
denne nå kastes i sjøen.
Det er flere måter å entre vannet på, og
metoden bestemmes normalt av hvordan
dykkeplattformen er utformet. Dersom det
er mulig bør dykkeren gå i vannet fra en leider.
Disse reglene bør følges for alle metoder:
< Se seg for før en hopper eller skyver seg ut
fra dykkeplattformen eller leideren.
< Senk haken ned mot brystet og press
seletøyet ned med én hånd for å hindre at
flaskesettet treffer bakhodet.
< Hold masken på plass med den andre
hånden.

Forlengs hopp

Forlengs hopp (Figur 7.5) er den mest brukte
metoden og passer best fra en stabil dykkeplattform eller fartøy som er stødig i vannet.
Når man bruker denne metoden, skal man
ikke ”hoppe” ut i vannet, men ta et langt skritt
ut i vannet, og ha litt sprik i beina når man
treffer vannflaten. Man bør prøve å treffe vannflaten litt foroverbøyd slik at flaskesettet ikke
blir presset opp og treffer dykkerens bakhode
når det treffer vannflaten.

Figur 7.5 Forlengs hopp

Baklengs rulle

Denne metoden brukes normalt fra mindre
båter. Når en utfører baklengs rulle (Figur 7.6),
sitter dykkeren på båtripa, med ansiktet vendt
inn i båten, med en hånd på masken og en
hånd som holder flaskesettet. Deretter ruller
dykkeren seg baklengs ut i vannet. Beina bør
holdes krøket inntil kroppen slik at dykkeren
ikke blir liggende opp–ned med beina fylt
med luft.

Figur 7.6 Baklengs rulle

260

SCUBA-luftdykking

Baklengs hopp

Baklengs hopp (Figur 7.7) brukes når leideren
ikke når helt ned til vannet, eller ved lave
flytebrygger/plattformer. Med ansiktet vendt
mot land tar dykkeren et langt skritt bakover
og sparker i fra.

Overflatedrill

Når dykkeren ligger i overflaten, foretar han
en ny egenkontroll, og følgende skal sjekkes:
< At masken er tett
< At pusteventilen fungerer
< At drakten er tett (glidelås, ut- og innventil)
Deretter kontrolles ev. pardykker. Når dette
er gjort og dykkeren er nøytral i overflaten,
gir han OK-signal til overflatepersonellet.
Videre må han ta ut et referansepunkt og ev.
stille klokken før nedstigning starter. Dykkelederen gir signal om når dykket kan starte, og
dykkeren gir beskjed når han går ned (Figur
7.8).
7.3.2 Forlater overflaten

Under nedstigningen er det viktig å følge bunntauet (hvis dette brukes) og normalt gå ned
med bena først. Det er viktig å ligge i forkant
med utligning hele veien (maske, ører, drakt).
Nedstigningshastigheten vil normalt regulere
seg til den hastighet det tar å utligne trykk
i ører og bihuler, men bør ikke overskride
20 m/min. Får en av dykkerne utligningsproblemer, stanser begge dykkerne og går
opp til problemet løser seg. Har dykkeren,
etter flere forsøk, fortsatt problemer skal
dykket avbrytes og begge dykkerne svømme
til overflaten.

Figur 7.7 Baklengs hopp

Fra stranden

Ved dykking fra strand/land må dykkeren ta
hensyn til forholdene på stranden og bølgene.
Hvis bølgene er små og stranden bratt kan
dykkeren gå/krype med svømmeføttene i
hånden inntil han er på dypt nok vann, og så
ta på seg svømmeføttene. På slett strand med
moderate bølger (ikke store nok til å hindre
dykkingen), kan dykkeren gå baklengs ut i
vannet med svømmeføttene på, inntil han er
på dypt nok vann til å svømme.
Figur 7.8 Dykker forlater overflaten
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7.3.3 prosedyrer under vann

Når dykkeren er på bunnen gir han OK i
signallinen før han fortsetter dykket. Drakten
etterfylles med luft etter behov. Hvis draktens
innventil henger seg opp, og kontinuerlig fyller
drakten med luft, må draktslangen frakobles
for å hindre en ukontrollert oppstigning. Husk
å ha god kontroll med manometer, dybde og
tid. Dette må sjekkes kontinuerlig under hele
dykket.

En dykker med SCUBA-luft utstyr må alltid
huske at bunntiden og luftforrådet er begrenset, og at han har bestemte oppgaver som
skal utføres. Han må avbryte dykket når han
føler at han ikke kan løse mer av oppdraget,
eller forholdene vurderes til ikke å være sikre.
Forvarsler på farer kan være ubetydelige og
diffuse, som for eksempel problemer med
utligning, problemer med å bestemme opp
eller ned, konsentrasjonsproblemer, øket
pustemotstand, kortpustethet eller andre andre
problemer. Hver for seg kan disse signalene
virke ufarlige, men ikke på noe tidspunkt skal
slike signaler ignoreres eller overses.

Pusteteknikk

Første gang en dykker bruker pressluftapparat, vil han erfare en naturlig redsel
som fører til at han puster raskere og dypere
enn normalt. Dykkeren må lære seg å puste
lett, i rolig tempo og med en jevn hastighet.
Arbeidet må tilpasses pustefrekvensen – ikke
motsatt. Oppdager dykkeren at han puster for
fort, bør han ta det med ro inn til pusten er
normal igjen. Blir pusten ikke raskt normal,
kan dette være et tegn på at han er på vei inn i
en farlig situasjon. Dykkeren skal umiddelbart
avbryte arbeidet, signalisere til ev. pardykker
og overflatepersonell, og starte oppstigning.
Noen dykkere prøver å ”spare” på luften ved
å ta en unaturlig lang pause mellom hvert
åndedrag. Dette kan føre til CO2-forgiftning
med intens hodepine og kvalme som resultat.
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Figur 7.9 Skipsdykker undersøker logg på et
fartøy og må nøye avbalansere sin oppdrift

Oppdriftskontroll

Dykkere med SCUBA-luft-utstyr er normalt
positive i vann. Vekter brukes for å balansere
dykkerens oppdrift til tilnærmet nøytral.
Effektivt arbeid under vann forutsetter at
dykkeren er riktig avbalansert (Figur 7.9).
Det er hemmende for dykkeren å være for
tung, og det krever unødig mye krefter til å
holde seg nede hvis man er for positiv. Man
må også huske på at man letner i løpet av et
dykk (luft veier 1,3 g/liter). Hvis man puster
et apparat tomt for luft vil man letne 3–4 kg.
Derfor bør man ha litt mer bly enn det som
kreves for å være nøytral i overflaten. Man
må også huske på å ta av bly ved dykking i
ferskvann (ca 3–4 kg).
Dykkerens balansering er avhengig av:
< Type drakt og undertøy. Neoprendrakter
(for eksempel Unisuit) vil ha avtagende
oppdrift med økende dyp fordi materialet

presses sammen. Vikingdrakter og tilsvarende vil ha tilnærmet konstant oppdrift
på alle dybder.
< Mengde luft i drakten. Mye luft i drakten
vil føre til luftvandring og større problemer
med å avbalansere oppdriften.
< Type dykkeapparat. Det er stor forskjell
på oppdrift i ulike apparater. Komposittflasker må avbalanseres med ca 12 kg bly
for å få samme oppdrift som et stålsett.
Aluminiumsflasker vil ha større oppdrift
enn stålflasker.
< Utstyr dykkeren bærer med seg. Noen
ganger må dykkeren bære med seg ekstra
utstyr for å utføre et oppdrag (våpen,
sprengstoff, verktøy etc.). Han vil da få en
mindre oppdrift og må kompensere med
mer luft i drakten. Ekstrautstyr bør så sant
det er mulig sendes ned til dykkeren etter
at han er kommet frem på arbeidsområdet.
< Vekter og blylodd. Antall blylodd påvirker
naturligvis oppdriften til dykkeren og
skal justeres etter dykkerens utstyr og forholdene på stedet.

Talekommunikasjon

Talekommunikasjon via kabel er den beste
form for kommunikasjon. Under dykking vil
støy fra pustingen svekke kommunikasjonen.
Høyttaler skal derfor alltid festes på motsatt
side av der luften utåndes på pusteventilen.
Kabelen er enten innflettet eller teipet sammen
med signallinen. Utstyrets hoveddel er normalt
batteridrevet og plassert på overflaten (Figur
7.10). Dykkeren har mikrofon og høyttaler
tilkoblet kabelen.
I tillegg til vanlig mikrofon montert i masken
kan såkalt ”beinledermikrofon” brukes. Slike
mikrofoner er de eneste som er praktisk
anvendelige når dykkeren bruker halvmaske
med bitemunnstykke. Dykkere med bitemunnstykke har vanskelig for å snakke tydelig
og kan normalt bare gi enkle meldinger.
Kommunikasjon mellom to eller flere
dykkere kan opprettes over et telefonanlegg

Figur 7.10 Headsett og utstyr for talekommunikasjon

på overflaten, eller via trådløs kommunikasjon
under vann. Det normale er imidlertid at
kommunikasjon videreformidles av hjelpepersonell på overflaten.
Det er viktig å snakke langsomt og tydelig ved
bruk av kommunikasjon. Overflatepersonellet
bør først anrope dykkeren slik at han kan roe
ned pustingen før beskjeden kommer. Så snart
dykkeren har besvart anropet, er han klar til å
motta meldingen. Meldinger bør være korte
og satt sammen av enkle ord. Lange meldinger
deles slik at dykkeren med jevne mellomrom kan puste. Meldingen sendes langsomt,
med tydelig uttale, og bør formuleres slik at
dykkeren svarer ja eller nei.
7.3.4 oppstigning

Når dykkeren er klar for oppstigning, avtales
dette med overflaten via kommunikasjon eller
signallinen. Dykkeren bør lytte etter lyden av
propeller fra fartøyer eller småbåter og vente
med å gå til overflaten til han er sikker på at
det ikke er noen fare. Det er viktig å holde
kontroll med oppdrift og hastighet (10 m/min)
under oppstigningen. Dykkeren må aldri
holde pusten under oppstigning på grunn av
faren for lungebrist. Under oppstigningen må
dykkeren observere oppover for å hindre at
han kolliderer med objekter i vannet eller på
overflaten. I tillegg kan han med fordel holde
én arm over hodet for å unngå hodekontakt
med objekter i vannet.
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7.3.5 på overflaten

Umiddelbart etter at dykkeren er kommet til
overflaten sikres positiv oppdrift. Observer
i alle retninger etter sikringsbåt og sjekk ev.
pardykker før det gis OK-signal til dykkeleder
(Figur 7.11). Hvis dykkeren/pardykkeren har
problemer, varsles dette ved å plaske med
hånden i overflaten.
Dykkere kan tas opp i sikringsbåt/hjelpefartøy på siden, i hekken eller foran avhengig
av båtens utforming. Personell som ikke
assisterer dykkerne bør bli sittende i båten. Når
dykkeren skal opp i båten, er det enklere hvis
riggen tas av i overflaten og gis til overflatepersonellet. Svømmeføttene er til god hjelp for
å komme opp i båten eller opp på flytebryggen.

2. Frysing i inflator. Løsne inflatoren fra
drakten. Start oppstigning.
3. Vannlekkasje i drakt. Fyll luft i vest, dropp
om nødvendig blyvekter.

Andre problemer

1. Desorientering/svimmelhet. Hold deg fast i
en stabil gjenstand/deg selv. Prøv å orienter
deg. Start oppstigning. Ved total forvirring:
foreta nødoppstigning.
2. Overanstrengelse. Stopp all aktivitet, vent
til pusten er normal. STOPP-TENKHANDLE.
3. Fastsitting. Stopp all bevegelse. Prøv å
komme deg løs, tilkall reservedykker.
4. Kommunikasjonsbrudd. Gå over på linesignaler og fortsett dykket.

Har sikringsbåten leider bør svømmeføttene
tas av i vannet slik at dykkeren kan gå stødig
opp leideren.
Skal flere dykkere opp etter tur, må de i vannet
ikke ligge under leideren i tilfelle dykkeren
faller ned fra leideren. Dykker med signalline
skal alltid sist opp av vannet.
7.3.6 nødprosedyrer

Tom for luft

I en tom-for-luft-situasjon foretas følgende
prosedyre:
1. Aktiver reserveluftmekanisme
2. Varsle overflaten ved å si ”luftkutt, på
reserve, forlater bunnen” ev. gi fire rykk
ved dykking uten talekommunikasjon.
3. Ved fortsatt luftkutt: Aktiver vestflasken og
foreta fri oppstigning.
4. Dropp ev. blylommer

Oppdriftsproblemer

Gjør deg nøytral i overflaten før dykking, med
vannlinjen i øyehøyde. Start normalt nedstigning med beina først.
1. Luft i beina. Svøm nedover og slå kråke
mens utventilen åpnes. Hvis du ligger opp–
ned i overflaten så forsøk å fylle luft i vesten
med inflator/vestflaske.
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Figur 7.11 På overflaten – alt vel

kapittel 8

Overflateforsynt
dykking
8.1 innledning
Overflateforsynt dykking – også kalt slangedykking – er dykking der dykkeren forsynes
med luft fra overflaten. Denne form for dykking
brukes primært ved stasjonært undervannsarbeid og gir i prinsippet ubegrenset dykketid
siden dykkeren får all den luft han trenger
fra overflaten. Overflateforsynt dykking er
dominerende på det sivile kommersielle
markedet, og er den eneste form for dykking
som gir nødvendig effektivitet og sikkerhet
ved tyngre dykkearbeid. Forsvaret benytter
derfor sine slangedykkere (Figur 8.1) til tyngre
undervannsarbeid.
8.2

UtStyret

8.2.1 luftforsyning, kommunikasjon
og dybdemåling

Høytrykksbanken forsynes med luft fra
kompressoren. Luften til dykker går fra
høytrykksbanken til kontrollpanelet via et
høytrykksrør. Trykket blir redusert to ganger
fram til dykkeren. Først fra flaskebanken
(vanligvis ca 300 bar) gjennom en reduksjonsventil til ca 60 bar. Deretter justeres

Figur 8.1 Slangedykker

oVerFlAteForSynt dykking
Fordeler
Ulemper
Fysisk kontakt med dykker
Mobiliteten begrenses av lengden på
God kommunikasjon
pusteslangen
Stort luftforråd og lang dykketid
Dykkeren må bære med seg vekten av
Kontroll med dybden til dykkeren fra
slangen
overflaten
Mye utstyr på overflaten
Stødig under vann for å gjøre arbeid
Relativt kostbart utstyr som også krever mye
Svært driftsikkert utstyr
vedlikehold
Personellkrevende
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trykket gjennom en ny reduksjonsventil i
kontrollpanelet til ønsket trykk på dykkerens
maske (ca 10–12 bar). Dykkerslangen kobles
rett inn på kontrollpanelet. Når reserveflasken
og dykkerslangen er tilkoblet masken, skal
luftforsyningen være i orden.
Det finnes to typer kommunikasjonssystemer;
enten en oppladbar eller en som kan tilkobles
strømnettet (220 V). Kommunikasjonsenheten
(Figur 8.2) kobles til kommunikasjonskabelen
fra dykkeren. Det finnes flere typer koblinger
for dette, avhengig av kommunikasjonsenhetens fabrikat. I masken, som vi skal
komme til senere, er det montert to høyttalere i hetten og en mikrofon i innermasken.
Disse går sammen ut av masken og kobles til
kommunikasjonskabelen på dykkerslangen
ved hjelp av en kabelkontakt.

8.2.2 luftslangen

Luftslangen er 90 meter lang og 3/8” tykk
(oftest blå av farge). Luftslangen skal kunne
kveiles og tåle et indre overtrykk på 1,5 ganger
maksimalt arbeidstrykk på dykkedybden. Den
skal også tåle et trykk på min 10 bar over en
periode på 30 minutter uten å bli deformert
eller lekke.
Slangen som brukes i Forsvaret har 14 bar
arbeidstrykk og 28 bar prøvetrykk. Slangetilkoblingen er 9/16 “ og festes til maskens
tilbakeslagsventil på ventilhusblokken med
fastnøkkel. Den andre enden festes til kontrollpanelet.
Selve dykkerslangen (”umbilical” = navlesnor)
består av tre slanger som er tvinnet rundt hverandre (Figur 8.3); selve luftslangen, pneumoslangen og kommunikasjonskabelen.
Tidligere ble slangene bendslet sammen med
teip (40 cm mellom bendslingene). Dette finner
man fortsatt hos mange sivile dykkefirmaer.
8.2.3 masken

I dette avsnittet skal vi ta for oss bruk og
vedlikehold av maskene som benyttes ved
slangedykking i Sjøforsvaret. KMB 10 og
KMB Heliox 18 B er svært like, men der det
forekommer forskjeller blir dette presisert.
Figur 8.2 Kommunikasjonspanel

Dybdemåling fra overflaten utføres med
jevne mellomrom av dykkeleder ved å
åpne en kran som blåser luft inn i en slange
(pneumoslangen) som er festet til dykkeren
(via dykkerslangen). Når dette lufttrykket
tilsvarer mottrykket på dykkerens dybde, vil
dette gi eksakt dybde til dykkeren. Dette måles
ved at kranen stenges, og dybden leses av på
et dybdemanometer på overflaten. Dykkerens
dybde måles kontinuerlig ved å legge til en–to
meter på ”pneumoen”. Denne stenges da før
oppstigning.
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Figur 8.3 Dykkeslange med panel

kan reguleres mellom 5,5–12 bar over trykket
på dykkedybden.

Figur 8.4 KMB 18-B masken

Generell beskrivelse

Maskene (Figur 8.4) er konstruert for både
slangedykking og SCUBA-dykking.
Den stive hovedrammen er den første detaljen
som skiller KMB 10 fra Heliox 18 B. KMB 10
er laget av orangefarget ABS plast (plast på
akrylbasis), mens den gulfargede Heliox 18 B
er laget av glassfiberarmert polyester. Heliox
18 B har i tillegg montert kanaler av gummi
(barter) som leder utåndingsluften vekk fra
glasset og ut på siden. I Sjøforsvaret er KMB 10
også levert med denne modifikasjonen. Heliox
18 B har også to skruer på rammen til frontglasset for montering av sveiseglass. Ventilhusblokken er plassert på maskens høyre side og
har litt forskjellig utforming, men fungerer på
samme måte. Ventilhusblokken har tilkobling
for luftslangen, reserveluft, reserveluftventil og
“free flow”-ventil. “Free flow”-ventilen, som er
plassert i forkant av blokken, gir dykkeren en
kontinuerlig luftforsyning dersom demandventilen skulle svikte. Dugg fjernes effektivt fra
maskens glass ved bruk av “free flow”. Heliox
18 B har et forlenget rør som fordeler luften
ut over hele maskeglasset når man benytter
free flow-ventilen. Kranen for reserveluft
er plassert på siden av blokken rett ovenfor
inntaket til luftslangen. Denne må stenges
forsiktig (håndstramming), da den lett vil
begynne å lekke ved for hard stramming.
Demandventilen på masken er regulerbar og

Hetten er festet til hovedrammen med et
stålband og to skruer. Ved å løsne skruene er
det enkelt å skifte hetten eller foreta mindre
reparasjoner i den indre del av masken.
Ansiktstetningen er laget av ekspanderende
neopren og er derfor behagelig for dykkeren,
selv etter flere timers bruk. I hetten er det
på begge sider sydd lommer for øretelefoner.
For at masken skal sitte skikkelig benyttes
en edderkoppstropp med fem regulerbare
stropper. Denne festes til stålbandet som
forbinder rammen med hetten. I forkant av
masken er det en klareringsenhet for ører/
bihuler. I underkant av maskens ramme er det
en hovedutløpsventil. I hovedutløpsventilen
renner vannet ut av masken når man tømmer
masken ved bruk av free flow. Under arbeid
i grumsete vann eller undervannsspyling har
hovedutløpsventilen, sammen med eksosventilen, en tendens til å lekke. Disse bør
derfor spyles grundig i ferskvann mellom
hvert dykk.

Beskrivelse av maskens
enkelte komponenter

Rammen
Rammen til KMB 10 og Heliox 18 B er
som tidligere nevnt laget av to forskjellige
materialer, men i utforming like. De er
konstruert slik at man lett kan skifte skadde
eller utslitte komponenter. Utstrakt bruk
av O-ringer under hovedkomponentene
forenkler reparasjonsarbeidet da man ikke
er avhengig av at eventuelle tetningsmidler
skal tørke før videre montering.
Maskeglasset
Glasset til KMB 10 er laget av ½” acrylplast, og
er svært ømfintlig ovenfor sterke kjemikalier,
samt at det har lett for å få riper. På Heliox 18 B
er det benyttet ¼” Lexan-glass, som er et mye
sterkere materiale en acrylplast. Likevel må
man også her være ytterst varsom med bruk av
kjemikalier på glasset. Silikonspray ødelegger
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glasset. Når man rengjør maskene, gjøres
dette med mild såpe (Zalo eller tilsvarende).
Glassene er lett å skifte, og dette bør gjøres
hvis sikten reduseres på grunn av riper.
Klareringsenheten for ører og bihuler
Klareringsenheten er et V-formet metallstykke
foret med neopren og er plassert inne i innermasken. Det er en gjennomføring ut slik at
dykkeren, ved å presse på et rundt håndtak,
får klareringsenheten mot neseborene, og
dermed får utlignet. Det er O-ringstetning i
gjennomføringen.
Ventilhusblokken
Ventilhusblokken på KMB 10 og Heliox 18 B
har ulik utforming, men i prinsippet fungerer
de på samme måte. Ventilhusblokken virker
både som en by-pass fordeler for luft til
demandventil fra luftslange/reserveluftflaske,
og som på/av ventil for “free-flow”. Luften
passerer uhindret fra luftinntakene til demandventilen eller til “free-flow”. Denne passasjen
er alltid åpen, og bruk av “free-flow” har ingen
innvirkning på denne.
Enveisventilen
Sirkulærforsegling-enveisventilen som benyttes i KMB 10 og Heliox 18 B, er laget for
å hindre at luft strømmer tilbake igjen ved et
eventuelt luftkutt, der man går over på reserveluft. At enveisventilen fungerer perfekt er
særdeles viktig, og kontroll av denne utføres
hver dag utstyret er i bruk. På KMB 10 er
enveisventilen innebygd i blokken, mens den
på Heliox 18 B er montert direkte på inntaket
for hovedluft.
Demandventilen
Luften til demandventilen kommer via et
metallrør fra blokken. Inne i justeringsskruen
på demandventilen er det montert en fjær for
å regulere pustemotstanden. Med standard
fjær som vi benytter i Sjøforsvaret kan arbeidsområdet reguleres mellom 5,5–12 bar. Ved å
benytte en ekstra fjær kan arbeidsområdet
reguleres fra 13–21 bar (ved dypdykking).
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Skruen for regulering av pustemotstand har
ca 16 omdreininger.
Hovedutløpsventilen
Hovedutløpsventilen er plassert under
demandventilen i bunnen av masken. Overflødig luft blåses ut gjennom ventilen og tar
samtidig med seg vann som måtte være i
maskens nedre del ved normal arbeidsstilling.
På Heliox 18 B (og KMB 10) er det montert
barter som leder utåndingsluften vekk fra
maskeglasset.
Hette og ansiktstetning
Hette og ansiktstetning festes til maskens
ramme med et todelt låseband som skrues
sammen med to skruer. På låsebandet er det
plassert fem knagger til å feste spideren på.
Hetten er laget av neopren med tykkelse 8 mm,
mens ansiktstetningen er laget av skumgummi.
Skumgummien danner en behagelig myk
pute som presser tetningskanten av neopren
rundt dykkerens ansikt. I hetten er det laget
lommer på hver side for høyttalere, samt to
hull i toppen av hetten, slik at overflødig gass
som siver ut fra ansiktstetningen kan slippe ut.
Kommunikasjon
Kommunikasjonsenheten skal lades opp etter
hver dags bruk slik at den er klar til neste dag.
Koblinger for undervannsbruk må pusses med
jevne mellomrom og smøres inn med et tynt
lag silikon.
Innermasken
For å hindre opphopning av CO2 og redusere
maskens dødrom, er det montert en munn/
nesemaske innvendig i maskene. Når dykkeren
puster inn, føres luften fra demandventilen
og inn i innermasken. Ved utånding føres
luften motsatt vei og ut i vannet via utløpsventilen i demandventilen. Benyttes “freeflow”-ventilen, strømmer luften inn i innermasken via en enveisventil som er plassert på
selve innermasken.

Reserveluftsystemet

Dykkeren må ha et reserveluftsystem som
kan benyttes dersom lufttilførselen fra overflaten skulle svikte. Mengden av reserveluft er avhengig av hva slags type dykk man
gjennomfører. Ved grunne dykk vil en liten
flaske være tilstrekkelig, mens andre dykk
kan kreve at man benytter et større luftforråd.
Uansett flaskestørrelse må førstetrinnet være
redusert til ca ni bar. For å hindre at slangen
fra førstetrinnet til blokken skal sprenges,
har førstetrinnet på en del fabrikater en
sikkerhetsventil som åpner mellom 18–24 bar.
Før dykkeren går i vannet skal alltid reserveluftflasken(e) være åpnet og ha et innhold på
minimum 1400 Nl ved +15 °C. En gylden regel
ved bruk av en tiliters reserveluftflaske er å ha
minimum 150 bar på flasken før dykking. I en
eventuell nødsituasjon skal dykkeren kunne
åpne reserveluftkranen på blokken for å få luft.
Det er viktig å kontrollere reserveluftflasketrykket jevnlig (minst hvert 20. minutt).

Bruk av masken

Dykkeren forsynes med luft via luftslangen
til enveisventilen på ventilblokken. Luften
kommer inn enveisventilen og går frem til
demandventilen via demandventilrøret. ”Free
flow”-ventilen er plassert i forkant av ventilhusblokken, og med denne kan dykkeren
regulere luftmengden han har behov for
inne i masken. Det perforerte røret sørger
for å fordele luft over hele glasset slik at man
effektivt kan fjerne dugg. På KMB 10 blåses
luften rett inn. Når man setter trykk på luftslangen, får demandventilen lufttilførsel. Ved
hjelp av reguleringsskruen på venstre side
av demandventilen kan dykkeren regulere
pustemotstanden. Denne skruen justeres før
dykking og trenger normalt ingen ytterligere
etterjustering under dykking ned til 50 meter.
Utåndingsluften går ut i vannet gjennom
utførselsventilen på demandventilen, mens
overflødig luft ved bruk av “free flow” går ut
gjennom hovedutløpsventilen i underkant
av masken. Kranen for tilførsel av reserveluft

til dykkeren er plassert ut fra ventilblokkens
høyre side. Luften går via en lavtrykkslange
fra reserveluftflasken (”bail-out”) til inntaket
for reserveluft. Reserveluftflasken forsyner i
tillegg dykkeren med luft til drakten og skal
være åpen før dykkeren sendes i vannet.

Vann i maske

Det er to måter en kan tømme maskene for
vann under dykking:
1. Ved å trykke på demandventilen
2. Ved å åpne reserveluft-≈ventilen.

Ved tømming vil gass strømme inn i masken
og blåse vann ut gjennom hovedutløpsventilen.
Tømmingen skjer svært effektivt. Målinger
foretatt ved overflaten der luften leveres med
8,3 bar overtrykk, viser at reserveluftflasken
leverer 1019 Nl/min og demandventilen 594
Nl/min. Tilsvarende tall for luft levert ved
12,5 bar er 1019 Nl/min og 750 Nl/min.

Maskeskvis

Et alvorlig problem med luft/gassforsynte
masker via luftslange fra overflaten oppstår
ved brudd på slangen og enveisventilen ikke
virker. Undertrykket som da oppstår i masken
kan forårsake stor skade på dykkeren. På KMB
10 og Heliox 18 B er dette eliminert ved at
ansiktstetningen vil bli sugd inn i masken,
samtidig som den blir fylt med vann. Ved å
åpne reserveluftkranen og tømme masken
for vann vil dykkeren trygt kunne gå til
klokken eller overflaten. Til tross for denne
sikkerheten skal enveisventilen regelmessig/
daglig kontrolleres for lekkasje.

Kommunikasjonssystemet i masken

Standardutstyret er to høyttalere samt mikrofon som er plassert henholdsvis i hetten og
innermasken. Utstyret trenger regelmessig
vedlikehold for at det skal kunne fungere tilfredsstillende.
8.2.4 dykkerens utrustning

Slangedykkerutstyret består normalt av
følgende komponenter:
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< Drakt. Valg av drakt kan variere ut fra oppdragets art, forurensning og klimatiske
forhold, men alle typer drakter kan i prinsippet brukes.
< Kniv
< Svømmeføtter/blysko
< Hansker
< Blybelte/blyrigg
< Maske (KMB 10, KMB 18 B, KM 27, KM
77)
< Reserveluftflaske (”bail-out”). Denne har et
volum på ti liter og et fylletrykk på 200 bar.
Flasken skal inneholde minst 1400 liter luft
før dykking.
< Reduksjonsventil, justert til 10–12 bar med
sikkerhetsventil justert til 18–24 bar for å
hindre høytrykk inn i masken.

16–20 kg. Blyriggen er utstyrt med en D-ring
for å feste dykkerslangen til dykkeren.

Sikkerhetsbelte

Brukes ikke blyrigg skal, i tillegg til vektbeltet,
et sikkerhetsbelte benyttes. Sikkerhetsbeltet er
et kraftig web-belte med en beltespenne som
ikke kan åpnes utilsiktet, samt D-ring for feste
av dykkerslange.

Blysko

Blysko (Figur 8.7) brukes ved overflateforsynt
dykking når det er behov for at dykkerne skal
kunne stå stødig på bunnen (for eksempel
ved spyling), eller gå på bunnen. Blyskoene
er gummistøvler med blysåle og tausnøring.
Hver sko veier ca 5 kg.

Oppstigningsvest brukes ikke ved slangedykking. Grunnen er at faren for luftkutt
er liten med denne type utstyr. Oppdresset
slangedykker med linemann er vist i Figur 8.5.

Blyrigg

Både vektbelte og blyrigg (Figur 8.6) kan
brukes ved overflateforsynt dykking. Blyriggen
er et vektbelte med skulderstropper og fastmonterte lodd. Blyriggen kan ikke droppes
under dykking. Vekten kan varieres fra
Figur 8.6 Blyrigg for slangedykker

Figur 8.5 Slangedykker og linemann
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Figur 8.7 Blysko for slangedykker

Bruk av utstyret

Nøyaktighet er særdeles viktig ved oppkobling av utstyret. Skal utstyret fungere
tilfredsstillende må man vedlikeholde og
behandle utstyret pent. For å ivareta dette er
det utarbeidet sjekklister som skal følges før
og etter dykking. Kommunikasjonsenheten
skal lades opp etter hver dags bruk og vedlikeholdes på lik linje med resten av utstyret.
8.2.5 Vedlikehold

KMB 10 og Heliox 18 B etter dykking:

< Masken skylles med ferskvann umiddelbart
etter bruk. Skumgummi i ansiktstetningen
klemmes mot rammen for å få ut vann som
er sugd inn i skumgummien.
< Hetten vrenges forover på masken, slik at
det blir god lufting før masken legges ned
eller henges opp.
< Innermaske og spider kontrolleres for
skader.
< Reguleringsskruen på demandventilen
skrues ca ti tørn utover slik at ikke fjæren
blir stående i press.
< Alle ventiler skrues lett til slik at støv og
partikler ikke kommer inn i systemet.
< Sett endemuttere på slangetilkoblingen slik
at gjengene beskyttes på masken og støv
ikke kommer inn.
< Hvis masken ikke skal brukes på lengre
tid skilles hetten fra rammen. Høyttalerne
taes ut av lommene og legges løst i masken.

KMB 10 og Heliox 18 B før lagring:

< Fjern hetten fra rammen ved å løsne
båndet og ta høytalerne ut av lommene.
Skyll hetten i rent vann, press vannet ut av
ansiktstetningen og tørk hetten godt.
< Koble fra ledningene til høytaleren og
mikrofon fra koblingsskruene. Kontrollér
kabelsko på ledningene og eventuelle
brudd på disse. Puss/tørk vekk irr.
< Løs pakkmutter på klareringsenheten.
Trekk ut klareringsenheten. O-ring skiftes/
smøres om nødvendig.
< Ta ut innermasken. Skyll den i rent vann
eller pyrisept og smør på et tynt lag silikon

(ikke spray). Påse at gummiventilen er hel
og sitter riktig vei.
< Smør hovedutløpsventilen i bunnen av
masken ved å fjerne dekselet.
< Fjern demandventilens frontdeksel og smør
demandventilen.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsutstyret tørkes og pusses
etter bruk. All fuktighet må fjernes før utstyret
pakkes ned. Sett inn koplinger og kontakter
med silikon.

Dykkerslange

Dykkerslangen skal skylles i ferskvann og
spyles igjennom med luft.

Blyrigg, sikkerhetsbelte og blysko

Skyll i ferskvann og sett til tørk. Bør oppbevares
mørkt og tørt ved langtidslagring.
8.3

dykkeproSedyrer

8.3.1 planlegging

Overflateforsynt dykking krever god planlegging før operasjonen starter. Spesielt viktig
er det å kontrollere bunnforhold, dybde, sikt
og strømforhold. Bunnforhold kan begrense
en slangedykkers mobilitet i mye større grad
enn SCUBA-utstyr. Dersom bunnen er dekket
med mudder, vil dykkeren både få problemer
med mobilitet og sikt, og arbeidet som skal
gjøres blir fort mye vanskeligere. Er det i tillegg
sterk strøm og/eller dypt, forstår man at slike
operasjoner må planlegges nøye.
Det er også viktig at dykkerens slange ikke
blir til hinder for arbeidet, eller at slangen blir
utsatt for skade. Det er spesielt viktig å varsle
annen båttrafikk om at dykking pågår, både
ved visuelle signaler (dykkeflagg, lanterner)
og over samband.
8.3.2 inndeling i dykkelag

Dykkeprosedyrene i slangedykking skiller seg
fra SCUBA-dykking på flere områder. Den
største forskjellen ligger i at slangedykkere
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alltid opererer i dykkelag. Et dykkelag består
normalt av dykker(e), linemann, reservedykker og dykkeleder. Det kreves således
minimum tre personer pluss ev. reservedykker
for å gjennomføre et overflateforsynt dykkeoppdrag. Hvor mange personer som trengs
avhenger av flere faktorer, blant annet:
< Type utstyr
< Dybde
< Forholdene på stedet
< Dykkeplatform
< Antall dykkere

Vanlig praksis ved dykkeoppdrag er å lage en
roteringsliste for ulike posisjoner for å utnytte
dykkeenheten maksimalt. Man bør ikke bruke
en ”utbrukt” dykker som reservedykker. Det
er i denne sammenhengen også viktig at alle
dykkerne er trent i utstyr og verktøy som skal
brukes ved dykkeoperasjonen.

Hvis noe skulle gå galt, for eksempel en bevisstløs dykker, må man huske på at dykkeren skal
fraktes til overflaten og opp på land/fartøy.
Dette er svært krevende med en dykker som
har på seg blyrigg, blysko, reserveluftflaske
og maske.

Et dykkerlag består normalt av fem mann.
Disse fordeles til følgende jobber:
A: Dykker
B: Linemann
C: Dykkeleder
D: Hjelpemann
E: Reservedykker

På et dykkerlag er alle avhengig av hverandre,
og den enkeltes innsats, vilje til samarbeid og
hjelpsomhet er ekstra viktig ved overflateforsynt dykking.

Dykker skal:

< Følge de prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser som det er gitt opplæring i.
< Vedlikeholde og behandle sitt utstyr og
materiell på en forsvarlig måte.
< Kunne linesignaler korrekt.
< Til enhver tid ha kontroll med sin egen
dykkerslange.
< Kontrollere sitt utstyr før hvert dykk, og
forsikre seg om at det er i forskriftsmessig
stand og fungerer tilfredsstillende.
< Spesielt kontrollere trykket på reserveluftflasken (min 1400 normalliter).

Signalmann skal:

Figur 8.8 Slangedykkerpanel beregnet
for mobile slangedykkeroppdrag
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< Være våken og aktsom
< Ikke innta føde eller drikke, eller gjøre
annet som kan distrahere hans arbeid
< Påse at det ikke oppstår fare eller skade på
dykker og utstyr.
< Sikre løse gjenstander mot fall på dykker.
< Påse at ikke båttrafikk kommer i nærheten
slik at dykker eller dykkerslangen skades.
< Påse at dykker er korrekt påkledd og at det
ikke er noen mangler ved hans utstyr.

< Følge dykkeren til og fra leider. Med den
ene hånden skal slangene holdes klar av
dykkerens føtter.
< Kunne linesignaler korrekt.
< Påse at slangen løper fritt fra hindringer
som for eksempel leider og propell.
< Holde slangen passe stram slik at han hele
tiden ”føler” dykkeren, men ikke så stramt
at dykkeren hindres i sitt arbeid.
< Gi og ta slakk etter dykkerens behov.
< Følge luftboblene fra dykkeren slik at han
hele tiden vet hvor dykkeren befinner seg.
< Holde flere dykkere klar av hverandre.
< Vite hvor mye slange som til en hver tid er
ute og dirigere dykkeren til og fra arbeidsstedet i samarbeid med skriver/dykkeleder.
< Påse at bunntau henger riktig, ca en meter
over bunnen (NB! Tidevann og fartøyets
dreining), og at dekompresjonslinen er
korrekt.
< Dra dykkeren varsomt inn til leideren og
hjelpe han opp.
< Bistå med avkledning av dykker i forbindelse med ODO2.
< Umiddelbart slå alarm til dykkeleder hvis
dykkeren ukontrollert blåser opp. Samtidig
skal slangen øyeblikkelig hales inn.

Dykkeleder skal:

< Sørge for at alt dykkeledermateriell forefinnes på dykkeposten (kontrollskjema,
dykketabeller, dykkejournaler, klokke og
skrivesaker).
< Før dykket starter: Planlegge dykket og
informere sitt dykkelag (arbeidsoppgaver,
bunntid, dekompresjon).
< Før dykking starter, beregne at det er nok
luft/pustegass til hele dykkets varighet med
sikkerhetsmargin.
< Sørge for riktig gasstilførsel til dykker.
Riktig trykk er mellom 9–12 bar + 1 bar
for hver tiende meter, avhengig av hvilken
dybde dykkeren befinner seg på. Jo dypere
dykk desto høyere trykk.
< Kontrollere dykkeren når han er ferdig
påkledd.

< Lede dykket, skrive dykkejournal og passe
tider.
< Følge med på dybdemanometeret slik at
han hele tiden vet hvilken dybde dykkeren
befinner seg på. Under oppstigning,
orientere dykkeren om oppstigningshastigheten.
< Ikke misbruke radiokommunikasjon med
unødvendig prat og støy.

Hjelpemann skal:

< Være dykkerlagets assistent og altmuligmann.
< Hjelpe til med på- og avkledning og utsetting av dykker.
< Sørge for at alt arbeids-/anleggsutstyr som
dykkeren trenger for å utføre oppdraget
er klargjort (utstyr til brenning, spyling,
suging).
< Sørge for at drift/bruk av dette utstyret
fungerer tilfredsstillende under hele dykket.
Herunder også sørge for gassforsyning til
brenner og ev. varmt vann og filler slik at
ikke O2-reduksjonsventilen fryser.
< Passe lufttilførselen til anleggsverktøy (sug,
borrhammer etc).
< Sørge for at dykkeren får tilsendt det
utstyr og materiell han trenger for å utføre
oppdraget.
< Melde fra til dykkeleder hvis det oppstår
defekter eller skade på utstyret.
< Foreta alle hiv opp og ned til dykker på en
betryggende måte.
< Bistå signalmann med utgiving og kveiling
av dykkerslange.
< Sørge for at det holdes orden og er mest
mulig ryddig på dykkerdekk til enhver tid.

Reservedykker skal:

< Være kvalifisert for den aktuelle dykkeoperasjonen.
< Oppholde seg ved dykkestedet.
< Sørge for at reservedykkerutstyret er klart
til bruk.
< Være klar til øyeblikkelig assistanse i en
nødsituasjon.
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8.3.3 gjennomføring av dykk

På overflaten

Før dykking starter skal alt være klargjort.
Dette gjelder også ev. oppkledning og kontroll av reservedykker, samt klargjøring av
trykkammer.
Hjelpemann assisterer dykkeren med å ta på
rigg, svømmeføtter/blysko og maske. Følgende
drill skal gjennomføres før dykking:
1. Steng gassforsyningen til dykkeren.
2. Ventiler trykket i dykkerslangen, steng free
flowventilen.
3. Åpne reserveflaske.
4. Dykkeren åpner reserven og puster to–tre
dype åndedrag for å sjekke at den fungerer,
test free flow.
5. Steng reserven.
6. Åpne gassforsyningen fra panelet til
dykkeren, og juster arbeidstrykket til ca
10 bar.
Det er viktig at dykkeren hele tiden
kommuniserer med overflaten og angir sin

Figur 8.9 Arbeidsdykkere
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dybde, slik at overflate personellet kan justere
arbeidstrykket på pusteluften. Arbeidstrykket
skal justeres med en bar for hver tiende meter.
På 50 meter vil for eksempel reduksjonstrykket
være 10 bar + 5 bar = 15 bar.
På overflaten må det være en kvalifisert
person som overvåker og justerer pustegassforsyningen til dykkeren. Han må passe på
luftforrådet i flaskebanken, og samtidig etterjustere gassforsyningen til dykkeren. Det er
derfor viktig å ha god kontroll med dykkerens
dybde hele tiden. På noen av Forsvarets paneler
kan dykkerens dybde også monitoreres på
overflaten via et pneumomanometer.

Entre vannet

Hvis mulig bør dykkeren entre vannet fra en
leider, og i alle tilfelle ikke hoppe i vannet fra
høyder større enn to meter. Når dykkeren
er i vannet, kontrolleres drakt, maske og
kommunikasjon. Hvis dykkeren er utstyrt
med blyrigg og blysko, går dykkeren ned
langs et bunntau. Han må da være spesielt

oppmerksom på at han går rett ned langs
tauet og ikke tvinner dykkerslangen rundt
bunntauet. Dykkeren skal deretter vente med
nedstigning til han får beskjed fra overflaten.

På bunnen

Når dykkeren ankommer bunnen rapporterer
han ”på bunnen, alt vel”. Deretter justerer han
oppdrift og luftforsyning, samt egenkontroll
av utstyret. Dersom det er hensiktsmessig,
kan det festes en svømmeline fra bunntauet til
arbeidsplassen. Det kan være nødvendig hvis
det er dårlig sikt eller sterk strøm.
Dykkeren orienterer seg på bunnen ved hjelp
av dykkerslangen, lendet på bunnen eller
strømmens retning. Han må i så fall være
klar over at strømforholdene på bunnen kan
være forskjellig fra overflaten. I tillegg kan
overflatepersonellet være til god hjelp med å
angi svømmeretning.
Bevegelse på bunnen
< Dykkeren må passe på at dykkerslangen
ikke henger seg opp eller kommer i klem,
eller vikler seg inn i andre liner/slanger.
< Dykkeren må bevege seg rolig og forsiktig,
både av sikkerhetshensyn og for å spare
krefter.
< Ved hindringer på bunnen bør dykkeren
gå over, istedenfor rundt eller under. Går
dykkeren rundt hindringer, må han passe
på å gå tilbake samme vei, for å unngå at
dykkerslangen henger seg opp.
< Unngå større forandringer i oppdriften
med fare for å blåse til overflaten.
< Unngå unødig bruk av kommunikasjon.
< Dersom det dykkes på vrak eller lignende,
kan det være hensiktsmessig og å ha en
ekstra dykker nede for å forsyne dykkeren
med line. Denne dykkeren kan også fungere
som reservedykker.

Oppstigning

Før bunntiden er ute gjør dykkeren seg klar
for oppstigning. Det er viktig at han er tilbake
til bunntauet til riktig tid. Dette styres fra

overflaten. Dykkeren må hele tiden følge
med på dykkerslangen sin og gi beskjed til
overflaten når slakk skal tas inn. Følgende
prosedyre brukes:
1. Linemannen må unngå knekk på dykkerslangen.
2. Linemannen kaller dykker til overflaten på
ordre fra dykkeleder.
3. Dykkelederen starter klokken i det
dykkeren forlater bunnen.
4. Dykkelederen skal lede dykkeren opp med
riktig oppstigningshastighet. Han skal følge
med på dybden via pneumometeret på
overflaten.
5. Når dykkeren når overflaten, skal han
hjelpes av linemann og assistent med å
kle av utstyret.
8.4

nødproSedyrer

8.4.1 Co2-opphopning

Hvis dykkeren blir kortpustet, eller føler at han
må puste mye, har angst eller føler svimmelhet, er det sannsynligvis på grunn av overanstrengelse. Andre symptomer kan være
hodepine eller nedsatt syn. Dette kan skyldes
en opphopning av CO2 i masken. Man bør
da varsle dykkeleder og prøve å lufte masken
med demandknappen eller free-flow ventilen
i minst 15–20 sekunder. Hvis symptomene
fortsetter, bør dykkeren åpne reserven, varsle
dykkeleder og avslutte dykket.
8.4.2 Sitter fast

Det er alltid en viss fare for at dykkerens
dykkerslange kan hekte seg eller sette seg fast
i liner, vrakdeler, løfteutstyr eller lignende. I
slike situasjoner er det en stor fordel å dykke
overflateforsynt i forhold til SCUBA. Man har
normalt ubegrenset luft til å komme seg ut av
situasjonen, samtidig som man har kontakt
med overflaten. Det å sitte fast kan føre til
utmattelse, forlenget bunntid og dermed forlenget dekompresjonstid. Dykker som sitter
fast bør:
< Forholde seg rolig og tenke klart.
< Beskrive situasjonen for overflaten.
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< Finne årsaken, og om mulig komme seg løs.
< Følge instrukser fra dykkeleder og reservedykker.
< Være spesielt oppmerksom på egen dykkerslange hvis kniv må brukes for å komme
seg løs.
Dykkerslange/liner som sitter fast i hindringer
kan normalt løsnes hvis dykkeren følger linen
tilbake der den sitter fast. Hvis dykkerslangen/
linen ikke kan løsnes på en enkel måte, bør
reservedykker sendes ned for å assistere
dykkeren.
Reservedykker sendes alltid ned hvis dykkeleder mister kontakt med dykkeren, eller det
ikke er mulig å hale opp dykkeren. Reservedykkeren skal da følge dykkerslangen for å
finne dykkeren eller det punktet der dykkerslangen sitter fast. Er det umulig å få frigjort
dykkeren, må det straks gjøres forberedelser
for å kutte dykkerslangen. Reservedykkeren
fester da en kameratline til dykkeren. På avtalt
tid kuttes dykkerslangen, reserven åpnes, og
begge dykkerne returnerer til overflaten.
8.4.3 oppblåsning

Oppblåsning er en ukontrollert oppstigning
fra bunnen. Dette kan skje hvis dykkeren
ukontrollert får for mye luft i tørrdrakten, eller
hekter seg i bunntau, løfteutstyr eller lignende
som er på vei opp. Sterk strøm kan også føre
til at dykkeren mister ”fotfeste” og dras til
overflaten. Farer ved oppblåsning er:
< Arteriell gassemboli
< Trykkfallssyke
< Utelatt dekompresjonstid
< Fysiske skader (for eksempel slag mot
skuteside)
En dykker som blåser opp skal ikke sendes ned
igjen. Dersom man har mistanke om trykkfallssyke, eller andre skader, skal dykkerlege
kontaktes for videre behandling. Dersom
trykkammer er tilgjengelig, og tabellen er
overskredet, gjennomføres tabell for utelatt
dekompresjon.
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8.4.4 luftkutt

Selv om luftkutt er svært sjeldent i forbindelse
med overflateforsynt dykking, hender det fra
tid til annen. Svikt i gassforsyningen kan skje
på flere måter:
< Tom flaskebank på overflaten.
< Brudd eller klem på luftslangen
< Teknisk feil mellom flaskebank og maske
< Feil på maske/vannfylt maske
Ved alle former for luftkutt skal dykkeren
umiddelbart åpne sin reserveluft og rapportere
til overflaten ved å si ”luftkutt – åpner reserve
– går til bunntau”. Dersom gassforsyningen blir
ordnet raskt, for eksempel ved skifte av flaskebank, kan dykkeren fortsette dykket såfremt
han har nok gass på reserveflasken (min. 1400
normalliter).

Reservedykker sendes om nødvendig ned for
å bistå dykkeren.
Hvis dykkeren går tom for reserveluft, og
helmasken ikke fungerer, kan dykkeren be
overflatepersonellet om å blåse luft i pneumoslangen. Ved å føre denne slangen under
hetten kan dykkeren få tilført nok luft for å
gjennomføre oppstigning.
8.4.5 mistet kontakt med dykker

Hvis linemannen mister kontakt med dykkeren
skal følgende prosedyre følges:
< Ved brudd på talekommunikasjon, gå over
til linesignaler og avbryt dykket.
< Hvis linemannen ikke mottar signal fra
dykkeren, gjentas linesignalet en gang til,
men med mer strekk på linen og med større
kraft. Dersom linen ikke gir etter, kan dette
tyde på at dykkeren sitter fast.
< Hvis linemannen fortsatt ikke får kontakt
med dykkeren, skal man forsøke å hale
opp dykkeren. Reservedykker sendes ned
for å assistere.
< Hvis dykkeren ikke puster, skal reservedykkeren umiddelbart åpne free-flow.
Dersom det er mistanke om forurensning
i pustegassen, åpnes reserveflaskeventil, og
hovedluften stenges fra overflaten.
8.4.6 mistet kontakt med bunntau

Av og til mister dykkeren kontakt med bunntauet under ned- eller oppstigning. Linemannen skal da stramme inn og prøve å lede
dykkeren til bunntauet. I slike tilfeller kan det
hende dykkeren blir løftet et lite stykke opp
fra bunnen. Dykkeren gir beskjed når han har
funnet bunntauet og fortsetter dykket.
Alternativt følger dykkeren sin egen dykkerslange opp under oppstigning. I slike tilfeller
må dykkerslangen først gjøres fast på overflaten.
8.4.7 Fall under vann

Fall under vann kan være ekstremt farlig
for dykkere som bruker free-flow hjelmer

eller masker. Prinsippet for fall under vann
er at dykkeren får en plutselig økning av
det omgivende trykket. Dette kan skje på
to måter, enten ved at dykkeren plutselig
mister kontrollen og begynner å ”falle”
under vann, uten å få kompensert med luft
i drakt eller hjelm. En annen måte er brudd
på luftslangen i kombinasjon med en defekt
tilbakeslagsventil. Da vil dykkeren oppleve
en plutselig trykkreduksjon i masken, med
en ”vakuum”-effekt i masken. Begge tilfeller
er svært sjeldent.
8.5 oVerFlAtedekompreSjon (od-o2)
Dekompresjon på overflaten, OD-O2, ble
utviklet av US Marines i 1951. Tabellene som
brukes i Sjøforsvaret er utviklet for norske
forhold, og er beskrevet i SUP 12. Fordeler ved
OD-O2 er at man får kortere dekompresjonstid i sjø, bedre kontroll med dykker, lengre
bunntid og dermed bedre utnyttelse av utstyret. Ulemper er fare forbundet med O2,
mye kostbart utstyr og personell (utdanning,
antall personer). Dessuten er det ulogisk å
først utsette dykkeren for en prosedyre som
produserer blobler i blod og vev, før han så blir
”behandlet” før symptomer oppstår.
Kort om tabellen
< Nedstigningshastigheten er ca 20 m/min.
< Oppstigningshastigheten er 7,5 m/min
(1 m/8 sek). Mellom dekompresjonsstoppene er hastigheten 3 m/min. Tiden
på stoppet inkluderer oppstigningstiden
til stoppet. Det skal ta 1 min fra ni meter
til overflaten. Oppstigningstiden fra
tolv meter i kammer er 1 m/min.
< Ni meter er det grunneste dekompresjonsstoppet i sjø. Trenger man flere stopp, er
alltid disse dypere.
< Overflateintervallet er tiden fra dykkeren
forlater Ni meter i sjø til han er på tolv
meter i kammer på O2. Dette intervallet
skal maks være 5 min. Blir denne tiden
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oversteget, gjennomføres behandling etter
tabell 5.
< Straks dykkeren kommer i kammer, starter
han oksygenpusting. Den tid som står i
tabellen er netto O2 -pusting på tolv meter.
For hvert 20. min. med O2 på tolv meter,
skal det legges inn en pause på fem minutter
med luft. Det pustes også O2 under hele
oppstigningen.
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kapittel 9

Blandingsgassdykking
9.1 innledning
Begrepet blandingsgassdykking omhandler
alle typer dykking der det benyttes andre
pustegasser enn luft. Det vil si at oksygenprosenten i gassblandingen kan være større
eller mindre enn det som er i luft.
Inertgassen kan være en hvilken som helst
gass det er fysiologisk mulig å puste, vanligst
er nitrogen eller helium, eller en kombinasjon
av disse gassene. Et blandingsgassdykk vil
nødvendigvis ikke utelukke luft, siden luft kan
bli benyttet i andre deler av dykket.
Dykking med blandingsgass er generelt en
mer kompleks operasjon enn dykking med
luft. Blandingsgassdykking er gjerne mer
personell- og materiellkrevende, og stiller
større krav til dykkerens opptreden og prosedyrer under dykket. En operasjon hvor det
dykkes blandingsgass innebærer ofte større
dyp og lengre bunntider. Dette er selve
konseptet for blandingsgassdykking. Derfor
er det svært viktig at dykkeren selv har inngående kjennskap til de fysiske og fysiologiske
begrensninger for dykking med blandingsgass.
Dykkeren må være opplært, trenet og drillet i

Figur 9.1 Minedykker utfører EOR på en bunnmine

alle prosedyrer på det utstyr som blir benyttet,
enten pustesystemet er åpent, halvlukket eller
lukket.
Blandingsgass har blitt benyttet av Forsvaret
siden 1950-tallet, og i US Navy enda tidligere.
Årsaken har vært ønsket om å kunne nå større
dyp på en forsvarlig måte uten den hemmende
effekt og dybdebegrensning som nitrogennarkose gir, derav dykking med heliox. Nitrox
har først og fremst den effekt at den muliggjør forlenget bunntid uten dekompresjonsstopp i forhold til luftdykking i området ned
til rundt 40 meter. Videre er nitrox mest brukt
i halvlukkede blandingsgassapparater, også
kalt rebreathere (Figur 9.1), i området ned til
55 meter. Luft kan ikke benyttes i blandingsgassapparater, fordi oksygenprosenten ville

BlAndingSgASSdykking
Fordeler
Ulemper
Ingen eller lite bobler i vannet
Krever god kunnskap og mye trening
Enkel i bruk og vedlikehold
Fare for O2-mangel
Fare for O2-forgiftning
Lav vekt og bærbart (oksygenapparater)
Fare for CO2-forgiftning
Lang varighet av pustegass/lavt gassforbruk
Lite egnet til hardt arbeid
Støysvakt
Fare for etsende væske fra pustekalken
Oppvarmet pustegass
(”cocktail”)
God mobilitet under vann
Krever omfyllerpumpe eller ekstra flasker
Finnes i umagnetisk utgave
Egen draktflaske
Ingen vanninntrengning i forurenset vann
Kan gå til store dyp (Viper)
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blitt for lav på grunn av dykkerens oksygenmetabolisme.
9.2

reBreAtHere

9.2.1 generelt

En rebreather (Figur 9.2) er et selvforsynt
pusteapparat der mesteparten eller all gass
som dykkeren puster inn renses for karbondioksid og suppleres med oksygen eller nitrox.
Rebreathere har eksistert i Forsvaret siden
1950-årene, men benyttes i dag i økende
grad av sportsdykkere på grunn av økt tilgjengelighet av apparater og pustegasser.
9.2.2 Ulike modeller

Det er tre hovedkategorier av rebreathere:
1. Hel-lukkede apparater med rent oksygen
(for eksempel S-24 og Aga Oxydive)
2. Halvlukkede apparater med blandingsgass (for eksempel Viper SC, og Dräger
Dolphin)
3. Hel-lukkede apparater med blandingsgass
(for eksempel Buddy Inspiration og CIS
Lunar).

Hel-lukkede apparater
med rent oksygen

Som navnet tilsier er hel-lukkede oksygenapparater konstruert for å bruke ren oksygen
som pustegass. De har en dybdebegrensning
på syv–ti meter, og er den enkleste form for
rebreathere. De avgir ingen bobler til overflaten – unntatt ved oppstigning. Det finnes
i dag hel-lukkede apparater som enkelt kan
omdannes til halvlukkede nitroxapparater (for
eksempel S-24).

Halvlukkede apparater
med blandingsgass

Halvlukkede apparater er konstruert for å
resirkulere mesteparten av gassen, men ikke all
gass som pustes ut. Det finnes to ulike systemer,
enten ferdigblandet gass (for eksempel
Viper SC) eller selvblandende apparater (for
eksempel Viper +). Hvis gassen er blandet
på forhånd, må dykkeren justere apparatet i
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Figur 9.2 Tre ulike blandingsgassapparater:
S-24 (øverst), SIVA 55 og SIVA+.

forhold til planlagt dybde og arbeidsbelastning
før dykking starter.
Halvlukkede selvblandende apparater (nitrox
eller heliox) resirkulerer pustegassen etter
samme prinsipp som hel-lukkede oksygenapparater. En viss mengde med rent oksygen
(fra en oksygenflaske) sprøytes direkte inn
i pustesystemet for å kompensere for det
oksygenet som dykkeren faktisk bruker. En
tilsvarende mengde ”oppbrukt” gass filtreres
ut av apparatet i form av små bobler, slik at
det blir en nærmest konstant strøm av gass
gjennom apparatet.
Halvlukkede apparater kan benyttes til større
dyp enn lukkede oksygenapparater, og har
et større totalt luftforråd enn SCUBA-luft
apparater.

< Pustekretsløpet må være beskyttet mot
vanninntrengning
< Systemet må ha en så lav pustemotstand
som mulig, siden resirkulering av pustegassen er avhengig av den kraft brystveggen
bruker for å resirkulere gassen. Den beste
løsningen her er å ha pustesekkene i
apparatet i samme høyde som lungene.
Alle rebreathere har følgende minimumsutstyr
(Figur 9.3):
< Reduksjonsventil
< Minst én pustesekk
< Pusteslanger med stor diameter og lavt
trykk
< Kalkboks eller tilsvarende

Hel-lukkede apparater
med blandingsgass

Hel-lukkede blandingsgassapparater bruker
enten en ren gass eller en gassblanding som
”fortynningsgasser” (diluent) til oksygen for
å danne nitrox eller heliox. Dette systemet er
basert på elektronikk og er derfor avhengig
av en strømkilde (batteri) for å kontrollere
og ev. styre gassblandingen i apparatet. Disse
apparatene er svært kompliserte og har i
prinsippet ingen dybdebegrensninger. Slike
apparater har som regel oksygensensorer med
elektronisk monitorering av pustegassen.
9.2.3 konstruksjon og virkemåte

Generelle fellestrekk ved rebreathere er
følgende:
< De må ha et system for å fjerne CO2 fra
utåndingsgassen. Dette gjøres som regel
kjemisk eller elektromekanisk.
< De må ha tilfredsstillende mengde oksygen
for å erstatte det som dykkeren forbruker.
For mye oksygen kan føre til hyperoxiog oksygenforgiftning – for lite oksygen
kan føre til hypoxi (oksygenmangel) og
besvimelse.

Figur 9.3 Pusteslange, pustesekk og
kalkboks for et blandingsgassapparat
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Selv om vanlig luft inneholder 20,9% oksygen,
bruker ikke kroppen alt oksygenet som
pustes inn. Hvor mye oksygen som brukes,
avhenger i stor grad av hvor hardt dykkeren
jobber. Etter hvert som en dykker går dypere,
vil partialtrykket til oksygen øke. I apparater
med faste standardblandinger (for eksempel
Viper SC) fører dette til at gassblandingen, eller
rettere sagt, oksygenandelen i blandingen er
begrensende mht. maks dybde. Slike apparater
forsyner dykkeren med forventet forbruk av
pustegass på maksimal planlagt dykkedybde.
For andre apparater, der gassen blandes i
apparatet (for eksempel Viper +), vil målet
være å redusere prosentandelen av oksygen til
et nivå der partialtrykket til oksygen er tilfredsstillende (ikke for høyt og ikke for lavt) for
dykkeren. Ta for eksempel en metningsdykker
som jobber på 122 meter. Han benytter en
gassblanding bestående av 96% helium og
bare 4% oksygen. Ved å resirkulere inertgassen (i dette tilfellet helium), og etterforsyne
dykkeren med det lille oksygenet som er brukt
til metabolisme, kan dykkeren jobbe under
vann i forholdsvis lange perioder med et hellukket system.
De fleste rebreathere bruker kjemiske absorbenter som kalles pustekalk. Den kjemiske
reaksjonen som oppstår ved å blande karbondioksid fra utåndingsluften med kalk danner
varme og fuktighet som avfallsprodukter
(som vanligvis er en fordel for dykkeren).
Varmen som dannes opprettholder dykkerens
kjernetemperatur, mens fuktigheten bidrar til
mindre væsketap. Pustekalken er en blanding
av kaustisk soda (NaOH-natriumhydroksid)
og kalk (Ca(OH)2 – kalsiumhydroksid).
Kaliumhydroksid (KOH) kan vanligvis også
brukes. Det samme stoffet blir også benyttet
i ubåter, under vannshabitat, trykkamre og
dykkerklokker.
Pustekalken oppbevares vanligvis i en kalkboks. Det finnes to kategorier av disse: Radial
flow og aksial flow. I radial flow vil gassen
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komme inn gjennom en åpning i den ene
enden og spres ut gjennom sidene i beholderen.
Ved aksial flow vil gassen komme inn gjennom
en åpning i den ene enden, og ut av den andre
enden, etter først å ha passert hele kalkboksen.
For begge typer er det viktig at gassen får
passere fritt gjennom beholderen for å sikre
effektiv absorbsjon av karbondioksid.
I et lukket oksygenapparat vil som regel gassflowen være avhengig av mengden gass i pustekretsløpet via et enkelt mekanisk system (for
eksempel en nåleventil). Når gassmengden
synker til et bestemt nivå, vil ventilen åpne og
fylle pustesekken med oksygen. Slike system er
svært enkle og kompakte og gir lange bunntider på grunn av dybdebegrensningen.
I et halvlukket system forsynes pustegassen
med en konstant, kontrollerbar flow. Så lenge
kranen er åpen vil gassen sirkulere gjennom
apparatet, uavhengig om det blir pustet i eller
ikke. Overskudd av gass passerer gjennom en
overtrykksventil.
I et hel-lukket blandingsgassapparat vil
blandingsforhold og gassflow styres av en
elektronisk mikroprosessor. Slike systemer
har som regel oksygensensorer som overvåker
oksygeninnholdet i pustegassen på aktuell
dybde. De mest avanserte apparatene styres
helt og holdent av computere, også med tanke
på dekompresjon.
Gasstrømmen gjennom en rebreather er enkel.
Gass fra én eller flere høytrykksflasker blandes
med resirkulert gass i pustekretsløpet før den
pustes inn. Gassen går deretter gjennom en
pusteslange som fungerer som en enveisventil, før den når frem til bitemunnstykket.
Bitemunnstykket har to posisjoner, stengt
eller åpen. Ved dykking står munnstykket i
åpen posisjon, og utåndet gass går inn i en
ny pusteslange (også enveisventil). Deretter
går gassen ned i pustesekken(e) eller til kalkboksen (avhengig av apparattype), før den tar
en ny runde rundt i ”kretsløpet”.

9.3 FArer Ved
reBreAtHerdykking
Dykkeoperasjoner som involverer bruk av
forskjellige typer blandingsgass vil normalt
ha en større vanskelighetsgrad enn normale
luftdykkeoperasjoner. Selve arbeidsoppgavene
under vann trenger nødvendigvis ikke være
mer kompliserte, men bruken av blandingsgass og rebreathere krever mer oppmerksomhet fra dykkerens side med tanke på selve
pusteutstyret. Som ved all dykking i Forsvaret
er dykkerutstyret kun transportmiddelet som
gjør det mulig å nå målet, og målet er å løse
det pålagte oppdraget.
Blandingsgassdykking i Forsvaret i dag
gjennomføres ved bruk av oksygen-, nitrox- og
heliumrebreathere. Derfor er det kun de fysiologiske innvirkningene og faremomentene ved
bruk av slike apparater som vil behandles i
dette kapitlet. For øvrig henvises det til kapittel
3 ”Dykkemedisin”.
Bruk av forskjellige blandingsgasser medfører
at de fysiologiske innvirkningene på kroppen
blir annerledes i større og mindre grad enn
for luftdykking. De samme faremomentene
med tanke på dykkerskader vil være gjeldende,
men faremomentene vil ofte være mer tydelige,
og gi klarere begrensninger ved dykking
med rebreathere. Ved luftdykking vil som
regel ikke faren for CO2-forgiftning, O2-forgiftning og hypoksi medføre noen operative
begrensninger. Disse faremomentene blir
derimot svært gjeldende ved dykking med
apparater som resirkulerer brukt gass som for
eksempel S-24 og Viper SC.
Bruk av slike apparater stiller store krav til
dykkeren med tanke på kunnskap om de
forskjellige symptomer han vil føle som
dykker hvis et ledd i kretsløpet skulle svikte
under dykket. Dykkeren må derfor være
tilstrekkelig utdannet i faget dykkemedisin
med tanke på symptomer som vil oppstå når
noe er galt. Han må ha grundig kjennskap til
blandingsgassapparatenes virkemåte, enten

det er for oksygen eller nitrox/heliox, og alle
klargjørings- og etterbruksrutiner må være
trenet og drillet.
9.3.1 Co2-forgiftning (Hypercapnia)

CO2-forgiftning kan oppstå ved bruk av
lukkede og halvlukkede apparater, og unntaksvis på åpent SCUBA-utstyr. Alle rebreathere
må inneha et stoff som absorberer CO2 fra
dykkerens utåndingsgass. Stoffet kalles
normalt pustekalk. Om absorbsjonsstoffet av
en eller annen grunn skulle svikte, som for
eksempel ved at det blir mettet, vil man få en
CO2-opphopning. CO2-opphopning kan også
forekomme om det skulle oppstå en feil med
gassretningen i apparatet slik at man får en
form for pendelånding. Er ikke kalkboksen
i apparatet tilstrekkelig fylt, eller kalken ikke
pakket godt nok, vil det dannes kanaler som
gassen vil passere gjennom uten at tilstrekkelig
CO2 blir absorbert og derav føre til økt CO2innhold i pustekretsen.
CO2 finnes i atmosfæreluft i størrelsesorden
0,04%. CO2 produseres i kroppen som et
avfallsstoff etter metabolisme av protein,
fett og karbohydrater, og produksjonen er
omtrent proporsjonal med oksygenforbruket.
Respirasjonen styres i høy grad av størrelsen
på partialtrykket av CO2 i arteriene.
Under normale omstendigheter vil derfor
respirasjonen (RMV) justeres slik at partialtrykket av CO2 i arterier og alveoler holder seg
forholdsvis konstant. Ved en økning av pCO2
vil kroppen reagere i forskjellig grad avhengig
av størrelsen på dette trykket.
Ved bruk av en rebreather vil CO2konsentrasjonen øke gradvis om en feil har
oppstått i CO2-absorbsjonsevnen. Stående
på land kan en dykker oppleve dette om han
puster i et apparat uten å ha fylt kalkboksen.
For å unngå CO2-forgiftning er det først og
fremst viktig at dykkeren har forståelse for alle
momenter som innbefattes ved dykking med
rebreathere. De fleste tilfeller av rapporterte
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CO2-forgiftninger skyldes at dykkeren ikke
har klargjort apparatet korrekt, at kalkboksen har vært tom, eller at den ikke har
vært fylt tilstrekkelig, eller at det har vært
brukt gammel eller feil type kalk. Derfor
foregår den viktigste handlingen for å unngå
CO2-forgiftning i klargjøringsfasen før selve
dykket starter. Deretter bør man under dykket
unngå svært hardt arbeid (på grunn av høy
CO2-produksjon) og samtidig overholde tidsbegrensningen til pustekalkens absorberingsevne. Under dykket må man ved dykking med
rebreather aldri såkalt ”puste grunt” for å spare
gass. Dette vil føre til CO2-opphopning.
En dykker som arbeider hardt vil ofte ikke føle
symptomer på CO2-forgiftning før bevisstløshet inntreffer.
Under vann er det svært viktig at dykkeren er
oppmerksom på alle symptomer og følelser
av at noe ikke er som det skal. Ved en slik
følelse eller mistanke om CO2-forgiftning
skal dykkeren stanse all anstrengelse, spyle
frisk gass inn i systemet med ”bypass”, avbryte
dykket og sikre seg positiv oppdrift på overflaten. På overflaten tas pustemunnstykket
ut for å kunne puste frisk luft. Har dykkeren
utelatt dekompresjon behandles han i henhold
til standard operasjonsprosedyrer.
9.3.2 oksygenmangel (Hypoksi)

Hypoksi kan forekomme når partialtrykket
av oksygen faller under ca 0,16 bar. Ved bruk
av åpent SCUBA-utstyr og luft som pustegass
vil hypoksi sjelden eller aldri inntreffe under
dykking. Oksygenprosenten med slikt utstyr
vil være konstant uansett dybde og oksygenforbruk så lenge det er luft på flaskene. Ved
dykking med rebreathere vil hypoksi være
et reelt faremoment. Hypoksi ved bruk av
rebreathere kan skyldes flere forskjellige omstendigheter, men de vanligste årsakene til at
oksygenprosenten blir for lav i slike apparater,
skyldes enten feil på apparatet eller feil under
klargjøring og bruk. Feil på apparatet kan
oppdages under klargjøring og kontroll av
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apparatet før dykking. Feil bruk kan unngås
ved at dykkerne er godt trenet og drillet i bruk
av slike apparater.
Ren hypoksi har få eller ingen symptomer, og
dykkeren kan miste bevisstheten helt uten
forvarsel. Hypoksi i kombinasjon med økt
pCO2 kan gi symptomer lik de som for CO2forgiftning.
Hypoksi ved dykking med rebreathere skyldes
normalt ett eller flere av følgende seks tilfeller:
1. Gassflaskene går tomme
Forsvarets rebreathere tilfører normalt pustesystemet gass etter en på forhånd innstilt flow
eller etter demandprinsippet. Skulle flaskene
gå tomme under dykket, er det ikke sikkert at
en dykker vil merke dette, (oksygendykking
unntatt) siden apparatene ikke har reservevarsling. Apparatene er derfor utstyrt med
innholdsmanometer slik at dykkeren skal
ha kontroll med flasketrykket. Går flaskene
tomme uten at dykkeren er klar over, dette vil
ikke systemet få tilført frisk gass og oksygenprosenten i kretsløpet vil synke med hvert
åndedrag. Kalkboksen vil fortsette å absorbere
CO2 slik at dykkeren ikke vil føle symptomer
på CO2-opphopning. Oksygenprosenten vil
etter kort tid synke lavere enn akseptabel fysiologisk verdi og dykkeren mister bevisstheten
uten forvarsel. Blir dykkeren værende i det
hypoksiske miljøet, vil åndedretts- og hjertefunksjoner stanse.
2. Utilstrekkelig oksygeninnhold på flaskene
Dette er et problem som skyldes dårlige
gassfyllingsrutiner og internkontroll. Bruk
av en hypoksisk eller feil gass i et blandingsgassapparat vil medføre besvimelse på grunn
av hypoksi (se ellers punkt 3).
3. Utilstrekkelig tilførsel av gass (”flow”)
Halvlukkede rebreathere har en innstilt
flow slik at oksygenprosenten skal holde et
akseptabelt nivå. Flowtilførselen stilles inn
i forhold til hvor høy oksygenprosent det er

i blandingen. Det vil si at en høy oksygenprosent i blandingen ikke trenger så stor
gass-strøm som en lav oksygenprosent. De
fleste rebreathere er konstruert for et oksygenforbruk fra 1–2,5 liter per minutt og tilførselen
av gass skal tilfredsstille dette forbruket. Hvis
flow-verdien stilles inn feil i forhold til gassblandingen slik at flowen blir for lav og dermed tilfører dykkeren for lite oksygen, kan
hypoksi bli resultatet.
4. For stort oksygenforbruk
Vi vet at oksygenforbruket under et dykk kan
variere betraktelig ut fra arbeidet som utføres.
En godt trenet dykker kan holde et oksygenforbruk på 2,5 l/min i opptil 30 minutter og
et forbruk på 3 l/min i opptil ti minutter. Om
blandingsgassapparatet er konstruert for et
O2-forbruk på 2 l/min, vil et slikt høyt forbruk medføre at oksygeninnholdet i kretsløpet
blir lavere enn 20%. Opprettholdelse av et
høyt oksygenforbruk over tid har stor innvirkning på oksygenprosenten i pustekretsen,
slik at gassblandingen i pustekretsløpet kan
bli hypoksisk når partialtrykket reduseres ved
oppstigning. (Se punkt 5)

5. Hypoksi ved oppstigning
En dykker med et høyt oksygenforbruk kan
få forholdsvis lav oksygenprosent i pustekretsløpet. Normalt vil ikke dette medføre
problemer om dykkeren oppholder seg på
et dyp, hvor partialtrykket av oksygen er
fysiologisk akseptabelt. Pusting av 10% O2
på elleve meter vil tilsvare det samme som å
puste luft på overflaten, siden pO2 vil være
0,21 bar i begge tilfeller. Foretar dykkeren en
oppstigning med dette O2-innholdet i kretsløpet, vil pO2 synke proporsjonalt med trykkreduksjonen. Synker pO2 under akseptabel
verdi, vil hypoksi inntreffe. Hypoksi vil ved
slike tilfeller skje nær eller på overflaten.
6. Hypoksi ved oksygenfortynning
Hypoksi ved at oksygenmengden i kretsløpet
fortynnes av nitrogen kan vanligvis kun oppstå
i oksygenapparater. Nitrogen, som er en
uønsket gass i slike apparater, kan komme inn
ved at dykkeren ikke gjennomfører ”på gass”prosedyren. Det vil si at han ikke tømmer
pustesekken og lungene for luft før han starter
oksygenpusting. Glemmer dykkeren begge
disse tømmeprosedyrene, kan han tilføre fire
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liter nitrogen til pustesekken. Dette vil først
og fremst ha innvirkning på oksygenapparater
som har demandstyrt gasstilførsel. Nitrogenet
i kretsløpet vil være konstant, og derfor være
med på å opprettholde gassvolumet i pustesekken. Oksygeninnholdet vil synke ettersom
oksygen forbrukes, og siden nitrogenet opprettholder et visst volum på pustesekken vil
ikke demandfunksjonen tilføre tilstrekkelig
oksygen.

hva som nøyaktig skjer i apparatet, om det
er oksygenmangel eller CO2-opphopning.
Kontinuerlig bruk av bypass vil i de fleste tilfeller berge dykkeren. Dykket skal avbrytes
ved mistanke om at noe er galt. En pardykker
vil i de fleste tilfeller ikke observere at noe er
galt før hans pardykker plutselig blir liggende
stille i vannet. Det er da viktig at den besvimte
dykkeren bringes til overflaten, og gis 100%
oksygen (Figur 9.4).

De fleste tilfeller av hypoksi ved bruk av
rebreathere kan unngås ved at apparatet er klargjort og kontrollert i henhold til klargjøringsskjemaet. Gjennomfører dykkeren i tillegg
alle dykkeprosedyrer korrekt, vil hypoksi
kun inntreffe ved apparatsvikt under dykket,
noe som er lite sannsynlig om apparatet er
kontrollert av dykker på forhånd.

9.3.3 Akutt oksygenforgiftning (hyperoksi)

Hypoksi kan inntreffe uten forvarsel ved
dykking med rebreathere og hvis oksygeninnholdet synker hurtig. Et åpenbart symptom
er at dykkeren plutselig mister bevisstheten.
Symptomer kan observeres om oksygenprosenten synker gradvis. Dykkeren kan bli
ukoordinert og klønete. Oppstemthet eller
apati kan også observeres. CO2–innholdet
i kretsløpet fjernes av kalken og dette kan
skjule symptomer som relaterer seg til økt
CO2-innhold kombinert med hypoksi, som
for eksempel hyperventilering.

Forhåndstiltak og handling ved hypoksi

Primærtiltakene innebærer klargjøring og
kontroll av apparat før dykking og at dykkeren
har de nødvendige kunnskaper for blandingsgassdykking. Under selve dykket er det
viktig at dykkeren kjenner sin og apparatets
begrensning med tanke på oksygenforbruk,
oksygentilførsel, flowjusteringer, bruk av
bypass og prosedyrer ved oppstigning og
svømming i overflaten.
Ved følbare symptomer er det viktig at
dykkeren handler umiddelbart. Det er lite
trolig at dykkeren klart kan føle forskjell på
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Fra dykkemedisinkapittelet vet vi at hyperoksi
kan deles inn den effekt et høyt pO2 har på
sentralnervesystemet og den effekt det har på
respirasjonssystemet. Det er mest sannsynlig
at akutt oksygenforgiftning kan oppstå ved
dykking med rebreathere. Luftdykkere vil
normalt stanses av nitrogennarkose før de
kommer på slike dyp at oksygenforgiftning
blir gjeldende. Vi husker fra blandingsgassfysikken at gassblandinger med forhøyet
oksygenprosent vil få en maksimal sikker
dybde (MSD). Denne dybden kan være svært
grunn, som ved oksygensvømming, eller den
kan være dypere, for eksempel 55 meter med
nitrox 32,5 (D-blanding). Disse dybdene kan
lett overskrides hvis dykkeren ikke er oppmerksom nok under dykket, og kombinert
med fysisk anstrengelse og tid kan hyperoksi
inntreffe.
En god internasjonal huskeregel for symptomer
på akutt oksygenforgiftning er akronymet
VENTID:
V = Vision

(tunnelsyn)

E = Ears

(lyder, ringing, støy)

N = Nausea

(kvalme, ubehag)

T = Twitching (kribling, kramper)
I

= Irritability (all mental forandring)

D = Dizziness

(svimmel, desorientert)

Figur 9.4 Oksygen til bevisstløs dykker

Den eneste sikre måten å unngå akutt
oksygenforgiftning på er å sette grenser for
eksponering. Disse grensene vil reguleres
av pO2, eksponeringstiden og om dykkeren
arbeider eller hviler.

rykninger i leppene. Om dykkeren merker
slike symptomer skal han signalisere til sin
dykkepartner, stanse alle anstrengelser og
hyperventilere. Dykkeren skal gå til overflaten,
sikre positiv oppdrift og gå av gass.

Dykkeren må under dykket jevnlig observere
dybdemåleren, spesielt under operasjoner
hvor det dykkes uten line til overflaten, og
ikke under noen omstendighet basere seg på
å ”føle” dybden kun ut fra antall utligninger.
Andre forhåndstiltak vil være å kjenne gassens
maksimale sikre dybde, slik at man ikke
risikerer å overskride denne.

Vær oppmerksom på at krampeanfall kan
starte på grunn av ”av-oksygen-effekten”.

Den engelske, australske og kanadiske marine
har satt grensene for pusting av 100% oksygen
til ni meter om dykkeren hviler, for eksempel
på dekompresjonsstopp og syv meter om
dykkeren arbeider eller svømmer.
En dykker som vet at han befinner seg i
grenseområdet for oksygen under dykking,
enten i form av dyp, hardt arbeid eller over
tid, må være oppmerksom på symptomer
som kan oppstå. Dette kan for eksempel være

Et krampeanfall som følge av oksygenforgiftning vil som regel i seg selv ikke medføre
varige skader. En dykker som får kramper vil
mest sannsynlig miste pustemunnstykket og
drukne om han ikke bringes til overflaten. Har
dykkeren tapt dekompresjonstid behandles
han etter standard operasjonsprosedyrer.
9.3.4 kronisk oksygenforgiftning

Kronisk oksygenforgiftning og graden av
denne er som akutt oksygenforgiftning påvirket av oksygenets partialtrykk, tid og individuelle variasjoner i mottakelighet. Kronisk
oksygenforgiftning påvirker respirasjonssystemet og vil oppstå ved langvarig eksponering av oksygen med partialtrykk høyere
enn ca 0,5 bar. Kronisk oksygenforgiftning vil
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ikke være noe problem med normal oksygendykking eller oksygendekompresjon.
Forhåndstiltakene vil innebære å holde UPTDdosene innenfor akseptable grenser, og ved
daglige gjentatte lange oksygensvømminger
må det legges inne luftepauser. For å oppnå
1425 UPTD ved oksygensvømming på ti meter
må det svømmes i 712 minutter. Døgndose ved
gjentatt dykking, for eksempel i forbindelse
med lange øvelser, bør holdes under 600
UPTD.

opp i vannet (vertikalt) under oppstigningen.
Pust ut gjennom nesen, men ikke så mye at
pustesekken klapper sammen. Med Viper SC
er det mulig å puste ved bruk av bypass selv
om hele pustesekken er vannfylt. Sikre positiv
oppdrift i overflaten, steng munnstykket og
ta det ut. Kontroller apparatet etterpå for å
se om det faktisk har vært vanninntrengning
eller om dykkeren har tolket spyttsurkling
som dette. For å være på den sikre siden skal
vann som kommer inn i munnen under et
dykk aldri svelges.

9.3.5 etsende væske i pustekretsen

9.3.6 lungeødem

Kjemisk forurensning (”cocktail”) kan kun
oppstå i apparater som inneholder pustekalk for CO2-absorbsjon. Blandes dette
absorbsjonsstoffet med vann vil det dannes
en lutlignende alkalisk løsning. For at en slik
løsning skal oppstå i et blandingsgassapparat
må sjøvann komme inn i kalkboksen. Vannet
kan komme inn om dykkeren mister pustemunnstykket, hvis pustesekken lekker eller
hvis slangene får lekkasje i tilkoblingene.
Skulle dykkeren få denne kaustiske blandingen
i munn og svelg, vil han kjenne dette som
sterk brennende svie. Hvis vann trenger inn
i apparatsystemet under et dykk, vil dette
kjennes som surkling i pusteslange og pustesekk. Under dykking vil spytt og kondens fra
dykkeren legge seg i utåndingsslangen. Det
er viktig at dykkeren ikke forveksler surkling
fra dette med surkling fra vanninntrengning
i apparatet.
Det er viktig at apparatet kontrolleres og
klargjøres i henhold til klargjøringsskjema.
Apparatet skal tørr- og våttestes for å
kontrollere at det ikke har lekkasjer. Pustemunnstykket må alltid sikres om det skal tas
ut under vann eller på overflaten.
Hvis omfattende surkling eller andre
indikasjoner på vanninntrengning i apparatet
observeres, skal dykket avbrytes. Dykkeren
skal bruke bypass kontinuerlig og stå rett
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Lungeødem er væskeansamling i lungene,
og vil i dykkesammenheng skyldes bruk av
utstyr med høy pustemotstand på innpust.
For rebreathere vil det i hovedsak være en
kombinasjon av for liten pustesekk, høy pustefrekvens og for lav flow slik at dykkeren føler
at han må suge gass ut av pustemunnstykket.
Forhåndstiltakene vil også her innebære at
kontroll- og klargjøringsrutinene gjennomføres etter klargjøringsskjemaet. Sørg for at
flowverdien er innenfor grenseverdiene og
at overtrykksventilen ikke åpner på for lavt
trykk. Bypass brukes under nedstigning for å
motvirke trykkøkningen og sammenpressing
av pustesekken.
Føler du som dykker at du må bruke sugekraft
for å få tilført gass må pustefrekvensen senkes
og gass tilføres med bypass. Om situasjonene
ikke bedres skal dykket avbrytes. Bypass
brukes under oppstigningen.
9.3.7 trykkfallssyke –
spesielt for rebreathere

ELD-tabellene for halvlukkede blandingsgassapparater er vanligvis beregnet ut fra
et oksygenforbruk på 1,3 til 1,6 l/min. Er
oksygenforbruket høyere, vil ELD bli
dypere. Hvis oksygenforbruket er 2 l/min vil
oksygeninnholdet i pustesekken være 20%,
og dykkeren vil i dette tilfellet faktisk puste
luft. Er O2-forbruket større enn 2 l/min, vil

ELD faktisk bli dypere enn om det hadde
vært dykket med luft. Om dykkeren i slike
tilfeller dekompremeres etter en ELD- dybde
beregnet ut fra et O2-forbruk på 1,6 l/min kan
han få trykkfallssyke på grunn av for kort
dekompresjonstid.
Ved dykking med nitrox i halvlukkede
blandingsgassapparater må det derfor tas
hensyn til hva slags arbeid dykkeren skal
utføre under dykket og i hvilken grad dette
arbeidet har innvirkning på oksygenforbruket.
Vet vi på forhånd at dykkeren skal arbeide
hardt, kan vi under klargjøring av apparatet
stille flowen til et høyere nivå. På Viper SC vil
flowen på for eksempel B-blanding stilles fra
4 til 6 l/min. ELD tas da ut fra tabellen som
om flowen skulle være 4 l/min og ikke 6 l/min.

Et annet alternativ vil være å gjennomføre
dykket og dekompresjonen som om dykkeren
puster luft. Fordelen med den økte bunntiden
som nitrox kan gi vil da forsvinne. Det er
vanskelig å nøyaktig bedømme oksygenforbruket ved dykking, men følgende gjennomsnittsverdier kan benyttes:
Hvile = 0,3 l/min
Svømming 0,6 knop = 1,0 l/min
Svømming 1,0 knop = 1,7 l/min
Svømming 1,2 knop = 2,4 l/min
(En knop = 30 meter per minutt)
Ved hastigheter fra 0,6 -1,1 knop var gjennomsnittsforbruket 1,5 l/min.
Fra US Navy (NEDU)
Ved langdistansesvømming med tørrdrakt i
kaldt vann foreslås det en hastighet på rundt
0,6 knop (16-17 m/min). Tester har vist at
O2-forbruket da vil ligge på gjennomsnittlig
1,25 l/min.
Et annet moment som er verdt å merke seg,
er at det ved rask svømming med våtdrakt i
kaldt vann har blitt målt et energiforbruk 40%
høyere enn ved svømming med tørrdrakt.
Ut fra disse testene kan vi se at vi ved en
svømmehastighet på rundt 0,6 knop over
lengre tid vil være innenfor oksygenforbruket
som ELD-tabellene er beregnet ut fra. Dette
er en hastighet som de fleste dykkere normalt
vil legge seg på under dykking.
9.3.8 Sensorisk deprivasjon

Dykkeroperasjoner som involverer bruk
av blandingsgass gjennomføres ofte under
forhold som er annerledes enn vanlige luftdykkeoperasjoner. Dykkingen kan ofte foregå
om natten, i nullsikt eller ved at dykkeren
svømmer uten bunnkjenning på en fast
planlagt dybde. Dykkingen gjennomføres ofte
uten at dykkeren har faste objekter å forholde
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seg til som for eksempel bunn, bunntau,
dykkerfartøy eller pardykker.
Dykkeren kan i slike tilfeller føle noe som
kalles sensorisk deprivasjon (”Blue Orb
Syndrome”). Symptomer på sensorisk
deprivasjon vil vanligvis inntreffe progressivt
ettersom dykkeren gradvis blir klar over sin
isolasjon og mangel på kontakt med andre
dykkere eller objekter. Symptomene kan forsterkes av nitrogennarkose eller bare det at
man har mye vann over seg.

Diagnose: Hypoksi på grunn av for lav flow

Episode 2

Sensorisk deprivasjon-symptomene vil vanligvis forsvinne om dykkeren kan forholde seg
til sjøbunnen, en annen dykker, bunntau eller
andre objekter i vannet.

En dykker dykket til 22 meter med C-blanding
i et halvlukket blandingsgassapparat. Etter
36 minutter fikk han beskjed om å gå til
overflaten. På ca tre–fire meters dybde følte
han et visst pustebesvær men fortsatte oppstigningen. Han hadde problemer med å klatre
opp leideren, og på spørsmål om alt var, vel
svarte han ikke. Han hadde en blålilla farge
rundt leppene og tennene bet hardt rundt
munnstykket. Apparatet ble tatt av ham og
han ble satt til å puste 100% oksygen. Han kom
seg raskt men var fjern og uklar i ti minutter.
Undersøkelse av utstyret viste at begge gassflaskene var tomme og at reserveflasken ikke
var brukt.

9.3.9 Hendelser og episoder

Diagnose: Hypoksi ved oppstigning

Symptomene vil være isolasjonsfølelse, frykt,
økt pustefrekvens, nervøsitet og følelsen av at
noe er alvorlig galt og at man er veldig alene.
Disse symptomene kan utarte til panikk og
irrasjonelle handlinger som for eksempel fri
oppstigning. Drukning, trykkfallssyke og luftemboli kan bli resultatet av en slik panikkreaksjon.

Under følger et utvalg av uhell og episoder som
har oppstått ved bruk av rebreathere. De fleste
episodene er hentet fra Diving and Subaquatic
Medicine, Third edition, Edmonds, Lowry,
Pennefather 1992. Episodene viser viktigheten av grundige klargjøringsrutiner, både
fra dykker og overflatepersonell.

Episode 1

En dykker dykket til 20 meter med B-blanding
i et halvlukket blandingsgassapparat. Etter 15
minutter følte han at han fikk problemer med å
få nok gass. Han stanset for å forsøke å justere
overtrykksventilen da han plutselig mistet
bevisstheten. Han ble oppdaget liggende
urørlig på bunnen av en annen dykker. Denne
dykkeren åpnet bypassventilen til den bevisstløse og brakte ham til overflaten hvor han fikk
puste frisk luft. Etter hvert kviknet dykkeren til
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igjen men var fortsatt forvirret. Han ble til slutt
klar over sine omgivelser og behøvde ikke mer
pleie. Undersøkelse av utstyret viste at det ikke
var noe i veien med kalken i apparatet men
flowen var stilt til 2 l/min istedet for 6 l/min.
Flowen tilførte ikke dykkeren tilstrekkelig
oksygen.

Blandingsgassdykking

Episode 3

AM og hans pardykker trente på angrepssvømming om natten med lukket oksygenapparat. Da de nærmet seg fartøyet, gikk de
dypere enn maksimal sikker dybde for ikke
å bli oppdaget av lyskastere. De gikk opp
under kjølen (9 meter), utførte oppdraget og
svømte vekk. Under tilbaketrekningen hadde
AM problemer med å få lest av dybdemåleren.
Når han endelig klarte det viste måleren 19
meter. Han startet da oppstigning og husker
to–tre rykninger før han mistet bevisstheten.
Pardykkeren merket at AM stivnet, mistet
bevisstheten og startet et krampeanfall. Han
brakte AM, som hele tiden hadde kramper, til
overflaten. Total dykketid var 28 minutter. På
overflaten var AM blek med rykkete åndedrett.
Bitemunnstykket var bitt av. Kunstig åndedrett

ble iverksatt. AM hadde nedsatt bevissthet i
20 minutter og kastet opp en gang. Han hadde
hodepine og ustødig gange i flere timer etter
episoden. Videre undersøkelser av AM fant
ingenting å bemerke. Pardykkeren var utkjørt
på overflaten, følte seg kvalm og var ikke i
stand til å klatre om bord ved egen hjelp, men
kom seg raskt.
Diagnose: Akutt oksygenforgiftning

Episode 4

TL Dykket med et halvlukket blandingsgassapparat rigget for B-blanding. Etter 17
minutter på 22 meter hørte han plutselig
en ringende lyd i hodet. Han brukte bypassventilen siden han trodde symptomene
skyldtes CO2-forgiftning. Han oppdaget deretter at omgivelsene plutselig virket lysere enn
vanlig og bestemte seg for å gå til overflaten.
På overflaten var han bevisst men blek og
han peste veldig. Han tok ut munnstykket
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og i det han ble hjulpet om bord fikk han et
krampeanfall. Han kom seg igjen etter tre–
fire minutter og legeundersøkelse 30 minutter
senere kunne ikke påvise skader. Undersøkelse
av utstyret viste at oksygenflasken for nødbruk
nesten var tom. Han hadde brukt 64 liter
med 100% oksygen i tillegg til den samme
mengde med B-blanding. Oksygeninnholdet
i pustekretsen var omtrent 80%, med et pO2
på 2,4 bar.
Diagnose: Akutt oksygenforgiftning

Episode 5

Dykker MM trente sammen med et lag på
taktisk svømming med lukket demandstyrt
oksygenapparat. MM stengte oksygentilførselen før oppstigning til overflate i henhold
til prosedyrer for å unngå for stor oppdrift. I
det dykkerne bryter vannskorpen rapporterer
pardykker at han har mistet svømmefoten.
MM og de andre dykkerne går i land og går av
gass et lite øyeblikk. Før de går i vannet igjen
foretar dykkerne ny gassdrill på land. Denne
drilllen blir da gjort ufullstendig av MM slik
at det blir en viss andel N2 i MMs pustekrets. I
vannet skal dykkerne foreta ny gassdrill igjen
og dette gjøres av MM. Etter kort tid mister
MM bevisstheten. Han blir hurtig brakt om
bord i lettbåt for transport til lege og etter to
munn-til-munn innblåsninger kommer han
raskt til seg selv. Etter legeundersøkelse på
stedet kunne han selv fortelle om episoden til
sine pardykkere. Han hadde innhalert sjøvann
og ble behandlet for dette på sykehus. Ingen
andre skader ble påvist.
Diagnose: Hypoksi på grunn av oksygenfortynning etter ufullstendig “på-gass”-prosedyre.

Episode 6

KK skulle dykke med et halvlukket nitroxapparat i forbindelse med en søksøvelse. Pardykker observerer at KK ikke gir OK-tegn
til å starte dykking. KK mister bevisstheten i
overflaten uten forvarsel. Han blir brakt om
bord i lettbåt og transportert til land og lege.
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KK klaget over sterk vedvarende hodepine da
han kom til seg selv. Undersøkelse av apparatet
viste at det ikke var fylt pustekalk i kalkboksen.
Diagnose: CO2-forgiftning på grunn av CO2opphopning i pustekretsen.

Episode 7

PP skulle gjennomføre et rutinedykk med et
halvlukket nitroxapparat. Under transport i
lettbåt faller apparatlokket av. PP bestemmer
seg for å lete etter lokket sammen med de
andre pardykkere (som dykket på åpent
system). Letingen er resultatløs og PP mister
kontakten med de andre dykkerne. Etter kort
tid merker PP at apparatet er svært tungpustet
og føler at noe er galt. Han bestemmer seg for
å gå til overflaten og mister bevisstheten på
vei opp. PP observeres flytende i overflaten og
blir brakt om bord i lettbåt. Han puster ikke
og munn-til-munn iverksettes. Etter hvert
kommer han til seg selv igjen. Han har vondt
i brystet og hodet og han spytter blod. PP
gjennomfører trykkammerbehandling om
bord på dykkerfartøy. Senere undersøkelser
påviste ingen varige men. Undersøkelse av
apparatet viste at flowvelger stod mellom
to innstillinger og at låseskruen manglet.
Apparatet hadde ikke tilført noe gass til PP
under dykket.
Diagnose: Hypoksi på grunn av utilstrekkelig
tilførsel av gass. Lungeødem under dykket på
grunn av stor pustemotstand.

Episode 8

BB og to andre dykkere skulle gjennomføre
nattnavigasjon med halvlukkede blandingsgassapparater. Etter en halvtimes svømming
kommer dykkerne til overflaten. Den ene
dykkeren ønsker å avbryte dykket på grunn
av at apparatet surkler når han puster i det.
Etter et kort overflateintervall fortsetter BB og
den andre dykkeren svømmingen. Underveis
i svømmingen får BB en munnfull sjøvann
i munnen som han automatisk svelger. BB
kjenner en kraftig svie og foretar en nødopp-

stigning til overflaten. Han bringes om bord
i lettbåt og rapporterer om en kraftig svie i
munn og svelg. Han blir senere behandlet for
“cocktail”-skader.
Diagnose: ”Cocktail” på grunn av vanninntrengning i pustekalken.

Episode 9

AA skulle under en øvelse dykke med et halvlukket blandingsgassapparat. AA sitter om
bord i gummibåt ferdig oppkledd og venter
på klarsignal til å dykke. Han tar pustemunnstykket i munnen og strammer stroppene bak
nakken før han skal gå på gass. Kort tid etter
faller AA bevisstløs fremover i gummibåten.
De andre om bord fjerner pustemunnstykket
fra AA og han kommer da raskt til seg selv
igjen – dog noe forvirret. AA hadde ikke
kontrollert eller merket at pustemunnstykket
ikke var koblet til atmosfære. Pustemunnstykket var åpent slik at pustekretsløpet i
apparatet var sluttet, men flaskene var stengt.
AAs pustegass fra lungene sirkulerte i systemet,
all CO2 ble absorbert og oksygeninnholdet ble
redusert for hvert åndedrag.
Diagnose: Hypoksi på grunn av utilstrekkelig
gasstilførsel.
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kapittel 10

Dykking
under
spesielle
forhold
Omgivelsene under vann, for eksempel bunnforhold, sikt, og temperatur, varierer fra sted
til sted og påvirker hvordan dykking kan
gjennomføres. I dette kapitlet skal vi se på
en del problemstillinger i forbindelse med
dykking under spesielle forhold.
10.1 Strømdykking
Vi definerer dykking i sterk strøm som dykking
der vannstrømmen er sterkere enn det en
dykker kan klare å svømme imot (vanligvis ca
en–to knop). Det er både fordeler og ulemper
med strømdykking. Medstrømsdykking kan
for eksempel gjøre at dykkeren bare kan drive
med strømmen og søke over et stort område
uten å bruke mye energi. Problemene vil opp-

stå hvis dykkeren av en eller annen grunn må
stoppe opp eller snu.
Noen steder er strømmen i området der det
skal dykkes svært sterk. Det er derfor viktig
å kjenne til hvilke faktorer som styrer en
tidevannsstrøm og gjeldende prosedyrer ved
dykking i strømmende vann.
10.1.1 tidevannsstrømmer

Det finnes mange typer bølger, og flere av
disse kan påvirke dykkeren. De mest aktuelle
bølgene er tidevannet. Tidevannet skyldes
månens og solas tiltrekningskrefter på jorda.
Jorda roterer rundt sin egen akse en gang
i døgnet (definisjonen på et døgn) og det
dannes to bølger. Disse bølgene gjentar seg
med en syklus på tolv timer og 42 minutter.
Siden en bølge består av en bølgetopp og en
bølgedal går det altså ca seks timer fra maks
vannstand til min vannstand.

To ganger i samme måned trekker sol og måne
i samme retning (de er på linje med hverandre,
enten på samme eller motsatt side av jorda)
og skaper ekstra stor forskjell på flo og fjære.
Når månen står i ny og ne, trekker sol og måne
90 grader på hverandre og jevner hverandre
ut. Dette gir minimal forskjell på flo og fjære.
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En må også være oppmerksom på at vannstanden ikke bare skyldes dette astronomiske
tidevannet, men også påvirkes av høy- og lavtrykk og vannmasser som vinden presser inn
mot kysten. De ekstreme springfloene som
oversvømmer havna innimellom, skyldes en
kombinasjon av vind mot kysten, astronomisk
maksimalt tidevann og et kraftig lavtrykk.
Tidevannsbølgene går i ring rundt såkalte
amfidromiske punkt, som er punkt med null
tidevann. Dess lengre vekk fra et slikt punkt,
dess større tidevannsforskjell. Det finnes
fire–fem slike punkt i Atlanterhavet og ett i
Nordsjøen, rett utenfor Egersund. Dette betyr
at egersundere kan droppe å planlegge tidevannet, mens man i for eksempel Bergen må ta
noe hensyn til dette med ca én meter forskjell.
Tromsøværingene kan få flere meter (opptil
tre–fire meter) tidevannsforskjell.
Det store problemet med tidevannet er
trange og grunne sund, spesielt hvis det er
et stort basseng på innsiden (for eksempel
øykjeden Sotra-Øygarden utenfor Bergen og
Saltstraumen). Vannstanden øker på den ene
siden og prøver å utjevne seg. Dette skaper en
sterk strøm inn i åpningen. Seks timer etter er
det lavvann på utsiden, og høyere vannstand
innenfor, som skaper en sterk strøm ut igjen.
Slik svinger strømmen med et nullpunkt ca
hver sjette time.
Det er derfor meget viktig å planlegge dykking,
der man ikke ønsker strøm, i perioder da
strømmen snur. Da er det strømstille. Sterkest
strøm blir det midt mellom hver bølgetopp.
Dette kan avleses i tidevannstabellen.
I tabell A vises tidene for standardhavner.
Tidene som vises er når tidevannet snur.
Sterkest tidevannstrøm vil det være midt
mellom høyvann og lavvann. Strømmen vil
ytterlig forsterkes ved kraftig lavtrykk og når
månens posisjon gjør at sol og måne trekker i
samme retning (nymåne) eller motsatt retning
(fullmåne). Symboler for dette er angitt i
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tidevannstabellen. Hvis man ikke er i området
for standardhavner, finnes det en korreksjonstabell for dette – Tabell B, sekundærhavner.
Her kan man korrigere tiden i forhold til
standardhavnen.
”Tidevannstabeller for den norske kyst” gir
daglig høy- og lavannsklokkeslett i norsk tid
(= Greenwich M.T + en time) og tilsvarende
høyder i cm for standardhavnene: Kirkenes,
Vardø, Hammerfest, Tromsø, Narvik, Bodø,
Rørvik, Trondheim, Kristiansund N., Bergen,
Stavanger, Nevlunghavn og Long yearbyen.
Høydeoppgavene refererer seg til vårjevndøgns spring-lavvann som er definert i
tabellen.
Dessuten gir tabellene de tidskorreksjoner
som er nødvendige for å finne høy- og lavvanns klokkeslett i 166 sekundærhavner.
Beregningene er utført av Norges sjøkartverk.
Som referanse for strømoppgavene i Nordsjøkartene er opplysninger om tidevannet i Dover
tatt med. Tidspunktene for høy- og lavvann er
gitt i Greenwich M.T og høydene refererer seg
til IAT, laveste astronomiske tidevann. Opplysninger om tidevannsstrømmer på norskekysten er inntatt i ”Den norske Los”. Vær oppmerksom på at man av tidene for høyvann og
lavvann ikke uten videre kan finne tidene for
strømveksling.

som opp- og nedstigningsline til dykkeplassen.
Dette er essensielt ved dykking som krever
dekompresjonsstopp.
Ved svømmedykking i sterk strøm, benytter
dykkeren svømmeblåse. Denne bør være
bundet opp til maks planlagt dybde, for å ikke
bli ”dratt ned” av strømmen. Ved slik dykking
må det alltid være følgebåt på overflaten.
Det kan imidlertid oppstå en del problemer
ved strømdykking. Hvis dykkeren mister ”fotfeste” har han lett for å bli dratt opp til overflaten på grunn av draget i signallinen. I slike
tilfeller er det viktig å ikke stresse, eller å prøve
å overvinne strømmen. Dette fører fort til
overanstrengelse, økt pustefrekvens, større
luftforbruk og økt fare for CO2-forgiftning.
Ved bruk av rebreathere kan overanstrengelse
føre til nedpusting av pustesekkene med de
konsekvenser dette kan medføre.
Ved problemer under strømdykking bør
dykkeren avbryte dykket umiddelbart.
10.2 iSdykking
10.2.1 innledning

Klokkeslett og høyder for høy- og lavvann kan
da avvike fra tabellens oppgaver, men det er for
tiden ikke mulig å angi avvikelsenes størrelse.

Isdykking er en avansert form for dykking.
Behov for å dykke under is er vanligvis forbundet med søk, EOD-operasjoner, berging av
lik eller opphenting av mistet utstyr. Isdykking
i Forsvaret har for eksempel vært gjennomført
for å hente opp stridsvogn og savnet personell
som har gått gjennom isen. Isdykking kan
gjennomføres både i sjø og i ferskvann. Selve
dykkingen skiller seg ikke fra vanlig dykking,
men det kreves likevel betydelig planlegging
og sikkerhetstiltak ved isdykking.

10.1.2 dykkeprosedyrer i sterk strøm

10.2.2 iskvalitet og bæreevne

Meteorologiske forhold, så vel over lokale
strøk som i havet utenfor kysten, kan i adskillig
grad virke på tidevannet.

Ved dykkeoppdrag der dykkeren ligger i ro, for
eksempel for å utføre et arbeid, bør det brukes
bunntau ned til arbeidsplassen. Det er flere
fordeler med dette. Det ene er at dykkeren
kan holde seg i linen hvis strømmen blir for
sterk. En annen fordel er at linen kan brukes

Brakkvann

Brakkvann er en blanding av ferskvann og
saltvann. Salt gjør at vannet fryser ved lavere
temperatur, i tillegg til at isen får redusert sin
bæreevne. Ved brakkvann reduseres bæreevnen med ca 25%.
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Figur 10.1 Dykking under havis

Strøm

Ved elveutløp, innsnevringer på vann og i
elvesvinger (spesielt yttersving) er det stor
bevegelse i vannet. Dette gjør at isen her blir
mye tynnere og mer usikker enn de fleste
andre steder i vassdraget. Vær også observant
på odder som medfører innsnevringer av vann.
Ved å lese kartet skikkelig, kan man unngå
disse problemområdene fra starten.

Sprekker

Sprekker på tvers svekker normalt ikke isens
bæreevne dersom det ikke er mildvær. Slike
sprekker fylles med vann. Markante issprekker
nedsetter isens bæreevne med 1/3. Våte
sprekker er gjennomgående og svekker isens
bæreevne.

Regulert vann

Hvis vannstanden har variert i løpet av
vinteren, kan det forekomme flere lag med
tynn is som ikke flyter på vannet. Luftlag
mellom vann og is reduserer isens bæreevne.
NVE (Norsk Vassdrags- og Energidirektorat)
har oversikt over hvilke kraftselskap en kan ta
kontakt med for å få informasjon om regulerte
vann (http://www.nve.no).
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Istyper

Det finnes flere typer is, som alle har forskjellig
bæreevne. Bæreevnen avhenger mye av hvor
stabilt været har vært, spesielt med tanke på
temperatursvingninger i løpet av vinteren.
Den ”ideelle” isen med best bæreevne er
”stålis”. Stålisen er homogen, lys blå av farge
og gjennomsiktig, i motsetning til skareis/
sørpeis, som er myk og kornete. Denne isen
(skareis) føles ikke hard når man for eksempel
stikker en kniv i den.
10.2.3 måling av is

Måling av is gjennomføres ved at en bruker
isbor og borer i isen (Figur 10.2). Man skal
ikke bore seg helt gjennom isen, men stoppe
opp før man går gjennom for å vurdere
den. For å fastslå hardheten kan en bruke
kniv (stålis er gjennomsiktig og hard). Ved
å bruke et kjerneisbor får man ut en iskjerne
som gjør det lettere å analysere isens kvalitet.
Dette hullet kan være utgangspunktet for det
som skal bli dykkerhullet. For å gjennomføre
ismåling trenger man følgende utstyr:
< Isbor, motordrevet eller håndholdt
< Øks
< Snøskuffe

< Metermål
< Sikringstau, 20 meter
< Hyssing
< Målestokk m/hake (improvisert)
Det skal være minst to mann som arbeider
sammen ved kontroll av istykkelse. En mann
skal være på land eller på sikker is og sikre
den andre som borer og foretar målinger.
Personell som arbeider på isen bør være
utstyrt med ispigger. Han som gjennomfører
ismålingen skal feste tauet rundt seg og under
armene. Ned- og oppkjøringsstedene må alltid
kontrolleres hvis en skal ha kjøretøy på isen.
Fremgangsmåte ved boring:
1. Fjern snø og skorpe
2. Bor hull i isen
3. Mål istykkelse
4. Fastslå istype og kvalitet
5. Se etter sprekker
10.2.4 Utstyr ved isdykking

Pusteutstyret som brukes til isdykking kan
fryse ved lave temperaturer. Frysing i andretrinnet er som regel forårsaket av fuktighet i
utåndingsluften, som kondenserer og fryser
på kalde metalldeler før eller etter dykkeren
går i vannet.

Et flaskesett på 300 bar har et trykkfall på
ca 290 bar, noe som øker faren for frysing i
førstetrinnet. Fuktig luft på flaskesettet kan
føre til at ventilen fryser på samme måte som
andretrinnet. Mer om årsaker og forebyggelse
av frysing av pusteventil er omtalt i kapittel
5.7.8 side 196.

Figur 10.2 Isborring

Erfaringer fra Hærens ingeniørdykkere viser
at følgende utstyr er spesielt utsatt for frysing
(-20–24 °C og tørt vær) før et dykk:
< Pusteventilen
< Inn- og utventil på drakt
< Vestflasken (mellom flaskekran og festepunkt på vest)
< Festepunkt på inflatorslangen til vesten
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Figur 10.3 Plan for gjennomføring av isdykking

Ved blandingsgassdykking har erfaringer fra
MDK vist at BC-ventilen på pustesekken har
vært spesielt utsatt for frysing.
Slik frysing kan unngåes/forebygges ved
å oppbevare utstyret mest mulig tørt før
dykking, samt at man har med en thermos
eller lignende med varmt vann for hurtig opptining av frosset utstyr. Etter å ha tint opp
frosset utstyr, er det svært viktig at dykkeren
kommer raskt i vannet.
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Ved lave lufttemperaturer (-5 °C og kaldere)
bør andretrinnet holdes nede i vannet. Har
man først vært nede i vannet og fått dette vått,
vil det ofte fryse umiddelbart dersom det tas
opp i den kalde luften. Dette gjelder spesielt
i ferskvann, men kan også forekomme i saltvann. Dette kan også forekomme ved høyfrekvent pusting allerede fra frysepunktet, eller
i strømmende farvann under is der vannet
kan ha temperatur under frysepunktet fordi
det er i bevegelse.

MERK
Inflatorventilen på vesten må ikke brukes
under oppstigning da den har svært lett for
å fryse.
Andre viktige faktorer ved utstyret er beskyttelse mot kulde. Det er i denne sammenhengen
viktig å beskytte det området der varmetapet
er størst, nemlig hodet. Helmaske og tørrhette er i denne sammenhengen optimalt. En
annen fordel med helmasken er at man har
talekommunikasjon, som er et svært viktig
sikkerhetstiltak ved isdykking.
Det er også viktig å holde resten av kroppen
varm. Tørrdrakten bør være godt tilpasset og
garantert fri for lekkasjer, og svømmeføttene
bør ikke være for små. Man bør ha en god
varmedress under, og gjerne ullundertøy
innerst mot kroppen. Varme og gode ullsokker
begrenser frysing på bena.
Dykket bør avbrytes hvis det oppstår lekkasjer
eller dykkeren begynner å skjelve.
Etter dykket er fortsatt dykkeren utsatt for
varmetap. Våte klær må tas av og byttes med
tørre og varme klær. Ved gjentatte dykk må
dykkeren ha ”fått varmen i seg” igjen før han
dykker på nytt.
10.2.5 prosedyrer ved isdykking

Dykkelederens forberedelser

Isens tykkelse bør være min 150 mm. Hvis
man ikke vet tykkelsen bør man sende en
person med tørrdrakt og livline ut på isen for
å foreta målinger.
1. Beregn vindhastighet og retning
2. Mål luft og vanntemperatur
3. Beregn ev. tidevannsforskjeller
4. Finn ut hvor nærmeste sykehus, ambulanse
og lege er.
5. Beregn maks dybde rundt dykkestedet
(bruk ev. ekkolodd eller loddline)
6. Beregn ev. høyde over havet

Forberedelser på dykkestedet

Først tar én person en signalline og stiller seg
ved hullet. En annen person tar tak i den andre
enden av signallinen og gjennomfører en 360
graders gåtur (full linelengde), for å markere
maksimal omkrets rundt hullet. På denne
måten vet overflatepersonellet dykkerens
maksimale aksjonsradius. Denne sirkelen
merkes ved å fjerne snøen ca 0,5 til en meter
snø. Dette er illustrert i Figur 10.3. På samme
måte deles sirkelen inn i seks like ”kakestykker”
eller ”eikehjul”. På denne måten kan dykkeren
ledes under isen frem til åpningen hvis uhellet
skulle være ute. Arbeidsområdet (normalt ca
ni meter i diameter) ryddes for snø.
Når man har funnet dykkeplassen lages det
hull i isen. Tykkelse på isen og vanndybde
måles. Å lage ishull til dykking kan være veldig
krevende ved bruk av for liten motorsag, og
man kan med fordel ta med en ekstra motorsag.
Ved dykking der det er fare for å sette seg
fast under isen bør dykkerens aksjonsradius
begrenses til halvparten av signallinens lengde.
På den måten kan dykkeren alltid returnere
til hullet ved at linemannen gir ut ekstra line.
Skal man for eksempel foreta et dykk 30 meter
ut fra senterhullet, bør signallinen være minst
60 meter lang. Vær oppmerksom på at linen
er passe stram og ikke flyter opp og fryser fast
under isen.

Hull i isen

Hullet skal kuttes som en likesidet trekant med
ca. to meter lange sider (Figur 10.4 og Figur
10.5). Motorsag og øks er gode hjelpemidler
for å lage hull. Et slikt hull gjør det enklere å
få dykkerne opp av vannet. Når isen er tykk
(>40 cm), er det lurt å jobbe med isen stykkvis
og delt nedover før en lager hull i den.
Utstyr man trenger er:
< Motorsag (helst med langt blad)
< Øks
< Spett
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Start med å sage 15–20 cm ned i isen, for deretter å rute den opp. Bruk så spettet for å bryte
opp isen (rutene må ikke være for store). Når
det gjenstår ca 5 cm is, prøver man å lage rutenettet nesten helt gjennom. Selve gjennombruddet i isen må utføres veldig hurtig ved å
sage i isens ytterkant (vannet stiger).
Alle isblokker skal fjernes og legges på overflaten, gjerne i form av en lévegg. Isblokker må
ikke skyves inn under isen. Det er tre grunner
til dette:

1. Isblokkene kan være til hinder for signallinen
2. De kan skli tilbake i hullet
3. Isblokkene skal plasseres tilbake i hullet
etter at dykkingen er ferdig
Man kan plassere to paller på hver av de tre
sidene rundt hullet, ca 0,3 meter fra iskanten.
I tillegg bør reservedykkeren kunne sitte på en
palle. Flere paller kan bli nødvendig hvis det
blir overvann. Luftbobler kan få relativ tynn
is til å tære, særlig rundt iskanten i åpningen.
I slike tilfeller bør man ha en oppblåsbar
gummibåt tilgjengelig som ekstra sikkerhet for
overflatepersonellet. Hvis det blåser, kan man
med fordel sette opp en lévegg som beskytter
overflatepersonellet. Reservedykkeren er
spesielt utsatt for kulde.
Ved dykkeoperasjoner som foregår over tid,
bør man også sette opp et telt, lavo eller
lignende i nærheten av dykkeplassen (på isen),
om nødvendig med varmebeskyttelse. Ta i
så fall nødvendige forholdsregler for å ikke
smelte hull i isen.

Figur 10.4 og Figur 10.5 Ishull
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Nødåpninger

I visse tilfeller bør det lages ekstra hull i isen
som kan brukes som nødåpning. Et eksempel
på dette er dykking i islagte elver, der slike
hull bør lages medstrøms i tilfelle man får en
”mistet dykker”-situasjon.

og gjerne et liggeunderlag eller isopor til å stå
på er meget effektivt.

Dykket

Bunntau bør benyttes ved isdykking. Bunntauet bør merkes med lys (Q-lights er perfekt)
for å markere dybde. I tillegg bør det brukes
en ledeline fra arbeidsplassen til bunntauet.

Dykkeren bør gå forsiktig ned i hullet (ikke
hoppe) og gjennomføre tetthetskontroll av
drakt og maske. Dykkeren bør ha på seg en
blinker eller annen lyskilde. Ved en nødsituasjon tennes blinkeren, slik at han lettere
kan bli oppdaget av pardykker eller reservedykker. Linemannen skal stå på motsatt side
av hullet i forhold til dykkeren.

Sikring av livline

10.2.6 Sikkerhetsprosedyrer

Bunntau

Det er to måter å sikre livlinen til dykkeren
på. Den første måten er å bore en isskrue ned
i isen, for deretter å sikre signallinen i denne.
En annen måte er å bore et hull i isen (15 cm i
diameter, ca seks meter fra åpningen). Deretter
skjærer man til to plankebiter (2” × 4”). Den
ene festes under isen og den andre oppå isen.
Disse bindes sammen med tau.

Dykker

Dykkeren (og reservedykker) bør slippe å vente
før de skal i vannet. De bør derfor oppholde
seg på et varmt sted og ta på seg dykkerutstyret
når alle andre er klare. Talekommunikasjon
skal benyttes ved all isdykking.
Ved lave lufttemperaturer (-5 °C og kaldere)
har erfaringer vist at reservedykkers effektivitet kan bli redusert på grunn av frysing. I
slike tilfeller bør det vurderes å ha to dykkere i
vannet samtidig slik at dykkerne fungerer som
reservedykkere for hverandre. I slike tilfeller
skal begge dykkerne ha talekommunikasjon
til overflaten, og hvis praktisk mulig, kameratline seg imellom.

Overflatepersonell

Dykkeleder, linemann og annet overflatemannskap må være godt kledd. Dersom
disse fryser, blir sikkerheten svekket ved at
disse ikke er fullt skjerpet. God bekledning

< Ved pardykking skal kun dykkeren med
signalline sende/motta signaler til overflaten. Dykker 2 sender bare signaler
tilbake i en nødsituasjon.
< Ved enhver tvil om signaler skal dykkeren
kalles til hullet og klarere ev. misforståelser
med dykkelederen
< Linemenn må være særlig godt trent i
bruk av linesignaler og hele tiden være på
motsatt side av hullet i forhold til dykkerne
< Det bør aldri dykke mer enn to dykkere
fra samme hull, unntatt i nødsituasjoner
< På grunn av kulde bør dekompresjonsstopp
i vann unngås
< Varm væske/suppe bør være tilgjengelig,
og reservedykkeren må holdes så varm
som mulig
< En dykker som har vært i vannet, bør ikke
fungere som reservedykker etterpå
< Alle faremomenter (kulde, nedkjøling, forfrysning osv) bør være kjent for alt deltakende personell
< Ta nødvendige forholdsregler for å unngå
frysing i pusteventilen
< Hvis isen bryter opp: Fjern alt utstyr på
dykkestedet, legg tilbake isblokkene og
merk stedet med kvister eller paller.
10.2.7 nødprosedyrer

Mistet signalline

< Hvis sikten er god må dykkeren først få
kontakt med ev. pardykker. Prøv å finne et
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ledemerke (eike) under isen og følg dette
til åpningen.
< Hvis sikten er dårlig og ingen eiker er
synlige. Svøm til undersiden av isen, forbli
i en vertikal posisjon og VENT på reservedykker. Hvis det er strøm i området kan
dykkerkniven brukes til å holde seg fast i
isen (om nødvendig fyll luft i vesten eller
tørrdrakten og vurder å droppe bly.)

Mistet dykker

< I de tilfeller der linemannen mister, eller
tror dykkeren har mistet signallinen, skal
linemannen øyeblikkelig varsle dykkeleder om hvor mye line som er ute og i
hvilken retning. Dykkelederen må vurdere
situasjonen og instruere reservedykkeren
i sine oppgaver, samtidig som man starter
overflatesøk på isen.
< Etter at reservedykkeren har gått i vannet
skal han umiddelbart svømme ut hele
signallinens lengde i en retning som er ca
15 grader til en av sidene der dykkeren
sist ble observert, eller er beregnet til å
være. Med linen tett oppunder isen starter
deretter reservedykkeren et 360 graders søk
i håp om få hektet dykkeren. Ved mislykket
søk skal søket gjentas en gang, før man
flytter søket til en annen nødåpning i isen.
Ved lokalisering av dykker(e) – returnér til
hullet sammen med dykkeren(e).
10.3 dykking etter
SAVnede perSoner
10.3.1 innledning

Dette avsnittet tar i hovedsak for seg berging
av lik. I Norge har vi en egen redningsdykkertjeneste (brannvesen og redningsselskap), som
rykker ut ved akutte situasjoner der man har
håp om å redde liv. Unntaksvis blir også
Forsvaret brukt til slike akutte utrykninger,
for eksempel hvis et av Forsvarets fartøyer
befinner seg i et område der ulykken inntreffer.
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Dykking etter savnede personer er som regel
i samarbeid med sivilt politi, som formelt er
ansvarlig for hele operasjonen.
10.3.2 redning eller berging?

Ved dykking etter savnede personer er det
viktig å skille mellom redningsfasen og
bergingsfasen. Forskjellen mellom disse er
sannsynligheten for å redde liv eller ikke.
Dersom det er håp om å finne liv (selv om
sannsynligheten er mikroskopisk), skal det
betraktes som en redningsfase. Dersom alt
håp om å finne liv er ute, går man over til
bergingsfasen.
Balansegangen mellom redning/berging kan
være vanskelig og vil variere fra situasjon
til situasjon. Erfaringer viser imidlertid at
personer som har mulighet for å puste i for
eksempel en luftlomme (fartøysforlis, kaianlegg etc) kan overleve i sjøen i flere timer.
Den neste begrensende faktoren i våre farvann
er temperaturen. I kaldt vann vil temperaturen
føre til raskere utmattelse og dermed større
sannsynlighet for å drukne eller fryse ihjel.
På den annen side kan nedsatt kjernetemperatur også redde liv. Vi har ekstreme
eksempler på personer som har blitt liggende
med hodet under isvann i nesten én time og
overlevd uten varige mén. Årsaken til dette er
at mennesker (særlig barn og unge) har evnen
til å senke kroppens metabolisme når man blir
utsatt for ekstrem kulde. Under slike forhold
har kroppen et redusert oksygenbehov. Dette
fører til at blodet (og dermed oksygenet) blir
transportert til de mest vitale organer (hjerne,
hjerte og lunger), mens blodforsyningen settes
ned i andre organer (for eksempel muskler).
Mer om behandling og symptomer på
drukning og nedkjøling finnes i kapitlet om
dykkemedisin.

10.3.3 Forberedelser og
risikovurdering

Søksoperasjoner og berging av lik medfører
statistisk en større risiko enn vanlige dykkeoperasjoner. Dette skyldes mange faktorer,
for eksempel:
< Sterk strøm
< Dypt vann
< Isdykk
< Ukjente områder, for eksempel ferskvann
< Dårlig sikt
< Vanskelige dykkeforhold (for eksempel å
komme i og opp av vannet)
< Værforhold
< Forurenset vann
< Stor båttrafikk
< Kombinasjoner av disse.
Slike faktorer kan utvilsomt øke stressnivået til
en dykker før han går i vannet. Man kan også
forvente at dykkeren har et høyere stressnivå
på grunn av den psykologiske faktoren som
spiller inn ved dykking etter lik. I Forsvaret
har vi flere tilfeller av næruhell ved dykking
etter omkomne. Vi har også mistet dykkere
i forsøk på å hente opp omkomne. Derfor er
det ekstra viktig å foreta en risikovurdering før
man i det hele tatt tar på seg en slik oppgave.
Uansett skal man aldri utsette dykkere for
unødig risiko ved berging av lik.
Før dykkingen starter må dykkelederen skaffe
informasjon om dykkeplassen. Dette innebærer:
< Ev. årsak og tidspunkt til ulykken
< Antall personer som er savnet
< Navn og alder på de savnede og hvordan
de var kledd

Deretter:
< Risikovurdering av dykkeoperasjonen
< Finne ut hvor den/de savnede sist ble sett
og merke det
< Velge ut og sette sammen dykkeenheten
< Forberede tiltak for å ta imot de(n) omkomne
< Avholde dykkebrief
10.3.4 Spesielle kjennetegn på lik

Dykkerens rolle ved et liksøk er søking,
rapportering av ev. funn og om nødvendig
sikring og heving av funn. Han skal dessuten
opptre profesjonelt i forhold til politi, pårørende og presse.
Liksøk er ofte psykisk krevende, særlig fordi
liket utvikler spesielle kjennetegn avhengig av
hvor lenge det har ligget i vannet.

Lik har en tendens til å ligge i fosterstilling
med de tyngre legemsdelene ned mot bunnen
(Figur 10.6).
Kort tid (normalt to–tolv timer) etter at en
person dør, utvikles det man kaller dødsstivhet. Dette skyldes at melkesyrenivået
øker i muskelvevet i kroppen etter at man
dør, og kroppen ”stivner”. Dette kan kjennes
på liket ved at alle ledd i kroppen stivner og
blir vanskelig å bøye. I tillegg kan huden bli
gåsehudaktig og ru. Innen fire–tolv timer
etter død, observeres ofte ”dødsflekker” på

Figur 10.6 Lik under vann blir ofte funnet i fosterstilling
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huden, særlig på den siden av kroppen som
ligger ned mot underlaget. Dette skyldes i
første omgang at uoksygenert blod samles
i den nedre delen av kroppen på grunn av
tyngdekraften. Slike dødsflekker er ikke alltid
synlige på personer som har ligget i sjøen,
siden de da er ”vektløse”. Det er derimot mer
vanlig å observere ”skrubbsår” som en følge av
at den omkomne har beveget seg mot bunnen
på grunn av undervannsstrømmer og bølger.
Etter en stund vil liket gå i gradvis oppløsning.
Denne prosessen forsterkes av varme, bakterier og fuktighet, men forsinkes av kulde,
tørr luft og sterile omgivelser. Etter en stund
vil biokjemiske prosesser i fordøyelseskanalen
(mage og tarmer) på liket føre til gassdannelse.
Varme øker denne prosessen. Karbohydratholdige måltider (sukker, poteter, øl, chips og
lignende) kort tid før død, fører til at spesielle
bakterier produserer store mengder karbondioksid og hydrogensulfid. Ved grunne dyp og
varmt vann kan dette føre til at den døde flyter
til overflaten så tidlig som 24 timer etter død.
Denne prosessen kan imidlertid ta dager og
uker avhengig av individuelle forhold og omgivelsene. Når liket ligger i overflaten, vil det
fortsette å flyte, ofte med baken såvidt synlig
i overflaten. Hvis for mye gass unnslipper (fra
munn og rectum) kan liket igjen synke til
bunns, men en ny oppflyting er fortsatt mulig.
Etter hvert som nedbrytningsprosessen pågår, produseres nye gasser (hydrogensulfid,
metan, ammoniakk og karbondioksid), som
medfører en generell ”svelling” av kroppen.
En kropp som flyter i overflaten som følge av
dette, har tendens til å være mer stabil, siden
disse gassene ikke så lett unnslipper gjennom
naturlige kroppsåpninger.
I tillegg til kjennetegnene nevnt ovenfor, må
man være oppmerksom på at lik blir raskt
angrepet av dyr og mikroorganismer, selv få
timer etter drukning.
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Figur 10.7 Likpose

10.3.5 Berging av lik

Prosedyrer ved søk og berging av lik er som
følger:
< Søksfase: Søking og markering av
liket, rapportering til dykkeleder. Hvis
kommunikasjon; henter opp liket kun etter
ordre fra dykkeleder.
< Arbeidsfase: Eventuelt arbeid med å få frigjort den omkomne (bilvrak, båtvrak og
lignende).
< Bergingsfase: Opphenting av lik etter at det
er lokalisert og sikret. Innpakking av lik i
likpose (”body bag”) (Figur 10.7).
Etter at oppdraget er avsluttet, samler dykkeleder dykkerne for debrief. Normalt informerer politiet pressen. Pårørende henvises
høflig til politi eller annet hjelpepersonell.

Momenter ved liksøk:

< Politiet er formelt ansvarlig for gjennomføring av søket. Krev at pårørende ikke
befinner seg i søksområdet.
< Dykkeleder er ansvarlig for valg av søkstype. Normalt deles operasjonen inn i et
søkslag og et bergingslag.
< Det er god tid til planlegging. Ikke stress
opp dykkerne.

Faser ved likfunn:

Fase 1: Søk, sikre og melde.
< Etter dette har man god tid. La forulykkede
ligge.

Fase 2: Berging/henting.
< Benytt maks to dykkere.
< Ikke se forulykkede i ansiktet.
< Forulykkede innpakkes i vannet dersom
det er mulig.
< Forulykkede tas opp i båt.
< Berging av forulykkede bør ikke gjennomføres før mottak (ambulanse eller likbil)
er klar på åstedet. Dette koordineres med
Politiet.
Fase 3. (Psykogisk) debrief
< Dette er en veldig viktig del. Politiet tilbyr
ofte psykolog. I tillegg kan man benytte
seg av Forsvarets prester og psykologer som
ofte har god erfaring på slike ting.
10.4 VrAkdykking
10.4.1 Skipsvrak

Vrakdykking (Figur 10.8) innehar mange av de
samme faremomentene som isdykking. Ofte
benevnes slik dykking som en fellesbetegnelse
på dykking uten fri vei til overflaten. Det er
imidlertid stor forskjell i det å dykke på et
vrak og det å penetrere vrak. I Forsvaret vil
vrakdykking være særlig aktuelt hvis egne
fartøy forliser (for eksempel KNM Oslo) og
det kreves ressurser for å hente ut viktige ting
fra vraket. Det kan også tenkes at Forsvaret
blir bedt om å assistere politiet i å hente ut
savnede sportsdykkere som har forulykket
inne i vrak, eller savnede personer som har
gått ned med skipet.

sand og mudder inne i vrak. Dykkeren bør
prøve å svømme mest mulig rolig (froskespark)
for å unngå oppvirvling av mudder. I tillegg
er det en viss fare for at rustne gjenstander
kan falle sammen og skade dykkeren (særlig
gamle vrak), eller at skarpe gjenstander kan
skade utstyret.
Et annet problem er at vrak som regel ligger i
uvante posisjoner, for eksempel på siden eller
opp-ned. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig
for en dykker å orientere seg på vraket.
Det er alltid viktig å bruke lykt ved vrakdykking, og minst én ekstra lyskilde må alltid
tas med som reserve. Det aller beste er hvis
dykkeren har lys påmontert masken sammen
med et videokamera og kommunikasjon med
overflaten. Da vil dykkelederen hele tiden se
det samme som dykkeren og kunne bistå
underveis. Dykkelederen kan for eksempel

Ved dykking på et vrak bruker man alltid
bunntau. Dette bør festes på et trygt sted (ikke
i rustne gjenstander) og helst i nærheten av der
dykkingen skal foregå. Ved all penetrering av
vrak skal det benyttes overflateforsynt utstyr.
På den måten er dykkeren sikret reserveluft,
samtidig som han alltid kan finne veien tilbake
via sin dykkerslange.
Ved vrakdykking må man være særlig oppmerksom på faren for å sette seg fast, samt den
dårlige sikten som oppstår ved oppvirvling av

Figur 10.8 Vrakdykking
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sitte med detaljerte tegninger som beskriver
vraket og dermed rettlede dykkeren frem til
ønsket sted.

Det mest vanlige er likevel at flyvrak og
passasjerer er spredd over store områder på
bunnen.

Som sagt er faren for å sette seg fast på et
vrak relativt stor. Dette skyldes både vrakets
konstruksjon og tilstand, men også det faktum
at fiskeredskap og tauverk opp gjennom
historien er mistet på vraket. Dette gjør at
dykkeren må være maksimalt konsentrert
om arbeidet han skal utføre og i minst mulig
grad mot eget utstyr. Derfor bør kun erfarne
dykkere brukes til en slik form for dykking.
Et annet moment er behovet for verktøy til å
lage hull og åpninger i vraket, samt ev. løfteutstyr for å hente ut tunge gjenstander. Dette
er nærmere beskrevet i kapitlet om arbeidsdykking.

Opplysninger dykkeleder bør skaffe
seg før bergingsoperasjonen starter:

10.4.2 Flyvrak

Dykking på et flyvrak kan ofte sammenlignes
med et skipsvrak, fordi man i begge tilfeller
er interessert i hente ut savnet personell og
viktig utstyr. I begge tilfeller må man ta seg
inn i vraket med de farer det medfører. Jo
større fly, desto dypere penetrering av vraket.
Småfly som for eksempel to- og fireseters
Cessna er enkle for dykkeren å jobbe med.
Ofte er det nok å ta seg inn et vindu eller en dør,
løsne sikkerhetsbeltet og fjerne passasjerene.
Store passasjerfly, derimot, kan kreve at
dykkeren må ta seg langt inn i flyvraket for å
hente ut personell.

Et styrtet fly i havet har imidlertid ofte svært
store skader. Sannsynligheten for å finne
personer i live er tilnærmet lik null. En
”kontrollert” flystyrt eller nødlanding kan
imidlertid i visse tilfeller gi relativt små materielle skader. I slike tilfeller kan passasjerer bli
liggende i luftlommer og puste ved egen hjelp
i en begrenset periode (maks. en–to timer).
En annen mulighet er hvis passasjerene har
kommet seg ut av flyet før det synker og blir
liggende i overflaten og venter på hjelp. I slike
tilfeller må det planlegges og handles raskt.
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< Type, størrelse og kapasitet til flyet
< Antall passasjerer og mannskap
< Lokalisering av dører og nødutganger
< Hvordan åpne dører og nødutganger fra
utsiden
< Dybde
< Spesifisering av last, drivstoff eller andre
kjemikalier om bord

Et oversiktsdykk kan gi dykkelederen
følgende ekstraopplysninger:

< Flyets tilstand
< Vrakdeler
< Eventuelle overlevende
< Steder hvor det går an å komme seg inn
i vraket
< Antall dykkere som trengs
< Hva slags materiell og verktøy som trengs
De største forskjellene mellom å penetrere et
flyvrak og et skipsvrak, er alle de sylskarpe
metalldelene og løse kablene som man finner
i et flyvrak. I tillegg er det en viss fare for å bli
desorientert i flyvrak, enten fordi det ligger
opp-ned, eller fordi alle løser deler flyter oppunder kabinen. Den største faren for dykkeren
er imidlertid skarpe gjenstander, samt faren
for å sette seg fast i kabler og vaier i kabinen.
På store passasjerfly vil nok også de store
fysiske skadene som passasjerene er påført,
stresse dykkeren mer enn i de tilfellene der
de omkomne er relativt uskadet.
Ved dykking på flyvrak bør man derfor bruke
overflateforsynt utstyr, helst med påmontert
videokamera og lys. Alle løse deler, skarpe
gjenstander og kabler/liner bør sikres, før man
går inn vraket.

10.4.3 Bilvrak

Dykking på bilvrak er en oppgave som
Forsvaret jevnlig utfører, først og fremst i
samarbeid med Politiet. Ofte er det snakk om
trafikkulykker der bilen har havnet i vannet
med passasjerer (Figur 10.9).
Forsvaret bør ikke ta på seg oppgaver der forsikringsselskaper ønsker å finne ut årsaker til
forsikringssvindel. Dette er i utgangspunktet
en oppgave for sivile dykkefirmaer.

Ved dykking på bilvrak, der oppgaven er å
berge lik, er det flere ting som må klargjøres
på forhånd.

Først må man få en oversikt over området,
både på land og under vann. I de fleste tilfeller
er det ønskelig å heve bilvraket. Til dette bruker
man som regel en mobilkran. Før vraket heves
må det merkes og sikres. En vanlig måte å
gjøre dette på er å feste et skrev rundt hjulakslingene på for- eller bakhjul. Alternativt
kan man bruke slepekrok hvis denne er intakt.
Ligger bilen slik at det er vanskelig å komme til
hjulene, kan dykkeren bruke A- eller C-stolpen
som festepunkt. Siderutene og/eller bakrute
må knuses for å komme til. Bruk kjetting eller
vaier rundt stolpen slik at ev. glassrester ikke
skjærer av løftemidlene. Det er viktig å bruke
tau, vaier eller stropper som er dimensjonert
og sertifisert for tyngden til vraket (husk at
vraket vil veie langt mer når det når overflaten
og er vannfylt).
Hvis passasjerer er intakte og lette å få ut, bør
dette gjøres før vraket heves. Hvis vraket ligger
dypt, eller forholdene vurderes som vanskelige
(dårlig sikt, strøm, omkomne sitter fast, dører
og åpninger i bilen er så ødelagt at de ikke kan
åpnes osv.), er det gunstig å heve hele bilvraket
på land og deretter hente ut de omkomne.
Hvis de omkomne kan falle ut gjennom
åpninger i vraket, bør de sikres med tau eller
lignende før vraket heves.
I det bilvraket heves og når overflaten, er det
viktig å bruke god tid til å la bilen tømmes
for vann. Hvis ikke dette blir gjort, er faren
stor for at vann i bilen presser ut vinduer og
at både passasjerer og utstyr mistes.
Dykking på bilvrak kan utføres med SCUBA,
men dersom overflateforsynt utstyr er tilgjengelig, er dette å foretrekke. Videokamera
kan med fordel brukes under hele operasjonen,
slik at overflatepersonellet kan følge dykkeren.

Figur 10.9 Utdrag fra artikkel om berging av en
savnet person fra et bilvrak i Eidfjordvatnet i 1988
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10.5 dykking i mørke
Dykking i mørke omfatter dykking der lysforholdene blir svekket under vann på grunn av
forholdene på stedet (nattdykking, dårlig sikt,
mørketid og lignende). Ved dykking i mørke
er som regel dykkelykt (primærlys) nødvendig.
Denne må overhales før dykking (demonter
lykten, tørk vekk ev. fuktighet, rengjør O-ringer
med silikonfett, kontroller batterier og pære).
Normalt brukes også sekundærlys (kjemisk
lysstav, nødblinker eller en lykt) som ekstra
sikkerhet hvis primærlyset skulle svikte eller
hvis en nødsituasjon oppstår. Sekundærlyset
festes til dykkeren på et lett synlig sted som
er lett å nå for dykkeren (ofte skulder/vest).
Ved arbeidsdykking bør dykkeren ha begge
hendene fri for å utføre arbeidet. I slike tilfeller
må dykkeren ha lykten(e) plassert på masken.
I tillegg kan arbeidsområdet lyses opp med en
ekstern lyskilde, for eksempel en nedsenket
lysrigg, eller fra overflaten (sterke lamper på
overflaten gir ofte tilstrekkelig lys på grunt
vann).
Det er også viktig at overflatepersonellet kan
følge dykkerne hvis det benyttes svømmeblåse.
Denne bør derfor merkes med en egnet lyskilde. I tillegg må man kunne signalisere at
dykking pågår overfor andre fartøyer. Dette
signaliseres med lanterneføring rød-hvit-rød
eller et opplyst dykkeflagg. Bruk av samband
kan også være nyttig for å varsle andre.
Prosedyrer ved nattdykk er som følger:
< Tenn dykkerlykten før i-hopp
< Sjekk i-hoppstedet med lykten før man
går i vannet
Ev.
ekstrautstyr (foto, video og lignende)
<
sendes ned til dykkeren med line
< Svøm vekk fra i-hoppstedet for å gi plass
til neste dykker
< Ved bruk av bunntau eller dekompresjonsline bør dette merkes med lys for å gjøre
det mer synlig
< Gå normalt ned med føttene først og nøytraliser oppdriften før bunnen nåes. Hold
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dykkerlykten rett nedover og kontroller
instrumenter med jevne mellomrom
Ha
dykkerlykten på under hele dykket.
<
Dekk til lykten med hånden ved behov for
å se i mørke
< Håndsignaler vises ved at dykkeren lyser
på hånden som gir tegn. Husk å aldri lyse
pardykker i øynene
Nød
vises ved å vifte med dykkerlykten opp
<
og ned eller ved å utløse nødsignal.
10.6 dykking i demninger,
SlUSer og VASSdrAg
Det finnes demninger, sluser og vassdrag i hele
landet i forbindelse med kraft- og damanlegg.
Det kan tenkes at Forsvaret må utføre dykking
i slike områder, både i krig og fred. I fredstid
kan søk etter savnede personer være aktuelt
i, eller nær damanlegg. Den enkleste måten
å inspisere selve anlegget på er naturligvis å
stenge det, slik at ingen turbiner er i drift. Da
kan deler av anlegget inspiseres tørt, eller ved
å sende ned dykker i vannfylte områder. Figur
10.10 viser farlige områder i et slusesystem.
Dykking kan også foregå mens anlegget er i
drift, enten i selve damanlegget eller på nedsiden av damanlegget. I slike tilfeller er det
svært viktig med god kommunikasjon mellom
dykker, dykkeleder og damansvarlig.
Sikkerhetstiltakene ved dykking i damanlegg
er svært lik som for vrakdykking eller dykking
uten fri vei til overflaten. Planleggingen må
foregå sammen med de ansvarlige for anlegget.
Vær spesielt oppmerksom på at damanlegg
ofte begrenses av dykketabellen med tanke
på høyde over havnivå.
Fem forhold må alltid avklares ved dykking
i damanlegg:
< Dybde
< Inntak/utslippsrør (ring NVE)
< Vanntemperatur
< Sikt
< Vanngjennomstrømning

Figur 10.10 Øverst: Slusesystem sett ovenfra. Nederst:Tverrsnitt som viser farlige områder rundt en sluseport.
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Dybden vil som regel være den begrensende
faktoren. Husk at dybden kan være ganske
stor i og rundt damanlegget og dybden kan
variere svært mye.

Overflateforsynt dykking er å anbefale ved
dykking i damanlegg, selv om SCUBA-utstyr
med kommunikasjon kan brukes. Dette avgjøres av den operative sjef.

Vanntemperaturen varierer med årstiden, men
i høytliggende anlegg må man regne med forholdsvis kaldt vann hele året. Om vinteren
og våren vil det alltid være kaldt vann og
nødvendige tiltak mot frysing må gjennomføres.

I tillegg må man ha avtalt klare og tydelige
nødsignaler med overflaten dersom pumper
eller turbiner må stenges.

Sikten varierer også med årstidene. Om våren
er det snøsmelting, noe som medfører tilsig av
jord og leire til vann og damanlegg. Dette kan
føre til svært dårlig sikt. Om våren/sommeren
starter algeoppblomstringen, noe som også
kan føre til dårlig sikt. Selv i klart vann har
dykkeren en tendens til å ødelegge sikten hvis
han grumser opp mudderet fra bunnen. Ved
god planlegging og nøye gjennomgang av
tegninger/bilder fra anlegget kan dykkeren
likevel utføre et oppdrag under slike forhold.
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Hvis man dykker på oversiden av et damanlegg må alltid turbiner, pumper og lignende
være stengt. Dykking på nedsiden av anlegget
kan også være vanskelig hvis strømmen blir
for sterk.
En enkel måte å dykke på, er å leie inn en kran
som senker og løfter en dykkekurv. Da kan
dykkeren bruke kurven som base og heises
opp og ned av kranen.

10.7 dykking i elVer
10.7.1 innledning

Dykking i elver gjennomføres i Forsvaret i
første omgang av Hærens ingeniørdykkere i
forbindelse med rekognosering av vadesteder
for pansret materiell. Andre aktuelle oppgaver
kan være:
< Svømming av vogner
< Etablering av flytende broer
< Søk etter savnede og etter materiell
< Berging
10.7.2 elvas beskaffenhet

Elver varierer i størrelse, styrke og terrenget de
beveger seg i; man kan si at dykkeforholdene
varierer med elven. Alle elver bør studeres nøye
før man planlegger dykking. Strømforholdene
varierer langs hele elven. Elvebredden på innsiden i en sving kan nesten være strømstille,
mens på yttersiden kan strømmen være meget
sterk. Strømmen kan forandres merkbart også
vertikalt. Mens det er sterk strøm på overflaten,
kan det være nærmest strømstille på bunnen.
Strømvirvler og bakevjer kan også gjøre elven
svært ufremkommelig, i tillegg til hindringer
i elven som for eksempel steiner, trær, greiner,
gamle bilvrak, fiskeutstyr osv. Dette gjør at
elvedykking har et ekstra faremoment for
dykkere, nemlig slag mot steiner og andre
hindringer i elven.

Dykkeren må dessuten være klar over at
signallinen eller andre liner får et betydelig
”drag” i strømmende vann og dermed øker
også faren for å sette seg fast.
For å vite hvilken dykkemetode som er best å
bruke er det nødvendig å måle strømhastigheten til elven. Dette gjøres ved å benytte
en strømmåler eller ved å slippe en flytende
gjenstand som får flyte nedstrøms en kjent
strekning (ti meter på fem sekunder gir to
meter/sekund).
Videre er det viktig å vurdere elvas beskaffenhet i forhold til bredde, bakevjer, virvler, bunnforhold, objekter som kan komme flytende

(for eksempel is eller tømmer) og om elva er
regulert (kontakt kraftverket).
10.7.3 Utstyr

SCUBA-luftutstyr er best egnet ved dykking
i elver, men overflateforsynt utstyr kan også
være aktuelt. Dykkeren bør bruke helmaske,
samt noe ekstra bly (og planlegge deretter).
Signallinen skal være avlastet for at den skal
fungere som signalline. Kreves kontinuerlig
belastning på linen, skal separat line nyttes
til dette. Annet utstyr velges i henhold til den
dykkemetoden som brukes (se under).

10.7.4 planlegging

Dykking i elver krever nøye planlegging. Sjefen
for dykkeenheten må ta hensyn til dykkernes
erfaringsnivå, elvas beskaffenhet og sikkerheten rundt dykkingen. Hvert enkelt dykk må
planlegges nøye. Strømhastighet og bredde på
vassdraget styrer valget av passende metode i
henhold til Tabell 10.1.
Strømhastighet

Metodevalg

0,1–0,3 m/sek

1–5

0,3–1,0 m/sek

2, 3, 4, 5

1,0–2,0 m/sek

3, 4, 5

Tabell 10.1 Metodevalg ved dykking
ved ulike strømhastigheter

Metoder for søk og rekognosering
i strømmende vann

Metode 1: Line – land
Metode 1 brukes ved strømhastigheter fra
0,1–0,3 m/sek og brukes ved arbeid og rekognosering nær land.
Materiell
< Signalline
Gjennomføring
Ved rekognosering og søk skal dykkingen
begynne så langt oppstrøms som mulig.
Dykkeren har hodet mot strømmen og slipper
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seg rolig nedover langs strømmen. Grunnen
til dette er at opprevet bunnslam ikke skal
forstyrre sikten. Linemannen må stå oppstrøms under dykkingen.
Metode 2: Line – båt
Metode 2 brukes ved strømhastigheter opp
til 1 m/sek. Metoden egner seg ved oversiktsrekognosering av bunnforholdene og ved
avsøking etter større objekter der mindre
nøyaktighet kreves.
Materiell:
< Lettbåt med motor
< Signalline
< Belastningsline
< (taubrems og brystsele)
Gjennomføring
Båtføreren har baugen rett mot strømmen.
Dykkeren holder seg fast i belastningslinen
som henger bak båten. Linemannen, som
sitter i båten, har forbindelse med dykkeren
gjennom signallinen. Forflytning i side
skjer ved at båtfører styrer båten til sidene.
Forflytning i elvas lengderetning skjer ved at
dykkeren kommanderer linemannen til å gi
ut mer line, eller ved at båtfører flytter båten
opp- eller nedstrøms. Et tredje alternativ er
at dykkeren har brystsele med taubrems på
belastningslinen, og at han således kan styre
selv hvor mye han vil slippe seg nedover elven.
Det er svært viktig at linemann har god
kommunikasjon med dykkeren for å ivareta
oppdraget best mulig og for å styre dykkeren
riktig.
Sikkerhetsmessig må båtfører og linemann
være svært forsiktige med linemateriellet slik
at det ikke setter seg fast i propellen.
Metode 3: Båt – vaier
Metode 3 brukes ved strømhastigheter opp til
2,0 m/sek. Metoden er velegnet for alle typer
arbeid og rekognosering over hele vassdragets
bredde der det kreves stor nøyaktighet.
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Materiell:
< Stålvaier og landfester
< Lettbåt med motor
< Talje
< Signalline
< Brystsele og selvlåsende rapellbrems (Petzl
stop)
< Belastningsline
Gjennomføring
Vaiern festes og spennes opp over vassdraget
på en avstand minst tre ganger vanndypet
oppstrøms for arbeidsplassen. Vaiern festes
ca en meter over vannoverflaten. Båten festes
til vaiern i baugen med en talje eller karabiner.
Dersom vaiern skal henge uten at det jobbes
i vaiern, må denne merkes.
Dykkeren festes i belastningsline til brystselen og taubremsen. Dykkeren forflytter seg
nedover elven ved hjelp av tauklemme (selvlåsende rapellbrems) på belastningslinen.
Det er også mulig at linemannen, som er i
båten, har kontroll på belastningslinen og kan
gi ut mer line til dykkeren slik at dykkeren
slipper å benytte den selvlåsende rapellbremsen. Dykkeren skal da ikke være festet
til signallinen, i tilfelle han må løsgjøre seg
umiddelbart fra selen eller tilsvarende.
Metode 4: Dykker – vaier
Metode 4 benyttes ved strømhastigheter opp
til 2,0 m/sek. Metoden er velegnet for alle typer
arbeid og rekognosering over hele vassdragets
bredde der det kreves stor nøyaktighet.
Materiell:
< (Lettbåt med motor)
< Stålvaier og jekkestropper (vaier bør være
ca 0,4 cm)
< Talje
< Kasteline
< Kasteblokk
< Brystsele og selvlåsende rapellbrems (Petzl
stop)
< Belastningsline

Gjennomføring
Kastelinen festes i enden av vaiern på den
ene bredden. En dykker kan overflatesvømme
med kastelinen over til motsatt bredd, eller en
kan benytte lettbåten. Kastelinen festes i en
kasteblokk på motsattt bredd og strammes opp.
Deretter dras stålvaiern i land. Vaiern festes
og strammes opp ved hjelp av jekkestroppene.
Dersom vaiern skal henge uten at det jobbes
i vaiern, må denne merkes.
En belastningsline er festet til stålvaiern med
en talje. Dykkeren er festet til belastningslinen ved bruk av selvlåsende rapellbrems
og brystsele. Dykkeren skal ha signalline
som festes på land der linemann står. Linemann skal ha mulighet til å dra dykkeren inn
dersom dykkeren løser seg fra rapellbremsen.
Dykkeren forflytter seg langs bunnen i side
og glir fra side til side på vaiern ved å nytte
kroppen mot strømmen. Dykkeren forflytter
seg nedover elven ved hjelp av tauklemme
(selvlåsende rapellbrems) på belastningslinen.

går fra båten og ut til dykkeren. Dykkeren
beveger seg ut på bunnlinen ved å gå armgang
ut til ankeret. Deretter tar han tak i belastningslinen for så å slippe seg nedover strømmen
med denne. Signallinen går til land der linemannen står. Det er viktig at linemannen står
minimum to meter nedstrøms der bunnlinen
er festet til land for å unngå at signallinen
festes i bunnlinen.
Ved bruk av båt må linemannen stå i båten og
regulere både belastningslinen og signallinen.
Ved dette dykket er det vanskelig å bevege
seg i side.

Metode 5: Oppankret båt eller anker med bunnline
Metode 5 brukes i strømhastigheter opp til
2,0 m/sek. Metoden kan nyttes på egnede
plasser, for eksempel i bakevjer og der elva
lager virvler.
Materiell:
< Lettbåt med motor
< Anker (min 60 kg)
< Belastningsline
< Signalline
Gjennomføring
Dersom en velger å dykke på bunnline med
anker, gjøres bunnlinen/belastningslinen
fast på den ene bredden. Bunnlinen festes så
til ankeret som senkes ned tre ganger vanndybden ovenfor arbeidsstedet. Til ankeret skal
det også festes en belastningsline som henger
fritt i vannet. Dersom en ønsker å benytte båt
istedenfor bunnline til land, ankres båten opp
tre ganger vanndybden, og belastningslinen
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10.8 dykking i
ForUrenSet VAnn
10.8.1 innledning

I de senere år har det blitt et økende fokus
på forurensning i havet. Dette gjelder blant
annet i havner, innløp med mye båttrafikk,
kloakkutslipp eller utenfor fabrikker. Et godt
eksempel er kaiområdet utenfor Haakonsvern,
der konsentrasjonen av giftstoffer har vært
så høy at det ble innført dykkeforbud i dette
området fra 1995–2000 (selv med bruk av
helmaske og tørrdrakt). Dette skyldes i hovedsak svært høye konsentrasjoner av giftstoffer
(spesielt PCB) som er sedimentert på bunnen.
Mange har betraktet dykking i forurenset
vann som relativt ufarlig, først og fremst
fordi mange tror vann er et godt fortynningsmedium, samt at forurensningene ikke synes
på utstyret. Dette er ikke riktig. De samme
kjemikaliene som anses farlige på overflaten
må antas å være like farlige på bunnen. Farlige
stoffer som oppdages under vann, har i mange
tilfeller lekket ut av beholdere og løst seg opp
i vannet rundt dykkeren. Hvis dykkeren da
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ikke har nødvendig beskyttelse, kan stoffet
komme i kontakt med dykkeren (via for
eksempel maske eller pusteventil) og utgjøre
en forurensningstrussel. Derfor bør ikke
vanlig SCUBA-utstyr brukes ved dykking i
forurenset vann.
Giftstoffer som flyter på overflaten, for
eksempel bensin eller olje, kan også være farlig
for en dykker, fordi dykkeren må gjennom
dette ”giftlaget” når han skal i og ut av vannet.
Giftstoffer som synker i vann er farlige fordi
de har en tendens til å ligge høyt konsentrert
på bunnen. Konsentrerte kjemikalier er som
kjent svært farlige.
Ved mistanke om foururensing i vannet
bør dykkelederen forsøke å identifisere forurensingskilden, enten ved å innhente opplysninger fra lokale myndigheter eller ved å få
forskere til å foreta vannprøver (for eksempel
NIVA).

10.8.2 Farlige stoffer

Biologisk forurensning

Biologiske forurensingsmidler er trolig de
mest utbredte for dykkere. Det er tre hovedgrupper av biologiske forurensningsmidler:
< Bakterier, som er encellede organismer
som påvirker både planter og dyr (for
eksempel E. coli, kolera, Vibrio vulnificus,
Aeromonas hydrophilla)
< Protozoer, som er encellede dyr (for
eksempel Giardia lamblia).
< Virus er organismer som overtar kontrollen
i levende organismers celler og reproduserer
seg selv (for eksempel Hepatitt A).
Ved dykking i områder med høy konsentrasjon
av biologiske forurensninger (for eksempel i
kloakkutslipp) må det benyttes beskyttende
utstyr.

Kjemisk forurensning

Den generelle oppfatning av kjemisk forurensning er nok oljesøl eller akutt forurensning
fra fabrikker, fartøyer og lignende Man
bør likevel være klar over at den største
kjemiske forurensningskilden er langvarig
kjemisk forurensning med forholdsvis lav
konsentrasjon. Slik forurensning er særlig et
problem i elver og havneområder. Et godt
eksempel er lekteren Elisabeth, New Jersey, der
en stor kjemikalietank om bord eksploderte.
Mer enn 20,000 fat med syre, løsemidler og
andre giftige stoffer var involvert i brannen.
Etter slukningsarbeidet opplevde så mange
som en tredjedel av brannmannskapene sykdomsfornemmelser i opptil ti dager etter
brannen. Symptomene var hudirritasjon, halsonde, kvalme og en kriblende følelse i beina.
Tre måneder senere ble det utført vitenskapelig
arbeid under vann 35 km fra eksplosjonsstedet.
Disse dykkerne brukte helmaske og gummidrakt og opplevde ingen symptomer etter
dykkingen. Samtidig dykket to sportsdykkere i
det samme området (uten beskyttelse) og fikk
symptomer som liknet lett forbrenning. Disse
måtte innlegges på sykehus.

Et annet eksempel, fra et av de mest populære
badestedene like utenfor San Diego (vestkysten av USA) i 1987, viste svært høye PCButslipp fra en elektronikkfabrikk i nærheten.
Når PCB-nivået er over 50 ppm (parter per
million) blir stoffet klassifisert som svært
farlig og skal behandles og lagres deretter.
Forurensningstilsynet påviste konsentrasjoner
av PCB på hele 3000 ppm etter en storm som
hadde virvlet opp PCB fra bunnmassene.
Dykkere fra havnevesenet gjennomførte de
fleste treningsdykkene sine i dette området,
og her ble det påvist et PCB-nivå på 34 ppm.
PCB har en tendens til å akkumulere på
bunnen (særlig i mudder) og brytes ikke ned
på mange tiår. Tre av San Diego-dykkerne utviklet symptomer på lymphoma (en form for
kreft). En av dykkerne døde, mens én utviklet
anemi. Man har aldri klart å bevise en direkte
sammenheng mellom disse sykdommene og
utslippene, noe som førte til at dykkerne tapte
i en høringsrunde før en ev. rettsak kunne
starte mot fabrikken.
Et annet svært giftig stoff som er vanlig i de
fleste havner og marinaer, er tributyltin (TBT).
Dette brukes som ”algedreper” i de fleste bunnstoffer som benyttes på større fartøyer. Det
finnes totalt 20 TBT-forbindelser, hvorav ni
brukes i bunnstoffer. Disse stoffene er også
farlige for mennesker fordi TBT er fettløselig,
noe som gjør det mulig for stoffet å trenge
gjennom cellemembranen i levende celler.
Nesten all forskning på TBT har vært
konsentrert om effekten av stoffet mot marine
skadedyr. Det er imidlertid også påvist at dette
stoffet kan skade nervesystem, blod, lever,
nyre, hjerte og hud på mennesker. Man er
også redd TBT kan lagres i kroppen over tid
og akkumulereres ved gjentatte eksponeringer.
TBT brytes normalt raskt ned i klart vann,
men har en tendens til å sedimenteres over
lengre tid i mørke havnebasseng.
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Det er flere kjemikalier som regnes som så
farlige at dykkere uansett ikke bør dykke i
nærheten av disse. Dette inkluderer, men er
ikke begrenset av, følgende stoffer (engelsk
betegnelse):
< Acetic anhhydride
< Acrylonitrile
< Carbon tetrachloride
< Cresol
< Chlordan
< Dichloropropane
< Epichlorohydrin
< Ethylbenzene
< Methyl chloride
< Methyl parathion
< Perchloroethylene
< Styrene
< Trichloroethylene
< Xylene

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer kommer normalt ut i
havet etter industriulykker. Det er imidlertid
påvist ørsmå konsentrasjoner av radioaktive
stoffer over hele Vestlandet helt opp til
Svalbard på grunn av kontinuerlig utslipp fra
industrianlegg i Storbritannia (for eksempel
atomgjenvinningsanlegget Sellafield).
Den beste måten å beskytte seg mot radioaktivitet på, er å kutte ned eksponeringstiden
så mye som mulig. Samtidig må man forsøke å
holde lengst mulig avstand fra det radioaktive
materialet, samt bruke egnet beskyttelse.
10.8.3 Utstyr

Dykking i forurenset vann innebærer bruk
av riktig utstyr. Både dykkerne og overflatepersonellet må ha nødvendig beskyttelse. Man
må være spesielt oppmerksom på vannsprut
fra dykkeren og mengden vann som trengs for
å rense dykkeren etter dykket. En del utstyr
er ubrukelig ved dykking i forurenset vann:
neopren-drakter er nesten umulig å få rengjort
etter et dykk, og det er vanskelig å oppnå 100%
tetning rundt ansikt/hender. Det er dessuten
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få neoprendrakter som er konstruert for å
bruke tørrhansker.
En vanlig pusteventil kan føre til at små vanndråper kommer inn gjennom eksosventilen
og dermed innåndes av dykkeren.
Målet med utstyr som skal brukes i forurenset
vann må være å unngå at så lite som én eneste
dråpe skal komme inn. Den beste måten å
løse dette problemet på, er å ha en fullstendig
vanntett drakt med gode tetningskanter til
hansker og maske.

Drakt

Gummidrakter har erfaringsmessig vært
det beste materialet mot forurensing. Dette
skyldes at gummi har en høy toleransegrense
mot mange kjemikalier, samt at den glatte
overflaten gjør den enkel å rengjøre. NOAA
og EPA har gjennomført tester på blant annet
gummidrakter og nylondrakter mot biologisk
forurensing. Etter rensing ble det funnet spor
av bakterier flere dager etter rensing på nylondrakter, mens gummidrakter hadde ingen
indikasjoner på forurensing.
Forsvaret benytter i dag Viking-drakter, som
regnes for å være kanskje den aller beste
drakten i forurenset vann. Denne drakten
brukes blant annet av New York Police sine
redningsdykkere, NOAA-dykkere, US Navy
og mange andre dykkere med erfaring fra
forurenset vann. Viking-drakten er fabrikktestet mot en rekke sterke kjemikalier. Disse
testene startet i 1998 og er tilgjengelige ved
henvendelse til fabrikanten.
Et eksempel på dette er bergingen av skipet
CMA Djakarta mellom Egypt og Malta. Dette
fartøyet inneholdt containere med svært farlig
gods. Disse containerne begynte å lekke etter
en brann om bord. Man foretok vannprøver
rundt containerne, og i samarbeid med Trelleborg (produsent av Viking-drakter), kunne
man bruke Viking-drakten på ett enkelt dykk
med varighet på maks én time. Deretter ble

drakten kassert og erstattet med en ny drakt.
Hele bergingsoperasjonen foregikk uten
problemer med tanke på forurensing.
I visse tilfeller kan det være hensiktsmessig
å benytte andre drakter enn gummidrakter.
Dette kan for eksempel være i kaldt farvann
med oljesøl, eller ved bruk av varmtvannsdrakt. I slike tilfeller kan man benytte samme
type verneutstyr som brukes på land, det vil
si spesiallagde vernedresser som bæres på
utsiden av drakten (helst engangs).

Hansker og hette

Spesielle tørrhansker i gummi kan brukes på
Viking-drakten for å unngå lekkasjer. Disse
må spesialbestilles fra fabrikk eller leverandør.
Tørrhanskene er festet ved at man benytter
mansjetter mellom drakt og hanske. Ved
dykking i forurenset vann må også latexhette
benyttes. Både mansjetter og hette bør sikres
med teip eller lignende for ikke å skli av under
dykking. Dette er spesielt viktig i forurenset
vann.

Helmaske

Det finnes tre ulike alternativer for å dykke
med helmaske; SCUBA-luft, SCUBArebreather eller overflateforsynt utstyr, som
vanligvis er best egnet. Siden en helmaske kan
begynne å lekke hvis for eksempel stroppene
løsner, skal den være utstyrt med overtrykk.
Dette vil forhindre vann i å komme inn, selv
om masken ikke tetter ordentlig.

AGA-helmaske er også svært utbredt på
verdensbasis og brukes blant annet av New
York-politiet, britisk politi, norsk brannvesen/
redningsdykkere og mange andre nasjoner.
Det er mulig å dykke i forurenset vann med en
SCUBA-rebreather. Dette vil imidlertid kreve
mer vedlikehold og trening enn ved vanlig
rebreather-dykking. Såfremt det er mulig å
benytte SCUBA-luft eller overflateforsynt er
dette å foretrekke.

Overflateforsynt utstyr

KMB-masken kan være egnet til dykking i
forurenset vann. Masken dekker hele hodet og
er nærmest umulig å miste. Det er imidlertid
viktig å beskytte hodet også under hetten, slik
at ikke vann kan trenge inn gjennom denne.
Ulempen med KMB-masken er at hetten
er i neopren og derfor mest sannsynlig må
gjennom omfattende rensing eller kastes etter
dykking i forurenset vann. Det beste utstyret
i så måte er SuperLite-hjelmene, som dekker
hele hodet til dykkeren med fast materiale
(som en hjelm). Ellers har masken en helt lik
oppbygning som KMB-masken. Dykkefirmaet
Riise Diving A/S har vært ansvarlig for de
fleste oljetømmingsaksjonene av skipsvrak
langs norskekysten (blant annet Rockwater) og
har ennå ikke opplevd feil med dette utstyret,
selv ikke under dykking i tykk olje.
Dykkerslangen til overflateforsynt dykkerutstyr tåler normalt de samme forurensinger
som resten av utstyret.
I tillegg har overflateforsynt utstyr de samme
fordelene som ellers: Ubegrenset gassforråd,
god kommunikasjon, samt at det er robust og
tåler stor belastning.
10.8.4 prosedyrer

Ved dykking i forurenset vann er det viktig
først å foreta en vurdering av forurensningsstoffene som kan være aktuelle. Dette gir tre
prosedyrevalg:
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1. Forholdene anses å være så farlige for
dykkerne at dykking ikke kan gjennomføres. Alternative metoder (for eksempel
ROV) må vurderes.
Forholdene
anses som mindre alvorlige,
2.
men likevel så alvorlige at dykkeren må
totalbeskyttes mot forurensning. Dette kan
for eksempel gjøres ved å benytte overflateforsynt utstyr med hjelm, samt tørrdrakt
med tørrhansker.
Mindre
forurensede omgivelser (for
3.
eksempel der forurensninger er sedimentert,
eller små konsentrasjoner av biologisk
forurensing). Helmaske, tørrdrakt og tørrhansker vil være tilstrekkelig beskyttelse.
Ved planlegging og oppøving mot dykking i
forurenset vann er følgende momenter spesielt
viktige:
< Rekognosering og evaluering av
forurensningskilden
< Risikoanalyse og prosedyrevalg
< Valg av utstyr
< Påkledningsprosedyrer
< Dykkeprosedyrer
< Nødprosedyrer
< Rensing av forurenset utstyr
Dersom man skal dykke i biologisk forurenset
vann må man også vurdere vaksinasjon (for
eksempel hepatit, polio, kolera, stivkrampe,
tyfoid-feber, kopper, difteri) i god tid før
dykking starter.
Selve dykkingen i forurenset vann (miljø)
er ikke særlig forskjellig fra annen dykking.
Det er forberedelser og tiltak før og etter
dykking som skiller slik dykking fra andre
dykkeoperasjoner.
Forberedelsene bør starte med en oppøving
rettet mot utstyr, oppkledning, samt prosedyrer og teknikker som må beherskes. I
tillegg må det trenes på rensing av personell
og utstyr. Kun erfarne dykkere bør brukes,
og selv disse trenger mye trening for å være
100% komfortable med utstyret før dykking
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starter. Det er viktig å kunne kle opp dykkeren
raskt og effektivt, dette for å unngå ev. overoppheting i varmt vær, eller frysing i kaldt vær.
Det første skrittet i planleggingen er valg av
utstyr som skal brukes. For å gjøre dette må
man vite hva slags forurensing som finnes i
området. En gylden regel i så måte er: Hvis
man ikke vet – ikke dykk.
Når man kjenner til forurensingsmaterialet,
kan man også fremskaffe riktig renseutstyr.
Dette må alltid være klart før dykkingen starter.
Ved ankomst dykkestedet er det viktig å
finne selve kilden til forurensningen, såkalt
”forurensningssone” (”hot-zone”). Det er i
dette området forurensningen finnes. Deretter
oppretter man en ”sikkerhetssone”, der selve
rensingen skal foregå. ”Støttesonen” kalles det
området som er helt fritt for forurensning og
alt støtteutstyr/personell befinner seg. Det er
viktig at basen planlegges i forhold til vindretning og i god avstand fra vannkanten.
Ved oppsetting av pusteutstyret er det dykkerslangen eller livlinen som krever mest planlegging. Normalt vil dykkerslangen gå fra
støttesonen, gjennom sikkerhetssonen og ned
til dykkeren, som befinner seg i forurensningssonen. Man bør aldri ha ut mer slange enn
det dykkeren til enhver tid trenger, og man
må være spesielt oppmerksom på at slangen
ikke kan komme i klem eller skades. Dette kan
unngås ved å sette opp sperrebånd på begge
sider av slangen. Når dykkeren returnerer, er
det viktig at slangen renses før den tas inn i
støttesonen.
Det er viktig at utstyret kontrolleres på forhånd,
det vil si før dykkeren tar på seg utstyret. Vær
spesielt nøye med å kontrollere tilbakeslagsventilen når det dykkes overflateforsynt.
Dykker og reservedykker bør alltid ha tilgjengelig en stol hver for av- og påkledning. I
tillegg bør dykkerne beskyttes mot varme (for

eksempel parasoll) eller kulde (for eksempel
telt). Overoppheting eller kulde er ofte det
største problemet ved dykking i forurenset
vann.
Før selve dykkingen starter, er det viktig at
alle kjenner sine oppgaver og har forstått
hvordan dykkeoperasjonen skal foregå. Når
dykkingen starter, må dykkelederen hele tiden
evaluere situasjonen og ev. foreta nødvendige
justeringer. Under påkledning av dykkeren
skal hjelpemann/linemann kontrollere halstetning og annet utstyr. Dykkeren skal gjøre
minst mulig. Det siste dykkeren gjør, er en fullstendig tetthetskontroll av utstyret før han går
i vannet. Dette kan gjøres ved å helle såpevann
på dykkeren med noe luft i drakten. Under
selve dykket må dykkeren være spesielt oppmerksom på lekkasjer og øyeblikkelig avbryte
dykket ved mistanke om dette. Skarpe gjenstander som kan skade utstyret må unngås.
Under vann må dykkeren sørge for alltid å ha
overtrykk i drakten og masken for å være helt
sikker på at vann ikke kan trenge inn.
Normal dykketid bør være 30–45 minutter,
eller så kort som mulig. Etter hvert dykk skal

dykkerne gjennom en rensestasjon før utstyret
tas av.
10.8.5 rensestasjon

Rensingen deles inn i fem faser:
1. Dykker med fullt utstyr etter dykk
2. Dykkeutstyret
3. Avkledd dykker
4. Støtteutstyr
5. Støttepersonell
I det dykkeren kommer opp av vannet starter
rensingen. Rensemiddelet må være beregnet
for å fjerne forurensningen. Rensingen starter
ved å skrubbe dykkeren med et sterkt rensemiddel samtidig som han spyles med rent
vann. Det kan lønne seg å bruke både store
og små børster for å få effektiv rensing. Under
dette stadiet kan ev. vektbelte, reserveflaske,
svømmeføtter etc. fjernes, før rensingen fortsetter. På steder med sterk forurensning kan
dykkeren også plasseres i en stor tank med
egnet rensemiddel.
Før masken tas av og drakten åpnes, må
dykkeren spyles på nytt med såpe og ferskvann.
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Når dykkeren er avkledd, renses drakten
med et egnet rensemiddel (en blanding med
50% klorin og varmt vann er ofte godt nok).
Deretter vaskes drakten i såpevann og til slutt
rent vann før den henges til tørk. Alle ventiler
må demonteres og renses. Det samme gjelder
for alt annet dykkerutstyr og verktøy som er
blitt brukt. Etter rensing bør utstyret legges
i poser eller bagger og merkes med innhold,
dato, forurensningsmiddel og rensemiddel.

Figur 10.11 Dykker renses etter dykk i forurenset vann
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Dykkeren bør så raskt som mulig ta en grundig
dusj (minst fem minutter) i varmt såpevann
(ev. antibakterielt rensemiddel).
Alt støtteutstyr som er forurenset skal gjennom
samme renseprosess som dykkerutstyret, og
støttepersonellet skal gjennom samme renseprosedyre som dykkeren.

10.9 dykking i
tropiSk FArVAnn
10.9.1 innledning

I de senere år har Forsvaret påtatt seg oppgaver
i internasjonalt farvann, der dykkere har
vært en naturlig del av besetningen. I slike
farvann er dykkeforholdene ofte helt annerledes enn hva man er vant med i våre områder.
Dette avsnittet tar for seg en del momenter
og forholdsregler som gjelder for dykking i
tropiske farvann.

Tropiske farvann kjennetegnes ofte med god
sikt og varmt vann stort sett hele året. I tillegg
er det ofte et svært variert og rikt dyreliv.
Sikten er som regel 15 meter eller mer, med
forholdsvis små variasjoner på årsbasis. Man
må imidlertid regne med lokale variasjoner,
særlig etter perioder med mye vind og/
eller nedbør eller i forbindelse med algeoppblomstringer. I for eksempel havnebasseng
er sikten ofte som i Norge.
Normale vanntemperaturer er ofte over 20 °C
om vinteren og mer enn 30 °C om sommeren.
Det er flere viktige momenter man må huske
på som dykkere i tropiske farvann. Et vanlig
problem i tropiske områder er væsketap på
grunn av høye temperaturer – både på land
og i vann. Det er derfor svært viktig å innta
mye væske. Normale anbefalinger er ca tre
liter væske (helst vann) per dag (utenom måltider) – noen ganger enda mer. Det er spesielt
viktig å drikke mye før dykkingen starter og
opprettholde væskebalansen ved å drikke mye
væske etter dykking.
I utlandet er ofte ikke trykkammerberedskapen like god som vi er vant med. Det
er derfor viktig å sjekke hvor nærmeste
behandlingskammer finnes. Hvis man deltar
i internasjonale operasjoner, vil man mest
sannsynlig ha tilgang på trykkammer på et
av fartøyene i alliansen. Finn ut hvilke(t)
fartøy(er) som har kammer – og om det er
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operativt med tanke på behandling av dykkeskader.
10.9.2 Utstyr

Normalt brukes det samme utstyret i tropisk
farvann, som det man bruker hjemme. Bruk
av tørrdrakt kan imidlertid føre til overoppheting og dehydrering, og anbefales ikke ved
vanntemperaturer over ca 20 °C. Det finnes
en rekke ulike våtdrakter på markedet som
er bedre egnet til slike formål. Våtdrakter fås
kjøpt i både hele og halve utgaver og i ulike
tykkelser. Det anbefales i utgangspunktet å
ha en drakt som dekker hele kroppen – dette
for å unngå å bli skrapet opp av koraller og
andre organismer, med tilhørende fare for
infeksjoner. Tykkelsen på våtdrakten varierer
etter forholdene, men normalt brukes våtdrakter med tykkelse fra 3–6 mm. Ved bruk
av våtdrakt må også våtsokker brukes.

Figur 10.12 Løvefisk – pen å se på, farlig å ta på.
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Det anbefales også å bruke hansker for å
beskytte hender mot farlige dyr og koraller.
Femfingervanter er å foretrekke.
Ved bruk av våtdrakt er det viktig å være
oppmerksom på at blymengden må reduseres
betraktelig. Ofte vil det være nok med maks
2–4 kg bly ved bruk av 326-apparatet. I slike
tilfeller må oppdriften kompenseres ved bruk
av vestinflatoren eller ved separat draktflaske
(for rebreathere). Vær også oppmerksom på
at SIVA-apparatene kan justeres for bruk i
tropiske farvann.
10.9.3 Forhold under vann

Et vanlig fenomen for dykkere som ikke er
vant til å dykke i tropiske farvann er å bli ”lurt”
av det klare vannet og den gode sikten. Vi er
vant til at lyset ofte forsvinner allerede fra ca
20 meter på grunn av at algene ”stjeler” lys. I
tropiske farvann kan lyset nå helt ned til 100

meter på grunn av det klare vannet. Dette
fører ofte til at man ikke legger merke til den
økende dybden, og lett overskrider planlagt
dybde. Det er derfor spesielt viktig å følge nøye
med på dybdemåleren under slike forhold.
Et annet problem er lokale strømfenomener
som vi ikke er vant med her hjemme. Slike
fenomener kan oppstå både nær land og
rundt korallrev. Bruk derfor alltid følgebåt
ved dykking på ukjente steder.
I norske farvann er det svært få dyr som utgjør
en trussel mot dykkere. I tropiske farvann er
forholdene helt annerledes. Mange utvekster
på koraller er giftige og kan gi både utslett og
infeksjon ved berøring. Dette gjelder også for
fisk, særlig fisk som ser tilsynelatende ufarlige
ut og som virker uredde for dykkere. Disse kan
være utstyrt med giftpigger eller giftkjertler
som utløses ved berøring (Figur 10.12).
Andre steder kan større dyr utgjøre en trussel.
Dette gjelder for eksempel haier og murener
(kan bite), rokker, steinfisk og skorpionfisk
(svært giftige), havslanger (svært giftige),
samt noen maneter (for eksempel portugisisk
krigsskip) og blekkspruter (blue-ringed
octopus). Ikke rør noe man ikke vet hva er.
Hvis man er usikker på forholdene under
vann og hvilke dyr som er farlige, bør man
kontakte lokale dykkersentre eller turistkontor
for mer informasjon. Vær også oppmerksom
på at mange utenlandske dykkesteder regnes
som nasjonalparker. Det betyr i korte trekk
at man ikke har lov til å ta med seg noe
opp fra havet, hverken matauk eller andre
gjenstander (for eksempel deler fra skipsvrak).
Man trenger ikke å reise lenger enn til Sverige
før all fangst av fisk og skalldyr er forbudt
for dykkere. Mange steder må man også ha
spesiell tillatelse for å dykke på grunn av
nasjonale bestemmelser.

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 331

10.10 mentAle påkjenninger

Tilrettelagt av Ronny Arnesen

Som redningsdykker må du regne med å
bli utsatt for store påkjenninger, både fysisk
og mentalt. De fysiske påkjenningene er
ofte lettere å forholde seg til fordi de i stor
grad kan måles (hvor høy puls, hvor kaldt
vann, hvor lenge varte innsatsen, osv.). De
er også lettere å forberede seg til gjennom
trening. En person som trener regelmessig
tåler større fysiske påkjenninger bedre enn
en som ikke trener. Hva så med den mentale
delen? Hvordan ”måler” vi den? Hvordan forholder vi oss til den? Og hvordan kan vi trene
på å tåle disse påkjenningene? Boken ”Hjelp
til deg som er hjelper” av lege Anders Trovik
Hasle, kan anbefales på det varmeste. Her har
Trovik Hasle satt enkle og lett forståelige ord
på et vanskelig tema. Den mentale biten av
en redningsdykkers hverdag er viktig å forstå
dersom vi skal ha en slik jobb uten å påføre
oss selv skader.
Jeg har i tillegg prøvd å sette egne ord på
dette emnet ut fra egne erfaringer, men jeg
vil presisere at det jeg har skrevet er mine
meninger. Det må ikke oppfattes som noe
fasitsvar. Målsettingen er at dette kapittelet
vil bidra til en bevisstgjøring om emnet.
Redningsdykking er et yrke som krever bred
kunnskap og god innsikt i de problemene som
venter ved hvert oppdrag. Jeg har med historier
fra virkeligheten, som viser hvor vanskelig
arbeidssituasjonen kan være for et redningsdykkerlag. Noen av historiene er hentet fra
mer eller mindre dramatiske branner. Selv
om dette er en bok som tar for seg redningsdykking vil menneskelige reaksjoner være
sammenliknbare med andre ulykker og katastrofer, uavhengig av årsaken. En annen fellesnevner mellom branner og drukninger er at vi
aldri vet hva som venter oss når vi ankommer
skadestedet.
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10.10.1 Hva har historien lært oss

Krig har uten tvil en mengde negative sider,
men man kan ikke underslå det faktum at
det ofte følger en kreativ utvikling med en
krig. Årsaken er ganske enkel: De som driver
krig ønsker sterkt å ”vinne” krigen. I praksis
betyr det at store ressurser blir brukt på flere
fagområder som igjen fører til en utvikling
innen faget. Slik er det også innen katastrofepsykiatrien. Reaksjonene som oppstod hos
mennesker før, under og etter en krig, ble
grunnlaget for fagområdet.

Det har vært gjennomført flere undersøkelser
i forbindelse med krig. Tar vi for oss krigen
mellom Israel og Egypt i 1973 viser undersøkelser at av en gruppe på 1500 medisinsk
skadde måtte 900 tas ut av stridstjeneste på
grunn av følelsesmessige problemer. Bare 50
måtte tas ut på grunn av fysiske skader. Etter
behandling var 90 % av de med følelsesmessige
skader tilbake i tjeneste på mindre enn tre
dager. Det kommer klart frem at man oppnådde gode resultater med hjelp til folk med
psykiske problemer.
Etter 2. verdenskrig har vi i Norge opplevd
en del store ulykker. Dette har lært oss at
ulykker ikke bare rammer dem som direkte er i
situasjonen, men også hjelperne. De siste 10–15
års forskning har vist at hjelperne kan slite
med mange av de samme stressreaksjonene
som ulykkesofrene. Det igjen har tydeliggjort
behovet for fokus på hjelperne både under
og etter innsats. Noen av forklaringene kan
være at hjelperne har utsatt seg for samme fare
som ulykkesofferet. I tillegg vil mange kunne
identifisere seg med ofrene og deres nærmeste.
Det er likevel viktig å ikke trekke sammenlikningen for langt. Hjelperne har et annet
”ståsted” enn ulykkesrammede og vil ”tjene”
på det. For eksempel er hjelperne aktive under
innsats, ikke passive som de skadelidende.
Som hjelper må du være oppmerksom på
dine egne stressymptomer etter innsats. At
du reagerer er helt normalt, og reaksjonen vil

En redningsdykker må takle mange vanskelige situasjoner og ta raske avgjørelser.
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vanligvis forsvinne i løpet av relativt kort tid.
Skulle imidlertid reaksjonene bli så sterke eller
langvarige at man trenger hjelp, er det svært
viktig at det finnes et hjelpeapparat. Her er
et eksempel som viser at du som hjelper må
kunne regne med store påkjenninger og en
reaksjon etter innsats.

FRA VIRKELIGHETEN 1:
Skrevet av Leif Gjesdal,
Bergen brannvesen

Det er februar og en lørdagsvakt ligger foran
meg. Klokken 11:40 går drukningsalarmen
på Sandviken brannstasjon. Meldingen går
ut på at dykkerbilen skal kjøre til Norsk
Luftambulanses base på Nygårdstangen og
avgi redningsdykkere som skal være med
helikopteret til Odda. Bil 88 rykker ut med to
redningsdykkere, dykkeleder, sjåfør og brannmester. På vei fram til Luftambulansens base
prøver dykkeleder å få kontakt med AMK for
å få flere opplysninger om hendelsen, men
de svarer ikke på anropet. Dette skyldes en
del trafikk på sambandet med ambulanser på
oppdrag. Vi var blant annet interessert i å vite
om drukningsulykken hadde skjedd i et ferskvann eller i sjøen. Tiden renner ut og vi får
ikke kontakt med AMK før vi er framme ved
helikopteret. Redningsmannen på helikopteret
kunne opplyse oss om at det dreide seg om
dykking i sjø. Vi kunne derfor la mappen vi
har over regulerte vann i Hordaland bli igjen
i dykkerbilen. Klokken 11:45 tar helikopteret
av med
To redningsdykkere, lege og redningsmann om
bord. Beregnet flytid er omtrent 20 minutter.
Hva venter oss?
Jeg sitter fastspent til dørken med ryggen
mot flyretningen. Det er trangt om plassen.
Jeg får på meg et hørselsvern og har således
ingen kommunikasjon med de andre i helikopteret. Min kollega har et hørselsvern med
kommunikasjon på og etter en stund kan jeg
se på ansiktsuttrykket hans at det vi skal frem
til ikke er noen enkel oppgave. Min kollega
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roper til meg at det dreier seg om en bil som
har gått utfor en kai og at en jente på omkring
to år sitter fast i bilen. Da begynner tankene
mine å surre! Hva vil møte oss? Hvor dypt
ligger bilen og vil vi klare å løse oppgaven? Jeg
er selv far til tre barn i alderen syv til 13 år, så
det er mange tanker som stikker innom. Jeg
klarer etter hvert å fokusere mer på oppgaven
og legger ”dumme” tanker vekk.
Når vi har ca fem minutter flytid igjen, får vi
melding om at bilen er lokalisert på 22 meters
dyp og at dykkerne fra Odda brannvesen er
tom for luft. Jenta sitter fortsatt fast i bilen.
Med andre ord en fortvilet situasjon.
Bilen blir funnet
Når vi endelig ankommer skadestedet, lander
vi på kaien like ved der bilen har kjørt utfor.
Det er ekstremt glatt på ulykkesstedet. Vi har
faktisk vansker med å holde oss på beina. På
kaien ca en meter fra kaikanten står en ambulanse med begge framhjulene i løse luften. Den
har i likhet med ulykkesbilen mistet veigrepet,
men sjåføren klarte å styre bilen opp på en
betongkloss slik at den henger på bunnpannen.
Stemningen på skadestedet er ganske laber og
de involverte redningsmannskapene virker
ganske oppgitt.
Jeg og min kollega tar på oss dykkerutstyret
og blir henvist til en liten kai ved siden av
der bilen har kjørt ut. Når vi kommer ned på
denne kaien, kommer en liten aluminiumsbåt
fra Odda brannvesen. Vi har på dette tidspunktet fått bekreftet dybden bilen ligger på
og at den ligger ca 50 meter ut fra land. Vi går
om bord i båten sammen med dykkeren som
lokaliserte bilen og redningsmannen fra helikopteret. Vi tar med oss hammer, beltekutter,
kommunikasjonsline og lykt.
Min kollega og jeg har på forhånd avtalt at
vi skal dykke sammen. Denne avgjørelsen
er tatt med bakgrunn at det er kompetente
folk i båten som kan ivareta vår sikkerhet.
Redningsmannen fra Norsk Luftambulanse

har opplæring i bruken av kommunikasjon ved
dykking. Dykkeren som hadde lokalisert bilen
markerer plassen og vi går i vannet. Klokken er
12:20. Min kollega har kommunikasjonslinen
og jeg fester meg inn på den. Vi svømmer rett
ned og etter kort tid kan vi se bilen.
Hvor er barnet?
Når vi kommer ned til bilen ser vi at det er
en Toyota Hiace. Den ligger på siden. Vi
har begge fått beskjed om at barnet sitter på
passasjersiden, men vi hadde ikke oppfattet
om det var framme eller bak i bilen. Det er
mulig at denne beskjeden ble gitt, men verken
min kollega eller jeg har fått med oss det. Min
kollega knuser ruten i skyvedøren og kan raskt
konstatere at barnet ikke befinner seg der. Det
viser seg at dette er en varebil og i bakrommet
er det blant annet noen gassflasker. Jeg tar
umiddelbart tak i dørhåndtaket på framdøren
og får åpnet den. Jeg tar spenntak mot bilens
karosseri og holder døren åpen. Min kollega
tar seg inn i bilen. Sikten er dårlig og han må
føle seg fram. Plutselig får han fatt i den ene
armen til barnet. Barnet ligger på døren som

vender ned mot bunnen. Han gir beskjed til
de i båten at barnet er funnet og at de må
gjøre seg klar til å ta imot, og til å koble ham
fra kommunikasjonslinen. Vi vil ikke bruke
unødig tid på at vi også skal opp i båten.
Vi går ned igjen
Når min kollega bryter overflaten med barnet
er klokken 12:22. Jeg bryter overflaten like
etterpå. På min dykkecomputer står det at
total dykketid er fire minutter. Tidspunktene
for når vi gikk i vannet og når vi kom til overflaten har jeg fra overflatemannskapene. Selve
redningsoppdraget er på dette tidspunktet
avsluttet for vår del. Vi bestemmer oss for å
svømme mot kaien, og allerede før vi når fram
er helikopteret i luften på vei til Haukeland
Sykehus.
Vel oppe i båten igjen diskuteres det om
bilen skal heves. Viking er på plass med en
stor bergingsbil. Vi henvender oss til de to
dykkerne fra Odda brannvesen og spør om de
er villig til å gjøre et forsøk på heving. Til svar
får vi spørsmål om vi kan ta den jobben. Jeg
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forstår raskt at dykkerne fra Odda er ”ferdige”
og lite lystne på å gå ned igjen. Det er ikke
vanskelig å sette seg inn i deres situasjon. De
har opplevd en svært krevende innsats og har
gitt alt. Vi har begge nok luft til å gjennomføre
et dykk til, så vi bestemmer oss for å gjøre et
forsøk på å stroppe den.
Hvor er bilen?
Vi drar ut igjen med båten til det vi mener
er samme droppstedet. Dykket starter og vi
forlater overflaten. Med oss har vi lange lastestropper. Vi nærmer oss 22 meters dyp, men
ingen bil er å se. Ikke engang bunnen kommer
til syne. Jeg kaster et blikk på dybdemåleren og
ser at vi allerede er på 27 meters dyp. Vi må ha
bommet på bilen – den er ikke her. Da går det
opp for meg hvor ”heldige” vi var den første
gangen. Vi bestemmer oss for å avbryte dykket
og går opp. Oppe på overflaten kan vi se hvor
langt vi har drevet av med båten den tiden vi
har vært i vannet. På disse få minuttene har vi
forflyttet oss 20-30 meter fra utgangspunktet.
Vi avblåser innsatsen og går opp i båten.
Krevende innsats
Etter at vi har samlet sammen alt utstyret går
ferden til brannstasjonen i Odda. Her får vi en
kopp kaffe og en debriefing av innsatsen. Vi får
nå høre deres versjon av innsatsen. Den ene
dykkeren (han som fant bilen) er hjemme på
helgebesøk. For tiden er han elev ved Norges
Brannskole. Han ble oppringt hjemme da
alarmen gikk, og sa seg villig til å møte. Det
er lite trolig at han var mentalt forberedt på
en slik hendelse. At han opplevde innsatsen
som svært krevende var tydelig.
Hvilke prosedyrer mannskapene i Odda
følger ved slike drukningsulykker vet jeg ikke,
men de hadde to dykkere tilgjengelig. Under
debriefingen kom det frem at Odda ikke har
noen fast drukningsberedskap. Den var blitt
nedlagt etter nyttår.
Da dykkerne fra Odda kom fram til skadestedet startet de søk fra kaien. Jeg fikk for-
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ståelsen av at bare en av dykkerne hadde på
seg line og at de bare hadde hatt kontakt under
deler av søket. Bunnforholdene på stedet
bestod utelukkende av mudder. Det er mulig at
dette stammer fra betongmottaket i nærheten.
Når den ene dykkeren endelig finner bilen,
åpner han den fremste døren for å få ut barnet.
Han var på dette tidspunktet alene Med
ett klemmer bildøren mot ham. Dykkeren
vurderer risikoen for stor og tar ikke sjansen
på å gå inn i bilen. Samtidig opplever han å
få luftkutt. Om han har aktivisert reserven
vet jeg ikke. Han forteller selv at han på dette
tidspunktet ble tvunget til å avbryte dykket.
Maktesløsheten bredte seg over ham. Samtidig
kommer den andre dykkeren fram til bilen.
Sikten på skadestedet er på det tidspunktet
så dårlig at han ikke observerer bilen som
ligger på bunnen. Det eneste han kan skimte
er noe metall og masse bobler. Han registrer at
kollegaen går opp og velger å gjøre det samme.
Begge dykkerne er på dette tidspunktet ”satt
ut av spill”.
Dykkerne fra Odda hadde ikke med seg
ekstra luftflasker. Hvis de ikke hadde fått bistand fra oss hadde de vært tvunget til å dra
tilbake til brannstasjonen for å fylle luft. Det
hadde i følge dem tatt ytterligere 30 minutter.
Dykkerne ga uttrykk for at de var svært lettet
da de hørte at vi var på vei.
Dykkeren som fikk luftkutt fortalte at han
syntes det var ganske fortvilende å måtte forlate bilen uten å få med seg barnet. Det er ikke
vanskelig å forstå.
Vi fortalte om hvordan vi hadde opplevd
situasjonen og hva vi hadde gjort. Vi understreket også viktigheten av at bilen var
lokalisert og ga ros for at dykkeren hadde
markert riktig droppsted slik at vi kunne gå
rett ned på bilen. Da debriefingen var over dro
vi tilbake til Sandviken brannstasjon. Klokken
var blitt 18:00 da vi var tilbake.

En redningsdykker trener på fri oppstigning

Jeg sitter igjen med en god følelse av at arbeidsoppgaven ble utført på en tilfredsstillende
måte og tviler på at dette kunne vært gjort mye
raskere. Fra alarmen gikk i Sandviken stasjon
til barnet var oppe av vannet gikk det ca 42-43
minutter, og det er etter forholdene bra. Jeg
føler også at den jobben som dykkerne fra
Odda brannvesen gjorde var godt utført med
tanke på deres forutsetninger. Det faktum at
de på forhånd hadde klart å lokalisere bilen
og påviste droppstedet så godt, var med på å
gi oss en redningsteknisk suksess. Slik jeg ser
det har alle involverte parter gjort sitt beste
ut fra sine forutsetninger. Det er tross alt det
viktigste.
10.10.2 Stressvaksinering

Å ”vaksinere” seg mot stress må i likhet
med vanlige vaksiner skje i forkant av
stressituasjonen (smitte). Stressvaksinering
går i enkle trekk ut på at du forbereder deg
ved å få mest mulig informasjon (vaksine) på
forhånd. ”Vaksinen” er informasjon om hvilke
stressreaksjoner det er vanlig å oppleve under
og etter krevende situasjoner. Når du så opplever en eller flere av disse reaksjonene, vil
du kunne gjenkjenne dem og det blir lettere
å mestre situasjonen. Du er på en måte

blitt vaksinert gjennom å forstå hva som
skjer. Videre kan dine kunnskaper, og etter
hvert erfaringer, hjelpe andre som har eller
har hatt det vanskelig på grunn av triste og/
eller stressende opplevelser i sitt arbeid som
redningsdykker.
Hva vi kan hjelpe med, varierer fra situasjon
til situasjon. Et eksempel fra en redningsmann
som for noen år siden deltok i brann ved en
større institusjon viser en typisk reaksjon: ”Da
jeg kom hjem, var jeg oppskaket, da gråt jeg
faktisk… at jeg gråt, det var vel fordi jeg visste
at det var så mange døde, selv om jeg ikke
hadde sett dem, og trøttheten… og følelsen av
å være misfornøyd med meg selv, at jeg ikke
syntes jeg hadde klart å gjøre slik og slik, som
jeg forestilte meg at det skulle være…” Denne
redningsmannen vil ha nytte av å få en samtale
om sine opplevelser etterpå. Samtalen vil da
virke som en ”ettervaksinering”/behandling.
Hadde vedkommende fått informasjon om
mulige reaksjoner før hendelsen, ville han/
hun sannsynligvis forstått dem bedre, og blitt
mindre skremt av dem. Det at han gråt er et
eksempel på en reaksjon som er normal og
sunn, men reaksjonen kan forsterke følelsen av
at ”noe er galt” fordi vedkomne ikke vanligvis
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reagerer med gråt. Her kommer en historie
fra virkeligheten som viser hvor viktig gode
mentale forberedelser er. Den viser også at
det er små nyanser som skiller mellom hva
som oppfattes som en positiv opplevelse og
hva som oppfattes negativt.

FRA VIRKELIGHETEN 2:
Skrevet av Ronny Arnesen, Oslo
Brann- og redningsetat

Klokken 05:03 går plutselig alarmlyset på. Jeg
venter på stemmen fra høytaleren som forteller
meg hva oppdraget går ut på. Ingenting skjer.
Jeg deler rom med Stein Johnsen og vi ser på
hverandre før vi snur oss mot veggen og prøver
å sove videre.
Jeg vurderer om jeg skal gå på do, når jeg først
er blitt vekket, men finner ut at jeg vil avvente
litt. Det kan være en drukningsulykke og da
er det best å få en god start. Jeg er venstre
redningsdykker den vakta og vamsen ligger
på gulvet ved siden av senga.
Etter ett til to minutter spraker det i høyttaleren og vi får melding om en innvendig
brannmelder, altså en automatisk brannvarsler
som har blitt aktivisert. Vi kommer oss ut av
stasjonen relativt raskt, på vei mot et eldresenter. Idet vi passerer Sinsenkrysset blir vi
kalt opp på radioen av 110 sentralen. ”Vi har
fått en telefon inn. Det brenner i en leilighet i
tredje etasje”. Dykkeleder Geir Preus kvitterer
og jeg snur meg bakover til de andre og roper
ut at det brenner i tredje etasje.
Det er 32 mennesker inne!
Vel fremme på skadestedet ser jeg at mannskapsbilen fra Smestad brannstasjon har
kommet, og jeg løper av gårde for å hente
sikringsslange og strålerør til dykkelederen.
På vei oppover trappa skjer ting fort. Jeg
hører skrik, lukter røyk og ser flere gamle
mennesker ligge nedover trappa. Jeg kjenner
hvordan adrenalinet øker og jeg må ta meg
sammen for å få lagt ut sikringsslangen til
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dykkelederen. Den blir lagt ut, og jeg legger
strålerøret foran beina hans samtidig som jeg
sier ”Her er sikringsslangen”. Jeg oppfatter
ikke noe svar fordi i samme øyeblikk hører
jeg brannmesteren fra Smestad brannstasjon
roper: ”Det er 32 mennesker inne. Vi må få
dem ut nå!”
Svart røyk
Det er to dører som fører inn til en eller flere
korridorer. Første røykdykkerpar går inn døra
til venstre. Jeg tar på meg røykdykkermaska,
åpner døra til høyre og svart røyk velter mot
meg. Sikten er null. Jeg kaster fra meg følgemaska, skjønner at her vil det ikke bli tid til å
bruke den. Følgemaske er en maske vi bruker
når vi skal ta folk gjennom røykfylt område
og i sikkerhet. Jeg må bare få dratt ut dem jeg
finner uten å bruke tid på følgemaska.
Jeg er alene og går inn i den røykfylte korridoren. Jeg sier ifra til røykdykkelederen at
jeg er alene og at jeg begynner å søke etter
folk. Han kvitterer på meldingen og jeg starter
søket. Jeg følger høyre vegg. Problemet er at
jeg ikke har slange, jeg har ikke røykdykkerline og jeg er alene. Det første jeg tenker på
når jeg kommer innenfor døra, er at nå bryter
jeg alle retningslinjer og jeg utsetter meg for
større risiko enn det røykdykkerveiledningen
tar høyde for.
En gammel dame
I motsetning til i trappeløpet er det helt stille
i korridoren. Jeg stopper opp et øyeblikk
og lytter. Ingen livstegn. Jeg vet ikke hvor i
korridoren jeg kom inn, ja egentlig vet jeg
ikke om det er en korridor jeg er inne i. Sikten
er som sagt null og jeg jobber meg bortover
høyre vegg og kommer til en dør. Jeg åpner
døra og kikker inn. Ingen! Fortsetter videre…
neste dør.. åpner den og ser med en gang at
det er mye røyk inne i rommet. I det ene
hjørnet av rommet ser jeg en gammel dame
som sitter, halvveis ligger i senga. Av en eller
annen grunn stopper jeg opp og ser på henne
i noen sekunder. Jeg får en sterk følelse av at

denne damen hadde godtatt å dø nå. Hun
sitter med hendene knyttet oppunder haka
og hoster litt… svært lavt. Hun ser utrolig
fredfylt ut… ja som om hun venter på døden.
”Du skal ikke dø… ikke nå” sier jeg til meg
selv inne i maska. Jeg går bort til henne og
løfter henne opp fra senga. Jeg har flaks. Hun
er tynn og vekten er lav. Med den gamle i
hendene sparker jeg opp døra ut til korridoren,
og subber meg bortover med venstre side mot
korridorveggen. Jeg må telle antall dører for
å finne ut i trappeløpet. Heldigvis er det bare
to dører og ut til hjelpende hender.
Jeg greier ikke dette!
Inne i korridoren begynner jeg igjen å følge
høyre vegg og teller dører. Med ett får jeg en
hjelpeløs følelse over meg. ”Faen… jeg kan
ikke greie det… 32 mennesker… det kommer
til å dø en hel haug!” Jeg må ta meg sammen og
finner fort ut at her må jeg prioritere. Flere av
rommene jeg kommer til er tilnærmet røykfrie.
Jeg går inn og beroliger beboerne, og prøver
på en rask måte å informere dem om at de
må være på rommene sine. Mens jeg snakker
åpner jeg vinduene og slipper frisk luft inn.
Før jeg går klapper jeg de gamle på kinnet og
holder dem litt i hånda. Jeg passer på å ta av
meg røykdykkerhansken slik at de skal få en
”menneskelig følelse”. Røykdykkermaska har
jeg ikke tid til å ta av meg, selv om det også
er en viktig faktor i fasen hvor man skal roe
ned folk.
”Jeg kommer tilbake!”
I noen av leilighetene er det en del røyk. Jeg
kommer til at jeg må prioritere… de som er
tunge må bli liggende igjen på rommene fordi
jeg kommer til å bruke opp meg selv og lufta
på å slite med dem. Slik jeg ser det er det bedre
å få ut tre lette enn én tung. Jeg konsentrerer
meg derfor om de røykfylte rommene med
tynne mennesker i. De blir tatt ut. De andre
åpner jeg vinduet til og lover å komme tilbake
å hente dem senere.

Det er ganske spesielt å love å komme tilbake,
når du ikke vet om du kommer tilbake. Du
vet egentlig ikke hva det er som brenner. Det
eneste jeg vet er at brannen ikke er funnet
enda og at gutta jobber hardt. Selv er jeg ikke
så fysisk sliten, men psykisk merker jeg belastningen. På sett og vis er dette den situasjonen
stigesjåfører kan havne i. Hotellbrann med folk
hengende ut av vinduene. Da må du prioritere
hvem som skal først ned. Gamle fru Nilsen
eller tenåringen Marius. Jeg har aldri vært i
en slik situasjon tidligere, men føler jeg kom
fort frem til hva jeg måtte gjøre, takket være
at jeg hadde tenkt gjennom slike situasjoner
på forhånd.
”Kjærringa må ut”!
Ferden går videre inn i korridoren. Jeg merker
snart at jeg er kommet i et annet rom. Selve
korridoren er ikke der lenger. Samtidig merker
jeg varmen… det er ingen grunn til å fortsette ut fra mitt ståsted. Jeg tenker ”OK… de
som befinner seg mellom meg og brannen
nå… de er ferdige… jeg skal hjem… hjem
til unga mine…” Jeg snur og begynner på
veien tilbake. Den føles utrolig lang. Etter å
ha passert seks–syv dører hører jeg på radioen
at brannen er funnet og slokket. ”Det er bra…
håper jeg har mer luft igjen”. Et raskt blikk på
manometeret forteller meg ingenting. Sikten
er fortsatt null.
Ute i trappeløpet titter jeg på manometeret
og slår fast at jeg har ca 150 bar igjen. Jeg
går med raske skritt over til motsatt dør og
følger brannslangen innover. Etter en liten
stund skimter jeg et teppe. Jeg legger meg
ned på gulvet og ser et par bein. Sikten har
begynt å bli bedre fordi røykdykkerne har
åpnet vinduer og dører i de rommene det ikke
er folk. Jeg retter meg opp og hva ser jeg? En
røykdykker som står skrevs over en gammel
dame og tar pulsen på henne?? Men i helvete…
hun må ut! Jeg skriker i maska at ”kjærringa
må ut… kom igjen…”. Svaret jeg får er preget
av at røykdykkeren er meget sliten. ”Jeg orker
ikke mer… jeg er helt tom…”. Jeg vet ikke
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hvem røykdykkeren er, men han må være
utrolig sliten. Han står over et menneske som
er i ferd med å dø… og han sier at han ikke
orker mer. Til den som leser dette: Situasjonen
er spesiell. For å kunne si at du ikke orker mer,
med et døende menneske mellom hendene,
må du ha jobbet så hardt og blitt så sliten at
de aller fleste mennesker ikke skjønner hva vi
her snakker om. Jeg skriker gjennom maska
at han har mer å gå på. ”Kom igjen… du er
sterk… du har mer å hente… kom igjen…
kjærringa skal ut… kom igjen!” Samtidig er
pardykkeren hans godt i gang med å dra den
gamle bortover… han har tydeligvis mer å
gå på. Jeg tar den andre armen og drar på
bortover korridoren. Røykdykkeren som var
tom for krefter tar tak i beina og hjelper til.
Det er svært få mennesker som skjønner hva
denne røykdykkeren egentlig gjør. Han henter
krefter han ikke vet han har… han gir seg
ikke… og kjærringa kommer ut. Slik innsats
står det respekt av!
Vi finner flere mennesker!
Sikten har nå blitt vesentlig bedre og vi kan se
fem–seks meter foran oss. Jeg løper bortover
korridoren og åpner en lukket dør. Der er
rommet fylt med røyk og på gulvet ligger det
en gammel mann med rullatoren over seg. Jeg
tar tak i ham og drar ham etter meg bortover
gulvet. Jeg registrerer at bleie og kateter blir
”skrelt av”, men jeg drar videre. Veien føles
lang. Foran meg ser jeg dører og jeg tror jeg
er fremme i trappeløpet
…men nei! Jeg er omtrent halvveis i korridoren! Det begynner å koste krefter, men jeg
er heldig og får hjelp av en annen røykdykker.
Takk og pris!
Under hele innsatsen informerer jeg dykkeleder om hvor jeg er, og at jeg i utgangspunktet
er alene. For hver person jeg har tatt ut gir jeg
beskjed. Jeg gir også beskjed om når jeg er
tom for luft og går ut.
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Etterpå følger et lett søk uten bruk av åndedrettsvern, gjennom alle leilighetene i andre
etasje, i etasjen det brant i og i fjerde etasje.
Vi stopper opp i leiligheten det har brent i og
titter på det som er igjen av leieboeren. Synet
er ikke pent og lukta enda verre. Jeg synes
det er en grei erfaring å ta med seg, men det
er forskjellig fra menneske til menneske og
det er viktig at det som blir gjort blir gjort på
egne premisser.
Bra eller dårlig innsats?
En del spørsmål ble stilt etter at innsatsen var
ferdig… Var det riktig å gå inn alene uten
slange eller røykdykkerline? Var det riktig av
dykkelederen å delta i evakueringen? Skulle
ikke han vært igjen ved basepunktet for å være
røykdykkernes sikring? Var det stor fare for
en overtenning? Var det stor fare for å ”bli lurt
av” brannen, slik at den kunne dukke opp på
ukjente steder og dermed avskjære meg fra
flukt? Hvor farlig var det egentlig… det jeg
gjorde? Det var mange røykfrie leiligheter å
rømme inn i ved for eksempel luftkutt…??
Flykter vi inn i begrepet ”livreddende innsats”,
for å usynliggjøre at vi ikke strakk til, at vi
”mista hodet”, at vi ikke kan nok om slike
situasjoner?
Personlig følte jeg at innsatsen var bra, til
dels meget bra, og at det var tilfredsstillende
nivå på redningsarbeidet. Det er helt klart at
noen og enhver var på sine ytterpunkt enten
det var fysisk (den ”tomme” røykdykkeren)
eller psykisk (da jeg følte at jeg ikke kunne
greie å redde nok mennesker). At det finnes
bedre løsninger er hevet over enhver tvil, men
tidspresset på innsatsen var enorm. Det farger
løsningene.
Fire dager etter ulykken føler jeg en dyp god
følelse, både når det gjelder egen og de andres
innsats. Jeg har diskutert med flere og hørt
på deres synspunkter. Jeg føler at resultatet
ble mye bedre enn jeg hadde fryktet. Av 32
mennesker i tredje etasje døde ”bare” tre
stykker.

Nå gjelder det! Sekundene tikker…

Avslutningsvis vil jeg si at når ulykka først var
ute, er jeg glad det var på et eldresenter og ikke
på barneavdelingen på et sykehus.
10.10.3 Hva er en katastrofe?

En katastrofe er en hendelse som direkte eller
indirekte rammer mange mennesker, og som
forårsaker store skader på natur og mennesker.

Katastrofer deles inn i to hovedgrupper:
naturkatastrofer og katastrofer forårsaket
av mennesker. En naturkatastrofe kan for
eksempel være jordskjelv. Katastrofer forårsaket av mennesker kan være store branner,
skipsforlis, osv. Dette er ulykker som rammer
mange mennesker. Ulykker som rammer
bare ett menneske faller utenfor katastrofebegrepet. Slike ulykker kan ofte oppleves
som en katastrofe av den involverte. Det er
viktig å fokusere på den enkeltes opplevelse
og ikke bare på hvor mange som er involvert.
For de som rammes vil den følelsesmessige
påkjenningen i mange tilfeller være like stor
som om det hadde vært en stor katastrofe. I
enkelte situasjoner vil ”personlige” katastrofer

oppleves enda sterkere, fordi man ikke har
noen å dele opplevelsen med.
De overlevende, pårørende og nære venner,
vil bli rammet. Det er viktig å merke seg at
også alle andre som på nært hold opplevde
katastrofen, vil bære preg av det de har opplevd. Derfor vil også du, på grunn av din jobb
som redningsdykker, tilhøre en gruppe som
rammes.
10.10.4 en psykisk krisetilstand

Den svenske psykiateren Johan Cullberg
definerer en krisetilstand slik: ”En psykisk
krisetilstand kan man sies å befinne seg i når
man har kommet i en slik livssituasjon at ens
tidligere erfaringer og innlærte reaksjonsmåter
ikke er tilstrekkelig for at man skal forstå og
psykisk mestre den aktuelle situasjon”.
Hva er en krisesituasjon og når oppstår den?
Som redningsdykker er det viktig hvilken forståelse du har av situasjonen. Det er viktig å
kartlegge hvilke følelsesmessige reaksjoner du
har hatt, og om du har forandret væremåte,
altså adferdsendring.
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De psykiske reaksjonene vil være avhengig
av din personlighet, erfaring, dagsform og
trening. Innsikt vil gi deg mulighet til å føle
kontroll i en stresset situasjon, og mulighet til å
gjøre noe som for deg oppfattes som meningsfull aktivitet. Det er viktig å ha noe fornuftig å
foreta seg i en stressituasjon, unngå passivitet.
I tillegg er det viktig å tenke på hvilken støtte
du kan forvente.

En beslutningsfeil i en krisesituasjon kan få
alvorlige konsekvenser. Krisesituasjoner innebærer økt behov for ledelse, og også økte krav
til de som skal lede. Det store ansvaret som
tynger en leder i en alvorlig krisesituasjon, er
en stor belastning og kan være med å utløse
stressreaksjoner. Det er svært viktig å prøve
å mestre frykten for nederlag og redsel for å
begå feil.

Punktene nedenfor er faktorer som er grunnlag for en krisesituasjon:

Hvordan man opplever de forskjellige situasjonene er svært varierende fra menneske til
menneske. Det som for en person oppleves
som en alvorlig krise, kan for en annen oppleves som en katastrofesituasjon.

< Trussel
Alvorlig trusselopplevelse, enten det er
sosiale, økonomiske, eller på annen måte
følelsesmessige forhold som trues.
< Sammenfallende hendelser
Sammenfallende hendelser skaper en ny,
ofte ikke forutsett situasjon. Som regel er
det en rekke momenter man må vurdere
samtidig. En ting er å forholde seg til en
situasjon, men i en krisesituasjon er det
mange forskjellige typer hendelser å forholde seg til på samme tid.
< Usikkerhet
Det oppstår stor usikkerhet med hensyn
til vurdering av situasjonen. Det blir raskt
spørsmål om hvilke handlingsalternativer
som foreligger. Dette kan ofte være vanskelige vurderinger.
< Konsekvens
Det blir vanskeligere å vurdere konsekvensene av de beslutningene som tas.
< Manglende informasjon
Ofte er det begrenset tilgjengelig informasjon. I en krisesituasjon ønsker man
ofte mer informasjon.
< Tidspress
Tiden kjemper man alltid mot. I krisesituasjoner vil man føle tidsnød i forhold til de
oppgaver man er stilt ovenfor. Tidsoppfatningen vil også kunne endres når man
utsettes for en plutselig og sterk opplevelse,
noen få minutter kan føles som svært lang
tid.
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10.10.5 om tvungen passivitet

Katastrofesituasjoner kan gi så uventede
og over veldende inntrykk at de fører til
handlingslammelse. Ved god ledelse og trening
kan dette forebygges. En god leder vet at det
er viktig å få lov til å være aktiv. Det å være
aktiv under innsats er noe av det mest stressforebyggende man kan foreta seg. Dette er kanskje
det viktigste momentet i hele kapittelet. Det er
svært viktig at den aktiviteten man foretar seg,
er meningsfull. Hvis ikke kan aktiviteten føre
til at situasjonen forverrer seg. Her følger en
historie som forteller om høyt stressnivå og
tendens til handlingslammelse.

FRA VIRKELIGHETEN 3:
Skrevet av Ronny Arnesen, Oslo
Brann- og redningsetat

Jeg bråvåkner av at alarmlyset går på og ut fra
høyttaleren kommer melding om brann. Raskt
drar jeg på meg sokker og bukse, før jeg kaster
et blikk på romkameraten Gorm Laursen som
også er i full sving. Fem raske skritt senere er
jeg på vei ned glidestanga, rett etter Gorm.
Påkledningen i bilen går greit, men jeg kjenner
jeg ikke er våken enda. Kroppen fungerer ikke,
i hvert fall ikke hodet. Det snakkes mye på
radioen og jeg prøver å fatte hva det er de
snakker om. Jeg må ta meg sammen… snakker
de ikke om folk som henger i vinduene? Jeg

kjenner trøttheten forsvinne og adrenalinet
fyller kroppen.
Desperate mennesker
”Dette er 91 alfa. Her må folk evakueres og vi
iverksetter livreddende innsats”. I bakgrunnen
høres sirener og skrik. Hva er det som venter
oss? Lars Petersen, dykkelederen vår, snur
seg og gir informasjonen videre. ”Gutter,
det er livreddende innsats. Folk hopper fra
vinduene. Vi må se an hva vi skal gjøre når vi
kommer fram”. Dykkerbilen er nå svært nær
skadestedet, og vi stopper. Stigebilen dundrer
forbi og blir møtt 60 meter lenger nede av
brannmesteren fra hovedstasjonen. Der blir
den dirigert ned tilstøtende gate for å dekke
den fasaden.
Jeg åpner bildøra og ser hele leiegården i full
fyr. Det brenner fra første etasje og opp over
taket. Med ett fungerer hørselen og jeg hører
hjerteskjærende skrik… skrik fra mennesker
som holder på å dø… desperate mennesker…
Jeg ser Lars småløpe nedover gata og følger
etter ham. Jeg registrerer også Gunnar Solli
og Gorm i dette uvirkelige ”skuespillet” som
utspiller seg foran øynene mine. ”Fort dere!
Dere må gjøre noe!” Tilskuere til brannen
roper til oss. Vi løper nedover gata mot
flammene og mennesker som sitter og skriker
i vinduene sine.
Hoppeputa
Foran meg ser jeg hoppeputa. Den er satt opp
på hjørnet av leiegården, og politiet prøver
etter beste evne å instruere de panikkslagne
menneskene om når de må hoppe og hvordan
de skal lande i puta. BANG! Et menneske har
hoppet og jeg titter opp. Den svarte røyken
dekker hele gården fra fjerde etasje og oppover.
Jeg ser ikke taket… bare svart røyk. Hvor kom
dette mennesket fra? Var det ikke loftsleiligheter her også? Noen snakker om at denne
gården er nyoppusset, da er det sikkert loftsleiligheter her. Stakkars mennesker! ”Hege…
Hege…” Jeg skvetter til. Kona mi heter Hege
og nå ligger det en mann på fortauet og skriker
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Hege, mens han ser opp mot toppen av gården.
Gorm tar seg av ham. Prøver å få ham til å roe
seg ned, og spør om han er skadet. Plutselig
ser jeg en kollega stå ved siden av hoppeputa…
han holder på å ta på seg røykdykkermaska.
”Hei… kom deg unna puta”, sier jeg. ”Det er
livsfarlig å stå i nærheten av den”. Kollegaen
er ny på bilen og tenkte ikke på hvor farlig
det kan være å stå i nærheten av en hoppepute. Det er egentlig farlig å stå nærmere enn
fem meter fra husveggen uansett. Her kan
det komme folk ned fra etasjene over, enten
det er hoppeputer her eller ikke. Jeg passerer
hoppeputa med ca fem meters avstand. På vei
mot ytterveggen i gården ser jeg Lars vinker
på oss.
En ung gutt
BANG! Jeg registrerer et menneske som lander
i puta. Deretter forsvinner all lyd. Det er som
på kino, uten lyd og tidsfølelse. Foran meg
faller en gutt med overkroppen på utsiden av
puta og slår ned i asfalten så blodet spruter.
Mindre enn et sekund senere er han borte og
jeg står stille. Hva var det? Hvor ble han av?
Hoppeputa begynner å sige sammen og foran
meg kommer igjen gutten til syne. Denne
gangen med masse blod rundt seg. Han sklir
ut av puta og treffer fortauet. Synet av ham
forteller meg at han er døende…
Hva skal jeg gjøre?
Nå kjenner jeg hvordan kroppen min slites i
to. Den ene delen er en brannmann som er
en del av et lag og skal følge ordre. Ordren er
gitt på grunnlag av en vurdering om hvor jeg
kan gjøre mest nytte for meg. Den andre delen
er mennesket Ronny, som ønsker å hjelpe til
der han ser folk trenge hjelp. Og det ser jeg
overalt. Jeg merker stressnivået er maksimalt
av hva jeg klarer å beherske. ”Lars… hvor er
Lars?” Jeg ser meg rundt og der står han. En
kort løpetur og jeg melder meg til innsats.
Lars ber Gorm og meg om å prøve å gå inn
i gården fra gateplanet. ”Gutter, ikke ta noe
sjanser… jeg vil ha dere ut igjen.” Lars ser
på oss og jeg nikker. Et raskt blikk på Gorm
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forteller meg at han allerede er i gang med å
ta på seg røykdykkermaska.
Det er for varmt
Jeg tar godt tak i brannslangen og går inn
en dør som fører inn til et stort rom. Gorm
står rett bak meg. I det jeg går inn kjenner
jeg en intens hete… det gjør vondt. ”Faen…
det må da kunne gå an å få gjort noe”. Jeg
går sakte innover, mens jeg spruter vann på
flammene. Det er så varmt at jeg begynner å
skrike litt i maska. Hver gang jeg beveger meg
kjenner jeg en sviende smerte mot huden. Med
ett skimter jeg noe lysende i rommet. Sakte
beveger jeg meg mot det lysende objektet, og
kan etter hvert se hva det er. En frittstående
radiator som er helt rødglødende. Jeg sender
en vannstråle på den. Fargen forandrer seg
noen sekunder før den igjen vender tilbake til
den pene rød/rosa fargen den hadde før vannstrålen traff. ”Nei, dette er ikke lurt”, tanken
dukket fort opp fordi jeg vet at det brenner i
alle fall fem etasjer over meg. Nytteløst!
Jeg returnerer til Gorm og han vil gjerne
prøve. Gorm er en mann som står for en
støyt, og det kan hende han har mer å bidra
med i denne situasjonen. ”Vær forsiktig”, er
det siste jeg sier til ham før han forsvinner
inn i et rom med en temperatur svært nær
den vi sannsynligvis finner i helvete. Jeg blir
stående igjen på utsiden, men selv her merker
jeg temperaturen fra rommet.
Gorm kommer ut og slår fast det samme
som meg. Dette er ikke lurt! Vi finner Lars
og informerer ham om vår beslutning. Lars
er enig og forklarer at vi skal dekke denne
fasaden og prøve å forhindre brannen i å spre
seg videre. Samtidig sier han at vi i utgangspunktet skal drive utvendig slokking. Nå
brenner så og si hele gården, og det er ingen
gode grunner til å utsette seg for unødvendig
risiko. Fra å kjenne smerte i kroppen på grunn
av sterk varme, går nå den fysiske lidelsen over
til frysing. Vi blir hele tiden dusjet av snorkelbilen, og er gjennomvåte til skinnet. At det

er ti minusgrader ute, gjør ikke opplevelsen
bedre. Den utvendige slokkingen som varer
i flere timer føles lang som ett eller kanskje
to vonde år, før vi endelig kan dra tilbake til
stasjonen og skifte tøy. Fullstendig nediset og
gjennomkald går jeg tilbake til dykkerbilen.
Jeg prøver etter beste evne å tenke positivt,
men må bare slå fast: ”Dette er jævlig”. Jeg
føler jeg har fått juling.
Etter en rask varm dusj er det på med tørt
tøy og ned på skadestedet igjen. Andre slitne
brannfolk skal hvile og flere timer med arbeid
venter på oss.
10.10.6 mer om stressreaksjoner

At sterke reaksjoner forekommer etter
redningsarbeid betyr ikke at alle reagerer
sterkt. Noen reagerer lite, ja til og med ingen
reaksjon kan forekomme. Det kan bety at noe
er galt, men ikke nødvendigvis. Det kan også
være at vedkommende redningsmann er svært
godt trent.
La oss se et eksempel på en reaksjon som kom
fra en brannmann:
”Jeg kjente spenningen i kroppen da jeg så
bilene som hadde kollidert. Lensmannen ba
meg sette fra meg klippeutstyret da det ikke
var nødvendig å klippe i vrakene for å få løs
skadede. Med ett hadde jeg plutselig ikke noe
å gjøre, og følte at det var en nesten umulig
situasjon. Jeg ble bedt om å passe på trafikken,
noe jeg ikke likte. Det viste seg å være umulig
å få til noen omkjøring. Det skrek i bremser
rett som det var. Til slutt fikk jeg beskjed om
å klippe ut den døde. Jeg prøvde å ikke se på
den døde… En sa til meg at jeg måtte passe
meg for benrester. Det var sikkert ment som
humor, men det satte seg fast hos meg. Tanken
var ille”.
Her kom det godt frem hvor forskjellig den
personen som ba brannmannen passe seg
for benrester, og brannmannen opplevde
situasjonen. Vi ser hva passivitet gjør og

Dette er en situasjon som fort kan føre
til stress og panikk dersom ikke dykkeren
og resten av laget er bra trent.
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hvordan brannmannen reagerte da han måtte
ta seg av trafikken. Han fikk mye å vurdere,
og konsekvensene kunne ha blitt store dersom
en ny kollisjon hadde skjedd. Han følte at han
ikke mestret situasjonen og var allerede på
”defensiven” da han skulle gjøre sitt egentlige
arbeid, nemlig å klippe ut den døde. Her var
han heller ikke på høyde med situasjonen. Han
ble ekstra sårbar og taklet ikke kommentaren
han fikk under klippearbeidet.
Angst
Hvordan reagerer vi etter hvert som tiden
går? En vanlig reaksjon er angst. Angsten kan
knyttes til alt som minner om hendelsen man
har vært oppe i. Man kan også utvikle redsel
for at lignende tragedier kan ramme ens egen
familie. Angsten kan gi fysiske utslag i form
av skjelvinger, svetting, hodepine, hjerteklapp,
kvalme eller spenninger i kroppen. Mange blir
skvetne og reagerer sterkt på plutselige lyder,
lys eller bevegelse.

Ved undersøkelsen etter brannen i hotell
Caledonien (1986) opplyste 47% at redningsarbeidet var den verste psykiske påkjenning
de noen gang hadde vært utsatt for, altså en
stor stresspåkjenning. For 55 % representerte
innsatsen en stor fysisk påkjenning. Det
kom frem reaksjoner som angst, rastløshet,
irritabilitet, oppstemthet, overaktivitet og motløshet. Konklusjonen er at svært mange må
være forberedt på å få negative følelsesmessige
reaksjoner etter innsatsarbeid. Undersøkelsen
viser også at følgende faktorer er viktige i forbindelse med mestring av ekstremt stress:

Gjenopplevelse
Den vanligste reaksjonen en sannsynligvis
”gjenopplevelser” av de hendelsene man har
vært igjennom. Det kan være at man ser hele
eller deler av situasjonen i tankene. Ofte
kommer disse ”synene” når man forsøker
å slappe av, eller etter at man har lagt seg.
Mørket kan oppleves som farlig. Derfor kan
det være lurt å sovne med litt lys på.

Kompetanse
< Mulighet for debriefing
< Informasjon om følelsesmessige reaksjoner

Andre reaksjoner
Andre vanlige og normale reaksjoner er økt
irritabilitet og utålmodighet, lett depresjon,
tilbaketrekning, selvbebreidelse og skyldfølelse. Graden av dette påvirkes i stor grad
av ens personlighet og den livssituasjon man er
i. Med livssituasjon menes vennekrets, familie
og økonomisk ståsted. Støtten man får fra egen
familie er viktig i bearbeidelsen.

Stress kan føre til overaktivisering, som igjen
påvirker evnen til å sanse (oppfatte), å tenke
(vurdere), å beslutte og å handle. Før man
kan ta en avgjørelse foregår det vanligvis en
prosess som fører til en beslutning.

I en katastrofesituasjon må mange arbeide
under sterkt tidspress og samtidig ta vanskelige avgjørelser. Senere kan disse avgjørelsene
danne grunnlag for tvil, angst og selv-
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bebreidelse. Erfaringsmessig er det ofte en
lettelse å kunne snakke med andre om disse
problemene. Det er viktig at man etter innsatsen tar vare på hverandre og gir støtte og
forståelse. En del innsatspersonell vil også
oppleve at de kommer i et mer anspent forhold til sin nærmeste familie, ofte på grunn av
mangel på mulighet for kommunikasjon om
de opplevelser man har hatt under arbeidet.
Samtale i fred og ro er derfor viktig i denne
fasen.

Dykking under spesielle forhold

For en redningsdykker betyr dette:
< Realistiske øvelser og kunnskap om
normale stressreaksjoner er to faktorer som
er viktige for å øke evnen til å tåle stress

Følgende trinn er det viktig å systematisk
arbeide seg gjennom:
Erkjenne problemet
< Samle relevant informasjon

< Analysere ulike løsninger. Man må være
konsekvensorientert
< Velg løsning
< Iverksette løsning
10.10.7 Bearbeidende aktivitet

I grove trekk har vi tre punkter i bearbeidingsfasen:
< Emosjonell førstehjelp
< Defusing
< Debriefing
Emosjonell førstehjelp
Uformelle samtaler med den du har tilgjengelig. Det kan være de andre kollegaene som
var med på samme innsats. I bilen på veien
til stasjonen foretas ofte en mer eller mindre
bevisst emosjonell førstehjelp. På stasjonen
rett etter hjemkomst ”går praten” og man setter
ord på hva man opplevde, følte og syntes om
opplevelsen. Ofte slår man av noen ord med
kolleger som ikke var med på innsatsen, men
som har bakgrunn til å forstå.
En annen gruppe som kan bli involvert i
redningsmannskapers opplevelser er familie.
Dette bør vi som redningsmannskaper ha et
bevisst forhold til og selv skjønne at det kan
være begrenset hva familiemedlemmer kan
forstå ut fra sitt ståsted.
Defusing
En uformell samtale på lik linje med det som
er beskrevet tidligere, men defusing kan
gjennomføres i gruppe. Gruppen skal ikke
være større enn 30 personer og varigheten
av møtet ikke lenger enn i 20–30 minutter.
Defusing bør gjennomføres umiddelbart etter
innsatsen.
Debriefing
Formelt gjennomført samtale i gruppe på
maksimum 15, ideelt sett fem–åtte personer.
Samtalene bør ledes av kvalifisert personell
og gjennomføres ca.72 timer etter innsatsen.
Samtalene skal ikke vare lenger enn to–tre
timer. Formålet er å forhindre kronisk sykdom

og avdekke behov for spesialist - og/eller legehjelp.
Erfaringer
Erfaringsmessig betyr emosjonell førstehjelp
og defusing veldig mye rent forebyggende.
Det viser seg at disse samtalene ”rydder opp”
mye av det man før trodde var en jobb for
psykologer. Ved å skape et miljø der mannskapene føler trygghet og aksept for å fortelle
om sine opplevelser og følelser, vil man i stor
grad kunne forebygge kronisk sykdom og
lange sykemeldinger.
10.10.8 egne erfaringer

Gjennom 16 års tjeneste som redningsdykker
og røykdykker har jeg gjort meg noen
erfaringer og tanker rundt temaet mentale
påkjenninger. Jeg har også i forbindelse med
hobbyen min, som er dykking, merket mye
av de samme reaksjonene som dr. Anders
Trovik Hasle beskriver i sin bok. Erfaringen
fra hobby og arbeid har klare fellesnevnere, og
det er ingen tvil om at jeg har høstet erfaringer
på det mentale planet. Jeg har lyst til å vise
hvordan noe av det som er beskrevet tidligere
i avsnittet har påvirket meg i min hverdag som
brannmann og redningsdykker.

Hvordan forbereder jeg meg før innsats?
< Fysisk trening
< Kunnskap
< Gjennomtenking av situasjoner
< Vaner som fanger opp ”sårbare” situasjoner
<”Den gode følelsen”
Som et grunnleggende moment ligger regelmessig fysisk trening. Det er hevet over enhver
tvil at god fysisk form øker den mentale
kapasiteten, og dermed evnen til å tåle mentale
påkjenninger.
Videre kjenner jeg tydelig hvor viktig det er å
ha kunnskap, nok kunnskap til å få gjort en
god jobb. Følelsen av mangelfull kunnskap
gjør meg usikker og en ”klump i magen”
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dukker fort opp. For mange ”klumper” gjør
at jeg ikke trives i mitt arbeid. Jeg kan sitere
min tidligere brannmester Dag Myhr: ”Kan
du ikke radioprosedyrer når det brenner, er
det for sent med radiokurs ”.
Det å tenke igjennom forskjellige situasjoner
jeg kan komme ut for, føles beroligende. Jeg
kan i ro og fred gjennomgå situasjoner som
er stressende og krevende, slik at jeg har en
plan for hva jeg vil gjøre. Det sier seg selv
at det ikke er mulig å tenke igjennom alle
mulige situasjoner, men slik jeg opplever det
har mange situasjoner fellesnevnere som gjør
at jeg kan ”henge” dem på en allerede ferdig
tenkt plan. Situasjoner som:
< Måtte forlate kollega som sitter fast i bilvrak
på bunnen fordi jeg er i ferd med å gå tom
for luft
< Hente forulykket kollega opp av vannet
< Bil i vannet med familie om bord
< Minibuss i vannet med barn
Det føles lettere å komme inn i en ”riktig”
tankebane ved å ha noen ”planer” på plass.
Hver eneste gang jeg har lagt utstyret klar
til bruk i dykkerbilen, gjennomgår jeg påkledningsprosedyren ved drukningsulykker
og branner i hodet, mens jeg står ved bilen.
Ved en slik gjennomgang er alle detaljer med,
alle spenner festes, alle reimer strammes,
draktslangen blir satt på, lykta blir sjekket, osv.
Det har hendt at jeg har oppdaget at svømmeføttene mangler, eller det mangler en hanske,
osv. Andre former for ”gode vaner” jeg har
lagt meg til er for eksempel:
< Ikke stå lenge i dusjen
< Legge ferdig tre tørk når jeg sitter på wc
< Aldri badstue
< Alltid klærne eller dykkerundertøyet
liggende i samme rekkefølge ved siden av
senga
Alltid
skoene så løst på beina at jeg fort kan
<
sparke de av meg
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Ved å følge disse punktene kjenner jeg at jeg
får ”den gode følelsen”. Et eksempel er wcvanen min. Etter åtte år med tre tørk liggende
klar, kom drukningsalarmen og jeg var like
raskt i gang med påkledningen som de andre.
Dette kun på grunn av en ”god vane”. Jeg
var forberedt og klar til innsats. Der er en
grunnleggende følelse, skal man klare å være
i en slik tjeneste år etter år og opprettholde
det faglige nivået.
På vei til skadestedet
< Informasjon
< Tenke igjennom hva som kan møte meg
basert på informasjonen
< Dobbeltsjekke det jeg føler jeg har lyst til
å sjekke
< Puste dype, rolige drag
< Stresse ned
Generell informasjon opplever jeg som svært
beroligende. Jeg sorterer selv ut hva jeg mener
er viktig, men alt som gjør at jeg kan begynne
å danne meg et bilde av skadestedet før jeg
ankommer, virker positivt på meg. Er det
et barn? Ingen tvil om at jeg reagerer helt
forskjellig på en syvåring kontra en 70 åring.
”Sjokket” over å finne ut at det er en syvåring
mens jeg er under vann, vil jeg gjerne unngå.
Altså er informasjon svært viktig i forhold til
hvordan jeg vil påvirkes av funnet. En annen
ting jeg har merket, er hvor stor betydning
dagsformen har. Ved flere anledninger har jeg
kjent at dagsformen har vært dårlig. Det er
mulig jeg har brygget på en kraftig forkjølelse,
og det har slått ut på en slik måte at jeg har følt
ubehag mot å se eller ta på den forulykkede.
Andre ganger har jeg kastet et blikk på hvordan
krabbene spiser av øynene til den omkomne,
før jeg har tatt med kroppen opp. Det er ingen
tvil om at viktigheten av å kjenne seg selv,
sin kropp og hvordan den reagerer under
forskjellige dagsformer og situasjoner, er en
stor fordel som redningsdykker.

Et menneske har druknet og redningsdykkere er på vei.

Hvis det er tid til det, sjekker jeg utstyret på
nytt på vei mot skadestedet. Ikke fordi jeg
tviler på om det er i orden, men det gir meg en
følelse av å være forberedt. Jeg sitter ikke passiv.
En annen ting jeg har god erfaring med er
dype, rolige åndedrag. Det gjør kroppen rolig
og harmonisk. Jeg merker jeg stresser ned,
vel og merke hvis de foregående brikkene er
tilnærmet på plass.
Under innsats:
< Fokus på arbeidsoppgaven
< Fortløpende vurdering av egen og lagets
sikkerhet
Full fokus på arbeidsoppgaven gjør at jeg
ikke er så mottagelig for andre inntrykk. Jeg
har opplevd, akkurat som dr. Anders Trovik
Hasle beskriver, den vonde følelsen passivitet
gir. Det var først da jeg begynte å jobbe, at
jeg fungerte igjen. Til tross for at jeg alltid

prøver å forberede meg godt, har jeg hatt
innsatser som har båret sterkt preg av at jeg
ikke har behersket stressnivået innsatsen gav.
Det har resultert i farlige situasjoner, først og
fremst for meg selv. Omgivelsene har vært så
krevende at jeg ikke har hatt overskudd til
sikkerhetsvurdering. Dette er et klart tegn
på dårlig vurdering av egen kapasitet og hvor
krevende situasjonen egentlig var. Jeg skulle
ha stoppet før situasjonen ble så krevende.
Etter innsats:
< La meg selv få reagere
< Avspenning gjennom musikk
< Gjennomtenking av min og lagets innsats
< Kunne jeg ha gjort noe annerledes?
Som dr. Anders Trovik Hasle anbefaler har jeg
alltid latt meg selv få lov til å reagere. Jeg skal
ikke hevde at jeg har skjønt hva som skjer med
meg selv til enhver tid, men jeg har hatt såpass
stor selvtillit (personligheten) at jeg aldri

Håndbok for Dykking – SUP13(B) 349

har tvilt på at jeg reagerer normalt. Jeg har
tenkt at jeg er et vanlig menneske, som sannsynligvis reagerer normalt. Ut fra den enkle
forklaringen har jeg godtatt mine reaksjoner.
Musikk har alltid vært en måte å bearbeide
inntrykk på for meg, positive som negative.
Jeg har også brukt musikk til å forberede
meg til spesielle oppgaver. Det er stort sett
i forbindelse med hobbyen min, eller andre
oppgaver som eksamener, kjøreprøve, viktige
møter, osv. Ved å høre på musikk får jeg
assosiasjoner til andre hendelser som gjør
at jeg føler en trygghet ovenfor de følelsene
akkurat den situasjonen gir.
Under gjennomtenking vedrørende egen og
lagets innsats, vil alltid spørsmålet om jeg
eller vi kunne gjort noe annerledes dukke opp.
Fordi jeg har prioritert å forberede meg bra,
og har innsett at jeg bare er et menneske som
har de menneskelige trekkene å gjøre feil innimellom, har det ikke vært noe stort problem
for meg å godta resultatet av innsatsene så
langt. I en jobb med så mange ukjente faktorer
og til tider stor risiko, vil alltid sannsynligheten for å gjøre feil være til stede. Det er ikke
sikkert valget som blir gjort er feil, det kan
bare være mindre optimalt. Det er svært viktig
å erkjenne akkurat det faktum. Så lenge jeg har
forberedt meg bra, gjort så godt jeg kan ut fra
mitt og lagets ståsted, er det ingen grunn til
å kjenne negative følelser til sin egen innsats.
Jeg er tross alt funnet skikket til denne jobben
av arbeidsgiver. Så lenge jeg kan lene meg på
en god følelse vedrørende forberedelser og
teknisk gjennomføring, vil det være urimelig
å ”straffe” seg selv. Avslutningsvis vil jeg si
at det er kun en stor feil som kan føre til
”egenstraff ”, og det er å ikke gjøre noe, altså
handlingsvegring. Men selv det bør en ha
plass til som en ”negativ” del av det å være et
menneske. Er situasjonen krevende nok, og
du har en dårlig dag, kan nettopp handlingsvegring bli et resultat du må forholde deg til
resten av livet. Du må belage deg på at du
gjennom en redningsdykkerkarriere vil opp-
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leve å mislykkes. Det er svært viktig at du vet
at handlingslammelse/apati er en normal akutt
stressreaksjon.
Hvordan reagerer jeg på ”stygge” opplevelser,
og hva er stygge opplevelser?
Personlig opplever jeg begrepet ”stygge” opplevelser som svært variabelt. Det som i går
var en helt grei opplevelse, kan bli en ”stygg”
opplevelse i dag. For mitt vedkommende er
det hele avhengig av flere momenter som:
< Mitt stressnivå
< Hvor fysisk utmattet jeg er
< Opplevelse av risiko
< Alder på den omkomne eller skadede
< Om det er selvmord
< Dagsform
<”Rammen” rundt opplevelsen. Opplevde jeg
dette alene, eller var flere delaktig
Mulige
assosiasjoner, til for eksempel egne
<
barn
< Være en del av et fagmiljø
Det å være bevisst disse punktene, er for meg
viktig i arbeidet med å leve videre uten å få
psykiske skader.
”Vi løper til der alle andre løper fra”. Setningen
brukes ofte når vi skal fortelle folk utenfor
miljøet om vår arbeidssituasjon. Stopper vi
opp litt og tenker på hva det egentlig innebærer å løpe til når alle andre løper fra,
begynner vi å skjønne hvorfor vi reagerer på
det vi opplever. Vi skal inn i omgivelser som
har skadet eller tatt livet av folk. Under sterkt
tidspress, med mange ukjente faktorer er det
ikke rart at vi til tider opplever sterke følelsesmessige reaksjoner. Om vi ikke har mange
opplevelser i løpet av karrieren, sett i forhold
til ambulansemannskap, tror jeg vår arbeidssituasjon kan gjøre oss mer sårbare enn det
vi tror. Grunnen er kombinasjonen av det vi
opplever og fysiske harde påkjenninger.

Når det gjelder senreaksjoner flere måneder
eller år etter hendelsen, har jeg kun opplevd
én drøm jeg vil si føltes negativ, som en belastning. Her følger to eksempler på drømmer.

De få gangene jeg har drømt jobbrelaterte
drømmer, har de vært knyttet til opplevelsen
av å ha sviktet i grunnleggende ting. Her er et
eksempel som går på forberedelser:
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Det er natt. Jeg ligger på soverommet og med
ett er jeg helt våken. Pulsen går og jeg snur
meg over på siden mens jeg prøver å huske
hva jeg har drømt. Sakte dukker ”bildene” opp.
Jeg drømte at jeg lå på sofaen i stua og tok
meg en liten lur. Hele huset var tomt og alt
lys var av. Den eneste lyden var sprakingen
fra peisen. Med ett våknet jeg av at det brant
merkelig mye i peisen. Fra sofaen var det ikke
mulig å se rett bort på peisen, slik at man var
nødt til å reise seg for å se. Det hender jo at
veden brenner ekstra hissig, avhengig av hva
kubben inneholder av blant annet kvae.
Jeg var trøtt og lot den hissige sprakingen fra
peisen holde på. ”Det gir seg sikkert snart”,
tenkte jeg søvndyssende. Istedenfor å svekkes
økte lyden og nå var det ingen tvil om at det
skjedde noe unormalt inne i peisen. Lyset fra
flammene lyste opp store deler av stua og jeg
reiste meg for å sjekke hva dette var. Inne i
peisen lå det et barn… det må ha vært ca ett
år. Barnet var stort av størrelse… det fylte
nesten hele peisinnsatsen. Jeg så på barnet og
oppdaget at det så på meg… mens flammene
”slikket” seg rundt og delvis inni det lille
ansiktet. Jeg hørte barnegråt… tårene trillet
på den lille, hele tiden mens ungen så på meg.
Alt dette skjedde relativt fort… jeg kastet meg
på peisdøra for å få ungen ut, men døra var
ikke til å rikke, dessuten var den svært varm.
Barnet gråt og øynene som så på meg var så
triste… Peisdøra måtte opp…, jeg prøvde å
åpne igjen, men mislyktes.
Plutselig merket jeg at jeg våknet. Jeg lå i senga
mi og hadde høy puls. Det tok litt tid før jeg
sovnet igjen.

Det brenner… jeg er på full fart opp trappene
til tredje etasje! Vi har fått beskjed om at det
er folk inne, så nå gjelder det å handle fort.
Oppe på trappeavsatsen har gutta allerede slått
opp døra og de venter bare på meg. Alt er klart,
slangen er vannfylt, døra kan lett åpnes og jeg
ser de alvorlige ansiktsuttrykkene på mannskapene. ”Fort deg Ronny, det er folk inne”. Jeg
jobber febrilsk med å få på meg røykdykkermaska, røykdykkerhetta og deretter hjelmen.
Litt ”kloring” blir det, det er alltid noen reimer
som ikke ligger der de skal. Nå kjenner jeg
stressnivået øker… på med hanskene nå så er
det bare å trå til. Hanskene… faen det er to
høyrehansker… det er nesten umulig å jobbe
med. I den mørke oppgangen er det ingen
som observerer at jeg har to høyrehansker,
og derfor åpnes døra helt. Røyken velter ut
og varmen slår mot meg mens jeg jobber som
en gal for å få på meg den tykke, ”gale” røykdykkerhansken.
Jeg slår øynene opp. Hjertet slår og jeg er andpusten. Rundt meg er det mørkt, rolig og fredfylt. Jeg har akkurat våknet fra en drøm…
Slike drømmer mener jeg tyder på en
normal måte å reagere på. Det er klart jeg
er fokusert på slike og liknende situasjoner.
Det skulle bare mangle! Forberedelsene er
mitt ansvar, og står jeg uten svømmeføtter i
en redningsdykkerinnsats er det stor sannsynlighet for at jeg hadde tatt det tungt. Det
er ikke avgjørende om utfallet av ulykken er
positiv eller negativ. Så lenge jeg ikke har et
godt svar på hvorfor svømmeføttene mangler,
vil det plage meg.
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Skal jeg se eller ikke?
Som redningsdykker vil du oppleve innsatser
som kan gi sterke reaksjoner. Dette er et
faktum du må ta stilling til, skal du klare å ha
en slik jobb. Her er et eksempel fra en sokning.
Du er kanskje i en gruppe som søker langs
land mens funnet blir gjort av dykkerne et lite
stykke fra land. Den omkomne blir fraktet inn
til land og et ullteppe blir lagt over. Resten av
mannskapene får beskjed om at funn er gjort.
Tidligere enn de andre ankommer du stedet
den omkomne ligger og dykkeleder spør om
du ønsker å se vedkommende. Gjør du det?

Hva gjør jeg når jeg har en ”dårlig dag”
I vår arbeidssituasjon vil begrepet ”dårlig dag”
ha en annen betydning enn om vi for eksempel
jobbet på et kontor. Vi har flere momenter
vi må ta hensyn til. Ved for eksempel sterk
forkjølelse er det ingen tvil om at dagsformen
kan bli dårlig. En ting er den fysiske delen.
Kan jeg dykke i dag? Klart jeg kan dykke så
sant jeg får trykkutliknet, men bør jeg dykke?
Sannsynligvis er i tillegg min mentale evne
til å tåle påkjenninger svekket. Nå skal man
ikke trekke dette for langt, men vær bevisst
poenget mitt.

Jeg har spurt mange brannfolk om de oppsøker
situasjoner der de kan se den eller de døde
etter en brann. Det hender ofte at folk som
blir funnet under røykdykkerinnsats, blir
båret ut i røykfritt område. Der ligger de inntil
politiet er ferdig og helsepersonell har fjernet
dem. Svarene jeg får av brannfolkene er veldig
forskjellige. Noen unngår alle ”unødvendige”
syn, mens andre prøver å se der det er mulig.
Selv tilhører jeg den siste gruppen. Grunnen
er at jeg føler det er med på å lære meg selv
å kjenne i forhold til slike opplevelser. Ved
gradvis å ”kjenne på mine grenser”, utvikler
jeg en større kunnskap om mine reaksjoner og
dermed blir bedre i stand til å takle situasjoner
under stress og harde fysiske påkjenninger.
Som en grunnmur ligger respekt for den døde
og et ønske om å kunne gjøre en god jobb.
Det har også hendt at jeg ikke har ønsket å se
fordi jeg på det tidspunktet ikke har følt for
det. Vi skal være klar over at ”dråpen” som
får ”begeret til å renne over” er et resultat av
for mange inntrykk. Selv om jeg i dag ikke
opplever problemer i forbindelse med disse
situasjonene som er nevnt ovenfor, kan dette
slå ut på et senere tidspunkt. Jeg har aldri
sett noe jeg angrer på i ettertid, og sitter kun
igjen med positive følelser i den forbindelse.
Uansett, vi mennesker er forskjellige og det
er viktig at vi innser det og får fram det beste
i oss i hver enkelt situasjon. Du, og bare du
kjenner deg selv…

Retten til å si nei
Før eller siden må du regne med å komme i en
innsats der du må avgjøre om det er forsvarlig
å dykke. Tenk deg situasjonen der en syvåring har falt ut i en elv og pårørende står på
skadestedet. Strømmen er stri og rett nedenfor
forsvinner elva i en foss. Du får beskjed om
å dykke av dykkeleder, til tross for at du selv
mener det ikke er forsvarlig. De pårørende
bønnfaller deg om å finne det kjæreste de har.
Hva skal du gjøre?
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Først av alt: Du er pålagt av gjeldende
sikkerhetsreglement å avstå fra å dykke dersom
du mener det ikke er forsvarlig. Du er også
beskyttet av gjeldende sikkerhetsreglement
i forbindelse med slike avgjørelser, slik at de
ikke kan brukes mot deg i ettertid. Fortsatt
er det en meget vanskelig situasjon du er i,
som krever:
< Gode forberedelser
< Kunnskap
Har du tenkt gjennom en del situasjoner på
forhånd, bør dette være en av dem. Situasjonen
er krevende. Derfor er det svært viktig at du
har kunnskap om problemet du står ovenfor.
Det at du som dykker oppfatter situasjonen
annerledes enn dykkelederen ikke behøver
bety at dykkelederen gjør en dårlig jobb. Han
/hun har kanskje en dårlig dag eller oppfatter
situasjonen på en annen måte, basert på annen

informasjon enn deg. Det du vektlegger, basert
på din kunnskap og oppfatning, er ditt ståsted
for avgjørelsen du tar.
Situasjonen vil alltid være vanskelig, men
forbered deg på at den vil komme. Personlig
har jeg lagt vekt på de momentene som er
nevnt tidligere.
Når barn er innblandet i ulykker
Før jeg fikk barn var jeg nysgjerrig på hvordan
jeg ville reagere følelsesmessig på slike ulykker.
Etter at jeg fikk barn har jeg opplevd flere
slike situasjoner. For meg er dette en av de
mest krevende situasjoner jeg kan komme i,
rent følelsesmessig. Igjen har jeg god erfaring
med at mentale forberedelser gir faglig positivt
utslag på innsatsen. Dramatiske og tragiske
situasjoner blir lettere å takle når innsatsen
har ”gått på skinner”.
Andre viktige punkter er debriefing, fagmiljøet
og dagsform. Skulle jeg komme i en innsats
hvor barn er involvert, føler jeg meg sikker
på at jeg vil klare å takle den følelsesmessige
delen av innsatsen. Her kommer et eksempel
på opplevelser og reaksjoner i forbindelse med
at et barn dør i en brann der jeg var en av flere
røykdykkere.

FRA VIRKELIGHETEN 6:
Skrevet av Ronny Arnesen, Oslo
Brann- og redningsetat

Det er tett oppunder jul. Gatene er hvite
og fortauene glatte. I vinduene lyser julebelysningene fredfylt ut mot gaten og i alle
butikkvinduene smiler det nisser i alle slags
utgaver. Julestemningen er god og jeg ser
frem til langfri, fem døgn sammenhengende
fri. Siste vakt før langfri er alltid litt spesiell.
Nattevakt pirrer litt ekstra…, man vet aldri…
Brenner det om natten er sannsynligheten
for at det befinner seg mennesker inne langt
større enn på dagtid.

Mistenkelig røyk fra andre etasje
Alarmlyset bryter nattesøvnen og utover
stasjonen høres stemmen fra 110 sentralen,
”Det er bil 11, 12 og 13 som skal ut. Mistenkelig
røyk fra andre etasje”. Deretter følger adressen
og selve alarmen. Øyeblikkelig begynner vi å
løpe mot bilene.
I bilen får vi beskjed om at en drosjesjåfør har
luktet røyk fra gata, men han så ingenting
i vinternatten. Det er mørkt der gatelysene
ikke lyser opp og røyklukt er ikke uvanlig i
gatene om vinteren. Det er kaldt ute, ca 15
minusgrader.
Vel fremme hopper jeg ut av bilen og småløper etter Magne Overrein, som er dykkeleder denne vakta. Min parkamerat, Pål
Kolbenstvedt, følger like bak. Vi kommer raskt
bort til oppgitt oppgang og speider oppover
fasaden mens vi kjenner etter om vi kan lukte
noe. Nei, jeg merker ikke annen lukt enn den
som allerede sitter i klærne.
”Det ligger noen her”
Med ett roper Magne, og jeg lyser opp i andre
etasje. ”Den ruta der er sotet fra innsiden.”
Pål og jeg løper bort til døra som fører inn
til oppgangen. Den er åpen og vi løper fort
opp trappene til den aktuelle leiligheten. Pål
starter umiddelbart å slå opp døra med kulespettet, mens jeg tar på meg røykdykkermaska.
Døra er ny og derfor vanskelig å få opp. Pål
får hjelp av Kåre Dahl idet brannslangen blir
kastet foran beina mine. Vannet blir satt på.
Jeg hører det freser i slangen mens vannet
sprenger seg vei mot strålerøret. Strålerøret…?
Hvor i helvete er strålerøret? Jeg skriker ut av
maska og Magne skjønner det er noe galt. Han
ser jeg kaster meg over slangen og brekker
den, akkurat tidsnok til å stoppe vannet fra
å lage ”laksetrapp” i trappeoppgangen. Som
vanlig gliser Magne og kommer styrtende til
med strålerøret. Så langt er situasjonen under
kontroll.
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I samme øyeblikk klarer Kåre og Pål å få opp
døra, men den stopper etter å ha laget en smal
sprekk i døråpningen på 10 cm. Døra går ikke
opp! Jeg slipper slangen og dytter på døra. Den
vil ikke opp. Pål legger seg på alle fire og stikker
armen inn. ”Det ligger noen her”. Pulsen øker
umiddelbart, og både Pål og jeg jobber besatt
for å komme inn. Tilslutt begynner vi å knuse
selve døra. Det er tråglassvinduer i øvre del,
og de knuses fort. Jeg kjenner hvordan stresset
siger inn over meg. Tiden går… sekundene
tikker… døra krever sitt. Pål har overtatt kulespettet og jeg begynner i fortvilelse å slå på
døra med bare nevene. Vi må inn… fort!!
Høyt stressnivå
Pål stuper inn gjennom hullet i døra med overkroppen først. Jeg lener meg inn åpningen og
slår på lykta. Pål trenger sikkert lys… Lysstrålen treffer en liten kropp… huden på
leggene til barnet er delvis borte… den røde
kjøttfargen forteller meg at kroppen har blitt
utsatt for sterk varme. Lysstrålen søker oppover og jeg ser et lite barnehode med krøllete
hår… Under barnet ligger det en person til…
Pål handler raskt og effektivt. Det lille barnet,
som jeg anslår til å være rundt fem år, blir løftet
opp og tas ut av hullet i døra. Jeg mottar den
lille kroppen og legger den over høyre skulder.
Deretter snur jeg meg rundt og begynner løpeturen mot ambulansen. På forhånd har jeg
tenkt gjennom liknende situasjoner, slik at
min handling er forutbestemt. Det jeg husker
fra løpeturen ned fra andre etasje ut på gata
og bort til ambulansen, er at trappeoppgangen
var tom for mennesker. Kun brannmesteren
min, Arthur Larsen registrerte jeg. Min tanke
var å få barnet så fort som overhodet mulig
til medisinsk kyndig personell. Tikk, takk,
tikk, takk… sekundene går. Jeg kommer ut
nederst i oppgangen og løper ut på trappa. Der
er det en liten lekkasje i brannslangen, slik at
steintrappa er speilglatt. Jeg sklir, er på vei til å
falle, men klarer å vri meg rundt og lander på
beina, fortsatt med barnet over skulderen. Jeg
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titter febrilsk etter ambulansen… der… Det
er 30–40 meter bort og jeg beinflyr av gårde.
Framme ved ambulansen vipper jeg barnet
ned fra skulderen og stopper et lite øyeblikk
for å se på ansiktet. Kanskje hun puster? Et
fredfylt ansikt med litt sot og gjenlukkede
øyne, er det som møter meg. Sekundet etter
overlater jeg barnet til ambulansepersonellet.
Jeg snur meg og går noen få skritt før jeg
plutselig kommer på den andre kroppen.
Gutta trenger sikkert hjelp? Jeg løper alt jeg
kan inn oppgangen og opp trappene. Midt i
trappa blir jeg møtt av flere kolleger med en
voksen person mellom seg. Jeg tar øyeblikkelig
tak i kroppen og er med på å bære personen
til ambulansen. Jeg slipper taket og kaster på
nytt et øye på ansiktet… jeg observerer kun
at det er en kvinne…
Er det flere inne?
Jeg begynner å gå mot oppgangen igjen, men
tenker plutselig på at det kan være flere i leiligheten. Sannsynligvis er dette en mor og et barn.
Er det flere barn? Så fort som mulig kommer
jeg meg opp trappene og inn i leiligheten.
Sikten er fortsatt dårlig, men jeg jobber febrilsk
for å finne soverommet. Er det flere ligger de
sikkert på soverommet… En dør går opp… jeg
snubler inn… nei, feil rom. Ut igjen… hvor er
soverommet? Pål jobber også på høygir… han
har søkt igjennom store deler av leiligheten.
Jeg finner soverommet og leter etter en eller
flere barnesenger. Finner ingen… krabber opp
i den store senga, kanskje det ligger et lite
barn her… under dyna? De tykke røykdykkerhanskene gjør at det ikke er så lett å kjenne
hva det er jeg tar på. Jeg river av meg den
ene hansken… fort søker jeg gjennom dynen,
men finner ingenting… På med hansken, det
gikk fort, deretter under senga… kan det ligge
noen der? Jeg lyser under senga men sikten
er dårlig. Æsj… jeg må under senga… ligger
det noen der skal jeg finne dem… Jeg bruker
mye krefter på å forsikre meg om at det ikke er
noen under senga. Med ett merker jeg at jeg er
sliten… skikkelig sliten. Skapene må sjekkes…

i full fart åpner jeg alle skapdører og lyser inn.
Det er ikke uvanlig at folk gjemmer seg inne
i skap. Ett skap… ingen, neste skap… ingen…
ett skap til… ingen… er det noen tilstøtende
rom her, med unntak av det jeg kom inn fra?
Jeg leter etter flere dører, men finner ingen.
Jeg begynner å få følelsen av at det ikke er
flere inne. Pål har søkt gjennom andre deler
av leiligheten uten funn av mennesker
Fysisk sliten
Plutselig blir det tungt å puste. Jeg må
aktivisere reserven. Deilig luft kommer på
ny ut av ventilen og jeg sier i fra på radioen
at jeg må ut. På veien bort til dykkerbilen går
jeg innom ambulansen og spør om hvordan
det går. ”Den voksne er det ingenting å gjøre
noe med, men barnet har litt hjerterefleks”.
Jeg går rolig mot dykkerbilen og treffer de
andre kollegaene. I det jeg setter meg inn i
bilen kjenner jeg at kroppen har vært med på
hardkjør. Brystet er nesten ømt, som om jeg
har løpt en mil i bra fart. Rent mentalt kjenner
jeg ingenting.
En liten familie
Etter en stund går Magne, Pål og jeg en tur
opp i leiligheten igjen. Det første som møter
meg er synet av en liten barnesko som ligger
på kant litt ut på gulvet. Det gjør inntrykk, jeg
begynner å kjenne det… Videre ser vi bilder
på veggene av en liten god unge som virket så
blid, så sårbar… Jeg lar lysstrålen følge veggen
ned og treffer noen julepresanger. ”Dette er
virkelig jævlig”, tenker jeg idet Magne utbryter:
”Det her er skikkelig tragisk”. Sammen går vi
og lar hodet fylles av inntrykk... inntrykk med
stor kontrast til vår egen opplevelse… Jeg ser
for meg barnet gå og legge seg og si ”Godnatta
mamma… får jeg en kos av deg?” Kosen er
god og kjærlig og barnet sovner inn trygt i
sin egen seng.
Noen timer senere bryter helvete løs for mor
og barn…

Vi får beskjed fra ambulansefolkene at barnet
også døde. En liten familie er borte…
Defusing
Tilbake på stasjonen går praten mens vi ordner
opp i alt utstyret. Når vi igjen er klare for ny
innsats, kaller brannmesteren mannskapene
inn for defusing. En defusing nå føles utrolig
viktig for meg. Jeg hører til min store overraskelse flere momenter jeg selv ikke fikk med
meg under innsatsen. Blant annet forteller
de mannskapene som ikke var røykdykkere
at de ble overrasket over at jeg ikke gav dem
barnet da jeg mottok det fra Pål. ”Jammen…”,
begynner jeg usikkert å forklare meg, ”det var
jo ingen i trappa”? ”Jo da Ronny, så å si alle
var i trappa. Vi var der sammen med både
ambulansefolkene og noen fra politiet”, sier
Terje Hammersborg. ”Ikke prøv deg… jeg så
jo selv at trappa var tom… med unntak av
Arthur”, sier jeg selvsikkert. ”Vet du hva vi
så Ronny?”, sier Terje forsiktig. Han skjønner
at jeg ikke er helt med på hva som blir sagt.
”Du skjønner det… jeg tittet inn i maska di
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da du dro forbi, og der var det et menneske
som kun tenkte på en ting”. Terje har en egen
måte å si ting på. Jeg skjønner at han snakker
sant og prøver å få meg til å forstå at jeg var
meget stresset i den delen av innsatsen. Så
stresset at jeg ikke valgte optimale løsninger,
men fulgte ”opparbeidet” løsning som fritok
meg fra å tenke for mye selv. Situasjonen tok
alt av meg… jeg hadde akkurat nok igjen til
å utføre handlingen.
Ingen tvil om at dette var utrolig interessant
og lærerikt. Etter som evalueringen skred frem
fikk jeg et bra helhetsinntrykk av situasjonen.
Helheten føltes god, jeg følte det også godt å
få ”levert” fra meg min opplevelse til de andre.
I tiden som fulgte hadde jeg ingen negative
følelser for det å røykdykke eller det å få brannalarm. Jeg er fortsatt like sugen på å komme i
innsats, men hendelsen svirret rundt i hodet
mitt. Ikke nødvendigvis som noe negativt,
men som en sterk opplevelse. Jeg tok blant
annet ut dødsannonsen fra avisen… I dag,
mange år senere har jeg den fortsatt…
Når media blir din fiende
De senere års økte oppmerksomhet på
redningsinnsatser fra medias side, har ført
med seg både positive og negative sider. De
positive er uten tvil at man som redningsmannskap har følt at man blir holdt øye med
og derfor skjerper seg. Dessuten gir det en
god følelse når omtalen er positiv. De negative
sidene oppleves som større press, usikkerhet
og i enkelte situasjoner feil fokus. Man kan
bli usikker fordi man vet at man er under
observasjon hele tiden, i hektiske situasjoner.
Større press fordi man vet at alle avgjørelser
som ikke er optimale fort kan bli grobunn for
spørsmål. Det å oppleve egen og kollegers innsats negativt vinklet på førstesiden med fete
skrifttyper, får stor betydning for din mentale
situasjon. I tillegg følger alle spørsmålene fra
venner og kjente. Er kritikken berettiget? Hvis
den er det, kan oppmerksomheten saken får
være svært belastende for deg. Både aviser og
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TV vil ”pirke” i ”sårene” dine og gjøre vondt
verre. Hvis kritikken ikke er berettiget vil den
kunne gi deg følelse av at du og dine kolleger
blir urettferdig omtalt og falle i et ”dårlig lys”
i forhold til publikum. Begge disse variantene
kan oppleves som belastende og være med på
å få ”begeret til å flyte over”. Igjen er det god
selvtillitt basert på blant annet en god faglig
grunnmur og ellers gode forberedelser som
er ditt viktigste ”våpen”. Sammen med et godt
arbeidsmiljø vil det være en god mulighet til
å komme seg gjennom slike opplevelser som
kan gå over lange perioder uten å ta skade.

kapittel 11

Førstehjelp og
behandling av
dykkeskader
11.1 innledning
Førstehjelp defineres som øyeblikkelig assistanse for å begrense skader eller redde liv,
før profesjonelt hjelpemannskap kommer til.
Målet med førstehjelp er altså å stanse eller
begrense omfanget av en skade. Noen ganger
kan dette være forskjellen mellom liv og død.
Dykkere bør kunne mer enn gjennomsnittet
i førstehjelp og behandling av skader. Dette
fordi dykkeskader ofte oppstår i områder der
hjelpen ikke når frem øyeblikkelig, samt det
faktum at dykkeskader ofte krever spesiell
behandling. Ta for eksempel en dykker om
bord på et av Forsvarets havgående kystvaktfartøyer. Ved en dykkerulykke der det er lange
avstander til land, kan det gå mange timer, i
verste fall over ett døgn til hjelpen kommer.
I slike tilfeller er det viktig å ha kjennskap
til symptomer og behandling av de vanligste
skadene som forventes å oppstå ved dykking.
Dette kapitlet tar for seg en rekke behandlingsmåter for skader som kan oppstå ved dykking.
11.2 BeredSkApSplAn
Ved all dykking bør dykkelederen på forhånd
ha tilrettelagt en beredskapsplan. Denne
planen bør inneholde:
< Navn på dykkere
< Posisjon
< Nærmeste trykkammer
< Landingsplass for helikopter
< Nærmeste sykehus
< Tilgjengelig samband
< Tilgjengelig dykkelege
< Nødvendig rednings- og førstehjelpsutstyr

11.3 diAgnoStiSering
11.3.1 innledning

Dykkeleder er ansvarlig for at den forulykkede
får riktig behandling på ulykkesstedet. Hvis
man kommer opp i en slik situasjon er det
mye som foregår på en gang, og dykkelederens
hovedoppgave er å holde hodet kaldt og å
organisere sine medhjelpere på en best mulig
måte. Mye av dette kan planlegges før dykkeoperasjonen starter. Det kan for eksempel
utnevnes en sambandsansvarlig, sanitetsansvarlig og transportansvarlig på forhånd.
Det er her viktig å forsikre seg om at de
ansvarlige er opplært og kjenner til sine oppgaver hvis noe skulle gå galt.

Ulike dykkeskader gir et bredt spekter av ulike
symptomer. Som dykkeleder er det viktig å
kunne skille de enkelte skadene fra hverandre
på en enkel og grei måte. Det er flere måter å
gjøre dette på.
En dykkeleder vil sannsynligvis være en av de
første som oppdager at noe er galt i forbindelse
med en ulykke. Dette kan for eksempel være
at dykkeren sitter fast på bunnen, foretar fri
oppstigning eller går tom for luft. Handling
ved uhell vil alltid avhenge av situasjonen, og
det finnes ikke to ulykker som er helt like.
Handlingsmønsteret ved en ulykke avhenger
av en rekke forhold, for eksempel dykkerens
erfaring, tid og sted, vær og vind, type dykk,
ressurser tilgjengelig og ulykkens alvorlighetsgrad. Det finnes derfor ingen fasitsvar på
hvordan man skal handle ved en ulykke.
I de fleste tilfeller er det dykkerens egne opplysninger som er de viktigste for å stille en
sikker diagnose. Mange symptomer opptrer
etter at dykkeren har kommet til overflaten, og
symptomene oppdages oftest av dykkeren selv.
Symptomene kan opptre umiddelbart eller
flere dager etter ulykken. I mange tilfeller er
symptomene svært svake og av typen ”noe er
galt”. I slike tilfeller kan man ved hjelp av enkle
metoder stille en forholdsvis sikker diagnose.
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11.3.2 opplysninger fra
dykker og pardykker

Opplysninger fra dykker og pardykker kan
gi viktig informasjon når en skal stille en
diagnose. Det er viktig at dykkerne først får
tid til å fortelle hva som ev. har skjedd før
en begynner å stille spørsmål. Still konkrete
spørsmål og del helst dykket opp i ulike faser
(Figur 11.1). Bruk eliminasjonsmetoden.

Fase 1 og 2. Oppstigning og
umiddelbart etter dykket

Det viktigste ved et uhell er å få avkreftet/
bekreftet livstruende skader som for eksempel
arteriell gassemboli og drukning. Dette kan
en forholdsvis enkelt finne ut av ved å spørre
dykker eller pardykker om når i dykket
problemet oppstod. Det er da naturlig å starte
med oppstigningsfasen. Hvis man får forsikret
seg om at dykkeren ikke hadde problemer
under oppstigning kan man vanligvis utelate
lungebrist.

Fase 3. På bunnen

Videre kan man spørre om forholdene nede
på bunnen, for eksempel hvor lenge dykkerne
var nede, dybde, strøm, tekniske problemer og
lignende Sammen med oppstigningen danner
disse opplysningene grunnlag for diagnose
på for eksempel trykkfallssyke eller CO2forgiftning.

Figur 11.1 Dykkets ulike faser
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Fase 4. Nedstigning

Problemer under nedstigning gir sjeldent
livstruende problemer. Derfor kommer
dette nokså langt ut i diagnoserekken. Det
er imidlertid svært vanlig at dykkere har
problemer under denne fasen, særlig på grunn
av utligningsproblemer i ører og bihuler, og
andre undertrykksskader.

Fase 5. Før dykket

Det viser seg ofte at mange dykkere ikke er forberedt til å utføre den oppgaven de skal gjøre.
Ved uventede situasjoner kan dette føre til
stress, kaving og i visse tilfeller panikk. I tillegg
kan dagsform og personlige problemer ta oppmerksomheten fra dykkeren under dykket.
Det viser seg at slike faktorer disponerer for
blant annet CO2-opphopning med tiltagende
pustetrang. Dette kan i neste omgang føre til
økt nitrogenopptak og større fare for trykkfallssyke, selv om man har oppholdt seg
innefor rammene til dykketabellen. Det er
derfor viktig å få opplysninger om dykkeren
allerede før vedkommende går i vannet.
11.3.3 Utstyr

Ved de fleste dykkerulykker kan man hente
mange viktige opplysninger fra utstyret som
ble brukt. Dybdemåleren viser dybde og
dykketid til dykkeren. En tom vestflaske kan
indikere at dykkeren ikke har klart å komme

seg til overflaten, mens en fylt vest viser det
motsatte. Manometeret angir hvor mye luft
som er igjen og man kan raskt finne ut om han
har gått tom for luft. Ved bruk av rebreathere
kan en tom kalkboks eller en kalkboks full
av vann gi svar på hvorfor dykkeren fikk
problemer. Det er derfor viktig å kontrollere
utstyret i forbindelse med ulykker.
Ved alvorlige ulykker, spesielt dødsulykker,
er det viktig at ikke utstyret røres etterpå. Alt
utstyret skal ligge slik som dykkeren hadde det
på seg. Det kan dog være viktig å stenge flaskekranen og notere flasketrykket umiddelbart
etter dykket i tilfelle lekkasjer på pusteutstyret.
11.3.4 nevrologisk undersøkelse av dykker

Sentralnervesystemet (SNS) består av hjerne
og ryggmarg. Hjernen styrer kroppens viljestyrte funksjoner, for eksempel når man
kaster en ball. Ryggmargen aktiverer ikkeviljestyrte bevegelser (reflekser). Hvis man for
eksempel brenner seg på en kokeplate, vil man
automatisk trekke hånden til seg. Hjernen er
videre delt i to på en slik måte at venstre hjernehalvdel ”styrer” høyre side av kroppen og motsatt. Et hjerneslag (for eksempel på grunn av
en luftboble) i venstre hjernehalvdel kan derfor
lamme høyre side i kroppen. Ryggmargen
er så liten at selv mindre skader kan påvirke
begge deler av kroppen samtidig. Hvis man for
eksempel får brudd i ryggsøylen vil begge bena
lammes. I fjerde nakkevirvel ligger nerven som
styrer åndedrettet vårt, så et brudd i denne
kan føre til respirasjonsstans. Det er viktig å
kunne litt om dette, fordi luftbobler i hjerne
og ryggmarg ofte gir symptomer som ligner
andre hjerne- og ryggmargsskader.

Vi skal i det følgende konsentrere oss om
undersøkelse av disse funksjonene:
< Bevissthetsgrad
< Mental tilstand
< Koordinasjon og balanse
< Motorikk (bevegelse)
< Hjernenervene

Feil på disse funksjonene kan opptre i grove
og milde former avhengig av skaden, og de
kan opptre samtidig.

Bevissthetsgrad

Det første som må undersøkes ved en ulykke
er pasientens vitale funksjoner (pust/puls og
behov for HLR og øyeblikkelig hjelp). Det
er viktig å notere pust og puls (frekvens og
dybde) og hvordan dette forandres over tid.
Start derfor med en gang med å journalføre
pust og puls hos pasienten, og gjenta gjerne
dette hvert minutt. På den måten vil medisinsk
personell få viktig informasjon om tilstanden
til pasienten.

Mental tilstand

Dette er på en måte førsteinntrykket av
dykkeren. Kontroller orienteringsevne og
tankeprosess. Finn ut av pasientens tidlige
symptomer og eventuelle forandringer av
symptomer over tid. Pasientens respons på
den nevrologiske undersøkelsen vil gi en god
indikasjon på dykkerens mentale tilstand. Det
aller viktigste er å se om pasienten husker tid
og sted, gjenkjenner personer og forstår situasjonen. Hukommelse kan testes ved å spørre
om navnet til pardykker, eller hva han spiste
til forrige måltid.
Kognitive funksjoner beskriver blant annet
intellekt, årvåkenhet, oppfattelse, tankeprosess
og hukommelse. Enkle tester kan for eksempel
være:
< Be pasienten gjenta en ordrekke:
Flaggermus – golfball – maske – snorkel
og svømmeføtter.
< Be ham om å stave et ord baklengs for
eksempel ORIGINAL
< Be ham telle baklengs fra 100 ved å trekke
fra tallet syv hver gang (100-93-86-79 osv).
De fleste dykkerskader vil gi en normal mental
status.
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Koordinasjon og balanse

Den første indikasjonen på styrke og koordinasjon er å observere hvordan pasienten
går. Normal gange indikerer at mange muskelgrupper og hjernefunksjoner er normale. En
mer omfattende test er å forsøke å finne feil på
det ”finmotoriske” nivået. Slike nevrologiske
tester skal alltid sammenliknes bilateralt
(sammenlikne høyre og venstre side).
< Hæl til tå test: Dette er en vanlig test ved
promillekontroller. Pasienten skal se rett
frem og gå på en rett linje ved å plassere
hælen på den ene foten rett foran tærne på
den andre. Hvis pasienten skjener til siden
er det et tegn på nedsatt koordineringsevne
eller balanse.
< Rombergs test: La dykkeren stå oppreist på
vanlig måte med beina samlet. Be pasienten
lukke øynene. Sjekk ustøhet.
Videre kan man gjennomføre samme test ved
at dykkeren strekker armene fremover eller
ved å stå på ett bein. Man kan også gi pasienten
et lite dytt fra siden med fingertuppene og se
om han klarer å opprettholde balansen. Hvis
pasienten faller til én side er det et tegn på
nedsatt balanse.
NB: La deg ikke lure av at pasienten strever
med å holde balansen. Dette kan faktisk være
et tegn på at balansen fungerer.
< Finger til nese test: La pasienten stå oppreist med hodet litt bakover. Be ham lukke
øynene for så å peke på nesetippen med
pekefingeren (en hånd av gangen). En
utvidelse av denne testen kan være å la
pasienten (med øynene åpne) vekselvis
ta på sin nesetipp og din egen fingertupp. Flytt fingeren din mellom hver gang
pasienten berører sin egen nesetipp. Ved
denne undersøkelsen er ikke hastigheten
det viktigste, men nøyaktigheten.
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< Hæl-til-leggbein test: La pasienten føre
hælen på ene foten på fremsiden av leggen
på den andre fra kne til ankel i ryggleie
(opp og ned). Test begge beina. Vurder
bevegelsenes presisjon (evne til følge
leggbeinet), jevnhet og om bevegelsene er
skjelvende. Sideforskjeller skal være minimale.
< Hurtighetstest med ulike bevegelser: La
pasienten banke den ene håndflaten mot
brystet, samtidig som den andre beveges
opp og ned langs brystet. Øk tempo gradvis. En annen måte er å la pasienten legge
den ene hånden vekselvis oppå håndbaken til den andre med vekslende tempo.
Sammenlign høyre og venstre side. Sideforskjeller skal være minimale.

Motorikk (bevegelse)

En dykker med trykkfallssyke kan få nedsatt
styrke og bevegelse i muskelsystemet. Symptomene kan variere fra små rykninger til total
lammelse. Uansett symptomer skal skaden
behandles.
Styrke: Det er vanlig å finne nedsatt muskelstyrke hos dykkere med alvorlig trykkfallssyke.
Alle muskelgrupper må testes og sammenliknes med samme muskelgruppe på motsatt
side (bilateral undersøkelse). Hvis den ene
siden er svakere enn den andre, kalles det på
fagspråket for hemiparese og har en skala fra
en til seks (normal):
1. Lammelse: Ingen tegn til bevegelse
2. Dyp svekkelse: Spor eller tegn til muskelsammentrekning
3. Alvorlig svekkelse: Klarer å bevege
muskelen, men ikke mot tyngdekraft.
4. Moderat svekkelse: Klarer å bevege
muskelen mot tyngdekraft, men ikke mot
kraften til den som undersøker.
5. Mild svekkelse: Klarer å motstå svak kraft
fra den som undersøker.
6. Normal: Lik styrke på begge sider og klarer
å motstå kraft fra den som undersøker.

Test av muskelgrupper er delt inn i to
kategorier: Overkropp og underkropp. Hver
muskelgruppe sammenlignes med muskelgruppen på motsatt side ved på teste strekk- og
bøyefunksjoner i tilhørende ledd.
Underkroppen testes ved at pasienten går en
kort strekning på tå og deretter på hæl. Etter
dette skal pasienten gå sittende på huk (”duck
walk”). Disse testene vil også gi informasjon
om pasientens balanse og koordinasjon. Man
kan gå enda mer detaljert frem ved å teste
hvert enkelt ledd. Det er vanlig å begynne med
de store muskelgruppene. Start gjerne med
overkroppen. Først lar du dykkeren strekke
armene ut til siden mens du prøver å motstå
bevegelsen ved å holde igjen. Deretter ber du
dykkeren strekke ut armene til siden for så å
bøye dem ned igjen. Prøv å holde igjen. På
samme måte kan man teste albuleddet, håndleddet, fingerleddene, hofte og bein.
Kraft i foten testes enklest ved å legge pasienten
ned (på rygg) og be han om å løfte/senke strakt
bein mot tyngdekraft eller mot aktiv motstand.
Undersøkelsen kan fortsette på samme måte
med test av kneledd, ankelledd og tær.
Svakheter i underekstremitetene (beina) men
ikke i overekstremitetene (armene) kan tyde
på spinale symptomer (fra ryggmargen), mens
forskjeller mellom høyre og venstre side kan
tyde på symptomer fra hjernen.

Hjernenerver

Hjernenervene består av tolv par med nerver
som går fra hjernen og ut til den kroppsdelen
som responderer på en gitt impuls. Noen av
disse kan undersøkes med enkle metoder.
Lukt
Kan testes med stoffer som avgir lukt, som for
eksempel kaffe. Brukes sjelden.

fingertelling. Kontrollér ett øye av gangen.
Spør etter symptomer som uklarhet, nedsatt
syn, tunellsyn eller ”prikker” i synsfeltet.
Synsfelt
Stå rett foran pasienten, ansikt til ansikt. Hold
fingrene så langt ute i periferien at dykkeren
og du selv ikke kan se dem. Før dem sakte
mot sentrum og spør når dykkeren kan
se dem. Sammenlign med deg selv (som
forhåpentligvis har normalt synsfelt. Hvis du
finner en blindsone kan du prøve å bevege
fingertuppene i denne sonen for å kontrollere
en gang til.
Se etter synstap eller dobbeltsyn i noen
blikkretning og om det er jevne eller rykkete
bevegelser.
Hørsel
Kan testes ved å hviske til pasienten eller ved
å gni to fingre mot hverandre i nærheten av
pasientens øre.
Nakke/skulder
Be pasienten bevege hodet fra side til side.
Motstanden kan lages ved å legge en hånd
mot den ene siden av hodet. Skade på denne
nerven (hjernenerve nr 11) kan føre til at
pasienten bare klarer å bevege hodet til den
ene siden og ikke til den andre.

Smerte

Smerte, stikk og berøringssans kan testes over
hele kroppen. Også her prøver man å finne
forskjeller mellom høyre og venstre side, eller
mellom over- og underkropp. Bruk gjerne
(sikkerhets-) nål, blyant eller lignende. Hos
bevisstløse personer kan smerteklyp indikere
grad av bevissthetstap.

Syn
Man kan teste synet mot lys/mørke, leseferdigheter, mot bevegelse av objekter, eller
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11.4 BeHAndling
med okSygen
Oksygen er det aller viktigste hjelpemidlet ved
de fleste dykkerulykker (Figur 11.2) og man
kan si at bruk av oksygen aldri kan være farlig
for en skadet dykker.
O2-terapiutstyr kan deles i to grupper:
< utstyr for bruk i en gjenopplivningssituasjon.
< utstyr for bruk når pasienten puster selv.
11.4.1 o2-terapiutstyr i en
gjenopplivningssituasjon

Utstyret for O2-behandling i en gjenopplivningssituasjon må være enklest mulig å
betjene. Ventilasjonsbag vil ved riktig bruk gi
det beste resultat (nær 100% O2), men faren
for å gjøre feil er meget stor når den brukes
av personell med lite øvelse.

Tilførsel av ekstra O2 er gunstig selv om konsentrasjonen ikke er 100%.
Følgende minimumskrav bør stilles til utstyret
(Figur 11.3):
< O2-flaske med 1000 normalliters kapasitet
< Regulator med enkel justeringsmekanisme
for flow

< Mellomslange minimum en meter
<“Lommemaske med O2-nippel
Dette utstyret vil ha en brukstid på snaut tre
timer.
Utstyret har meget kort klargjøringstid. Dersom masken er koblet til mellomslangen,
gjenstår kun å skru opp flaskekranen og
ev. justere flow til ønsket verdi (normalt ca
6 l/min).
Ved bevisstløs pasient går man i hovedtrekk
fram som beskrevet i ABC for livreddende
førstehjelp, men i stedet for å bruke egen munn
direkte mot pasientens, benyttes munn til
maske metoden – med O2-tilførsel i tillegg.
Masken må plasseres riktig, med den “spisse”
delen over neseroten.
Det kan være gunstig å bruke et litt annet
grep for å sikre frie luftveier og en bekvem
arbeidssituasjon:
< Redder legger seg på magen i pasientens
lengderetning og støtter seg på albuene
< En hånd plasseres på hver side av pasientens hode med håndflaten mot pasientens
kinn
< Ringfingeren og langfingeren plasseres på
hver side av kjevevinkelen, samtidig som
tommelen og tommelfingerballen legges
på hver side av masken og klemmer denne
mot ansiktet for å skaffe god tetning
< Pasientens hode bøyes bakover for å få frie
luftveier.
< Blås så på vanlig måte
Denne stillingen kan for enkelte virke noe
kunstig, men erfaringer viser at den er
minst anstrengende for redderen når gjenopplivningen tar lang tid.

Figur 11.2 Skadet dykker behandles med oksygen
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MERK
Det må ikke brukes åpen ild (for eksempel
sigarettrøyking) ved bruk av oksygenterapi-

utstyr! Oksygen vil forsterke brann og kan
forårsake eksplosjon.

< Utstyret har høy beredskap (for alle dykkere
kjente håndgrep).

En maske med tetningskant av silikon er å
foretrekke, da denne gir god tetning også ved
lav temperatur.

MERK
Ved pusting av 100% O2 skal det journalføres
når pusting ble iverksatt. Journalen skal følge
den skadde til behandlingsstedet. Utstyret må
ikke benyttes under vann.

Dersom det er vanskelig å få tetning, kan
masken kobles fra slangen og denne stikkes
inn i nese eller munnvik. Fortsett så med
ordinær munn til munn metode.
11.4.2 o2-terapiutstyr for pasienter
som puster selv (eoBS*)

Tidligere ble dykkere med trykkfallssyke eller
lungebrist lagt i enmanns trykkammer for
transport til behandling i stasjonært kammer.
Bruk av enmanns trykkammer ved trykkfallssyke blir ikke benyttet lenger i Norge.
Erfaring har vist at pusting av 100% O2 under
transport er et effektivt behandlingsalternativ.
Du kan lese mer om virkningene av oksygen
ved trykkfallssyke og andre dykkerulykker i
kapitlene om dykkemedisin (kapittel 3) og
hyperbar oksygenbehandling (kapittel 13).

Figur 11.3 Oksygenkoffert med 5-liters oksygenflaske

Alle fartøyer og avdelinger i Forsvaret har
normalt oksygenkoffert som standard
utrustning. Disse koffertene kan ha noe ulikt
innhold, men felles for alle er at utstyret i
første rekke er beregnet for gjenoppliving.
Denne standardkofferten muliggjør ikke
behandling av parkamerat til den forulykkede.
EOBS tar sikte på å løse disse problemene:
< Bevisst dykker puster 100% O2 på maske
via en demandventil (erstatter ikke Lærdalkofferten ved gjenopplivning)
< Pardykker (som jo har gjennomført det
samme dykket) kan puste “octopus” fra
samme reservoar.

* Emergency Oxygen Breathing System
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kapittel 12

Undervannsarbeid

Søksmetoder brukes til vanlig både over og
under vann. På land begrenses ofte aksjonsradiusen av værforhold og av terrenget. Fjell,
skog, elver osv. kan gjøre søk svært vanskelig.
Likeledes kan vind, nedbør og lignende skape
problemer.

Søk er systematisk undersøkelse av et definert
område (Figur 12.1).

Under vann er det først og fremst sikten som
begrenser aksjonsradiusen. I tillegg kan strøm,
bølger og bunnforhold begrense effektiviteten
av søket.

Generelt brukes søk for å finne ting som er
mistet, for å finne savnede personer eller for
å undersøke områder som skal klargjøres av
andre grunner (historisk verdi, eksplosiver
osv).

Militære dykkere skal kunne avsøke fartøy,
havneanlegg og skipsleier/åpen sjø, samt
kunne finne objekter som er mistet og ved
visse anledninger kunne bistå politiet ved leteaksjoner.

Fordelen med systematiske søk er at man vet
hva som er avsøkt og hva som ikke er avsøkt.

I tillegg skal militære dykkere delta i MCM*operasjoner.

12.1 SøkSmetoder
12.1.1 innledning

Definisjoner

For å gjennomføre et søk må man kjenne til
en del definisjoner/redskaper som brukes ved
søk:
<”S” Siktavstand, det vil si avstanden
dykkeren ser under vann.
< Krysslodd 6 kg lodd som brukes ved utlegg av søk og til markering av funn.
< Søksline Line mellom to dykkere eller
mellom for eksempel et lodd og en dykker.
< Jackstay Liner på bunnen som danner en
kanal/gate som dykkeren svømmer i.
< Snagline Tung søksline som følger bunnen
og som vil henge seg opp i objektet som
ligger på bunnen.
12.1.2 Søksutstyr og
planlegging av søk

Søksutstyr

Utstyret som benyttes ved søk avhenger av
søkstype. Generelt trenger man følgende utstyr:

Figur 12.1 Minedykker svømmer langs en jackstay

* MCM = Mine Counter Measure (minemottiltak).
Minedykkere opererer innunder begrepet MCM i forbindelse med søksoperasjoner hvor det skal letes opp og
uskadeliggjøres sjøminer.
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< Komplett dykkerutstyr
< Båter
< Liner og lodd
< Blåser
< Markering av funn (line, blåse lodd)

Forundersøkelser ved søk

Ved søksoperasjoner bør følgende forhold
kontrolleres før planlegging og gjennomføring
av søk:
< Sikt i området
< Bunnforhold, bunntype og dybder
< Strøm/tidevann
< Sol opp/ned

Planlegging av søk

Alle søk må planlegges. Det er viktig at søksområdet merkes nøye og at søkstype og
svømmeretning bestemmes før søket starter.
Søk kan være både tidkrevende og vanskelig
og valg av søkstype avhenger av:
< Tid til rådighet
< Tilgjengelig søksmateriell og personell
< Dybde
< Bunnforhold
< Søksområdets størrelse
< Sikt i vannet
< Dagslys/natt
< Vind- og strømretning/styrke
< Erfaring/trening
< Krav til søkets nøyaktighet
< Temperatur
< Gjenstandens form og farge
< Størrelse av objektet det søkes etter.
12.1.3 Søksmetoder

Et søk kan gjennomføres på fire forskjellige
måter:
< Visuelt
< Ved å føle (dårlig sikt)
< Ved bruk av liner (snagging)
< Ved bruk av elektroniske hjelpemidler
Vi kan dele inn de ulike søkstyper i to hovedkategorier: Områdesøk og fartøysøk.
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Områdesøk

Søk i havner, skipsleier og åpen sjø.

1. Sirkelsøk

Dette er et visuelt søk, men kan også være et
”snagline” søk. Sirkelsøk er et typisk bunnsøk
og egner seg best i slette områder (Figur 12.2).
Ved søk etter store objekter kan dykkeren
med fordel starte med søkslinen strukket ut
til maks lengde. På den måten kan objektet bli
”snagget”. Man må imidlertid være klar over at
linen også lett hekter seg i andre hindringer
på bunnen.
Ved søk etter små objekter bør søket startes
fra loddet og utover. Avstanden til loddet
bør være ca to meter eller kortere, avhengig
av sikten. Etter hver gjennomførte sirkel går
dykkeren én avstand ut og svømmer en ny
sirkel i motsatt retning (for å unngå at livlinen
hekter eller kveiler seg).
For å være sikker på å ha gjennomført en 360
graders sirkel, kan dykkeren enten ha med
seg en markør som legges på bunnen mellom
hver sirkel, eller ved å legge ut en jackstayline
på forhånd. Søket kan også styres fra overflaten ved at linemannen følger boblene og gir
beskjed til dykkeren. Alle søk bør overlappe.
Sirkelsøk er den enkleste varianten av områdesøk, fordi det er lite personellkrevende og
enkelt å utføre. Sirkelsøk bør benyttes når
posisjonen på objektet det søkes etter er forholdsvis nøyaktig.
Utstyr:
< Line (maks 30 meter) med blåse
< Blylodd, 25 kg
< Søksline
Gjennomføring av søket:
< Den oppgitte posisjonen merkes og
markeringsloddet (25 kg) senkes ned til
bunnen.
< Søkslinen festes i loddet.

Figur 12.2 Sirkelsøk.
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< Dykker holder i den andre enden og
svømmer i sirkel rundt loddet m/stram line.
< Søk innover i- og ut av sirkel.
< Henger søkslinen seg opp, undersøkes dette
for ev. funn.
< Radius av søk avhenger av sikt og naturlige
hindringer på bunnen.
Alternativt sirkelsøk
Hvis flere dykkere er tilgjengelig kan sirkelsøket gjennomføres ved å bruke en ca 30 meter
lang søksline. Dykker A svømmer i enden av
linen i en sirkel, mens dykker B svømmer frem
og tilbake langs søkslinen (mellom loddet og
dykker A). På den måten kan han kontrollere
ev. snags, samtidig som han undersøker søksområdet.

2. Parallellsøk

Parallellsøk blir benyttet når man skal søke
over et større område (Figur 12.3). Dette kan
være aktuelt når man ikke vet eksakt hvor
den tapte gjenstanden ”falt uti”, eller hvis
gjenstanden har lav egenvekt slik at strømmen
i vannet kan ha ført den langt vekk før den når
sjøbunnen. Hvis dette er tilfelle, er det viktig å
få vite tidspunkt for tap av gjenstand, strøm-

Figur 12.3 Paralellsøk
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forhold på stedet, tidevannsskifte og andre
forhold som kan tilsi hvor det er hensiktsmessig å starte søket. Dette er aktuelt ved søk
etter forulykket person.
Parallellsøk fra land
Parallellsøk fra land er lett å etablere og
gjennomføres i prinsippet som sektorsøk.
Forskjellen er at signalmannen i stedet for å
stå stille på ett punkt, under dette søket går
langs land og gir dykkeren beskjed når vedkommende skal snu. Ved forflytning av søkebane er det vanskelig å kontrollere overlapping.
Her forutsettes det god sikt.
Parallellsøk i åpent vann
Dette er en effektiv søkemetode som gir en
stor grad av nøyaktighet. Søket kan nyttes ved
varierende siktforhold, dybde og bunnforhold.
Søket legges opp innenfor et avgrenset område
ved at et bunnlodd som er påkoblet et bunntau
med bøye og en markeringsline (bunnline) blir
satt ut ved enden av søkeområdet. Deretter
kjøres markeringslinen ut, og ved enden festes
nytt bunnlodd med bunntau og bøye.

Dette søket er mest effektivt ved bruk av to
dykkere. Mellom seg har de en søksline med
lengde 15–20 meter. Midt på linen er det festet
en hvit plastpose eller lignende med diameter
ca. 20 cm. Dykkerne har enden på linen festet
rundt henholdsvis. høyre og venstre håndledd.
Når dykkerne ankommer bunnloddet ved
enden av markeringslinen, svømmer dykker
1 så langt ut som han kan, samtidig som han
har kontroll med markeringslinen. Dykker
2 fortsetter vinkelrett utover fra dykker 1.
Dykkerne har nå den hvite plastposen mellom
seg. Begge korter ned på søkslinen så mye at
de har full oversikt med området mellom seg
og den hvite posen fra hver sin kant. Begge
dykkerne dekker nå hver sitt felt som i bredde
er lik dobbelt så mye som sikten.
Dykkerne svømmer langs markeringslinen,
vender så ved søkets endepunkt, for så
å fortsette tilbake på den andre siden av
markeringslinen.
Mens dette pågår kan man fra overflaten legge
ut neste markeringsline parallelt med første,
slik at dykkerne kan fortsette søket uavbrutt.
Når dykkerne rapporterer funn, sender
overflatemannskap ned tau til dykkeren og
markerer funnet på overflaten med en blåse.

3. Sektorsøk

Dette er i praksis et ”halvt” sirkelsøk. Sektorsøk (Figur 12.4) nyttes fra land/kai og er lett
å etablere. Her trengs det ikke markeringsline. Søkelinen er også overflødig, da denne
blir erstattet av kommunikasjonskabelen fra
signalmannen. Det forutsettes da at signalmannen står i senter av sektoren.

4. Lukket rutesøk (kontaktsøk)

Dette søket er først og fremst beregnet for
avstengte områder som for eksempel sluser,
havnebasseng og dokkområder, der utstyret
kan håndteres på land. Alternativt kan en
lengre flytebrygge eller lignende fungere
som plattform for søket. Dette søket brukes

Figur 12.4 Sektorsøk

normalt i svært dårlig sikt der dykkeren er
avhengig av å føle seg frem på bunnen (Figur
12.5).
Utlegg av søket:
Rutenettet rigges mellom to parallelle plattformer med en maksimal avstand på ca
200 meter. Parallelle jackstayliner (markeringsliner) legges ut mellom plattformene for å lede
dykkerne.
Det bør legges ut så mange jackstayliner som
mulig fra starten av, for å redusere antall
ganger hele gradnettet må legges ut. jackstaylinene bør være 8–12 mm tykke og strammes
så hardt som mulig langs bunnen. De legges
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Figur 12.5 Lukket rutesøk
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parallelt ut i forhold til hverandre med en
avstand på tre meter eller to ganger sikten
(hvis dette utgjør mer enn tre meter).
En avstand på tre meter bør uansett benyttes
hvis det er fare for at dykkerne grumser opp
mudderet, eller objektet det søkes etter kan
være nedgravd i mudder.
Rutenettet rigges som følger:
< Legg ut alle jackstayene på den ene siden
av søksområdet. Fest to 25-kg lodd med
bunntau til hver jackstay – på begge sider
av søksområdet. Plasser loddene i riktig
posisjon og passe avstand i forhold til hverandre.
< Plasser én ende fra hver jackstayene til land
og fest det til et 25 kg lodd. Senk loddet til
bunnen og ta inn bunnlinen.
< Fest den andre enden av hver jackstayene
med en sjakkel til 25 kg loddet. Hold jackstayen stram mens loddet senkes ned til
bunnen. Ta inn bunnlinen.
Gjennomføring av søket:
Dykkeren bruker line til svømmeblåse, og
gjennomfører søket ved å svømme langs
bunnen med én hånd rundt den ene jackstayen. Den andre hånden brukes til å søke
med. En probe kan brukes hvis dette er nødvendig. Mot slutten av første runde, krysser
dykkeren jackstayen og svømmer tilbake. Han
benytter samme hånd til å holde jackstayen
og søker på samme måte. Når han kommer
tilbake til utgangspunktet, gjennomføres en
ny runde på neste jackstay.
Søket som helhet bør gjennomføres ved å
svømme ut hele lengden på jackstayen og
ikke ved å svømme halvveis frem og tilbake.
Dette kan skape problemer for dykkeleder og
linemann. Hvis man for eksempel har lagt ut
tolv 200 meter jackstayer, og fem dykkere er
tilgjengelige, starter de på jackstaye nummer
1, 3, 5, 7 og 9 og avslutter med henholdsvis 2,
4, 6, 8 og 10. Halvveis i søket kan line nummer

1, 3, 5, 7 og 9 tas opp, oglegges på nytt etter
line nummer 12.
Tidsforbruk
På én time kan en dykker dekke et område på
ca 300 m2 i dårlig sikt. Hvis han i tillegg må
probe, vil søksområdet reduseres med inntil
50%. Hvis dykkeren klarer å svømme mens
han søker, kan søksområdet økes med inntil
80%. Fem dykkere som svømmer kan derfor
avsøke en 15 meter lang og 100 meter bred
kanal på ca en time.

5. Snaglinesøk

Hvis et stort område skal avsøkes, men med
mindre nøyaktighet enn ved gittersøk, kan
et snaglinesøk brukes. På den måten kan to
dykkere slepe en synkeline mellom seg langs
bunnen (Figur 12.6). Man er avhengig av at
bunnen er forholdsvis jevn og flat, og normalt
egner søket seg kun for store objekter.

Utlegg av søket:
En markeringsbøye legges midt i området for
å gjøre det enklere for båtpersonellet å legge
ut jackstayene. Når søket starter, fjernes bøyen.
To båter kjører parallelt mot bøyen slik at de
passerer bøyen med ca 15 meter avstand. Samtidig legges jackstayene ut. Hvis for eksempel
200 meter jackstayer blir lagt ut, festes et
25 kg lodd til enden av jackstaylinen med
en line opp til en bøye på overflaten. Loddet
plasseres da ca 100 meter før markeringsbøyen (som danner senteret i søket). Båtene
bakker mens søket legges ut. Det siste loddet
slippes ut (med blåse til overflaten) når man
har kjørt ut hele jackstaylinen (ca 100 meter
forbi markeringsbøyen).
Jackstaylinene strammes opp før søket starter.
Lengden på jackstaylinene avhenger av hvor
nøyaktig de kan legges. Ved hjelp av GPS kan
man i dag legge flere km jackstay forholdsvis
nøyaktig ved god planlegging.
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Snaglinen som brukes er normalt 8 mm, opptil
35 lang og har 30 grams blylodd hver fjerde
meter.
Gjennomføring av søket
Dykkerne bruker line til flytemarkør. De
går ned fra hver sin bøye samtidig som de
holder tak i enden på snaglinen. Når dykkerne
har nådd bunnen, starter søket. Dykkerne
svømmer (medstrøms) med linen mellom seg.
Når søket er avsluttet tar en av dykkerne med
seg snaglinen til overflaten.

Figur 12.6 Snaglinesøk
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Når et området er avsøkt, flyttes hele søket til
et nytt område. Hvis det nye området ligger
langs den ene jackstaylinen, holder det med
at kun den ene jackstayen flyttes. Dette gjør at
man unngår dødsoner og unødvendig overlapp.
Tidsforbruk
Dette søket krever forholdsvis liten dykketid
– særlig hvis man kan dra nytte av strømforholdene. Tiden begrenses ofte heller av
værforholdene på overflaten (vind, bølger,

rigging etc.) under forberedelsene til søket.
Et dykkelag kan på en åttetimers arbeidsdag
dekke et området på så mye som 64,000 m2
hvis værforholdene er gode. På en titimers dag
kan man dekke ca 100,000 m2. En kanal på ca
1 km–400 meter bred – kan derfor avsøkes på
fire dager.

6. Progressivt områdesøk

Ved dette søket er området markert med
to parallelle jackstayer som ligger på tvers
av strømretningen og opptil 200 meter fra
hverandre (Figur 12.7). Området avsøkes ved
at dykkerne flytter søkslinen gjennom hele
området. Dette søket er best egnet i åpent
farvann og kan brukes med stor effektivitet i
opptil en knops strøm. Søket kan utvides ved
å øke antall dykkere.
Søksutstyret består av:
12 mm flaggline eller 20 mm tau som legges
på tvers av strømretningen med en maksimal
avstand på 200 meter. Jackstayene holdes nede
med 25 kg lodd i hver ende og med krysslodd
for hver 100 meter.
Søkslinen består 12 mm line med passende
vekter for hver fjerde meter. I hver ende av

søkslinen er det festet en line som er forbundet
med en blåse til overflaten. På den måten kan
man alltid se hvor langt søket har kommet
fra overflaten.
Søkslinen rigges ved at en dykker går ned
langs en av hjørnemarkørene og fester linen
til jackstayen. Dykkeren returnerer deretter
til overflaten. Hjelpemannskap på overflaten
strekker deretter søkslinen over til hjørnemarkøren på motsatt side, hvor dykkeren går
ned på nytt og fester linen på samme måte som
på den andre siden. Han returnerer deretter
til overflaten.
Gjennomføring av søket
Søket starter med at to dykkere svømmer ned
langs hjørnemarkøren som ligger oppstrøms.
De søker deretter med strømmen på hver sin
side av søkslinen. Når de når jackstayen på
motsatt side, flyttes søkslinen så langt som
mulig i søksretningen. Det er viktig at søkslinen hele tiden ligger på bunnen.
Hvis strømmen er såpass svak at dykkerne
kan svømme tilbake langs søkslinen, er dette
å foretrekke. Hvis strømmen er for sterk, går
dykkerne til overflaten, plukkes opp av følge-

Figur 12.7 Progressivt områdesøk
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båt og slippes ned på motsatt side. Dykkerne
følger linen ned til søkslinen – flytter denne
så langt som mulig – og fortsetter søket.
Det er fortsatt viktig å holde søkslinen langs
bunnen slik at ev. objekter fanges opp av linen.
Flere par med dykkere kan benyttes for å få et
kontinuerlig søk. Søket kan økes i både bredde
og lengde ved å legge ut flere jackstayer.

Figur 12.8 Running jackstay-søk
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7. Running jackstay-søk

Dette er et områdesøk, der man kan avsøke
store områder med god nøyaktighet på relativt
kort tid (Figur 12.8).

Først må man finne ut hva sikten er i søksområdet. Deretter må man finne ut hvor mange
dykkere som skal delta i søket. Det normale
er to til fire dykkere, men minedykkere
har gjennomført dette søket med mer enn
20 dykkere samtidig. Søket gjennomføres
ved at flere dykkere går ned samtidig med
en søksline mellom seg og svømmer i en
utlagt gate. Denne gaten er markert med to

parallelle jackstayliner og avstanden mellom
disse er sikten multiplisert med antall dykkere.
Lengden på jackstayene har i prinsippet
ingen øvre grense, men i praksis forsøker
man å ta inn jackstayliner som er avsøkt og
legge ut disse på nytt i forlengelsen av søket.
Søkslinen bør være lett og fungerer kun som
en kommunikasjons- og avstandsline mellom
dykkerne. Ved funn markerer dykkeren dette
først til sine meddykkere og deretter ved å
gi rykk i blåsen til overflaten. Funnstedet
markeres og søket fortsetter videre.
Utstyr:
< Lettbåt
< Jackstayliner
< Blåser
< Krysslodd
< 25 kg lodd
< Søksline
Utlegg av søket:
1. Legg ut jackstayliner som ytterkanter i
gaten det skal søkes i.
2. Avstand mellom jackstaylinene: ”S” ganget
med antall dykkere.
3. Hver ende festes i ett 25 kg lodd med blåse
til overflaten.
4. Krysslodd for hver 50 meter av jackstaylinen.
Gjennomføring av søket:
1. Dykkerne går ned med en søksline mellom
seg, som tilsvarer bredden av gaten. Søkslinen kan med fordel utstyres med en
markør (plastpose eller lignende) for å
markere midten på søkslinen. På denne
måten unngås unødvendig overlapp og
søket blir mer effektivt.
2. Dykker lengst til venstre i gaten skal ha ½
sikt mellom seg og jackstaylinen til venstre.
3. Dykker lengst til høyre i gaten skal ha ½
sikt mellom seg og jackstaylinen til høyre.
4. Dykkerne har avstand ”S” mellom seg.
5. Start i den ene enden av gaten og svøm til
den andre enden. Hold riktig avstand til
hverandre.

Figur 12.9 Tauet dykker

8. Tauet dykker (”towed free diver”)

Dette er et områdesøk, der man får avsøkt store
områder. Søket krever god sikt (>10 meter)
og er ganske nøyaktig. Søket styres fra overflaten ved at dykkeren taues etter en båt som
navigerer etter utlagte merker (Figur 12.9).
Utstyr:
< Lettbåt
< Blylodd, 25 kg
< Slepeline
< Kommunikasjon mellom dykker og overflate
Gjennomføring av søket:
1. Fest blyloddet i slepelinen og senk blyloddet til 0,5 til 1,0 meter over bunnen.
2. Dykker går ned og henger seg fast i slepelinen, slik at bunnen kan ses.
3. Lettbåt bakker i sakte fart, med dykkeren
på slep i slepelinen.
Hastigheter ved tauet dykker:
Siden et slikt søk gjennomføres med en
bestemt hastighet, vil det være vanskelig å
oppnå 100% dekning i ytterkanten av søksområdet. For å oppnå en forholdsvis sikker
dekning, bør man ha 50% overlapp.

9. Stigesøk

Et stigesøk krever to dykkere som svømmer
langs en flyttbar jackstay og systematisk
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søker av et område. Dersom kun én dykker
er tilgjengelig utføres sik-sak søk (se neste).
Søket foregår slik (Figur 12.10):
1. Dykkerne starter fra hver sin ende og holder
tak i søkslinen. Søkslinen skal være passe
stram og er festet i jackstaylinen på begge
sider. Avstanden mellom søkslinen og startposisjon er én armelengde eller siktavstand.
2. Når dykkerne er klare, gir de ett rykk i
søkslinen og svømmer mot hverandre på
hver sin side av denne. Den ene hånden
skal alltid holdes i søkslinen, mens den
andre brukes aktivt til å søke med.
3. Når den første strekningen er ferdig, snur
dykkerne med ansiktet vendt inn mot
søksområdet. Deretter signaliserer de med
søkslinen når de er ferdig, og flytter søkslinen to armlengder, eller siktavstand, i den
retningen søket skal fortsette. Nytt signal
gis når dykkerne er klare.

Figur 12.10 Stigesøk
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Slik fortsetter søket til hele området er avsøkt.
Utstyr:
< Lettbåt
< Jackstayliner
< Blåser
< Krysslodd
< 25 kg lodd
< Søksline

10. Sik-sak søk

Sik-sak-søket brukes når bare én dykker er
tilgjengelig.

Søket foregår slik (Figur 12.11):
1. Dykkeren rigger til en søksline mellom
de to jackstaylinene. Han svømmer langs
søkslinen og søker med sin høyre hånd.
2. Når han når den andre siden, flytter han
søkslinen én armlengde eller siktavstand.
3. Han tar tak i søkslinen med andre hånd og
søker tilbake i motsatt retning.

Figur 12.11 Sik-sak-søk

4. Søket fortsetter på samme måte til hele
området er avsøkt.

11. Kaisøk

Kaisøk brukes ved undersøkelse av kai- og
havneanlegg. Konstruksjoner av kaianlegget
vil ofte være forskjellig fra sted til sted. Derfor
vil også søksprosedyrene ofte være forskjellige.
Søk under kaianlegg vil ofte være under dårlige
siktforhold.

Utstyr:
< Lykt
< Ledeline for markering av funn
< Jackstayline
Gjennomføring av søket:
1. Legg ut en jackstayline langs kaien.
2. Søk langs jackstayline på begge sider.
3. Start deretter søk langs kaipilarene. Start i
den ene enden og avsøk pilar for pilar til
du kommer til den andre enden.

4. Ved funn binder du fast en ledeline nær
funnstedet og tar den med til overflaten.

Fartøysøk

Generelt
Fartøysøk inngår som en viktig del for dykkere
om bord på fartøyer. I prinsippet er det ingen
forskjell mellom områdesøk og fartøysøk,
men fartøysøk dekker ofte over et mindre
område og det søkes som regel etter mindre
gjenstander (for eksempel limpet-miner som
er lagt av sabotører). Fartøysøk bruker mange
av de samme prinsippene som områdesøk,
men teknikkene er noe modifisert.
Kunnskap om fartøyets skrog er svært
viktig. Dykkere må derfor få mulighet til å
dykke på fartøyet og bli kjent med de ulike
systemer som finnes. Når skipet er i dokk, bør
dykkerne få mulighet til å se skroget og en
nøye gjennomgang av aktuelle komponenter
han skal ha kunnskap om.
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Lys
Undervannslys bør være tilgjengelig for å gjøre
jobben lettere for dykkeren ved fartøysøk.
Type lys vil avhenge av forholdene på stedet.
Ved klart vann kan faktisk lys fra overflaten, for
eksempel en kraftig lyskaster, være godt nok for
dykkeren ved arbeid på forholdsvis grunt vann.
Andre ganger kan man sende ned en lyskrone
for bruk under vann. I alle tilfelle bør dykkeren
ha lys påmontert masken – enten med kabel
til overflaten – eller med batteridrevne lykter.
I tilfeller der det er mye partikler i vannet
kan for kraftig lys føre til refleksjon som er
forstyrrende for dykkeren. I slike tilfeller er
vanlige batterilykter å foretrekke.

< Line mellom dykker og søksline (festes
med flaggkroker)

Søksmetoder
Alle typer søk som utføres kan føre til
ulike problemer for dykkeren. De største
hindringene er fartøy som er utstyrt med store
stabilisatorer, eller kompliserte konstruksjoner
på skroget.

Gjennomføring av søket:
Dykkerne går i vannet og finner sine
respektive posisjoner på søkslinen (Figur
12.12). Deretter klipser de hverandre til linen.
Overflatedykkeren trenger ikke å være dykker,
men kan være hvilken som helst person som

Søkslinen lages slik:
Linen skal være like lang som fra kjølen på
fartøyet til overflaten pluss tre meter. I den ene
enden festes en flaggkrok, den andre enden
festes i blåsen. Fest flaggkroker på linen som
passer til antall dykkere. Flaggkrokene festes
til søkslinen med en vanlig knute slik at de
lett kan justeres etter forholdene.
Linen mellom dykkeren og søkslinen skal være
ca 1,5 meter og være utstyrt med en flaggkrok
som passer til søkslinen.

Flere typer søk er beskrevet i dette avsnittet.
Valg av søk avhenger av forholdene på stedet
og fartøystype. Det er dykkelederen som avgjør
hvilket søk som velges og dette avhenger av:
< Sikt
< Tidevann
< Fartøystype
< Antall dykkere som er tilgjengelige og tid
til klargjøring
< Tilgjengelig dykkerutstyr

1. Kjedesøk

Erfaringer har vist at kjedesøket, eller varianter
av kjedesøket, er det mest effektive for å avsøke
et fartøy. Det er svært raskt og alle dykkerne
er i kontakt med hverandre. Dykkerne bruker
ikke line til overflaten, men er sikret til søkslinen (som har blåse til overflaten).

Utstyr
< Søksline (lang nok til å gå fra kjølen og opp
til overflaten)
< En blåse (ev. med lys)
< Flaggkroker
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Figur 12.12 Fra toppen: Helt og halvt kjedesøk

kan svømme med maske og ev. snorkel i overflaten og som forstår linesignalene. Han holder
i søkslinen og har kontroll med blåsen mens
han søker over og under vannflaten.

Akterenden på skipet bør normalt avsøkes
separat av dykkere med line til overflaten,
fordi dette området normalt er mest sårbart
(ror, propeller osv.)

Søket kan benyttes effektivt ved å starte i
baugen og søke aktover, men dette avhenger av
tidevann og værforhold. Søket gjennomføres
ved å avsøke fra kjølen og opp på den ene siden
– for deretter å avsøke den andre siden. Ved
gode forhold kan trente dykkere gjennomføre
et slikt søk på under 20 minutter.

Gjennomføring av søket:
Dette søket kan også utføres som helt kjedesøk,
det vil si at man har dykkere på begges sider
av kjølen samtidig. Et slikt søk krever flere
dykkere og god trening.

2. Sik-sak-søk

Søket krever normalt minst tre dykkere. De
nummereres fra kjøl til overflate, for eksempel
nr 1 ved kjølen. Overflatedykkeren går først
i vannet og tar med seg søkslinen. Deretter
går dykker nummer 1 i vannet – tar med seg
søkslinen og venter på dykker nr 2 og 3. Når
alle dykkerne er klare og er festet til søkslinen,
går de ned.

Dykkeren sikres med livline til overflaten.
Søket kan utføres av en eller flere dykkere
(Figur 12.13).

Ved dykking ved lite strøm kan dykkerne
svømme motsatt vei tilbake uten å gå til
overflaten først. Er det imidlertid strøm, bør
dykkerne slepes tilbake til utgangspunktet og
gjennomføre søket medstrøms.

Utstyr:
< Rundgangsliner for 20–30 meter av
fartøyets lengde
< Søksline på 25–35 meter.
< Livline for dykkeren

Dette søket brukes når man bare har et
minimum av dykkere tilgjengelig, eller hvis
dykkerne ikke er oppøvet i andre søk. Søket
er mye langsommere enn kjedesøk, men er
svært effektivt.

Figur 12.13 Sik-sak-søk
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Gjennomføring av søk:
1. Rundgangslinene rigges som vist på figuren
og strammes godt.
2. En dykker gjennomfører et nøyaktig søk
rundt propeller, aksling, brakett og ror.
3. Øvrige dykker(e) går ned hver sin rundgangsline og fester søkslinen i rundgangsline med avstand ”S” over kjølen.
4. Svøm vannrett til neste rundgangsline og
søk under deg.
5. Stram og fest søkslinen i rundgangslinen,
svøm tilbake og søk oversiden av søkslinen.
6. Flytt søkslinen opp 2 × ”S”, slik at søkslinen
skrår ned til neste rundgangsline.
7. Svøm ned langs søksline og søk på begge
sider.
8. Flytt søksline opp 2 × ”S” slik at søkslinen
blir vannrett.
Svøm
tilbake langs søkslinen og søk begge
9.
sider.
10. Gjenta punkt 6, 7, 8 og 9 til overflaten.
Variant: To dykkere, samme prosedyrer. Søket
blir grundigere.

3. Stigesøk

Ved stigesøk (Figur 12.14) bruker man ikke
livline fordi to dykkere svømmer parvis og
ekstra liner vil være en sikkerhetsrisiko. Dette

Figur 12.14 Stigesøk
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søket er derfor kun for øvet personell. Søket
er meget effektivt.
Utstyr:
< Rundgangsline for hver 25–30 meter av
fartøyets lengde
< En søksline pr dykkepar à 25–30 meter.
Gjennomføring av søket:
1. Fest to rundgangsliner så langt akter som
mulig med 25–30 meter avstand.
2. Dykkerne går ned ved hver sin rundgangsline med søkslinen mellom seg.
3. Dykker 2 fester søkslinen i rundgangslinen
”S” over kjølen og gir beskjed ved hjelp av.
linesignal til dykker 1.
Dykker
1 strammer og fester søkslinen i
4.
sin rundgangsline på samme måte som
dykker 2.
5. Start søk; dykker 2 under og dykker 1 over
søksline.
6. Søksline flyttes 2 × ”S” opp på rundgangslinen og søket kan igjen fortsettes med
dykker 2 under og dykker 1 over søkslinen.
7. Gjentas til overflaten.

Linesignaler ved søk

Under søk er det viktig å kommunisere med
hverandre, både mellom dykkerne og mellom
dykker og linemann. Disse signalene kan av-

tales på forhånd, men som en generell regel
blir følgende signaler praktisert:
Før søk:
1 rykk = Klar (?)/OK (?)
2 rykk = Start søk
Under søk:
1 rykk = Stopp
2 rykk = Fortsett søk
Ved funn:
2 × 2 rykk
12.2 UnderVAnnSnAVigASjon
12.2.1 innledning

Med moderne teknologisk utvikling de senere
år har dykkere i dag valget mellom svært
presis navigering basert på GPS-navigasjon,
til svært primitive former for navigering som
for eksempel sol- eller strømretning. Valg av
navigasjonsmetode avhenger i stor grad av
oppdraget som skal utføres.

Selv om den teknologiske utviklingen skaper
store muligheter innen undervannsnavigasjon,
er det viktig å ha grunnleggende kunnskaper
innen dette området. Man kan navigere etter
terreng og bunnforhold, sol og måne, strømretning i tillegg til kompass (Figur 12.15),
klokke og dybdemåler.
12.2.2 grunnleggende undervannsnavigasjon

Det er viktig at man vet hvordan et kompass
fungerer på land før man tar det med seg
under vann.
Grunnleggende undervannsnavigasjon ved
bruk av kompass, klokke og dybdemåler er
det vanligste i militær dykking i dag. For korte
distanser er dette de eneste instrumentene
som trengs. Selv ved bruk av moderne
navigasjonsinstrumenter bør man ha dette
i reserve.

To av de mest moderne navigasjonshjelpemidlene på markedet i dag er:
< Pinger- og dykker-opererte pingermottagere: Gjør at man kan finne veien
tilbake til båt, base eller et merket område.
Pingeren sender ut sonarsignaler som
mottas av pingermottakeren. Dykkeren
peker ut retningen til pingeren til han mottar det sterkeste signalet (enten ved lyd eller
visuelt) og svømmer i den retningen.
< GPS satelitt navigasjonsmottakere er
ikke-akustiske og til bruk for undervannsnavigasjon, av spesialstyrker. Disse mottakerne er utstyrt med en flytende antenne
med en tynn kabel ned til dykkeren.
Antennen kan motta GPS-signaler ca
5 cm under overflaten. Posisjon og andre
relevante data vises på et digitalt display
som dykkeren svømmer etter.

Figur 12.15 Utrustet for undervannsnavigasjon
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Innstilling av kurs ved peiling

Det er viktig å holde kompasset horsontalt og
rett foran seg med strake armer. Sikt mot målet,
trekk brettet til deg, fremdeles rettet mot målet,
og drei kompassets ytre ring slik at symbolene
ligger overett med kompasspilen (spiss mot
spiss, strek mot strek). Aksen på kompasset
må være parallell med svømmeretningen for
å holde en stø kompasskurs.

Innstilling når kurs blir oppgitt

Dykkeren starter med å finne kursen han skal
svømme etter. Navigasjonsbrettet dreies slik at
den oppgitte kurs ligger overett med den røde
peilestreken. Drei så den ytre ring overett med
kompasspilen.
Ved innstilling av kurs med peiling, sørg for
å være i god avstand fra fartøy eller lignende
på grunn av magnetisme.

Beregning av fart, tid og distanse

For å måle distansen må dykkeren først finne
sin gjennomsnittlige svømmehastighet. Dette
gjøres ved å måle tiden det tar å svømme en
kjent distanse.
Man bruker følgende formel:
S= D/T
der
• S = Gjennomsnittshastighet i meter pr
minutt
• D = Distanse i meter
• T = Tid i minutter

skal forsøke å gi en dypere innsikt i faget sjømannskap.
Sjømannskapsfaget dreier seg i høy grad om
selvstudium og mye trening. Særlig ved undervannsarbeid er det viktig ikke å kaste bort
dyrebar tid på feilslåtte knop som kan være
en fare for både dykker og overflatepersonell.
Avsnittet er ment å være en praktisk bruksanvisning og veileder for egentrening. Derfor
består det for det meste av tegneforklaringer
og minimalt med teoretisk stoff.
Dette må dykkere minimum kunne:
< Båtmannsknop
< Pålestikk
< Pålestikk på egen part
< Enkelt og dobbelt halvstikk
< Enkelt og dobbelt flaggstikk
< Åttetallsknute
< Øyespleis
< Endespleis
< Kortspleis
< Vanlig takling
< Kveile tau og låse kveil m/strupeknute
< Behandling og vedlikehold av tauverk
< Tauets egenskaper i vann
12.3.2 knoper og stikk

Tauets oppbygning

Tauet deles grovt inn i som regel tre kordeler.
Disse er igjen delt inn i garn, som videre er delt
i små fibre (Figur 12.16). Denne oppbygningen
er avgjørende for tauets egenskaper.

Distansen kan beregnes ved å ta tiden mens
man svømmer en viss distanse:
D=S×T
12.3 SjømAnnSkAp
12.3.1 innledning

Dykkere arbeider forholdsvis mye med
forskjellige typer tauverk, og dette avsnittet
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Figur 12.16 Tauets oppbygning

Båtmannsknop

Båtmannsknop (Figur 12.17) brukes til å
skjøte sammen tau. Knuten er dessuten lett
å få opp, også etter at den er blitt strammet
godt til.

Figur 12.20 Dobbelt halvstikk
Figur 12.17 Båtmannsknop

Enkelt og dobbelt halvstikk

Pålestikk

Skal man lage en løkke på enden av et tau,
bruker man et pålestikk (Figur 12.18). Dette
sklir ikke og man kan få ”øyet” så stort eller
lite man vil. Pålestikk brukes blant annet til å
feste livlinen når vi dykker. Pålestikk er svært
enkel å løsne.

Pålestikk på egen part

Pålestikk på egen part (Figur 12.19) har
samme funksjon som vanlig pålestikk.

Enkelt og dobbelt halvstikk brukes for å feste
et tau til en stolpe eller ring. Dobbelt halvstikk
(Figur 12.20) brukes til fortøyninger. Knuten
er lett å lage og forholdsvis enkel å løsne.

Enkelt og dobbelt flaggstikk

Flaggstikk (Figur 12.21) brukes til å skjøte
sammen to tau, særlig hvis de har ulik diameter. Flaggstikket kan lages både enkelt,
dobbelt og som slippstikk.

Figur 12.21 Enkelt flaggstikk
Figur 12.18 Pålestikk

Som navnet antyder har flaggstikket tradisjonelt vært brukt til å feste flagget, men egner
seg spesielt godt i situasjoner hvor knuten får
stor strekkbelastning.

Fiskeknop

Fiskeknop (Figur 12.22) er også en skjøteknute
og brukes ofte på tau som har lett for å gli.

Figur 12.19 Pålestikk på egen part

Figur 12.22 Fiskeknop
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Figur 12.23 Åttetallsknute

Åttetallsknute

Åttetallsknuten (Figur 12.23) brukes til å lage
en knute på tauet, oftest i enden, som er lett
å få opp.
12.3.3 Spleiser

Ved alle typer spleiser er det en stor fordel å
bruke teip, eller å svi av endene på tauet, for
å unngå at endene flises.

Øyespleis

Øyespleis (Figur 12.24) brukes for å lage en
løkke i enden av et tau. Øyespleisen er tidkrevende å lage i forhold til en knute/knop, og
lages ofte for permanente løsninger. Spleisen
er dessuten meget sterk og vanskelig å få opp.

Figur 12.25 Endespleis (“kattkuk”)

Kortspleis

Kortspleisen (Figur 12.26) brukes til å skjøte
sammen to tau permanent, i tillegg til å unngå
knute på tauet. Kortspleisen er tidkrevende å
lage, men svært holdbar.

Figur 12.24 Øyespleis

Endespleis

Endespleisen (”kattkuk”) (Figur 12.25) brukes
for å lage en butt ende i tauet. Den hindrer at
tauet fliser seg opp i enden, og er dessuten
pen å se på.
Endespleisen er som øyespleisen tidkrevende
å lage og vanskelig å få opp.
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Figur 12.26 Kortspleis

med. Bladet er også forholdsvis fintagget, noe
som gjøre det godt egnet til saging av trosser
og tau under vann.
Selve sagen lages ved å montere bladet på et
økseskaft eller lignende. Det gjør at man får
et forholdsvis godt moment når man sager.
Selve sagingen gjøres enklest ved å dra sagen
mot seg, istedenfor å skyve. Sagbladet bør
derfor monteres slik at sagtennene peker mot
dykkeren. Mange velger også å slipe oversiden
av sagen om til en kniv. På den måten har man
både sag og kniv i ett redskap (Figur 12.28).

Figur 12.27 Takling

En ett til to kilos hammer med kort skaft er
også et vanlig undervannverktøy. Siden det
kreves betydelig mer kraft for å bruke en
hammer under vann enn over vann, er det
lettere å bruke en tung hammer eller slegge
enn en liten og lett hammer.

12.3.4 takling

Takling (Figur 12.27) brukes for å hindre at
tauendene skal flises opp. Taklingen lages
oftest før man kutter tauet.

12.4 UnderVAnnSVerktøy
12.4.1 Håndverktøy

Nesten alt verktøy på land kan brukes
under vann. Skrutrekkere finnes vanligvis
i tre varianter: Flattjern, stjernetrekker og
umbraconøkkel. Umbraco regnes for å være
den enkleste å bruke under vann fordi den
får godt feste i skruen, i tillegg til at man får
et solid moment når man skrur. De to andre
typene (flat og stjerne) har en tendens til
glippe og dermed ødelegge skruehodet mens
man skrur.

Saging under vann gjennomføres best med et
kolsagblad. En slik sag kan enkelt lages med
litt improvisering. Selve sagbladet fåes kjøpt
i de fleste verktøyforretninger. Bladet er ca
50 cm langt og 5–7 cm bredt. Dette gjør bladet
forholdsvis stivt og dermed enkelt å arbeide

Figur 12.28 Dykker med kolsagblad
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Siden alt verktøy er lett å miste under vann,
bør de sikres med line. En vanlig måte å
arbeide på er å ha en ledeline (”down-line”)
ned til dykkeren fra overflaten. På den måten
kan overflatepersonellet sende ned verktøy
og utstyr ved å sjakle utstyret til ledelinen.
Dykkeren bør ikke bære med seg verktøyet
selv hvis det er til hinder for dykkeren.
Det er svært viktig at alt verktøy skylles godt
i ferskvann etter bruk og ev. smøres inn med
silikon eller annet vannavstøtende middel, for
eksempel olje.
12.4.2 luftdrevet verktøy

kan som regel også brukes under vann (Figur
12.29). Utstyret kan ev. enkelt modifiseres for
undervannsbruk ved å bruke spesiallagede
pakninger. Eventuelle luftrom må kunne tåle
trykket som det arbeides under. Hydraulisk
verktøy krever en energikilde på overflaten.
Fordelene med slikt utstyr er: Sikkerhet, lukket
kraftsystem, kraftfullt, støysvakt, ingen dybdebegrensning, produserer ikke bobler og krever
forholdsvis lite vedlikehold (selvsmørende).
Som luftdrevet verktøy kan det enkelt startes
og stoppes under vann og hastigheten kan
justeres.

Luftdrevet verktøy er i utgangspunktet
konstruert for bruk over vann, men trenger
som regel ingen eller bare noen få justeringer
for bruk under vann.

Til det luftdrevne verktøyet behøves det en
luftkompressor som kan gi et arbeidstrykk
på seks–syv bar. I Forsvaret har vi ofte brukt
dieselkompressor av typen Atlas Copco.
Denne nyttes ved tyngre arbeidsoppgaver, for
eksempel slamsuging og borring. Til å drive
lettere håndverktøy kan det være tilstrekkelig
med luft fra flaskebank.
Ulempen med luftdrevet verktøy er først
og fremst luftbobler fra verktøyet som kan
forstyrre dykkeren mens han arbeider. Dette
kan dessuten ødelegge sikten under vann. En
annen ulempe er at lufttrykket inn til verktøyet
minker med økende dybde. Vanlig dybdebegrensning på luftdrevet verktøy er 30 til
50 meter.
Etter hver dykkedag bør motorseksjonen i
verktøyet fylles med olje (gjennom luftinntaket) og deretter legges i oljebad for å fjerne
saltvann. Verktøyet tørkes og pusses før det
brukes igjen.
12.4.3 Hydraulisk verktøy

Hydraulisk verktøy, er som luftdrevet verktøy,
vanligvis konstruert for bruk over vann, men
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Figur 12.29 Slangedykker fjerner begroing og rust
med en hydraulisk børste for å inspisere en sveis

En annen, og ikke minst, like stor fordel er at
man med et hydraulisk system kan benytte et
stort antall forskjellige verktøytyper (Tabell
12.1). Ulempene med utstyret er at slangene
som brukes er tunge å ha med å gjøre og at
man må være svært påpasselig med påfyll og
skifte av olje.
12.4.4 elektrisk verktøy

Elektrisk verktøy for undervannarbeid
finnes på markedet, men blir sjelden brukt.
Elektromotoren på slikt verktøy er som regel
innebygd i epoxy-materiale og er vannavkjølt.
Elektrisk verktøy har i prinsippet ingen dybdebegrensning og har som regel bare en enkel
kabel inn til en strømforsyningsenhet. På
elektrisk verktøy er det svært viktig å ha god
jording, men faren for elektrisk støt vil alltid
være til stede. Av den grunn benytter de
fleste yrkesdykkere luftdrevet eller hydraulisk
verktøy, selv om dette utstyret er tyngre og
krever mer støtteutstyr.

12.4.5 kraftdrevet verktøy

Kraftdrevet verktøy drives av en eksplosiv
ladning, for eksempel en patron. Denne
frigjør et stempel som avfyrer et skudd eller
en kuttemekanisme under vann. Slikt verktøy
benyttes i første omgang for å feste sammen
eller lage hull i stålplater. Det blir i mange
land benyttet kraftdrevet boltepistol for å
reparere hull i skrog ved hjelp av stålplater
som ”boltes” fast på skroget. Annet kraftdrevet
verktøy brukes til å kutte vaier og kabler der en
knivmekanisme initieres av en kruttladning.

Kraftdrevet verktøy (Figur 12.30) er meget
vel egnet for bruk under vann. Vekten er
omtrent den samme som for hydraulisk
verktøy, men man trenger ingen kabel eller
slange til overflaten. De enkleste modellene
kan avfyre flere ladninger under vann (Hilti
boltepistol kan for eksempel lades med seks
skudd), mens tyngre modeller må lades på
nytt mellom hvert ”skudd”.
12.4.6 kutte- og brenneutstyr

Undervannsskjærebrenning er en av de
jobbene en dykker ofte kommer bort i og
det finnes hovedsakelig tre typer utstyr for
formålet. Skal det utføres nøyaktige arbeider,
anbefales en oksygen/hydrogen-brenner,
og dette utstyret var dominerende frem til
1960-årene. Det brenner med en temperatur
på 2645 °C og kan kutte stål opptil ½ meters
tykkelse. Fordelen med en oksygen/hydrogenbrenner er at den gir et rent kutt, men for å
oppnå dette trengs en erfaren brenner. De siste
årene har termisk lanse og Oxy Arc overtatt
for oksygen/hydrogen brenneren. Utstyret
som brukes til undervannsskjærebrenning i
Sjøforsvaret er av typen Oxy Arc (Figur 12.31).

Prinsipp skjærebrenning

En kraftig oksygenstråle vil blåse slaggstoffene
bort og man får et forholdsvis grovt kutt. Det
er stort sett bare jern og stållegeringer som
effektivt lar seg kutte. Andre materialer, slik
som bronse, messing og lignende, oksyderer
ikke like lett og er derfor vanskeligere å
skjære. Husk at fett og oksygen sammen er
svært eksplosivt. Sett derfor aldri inn noen av
komponentene med olje eller lignende.

Oxy arc

Skjærebrenning ved hjelp av elektrisk lysbue
ble utviklet under den 1. verdenskrig og
utstyret er i dag den eneste brukbare brennertype på dypt vann.

Figur 12.30 Hilti boltepistol med skudd

Utstyret består av:
< Reduksjonsventil. Denne tilkobles oksygenflasken og sørger for at oksygentrykket blir
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redusert til ønsket arbeidstrykk (6–8 bar
+ vanntrykk og trykktap i slangen).
< Oksygenflaske. Rent oksygen laget for industrielt bruk. Teknisk oksygen, blå, 200 bar.
Sveiseomformer
som leverer likestrøm
<
med kapasitet fra 300–500 amp. Tomgangsspenning 50–80 volt. Lysbuespenning
20–30 volt.
< Mellombryter. Plasseres ved dykkeleder
og skal være i AV-posisjon når brenning
ikke pågår.
< Skjære/brennehåndtak. Isolert med to–tre
meter elektrisk kabel. Isolasjonen er plast
eller bakelitt.
Oksygentilkobling
på elektrodeholder.
<
Hendel for åpning/stenging av oksygen.
< Collet til forskjellige elektrodetykkelser.
Spennhylse til sveising. Påse at gummipakning som tetter for oksygenlekkasje i
elektrodeholder er i orden.
Elektroder.
Stålelektroder krever en sveise<
maskin med kapasitet på min. 450 amp.
Elektroden brenner med en temperatur
på 5500 °C. Lanse-elektroden, som Sjøforsvaret benytter, er 8 mm i diameter,
45 cm lang og plastbelagt. Lanseelektroder
består av et plastbelagt stålrør som på
innsiden har en magnesiumfjær tvunnet
rundt nok et stålrør. Strøm brukes kun til å
tenne elektroden, og elektroden brenner da
helt til oksygentilførselen blir stengt. Kan
tennes med et tolv volts batteri. Elektroden
utvikler en brenntemperatur på 3700 °C.
< Jordingsklemme. Festes skikkelig i arbeidsstykket. Sørg for god kontakt.
< Kabler. Kabel til elektrodeholder og jording
bør ikke være under 70 mm2 (9,4 mm i
diameter). Myke kabler er en fordel. Alle
skjøter fullisoleres. Det er viktig å være
oppmerksom på spenningstap i kabler med
forskjellig tykkelse. Oksygenslangen er 3/8’’
(9,5 mm). Trenger man lange slanger økes
tykkelsen noe på grunn av økt motstand.

Bruk av oxy arc-utstyret

Få tak i bilder, tegninger og lignende av
jobben. Studer det innsamlede materialet
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nøye før brenningen starter. Det planlagte
snittet markeres opp med fettstift. Sørg for
å få utstyret senket ned så nært jobben som
mulig. Fest jordingsklemmen skikkelig og vær
sikker på at den har god kontakt. Fra området
som skal kuttes fjernes groe, løs maling osv.
Vær sikker på at det ikke finnes olje, gass og
lignende på baksiden av kuttet. Skal det for
eksempel brennes på en skutebunn, må det
sørges for god ventilasjon. Dette gjøres ved
at det brennes et ventilasjonshull der gassen
samles. Den forbrente gassen er meget
eksplosiv og det er viktig at man får fjernet
den fra stedet hvor brenningen pågår.
Før man er klar til å starte brenningen,
kontrolleres oksygentrykket. Dette trykket
bør være ca 6–8 bar over det omgivende vanntrykket og oksygenstrålen bør gå ca 15 cm rett
ut fra elektroden. Når trykket er i orden, ber
man om ”strøm på” og elektroden vil nå tenne
ved berøring av arbeidsstykket. Alle beskjeder
gjentas av mottaker, slik at ikke misforståelser
oppstår. Ved brenning med lanseelektroder gir
man beskjeden ”strøm av” med en gang man
har fått elektroden til å tenne. Med ujevn eller
for sen føring vil det bli et stygt eller dårlig kutt.
Den ideelle vinkelen mellom arbeidsstykket
og elektroden vil variere med tykkelsen av
materialet, ca 30° på tynt stål og noe mindre
for tykkere.
Når det er ca 5 cm igjen av elektroden, løftes
elektrodeholderen vekk fra arbeidsstykket
og man gir beskjeden ”strøm av”. Før man
gjør noe som helst skal ”strøm av” kvitteres
fra overflaten. Fjern den utbrente elektrodestumpen og sett inn en ny. Denne trykkes
godt inn i spennhylsen og strammes. Sjekk
deretter for oksygenlekkasje mellom elektrode
og spennhylse. Er dette i orden ber man om
”strøm på” og man fortsetter der man slapp.
Skal man brenne i tykke materialer eller steder
hvor flere plater ligger oppå hverandre, må
man bruke sagende bevegelser på brenneren.
På tynne plater er det en fordel å slepe

Figur 12.31 Slangedykker med Oxy Arc brenneutstyr

brenneren med en spiss vinkel på materialet.
Så lenge man har gjennomslag vil bare et svakt
blått lys sees rundt elektroden.
Bruk alltid isolerende hansker ved undervannsbrenning. Oppvask hansker under
våthanskene fungerer bra. Når man starter
brenning holdes hodet og andre kroppsdeler
vekk fra holderen, dermed unngår man støt.
Det er også viktig å huske at man ikke selv
blir en del av den elektriske kretsen, med
andre ord: Kom aldri mellom jordingskabel
og elektrodeholderen.

Sikkerhetsregler ved bruk av oxy arc

< Sørg for god drenering av gassen
< Bruk gummihansker under våthanskene.
< Isolering av kabler og holder. Koblinger
og skjøter må kontrolleres regelmessig for
strømlekkasjer.
Stå
aldri mellom jordingsklemme og
<
arbeidssted.
De
deler av dykkerens utstyr som består
<
av metalldeler (maske) må inspiseres

regelmessig for virkningen av elektriske
strømninger.
Om
mulig beskytt alltid hendene med
<
gummi- eller seildukshansker mot
brennende slagg og jern som kan renne
på disse.
Beskytt
øynene med sveiseglass av rett
<
klasse.

Vedlikehold

Legg elektrodeholder i varmt ferskvann i
fem minutter. Blås deretter igjennom den.
Kontroller pakninger for slitasje og skift ev.
pakninger. Kontroller collet og spennhylse
for skader, gjør den ren for sot og ev. slagg.
Kontroller elektrisk isolasjon. Gummipakning
og silen i bakkant av collet bør byttes mellom
hver jobb. Husk at olje eller fett aldri må brukes
på oxy arc-utstyret.

12.4.7 Boring, gysing og støping

Boring

Ved boring under vann (Figur 12.32) benyttes
samme utstyr som ved boring på land. Luftdrevet borrhammer består av kompressor,
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Figur 12.32 Luftdrevet borrhammer

luftslange med smørepotte og bormaskin med
bor. I dette avsnittet skal vi forklare hvordan
man på best mulig måte kan få plassert en bolt
på havbunnen.
Det er viktig å finne fjell som er så flatt og
jevnt som mulig, samt unngå sprekker i fjellet.
Er fjellet ujevnt og hellende kan det by på
problemer å få entret boret og er det sprekker
kan boret lett kiles fast. Når man så har funnet
et passende sted, er det viktig å holde boret
så loddrett som mulig. Har man en for skjev
vinkel fra start ,vil boret etter hvert få en
skjevere og skjevere vinkel når man legger
tyngde på boret og resultatet kan bli at boret
kiler seg fast eller brekker. For å lette arbeidet
kan man henge et lodd på bormaskinen, men
dette gjøres først etter at man har entret hullet
skikkelig. Som ved all annen jobbing under
vann er det også ved boring viktig å holde
orden på de forskjellige tau og slanger som
nødvendigvis må være til stede.
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Vedlikehold

Etter endt boring må utstyret skylles grundig i
ferskvann. Gjennom bormaskinen kjører man
olje til den ikke lenger er hvitfarget. Oljen man
benytter er olje for luftverktøy og den samme
som man fyller i smørepotten før bruk.

Gysing

For å feste bolten i fjellgrunnen benytter vi
gysemasse. Den blandes med rent ferskvann
og størkner svært hurtig. Den blandede gysemassen fyller vi i et plastrør (elektriker-rør)
som passer til hullet. I den ene enden fester vi
en kork, mens vi i den andre enden tetter med
plastikk-pose. Røret er nå klart og senkes ned
til dykkeren. Gysingen kan begynne.
Dykkeren setter røret ned i hullet, vrir rundt
røret til plastikken revner, tar av korken og
drar det forsiktig ut av hullet. En kontroll på
at gysingen blir fin får man ved å se at gysemassen renner jevnt ut av røret fra oversiden.
Grunnen til at man må være påpasselig når
man fyller hullet, er at for mye saltvann kan
blandes inn i gysemassen. Skjer dette, bør man

starte på nytt fordi støpen da er blitt svært
porøs og dårlig.

unødvendig mye og man får en bedre oversikt
på arbeidsstedet.

Når man så har tettet hullet, plasserer man
bolten, og den skal nå sitte godt (hvis man da
ikke har fått saltvann i gysemassen).

12.4.9 Slamsuging

Støping

Ved støping under vann lages forskalingen på
land. Den senkes siden ned og holdes nede
ved hjelp av lodd eller forankring til bunnen.
Som ved gysing er det viktig at saltvann ikke
blir blandet i støpen. For å unngå dette, løftes
aldri støperøret over støpeflaten.
12.4.8 Spyling

For å dekke/blotte gjenstander er spyling
en egnet metode. Utstyret som benyttes ved
spyling er vanlig brannslange og spylemunnstykke. Utstyret som brukes i Forsvaret er av to
typer; det ene er et vanlig munnstykke, mens
det andre er et rekylfritt munnstykke. Alt man
trenger er et vanntrykk som på arbeidsdybden
har et trykk på syv–tolv bar.

Ved bruk av vanlig spylemunnstykke må man
være klar over at kraften fra vannstrålen vil
presse dykkeren bakover. Man bør sørge for
å ha et godt fotfeste og eventuelt forankre
slangen i et lodd eller lignende, for å kunne stå
stødig under arbeid. Ved bruk av det rekylfrie
munnstykket er dette problemet eliminert,
men ulempen er at spylingen da blir mindre
effektiv. Munnstykket må til enhver tid holdes
med et kraftig grep for å unngå at man glipper
taket. Slippes slangen vil den straks begynne å
slå og faren for å få slått av/knust masken vil
være til stede. En høytrykksspyler er så kraftig
at det er fare for alvorlige kuttskader dersom
man får vannstrålen direkte på kroppen. Man
må være oppmerksom på at flere slanger i
vannet øker sjansen for å vikle seg inn.
Ved flytting av masse må man gå systematisk
til verks. Man må alltid spyle på det høyeste
punktet på massen man skal flytte. På den
måten unngår man å grumse til vannet

For å avdekke/renske områder under vann
benytter man slamsuging (Figur 12.33).
Prinsippet ved slamsuging er svært enkelt.
Fra en kompressor på overflaten sendes luft
gjennom en slange til et inntak på selve suget.
Der luften kommer inn vil det skapes et undertrykk, slik at masse som befinner seg i umiddelbar nærhet vil suges opp i luftstrømmen mot
overflaten. For at denne type sug skal virke
på en tilfredsstillende måte, er man avhengig
av en dybde som på arbeidsstedet ikke er
grunnere enn fire–fem meter. Dette fordi
det er luftens hastighet opp mot overlaten
som er avgjørende for sugets effektivitet.
Kompressoren vi benytter i Forsvaret leverer
luft med ca 6–10 bar. Suget har en diameter fra
2” til 10”. Ved luftinntakene på suget er det en
av/på hendel for styring av luftmengde. Som
sikring er det også plassert en av/på bryter på
overflaten, slik at lufttilførselen kan stanses
ved et eventuelt uhell. Denne bør være plassert
i dykkeleders umiddelbare nærhet.
Monteringen starter ved at man kobler
rørene og selve suget sammen. En luftslange
fra kompressoren kobles på suget og den er
dermed ferdigmontert. Siden slamsugeren er
ganske tung, må rør og sug sikres godt før den
senkes ut i vannet. Sugen plasseres så nøyaktig
som mulig over arbeidsstedet og sugingen
kan nå starte.

Første bud under slamsuging er å holde armer
og ben så langt som mulig vekk fra sugets
åpning. Skulle et ben eller en arm bli sugd
inn i åpningen, må man straks få skrudd av
lufttilførselen eller sørge for at de på overflaten
gjør det. Kommandoer for luft av/på blir gitt
på samme måte som under skjærebrenning,
og alle kommandoer kvitteres av mottakeren.
Ved flytting av suget skal alltid lufttilførselen
være avstengt. Skulle suget gå tett ved at for
eksempel en stor stein setter seg fast, vil suget
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begynne å løfte seg. Man må da straks slå av
lufttilførselen slik at suget får lagt seg ned og
deretter forsøke å få ut steinen. Som ved all
annen jobbing under vann må man påse at
slanger ikke vikler seg inn i hverandre.
12.5 HeVing
Det finnes i hovedsak fire metoder for å heve et
objekt under vann i henhold til Arkimedes lov:
Dødheving ved bruk av vinsj eller kran
Heving med innpumping av luft
Heving med løfteballong
Reparere og gjenoppbygge oppdriften på et
objekt
12.5.1 dødheving

Dødheving har et enkelt oppsett, men er
likevel forholdsvis komplisert og krever nøye
beregninger og planlegging.

Figur 12.33 Slamsuging
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Viktige forholdsregler er:
< Løftepunktet på objektet: Feil løftepunkt
kan skade objektet.
Løftekraft:
En kran med kapasitet på ett
<
tonn er ikke nødvendigvis nok til å løfte
250 kg. Løftekapasiteten til en kran blir
kraftig redusert med lengden på bommen
eller lengden på vaiern.
< Vekten på andre objekter i løftet: Løftekapasiteten til kraner inkluderer ikke
ekstrautstyr som for eksempel kasteblokker,
vaier og lignende Slike ting kan veie flere
hundre kg.
< Værforhold: Sterk vind og kraftig sjø gjør
hevingen vanskeligere, mer komplisert
og farligere. Hvis det er kuldegrader kan
gjenstander fryse og ikke fungere.
Overgang
mellom vann/luft: I det objektet
<
når overflaten; hva med vannet som er
stengt inne i objektet? Dette vannet vil som
regel veie mer enn selve objektet. Mudder
og utstyr kan sitte fast i objektet. Man må
ha en plan på hvordan dette kan fjernes i
overflaten.
< Feilberegninger og konsekvenser av dette:
Hva gjør man hvis ting går galt? Trosser og

redskap

type
Hydraulisk

Drill

Luftdrevet
Hydraulisk

Muttertrekker

Luftdrevet
Hydraulisk

Beskrivelse/funksjon/tilleggsutstyr
Metall og tre opp til ca 75 mm. Kan også utstyres med
børste-, slipe- og kuttesystem
Metall og tre, stjernetrekker og annet utstyr for tungt
arbeid
20–75 mm firkant eller hex-muttere. Kan også brukes
som drill eller slaghammer
7–100 mm firkantmuttere, bolter opptil 300 mm

Luftdrevet

Trykk på opptil 680 bar overtrykk. Giljotinprinsipp.
Kan kutte kabler på opptil 75 mm
Giljotinkutt på kabler på opptil 35 mm

Kraftdrevet

Penetrerer plater fra 7–30 mm

Kutteskive

Hydraulisk
Luftdrevet

100 mm kutt; 6”–10” skiver (180–250 mm)
110 mm kutt

Sliper

Hydraulisk
Luftdrevet

9” skive (max 7” anbefalt)
8” skive

Hydraulisk

Kun skjæring av tre

Hydraulisk
Luftdrevet
Kraftdrevet

Opptil 100 mm i diameter
Retter ladning: Opptil 100 mm dia. i stål som er
50 mm tykt

Hydraulisk
Luftdrevet

Brukes til slag, hamring og meisling (1–300 slag/min)
Standard meisel

Hydraulisk

Brukes for å åpne/lukke kjever med opptil seks tonns
kraft

Hydraulisk
Luftdrevet

Brukes til meisling. Mye ekstrautstyr tilgjengelig

Hydraulisk

Brukes til å kutte myke metaller og kabler

Kabelkutter

Boltepistol

Motorsag
Hullkutter

Hammer
Spreder
Meisel
Baufil

Tabell 12.1 Oversikt over ulike verktøy som kan brukes under vann
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vaier kan ryke, kranen kan velte, løftet kan
ryke osv. Der er viktig å ha tenkt gjennom
slike ting på forhånd og ha et erfarent og
profesjonelt mannskap med seg.
12.5.2 Heving med innpumping av luft

Slike hevinger gjennomføres ved å pumpe luft
inn i hele eller deler av et objekt, ved å erstatte
vann med luft for å oppnå positiv oppdrift.
Slik heving kan også være risikofylt og må
planlegges nøye.

Noen faktorer som må taes hensyn til er:
< Objektet må tåle det utvendige trykket:
Mange objekter, for eksempel båter og
andre flytende gjenstander er konstruert
for å tåle trykk i én retning. Ved å pumpe
luft inn i et rom, eller for eksempel inn i et
dobbeltskrog, kan et lite overtrykk (så lite
som 3–4 bar) ødelegge materialet og gjøre
skade på skroget.
< Utløp for vannet: Når luft pumpes inn, må
vann kunne unnslippe. Dette kan gjøres ved
å bruke ventiler eller åpninger som allerede
eksisterer, eller ved å kutte et ventileringshull i objektet. Spørsmålet er: Hvor skal
vi lage hullet, hvor stort skal det være og
hvor mange hull trenger vi? Hull som er
for små og for få kan føre til overtrykk og
ødeleggelse av objektet. Hull som er for
store og for mange kan kan føre til at vannet
kommer raskere inn enn det vi klarer å
pumpe ut.
< Hvor stort lufttrykk kan vi bruke? For lite
trykk kan føre til at vannet ikke presses
ut. For mye trykk kan gi overtrykk og
ødeleggelse. Hvor mye skal til for å oppnå
likevekt og hvor mye vann vil det være
igjen i objektet når det begynner å stige. Å
flytte vann er en kraftfull affære. Hvis det er
for mye eller for lite vann i objektet og det
begynner å vandre mens objektet stiger, kan
det føre til at objektet tipper rundt. Da vil
ventileringshullene vende opp og objektet
vil synke igjen. Denne løftemetoden kan
derfor også være ekstremt farlig hvis man
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ikke kjenner til alle faremomentene og ikke
har erfarne folk med.
12.5.3 Heving med løfteballong

Løfteballong er det vanligste verktøyet for å
heve objekter under vann og varierer i størrelse
og form. Til heving av tyngre gjenstander har
vi i Forsvaret løfteballonger med kapasitet til
å løfte opptil 2000 kg. Løfteballonger finnes
normalt med kapasitet på henholdsvis 100,
500, 1000 og 2000 kg. Valg av ballong vil være
avhengig av gjenstandens tyngde under vann
og hvor mye den suger seg fast i bunnen (ved
bløt bunn kan dette suget være stort). Velg
en løfteballong som akkurat er stor nok til å
løfte objektet. Årsaken til dette er at luften i
ballongen ekspanderer på vei til overflaten.
Hvis ballongen er nesten full før oppstigningen
starter, vil den ekspanderende luften forsvinne
ut av ballongen. Hvis ballongen i utgangspunktet er altfor stor, vil ballongen bli større
og større og hastigheten vil øke på vei til overflaten. Dette kan føre til liten kontroll med
løftet.
Før et objekt kan heves må det festes til løfteballongen med tau, vaier eller kjetting. Det er
tre knuter/knoper som er særlig godt egnet ved
løfteoperasjoner: Dobbel halvstikk, flaggstikk
og pålestikk (se avsnitt 12.3 side 384). Vaier og
kjetting bør brukes på spesielt tunge objekter.
Løfteballongen senkes ned i vannet med
overtrykksventilen først. På den måten får
man tømt ballongen for luft og den blir
enkel å håndtere. Løfteballongen føres ned
til gjenstanden som skal heves og festes med
en sjakkel eller slippkrok. Til denne kroken
festes en styreline som kan brukes til å slepe
gjenstanden når den er i overflaten, eller til å
frigjøre ballongen hvis det skulle være ønskelig.
Man fyller luft i ballongen med slange fra overflaten eller fra et medbrakt flaskesett. Luftslangen som brukes er en vanlig oksygenslange
som er tilkoplet en flaskebank der trykket er
redusert til 5–10 bar avhengig av dybden. I

enden av luftslangen er det plassert en liten
blåse slik at slangen står inne i ballongen når
denne har reist seg.

Ved alle løfteoperasjoner bør man bruke
erfarent personell, både som dykkere og på
overflaten.

Fyll luft sakte inn i ballongen til den reiser
seg. Hvis man har mulighet til det skal en,
ved bemannede løfteoperasjoner i myk bunn,
stikke løfteslangen inn under objektet for å
utligne undertrykket mellom objektet og
bunnen. Kommunikasjon bør benyttes og alle
beskjeder gjentas av mottaker slik at ikke misforståelser oppstår. Før selve løftet starter, er
det viktig å sjekke at alle koblinger og knuter
sitter som de skal. Dykkeren holder seg på
passe avstand under luftfyllingen og passer
ellers på at alt går riktig for seg. Skal han likevel
bort til ballongen under fylling, må han be om
at lufttilførselen stenges fra overflaten.

Løfteballonger bør inspiseres/testes minst en
gang årlig etter følgende prosedyre:
< Heng den opp ned.
< Fyll den med vann.
< Inspiser.
< Drener via toppventil.

Hvis objektet sitter fast i mudder eller lignende
er det viktig IKKE å fylle for mye luft i ballongen.
Dette kan føre til ukontrollert oppstigning med
hengende last, mens dykkeren ligger under. I
tilfeller der objekter sitter fast i bunnen bør
man bruke løfteballonger som er plassert nær
overflaten. På den måten vil objektet ligge like
over bunnen i det ballongen(e) når overflaten.
Denne prosedyren kan gjentas for å få objektet
til overflaten.
Dykkeren må ikke under noen omstendighet
bevege seg under hengende last.
Løfteballongene er lite robuste og må derfor
behandles med varsomhet. Det blir lett rifter
og hull i ballongene og disse er som regel først
synlige når man fyller de med luft, altså når
man er i gang med hevingsoppdrag.

12.5.4 Vannejektor

I noen situasjoner kan objektet være dekket
av mudder, søle, sand og lignende, særlig i
forbindelse med berging av sunkne fartøyer
eller ved marinarkeologiske operasjoner. I
slike situasjoner kan det være nødvendig å avdekke objektet med en vannejektor. En vannejektor fungerer i prinsippet som en slamsuger,
men er kun konstruert for å flytte masse på
bunnen.

12.5.5 eksplosiver som verktøy

Mange undervannsoppgaver kan løses ved
hjelp av eksplosiver. Mange typer sprengstoff
er tilgjengelige og disse kan brukes på mange
forskjellige måter. Sprengstoff skal kun
benyttes av opplært og sertifisert personell.
Eksplosiver kan bukes til å fjerne hindringer,
lage hull og utvide åpninger, kutte stål og
kjetting/vaier, sprenge fjell og betong og mye
mer. I Forsvaret brukes også sprengstoff for å
destruere eksplosiver og ammunisjon. Dette
gjøres av minedykkere og krever spesiell utdanning.

Hvis man ikke har løfteutstyr tilgjengelig (vinsj
eller ballong) kan man utnytte tidevannet
ved løfteoperasjoner. Et stort fartøy eller en
pontong kan i så fall brukes. Man fester da
liner og tau på lavvann og i det tidevannet snur
mot høyvann vil objektet gå klar av bunnen.
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kapittel 13

Trykkammer
og hyperbar
oksygenbehandling
13.1 generelle
prinSipper

Hyperbar oksygenbehandling er en medisinsk
behandlingsform som utnytter terapeutiske
virkninger av oksygen når det tilføres kroppen
under høyt trykk (Figur 13.1).
Medisinsk bruk av oksygen ble først fremsatt
av Priestley (1775).
Størsteparten av oksygenet som transporteres
i blodet blir bundet kjemisk til hemoglobin
i de røde blodcellene. Normalt, ved en
atmosfæres trykk er hemoglobinet i blodet

(arterielt) nærmest mettet med oksygen og
frakter ca 20 ml O2 pr 100 ml blod. Økning
av oksygenprosenten eller trykk vil påvirke
denne mengden i liten grad. Noe oksygen blir
fysisk løst som gass i blodplasma. Til sammenligning utgjør denne mengden 0,5–1 ml O2
pr 100 ml blod.
Mengden fysisk løst oksygen øker direkte i
forhold til økt partialtrykk av oksygen i pustegassen. Når det pustes luft eller oksygen så er
følgende mengder oksygen fysisk løst i blodet
(Tabell 13.1)
Pustegass
Trykk
1 bar
2 bar
3 bar

20% O2
0,3 ml
0,8 ml
1,3 ml

100% O2
2,0 ml
4,0 ml
6,0 ml

Tabell 13.1 Estimert mengde oksygen
fysisk løst i blodet under økt trykk.

Det vil si at pusting av oksygen ved 3 bar
(20 meter) kan forsyne nesten hele kroppens
oksygenbehov fra oksygen som er fysisk løst

Figur 13.1 Pasient på båre på vei inn i kammer
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i blodet. Ved et slikt trykk (og 100% O2) er
altså hemoglobinet ikke nødvendig for å utføre oksygentransport alene. Derfor er slik
behandling mulig å benytte i påvente av
forlikelig blod, men om blod ikke kan skaffes,
kan ikke pasienten forbli i trykkammeret.
Hyperbar oksygenbehandling brukes enten for
å fjerne andre gasser fra vevet (for eksempel
redusere en gassbobles volum ved trykkfallssyke eller lungebrist), ved å forhindre
mikroorganismer i å påføre skade på vevet
(redusere giftigheten av ulike anaerobe mikroorganismer eller gasser og lignende), eller
for å øke oksygentilførselen i et skadet vev
(for eksempel ekstremt blodtap, stråleskader,
knusningsskader etc.).
I Norge benyttes HBO-behandling til internasjonalt godkjente indikasjoner. Dette
er først og fremst stråleskader etter kreftbehandling, trykkfallssyke, arteriell gassemboli, nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner,
kroniske diabetiske fotsår og alvorlig CO-forgiftning Fremtiden vil vise om også andre
sykdommer eller skader kan behandles med
denne metoden.
13.2 BeHAndling
13.2.1 innledning

Dykkeskader er beskrevet i kapittel 3 og danner
grunnlag for å forstå hvilken behandlingsform
som bør brukes.

Trykkammerbehandling er bare nødvendig
ved noen av disse skadene. Alle former for
trykkfallssyke og arteriell gassemboli skal
behandles i trykkammer. Pasienter som er
bevisstløse på grunn av CO-forgiftning skal
også behandles i trykkammer. Noen skader vil
være uheldig å rekompremere i kammer uten
å ta spesielle hensyn. Dette gjelder pneumothorax (lungekollaps), mediastinalt emfysem
(luft i brysthulen) og subkutant emfysem (luft
i underhudsvev).
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13.2.2 kullosforgiftning (Co)

CO (karbonmonoksid) er en fargeløs, luktløs
og ikke-irriterende gass som dannes ved
ufullstendig forbrenning. CO er den vanligste
årsaken til alvorlige gassforgiftninger for alle
aldersgrupper på verdensbasis. De vanligste
årsakene til CO-forgiftning er suicidale tilfeller, men også ulykker som i brann eller
industri. Eksos fra en bil kan inneholde så
mye som 7% CO.
CO er farlig fordi denne gassen fester seg
mer effektivt til hemoglobinets bindesete enn
oksygen. Dette medfører en blokkering av
blodets evne til å transportere O2.

Vanlig friskt blod transporterer 20,8 vol% O2
(20 ml O2/100 ml blod), og i hvile ekstraheres
ca 5 vol% fra arteriell til venøs side. Praktisk
talt alt oksygenet i blodet er bundet til blodfargestoffet hemoglobin. Bare 0,3% foreligger
fysikalsk løst i blodet. Ved kullosforgiftning
kan mer enn 60% av hemoglobinet være
bundet til CO og dermed utilgjengelig for O2transport. Ved å la slike pasienter puste O2 i
trykkammer ved 3 bar (20 meter) løses 6,8 vol%
fysikalsk i blodet. Dette vil være tilstrekkelig
til å tilføre cellene et minimum av oksygen. I
tillegg vil hyperbart oksygen føre til rask utlufting (avgiftning) av CO. ”Halveringstiden”
for karboxyhemoglobin (det hemoglobinet
som har bundet CO til seg) vil være ca 5 t
og 20 min hos pasienter som puster vanlig
luft. Under behandling i trykkammer ved
3 bar (20 meter) er halveringstiden redusert
til 23 min – kroppen blir i dramatisk grad
raskere avgiftet. Effekten på blodets evne til å
bære fysikalsk løst oksygen er også den som
blir utnyttet ved store blodtap.
Forskningen på dette området spriker, og det er
stor usikkerhet om hvorvidt HBO-behandling
vil redusere eller forverre senskader etter COforgiftning. HBO-behandling brukes derfor
kun ved de mest alvorlige forgiftningene.

13.2.3 Stråleskader

Ved behandling av stråleskader (Figur 13.2)
utnyttes oksygenets evne til å stimulere
nydannelse av bindevev, blodkar og kroppens
eget immunforsvar. Stråleskader oppstår
fordi behandlingen som skal drepe kreftcellene (radioaktiv stråling, mikrobølger
m.m.) også kan drepe friske kroppsegne celler
– behandlingen har sine klare bivirkninger.
Ved for store stråleskader drepes friske
celler i området (nekrose), dels reduseres
celletettheten (hypoplasi) og dels erstattes
spesialiserte celler med generelt arr vev/bindevev (fibroplasi). Hvis blodårene til området
bestråles for sterkt, hemmes vevets evne til
egenreparasjon. Området kan lett bli grobunn
for (kronisk) infeksjon og ytterligere vevshenfall oppstår. Man risikerer å ende opp i
en ond sirkel. Forsøker man å korrigere slike
forhold kirurgisk er området sårbart for nye
infeksjoner.
Hyperbart oksygen er vist å øke blodkarnydannelsen og bindevevsdannelsen. Det er
verdt å merke seg at man ikke kan reprodusere
disse funnene ved å behandle med monobart oksygen (100% O2 ved 1 bar). Hyperbart oksygen virker også ved å øke kroppens
infeksjonsforsvar. Hvis partialtrykket av
oksygen i vevet faller under 30 mmHg vil
evnen til bakteriedrap i vesentlig grad hemmes
i de hvite blodlegemene (granulocyttene).
Hyperbar oksygenbehandling ved 3 bar (20 m)
kan øke vevs-pO2 til 300 mmHg eller mer.
HBO-behandling er vist å stimulere de hvite
blodlegemenes evne til å drepe bakterier i
områder med kritisk blodforsyning. Like
viktig som beskrivelsen av mekanismene som
påvirkes er likevel de overbevisende studiene
som har vært gjennomført på pasienter med
stråleskader i kjeven. Resultatene viser en
overbevisende bedring av livskvalitet, redusert
omfang av sykehusinnleggelser og antall liggedøgn, redusert omfang av komplikasjoner osv.

Figur 13.2 Stråleskadet hud med blottlagt
kranium, Stråleskadet hud med blottlagt
underkjeve, Stråleskadet munnslimhinne
med underliggende vevshenfall

13.2.4 gassgangren

Gassgangren er en meget alvorlig infeksjonssykdom med høy dødelighet. Lokalt foreligger
det en hurtig fremadskridende og smertefull
sårinfeksjon. Huden omkring såret er bronseaktig misfarget og gassholdig, og både mis-
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fargingen og gassen i vevet sprer seg hurtig
til omliggende vev (Figur 13.3).

eksempel åreforkalkning (arteriosklerose) og
eller sukkersyke (diabetes mellitus).

Infeksjoner oppstår i bløtvev (muskulatur,
fettvev, bindevev osv) og skyldes bakterien
Clostridium perfringens enten alene (95%)
eller i kombinasjon med andre typer. Disse
bakteriene finnes normalt i tarmen hos
mennesker og dyr.

Bakterien er såkalt ”fakultativ anaerob”; den
vil vokse fritt i vev med pO2 < 30 mmHg og
ikke formere seg ved vevs-pO2 > 70 mmHg.
Bakterien lager en rekke vevsskadelige stoffer
– toksiner, hvorav alfatoxinet trolig er det
viktigste. Produksjonen av alfatoxin opphører
ved pO2 > 250 mmHg. Dette oppnås ved HBObehandling ved ca 3 bar. Som nevnt over vil
også HBO virke gunstig på infeksjonsforsvaret
ved øket effektivitet av hvite blodlegemer. Det
er også vist at HBO forsterker virkningen av
visse typer antibiotika (aminoglykosider).

Primært har gassgangren vært forbundet med
krigsskader. Som følge av blant annet bedret
sårbehandling har hyppigheten sunket fra 12%
under første verdenskrig til 0,3–0,8% under
andre verdenskrig og under Vietnamkrigen
ble det bare rapportert ca. 20 tilfeller.
Gassdannende infeksjoner oppstår nesten
utelukkende i forbindelse med følgende tilstander:
< Sårskader
< Operative inngrep
< Abscesser (byller)
I fredstid vil man imidlertid stå overfor en
annen pasientkategori enn i krigstid, hvor
hovedtyngden av pasientene vil være unge
menn med sårskader. I fredstid er pasientenes
gjennomsnittsalder høyere, og ofte har de
ledsagende alvorlige sykdommer som for

Figur 13.3 Gassgangren i høyre skulder. Den
blålige misfargingen sammenfaller med det
området hvor bakterien (clostridium perfringens)
har dannet underhudsgass. Kjenner man på huden
i et slikt område merkes ”knatring” som i kram
snø. Lastet ned 3.1.11 fra www.wikimedia.org
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HBO-behandling ved gassgangren er en viktig
tilleggsbehandling. Kirurgi med fjernelse av
dødt/ødelagt vev, samt antibiotika er en nødvendighet. De aller fleste av disse pasientene
vil være operert før de sendes i trykkammer.
13.2.5 transplantater,
brannskade og problemsår

Som overskriften antyder er dette en svært
heterogen type. Et fellestrekk er likevel at vevet
har redusert gjennomblødning, inflammasjon
(betennelsesreaksjon), infeksjon og ødem
(hevelse). Gjensidig virker disse forholdene
sammen slik at gjennomblødningen hemmes
ytterligere, vekstforhold for mikroorganismer

Figur 13.4 Diabetes fotsår. Kombinasjonen av
nedsatt nervefølsomhet og dårlig blodforsyning i de
minste blodårene gjør at diabetikere er mer utsatt
for fotsår enn andre. Billedserien viser effekten
av hyperbar oksygenbehandling på denne typen
fotsår. Lastet ned 3.1.11 fra www.medscape.com

(bakterier, sopp, virus) bedres, cellene blir
skadet og nytt vev lar seg ikke feste til de skadede
områdene. Når pasienten behandles med
HBO, bedres oksygentilførselen til celler, men
spesielt celler i randsonen – det vil si vev som
er på grensen til å ødelegges. HBO får de små
pulsårene/arteriene til å trekke seg sammen,
men sammenhengen er komplisert hvis man
studerer områder som i utgangspunktet er
hypoksiske. Oksygenets ”positive” evne til
karsammentrekning utnyttes ved ødembehandling av knusningsskader, mens evnen
til å opprettholde tilstrekkelig høyt pO2 i vev
synes å være den sentrale virkningen ved
kompliserte hudtransplantasjoner og problemsår. Kroniske sår, spesielt hos pasienter med
sukkersyke (diabetes) (Figur 13.4), men også
ved andre grunnsykdommer (blant annet etter
stråling) utgjør et stort praktisk behandlingsproblem. Blant mange viktige målsettinger
må behandling av denne pasientgruppen
(diabetespasienter med kroniske sår) være
sentral for landsfunksjonen ved Haukeland
Universitetssykehus. Dokumentasjonen for
behandlingens effekt virker overbevisende.
Livskvaliteten påvirkes i avgjørende grad hvis
denne behandlingsformen kan forhindre,
forsinke eller senke nivået for amputasjon
(det vil si hvor høyt på beinet man må legge
amputasjonen) for denne pasientgruppen.
13.2.6 Andre indikasjoner

Haukeland Universitetssykehus har valgt å
adoptere indikasjonslisten til Undersea and
Hyperbaric Medical Society sin spesialgruppe
for HBO-behandling. Denne listen, med
gjennomgang av indikasjoner ble sist revidert
i 2008. I tillegg til indikasjonene ovenfor er
følgende akseptert:
< ekstremt blodtap
< infeksjoner i bløtvev (muskulatur, fett,
bindevev) med vevshenfall (nekrotiserende
bløtdelsinfeksjoner)
< kronisk betennelse i skjelett/ben
< knusningsskader og skader med trykkøkning i muskellosjer

13.3 BeHAndlingStABeller
Behandlingstabellene som brukes i Norge i dag
baseres i stor grad på US Navy sine tabeller.
Det er legen som er ansvarlig for hvilken tabell
som skal brukes, og valg av tabell avhenger av
skaden som skal behandles. Det finnes ulike
tabeller for dette og disse er beskrevet i SUP 12.
13.4 BeHAndlingSordre
og dykkejoUrnAl
Behandlingsordre er en ordre som skrives av
legen før en kammerbehandling iverksettes.
Behandlingsordren skal inneholde navn og
personnummer på pasienten og hva slags
behandling som skal gjennomføres.
13.5 trykkAmmer og
kAmmeroperering
Det er to hovedtyper av trykkamre som brukes
i medisin og forskning.
1. Hyperbare kamre der trykket kan økes fra
1 bar til mange ganger det atmosfæriske
trykket avhengig av sertifiseringen til
det enkelte kammer. Disse kammerne
brukes til dykking og hyperbarmedisinsk
behandling og forskning.
2. Hypobare kamre der trykket kan reduseres
fra 1 bar til et lavere trykknivå. Disse
kammerne brukes til høydetrening, rommedisin og forskning.
Noen kamre kan brukes til begge deler, men
er ikke vanlig og brukes mest til forskning.
Siden 1920-åra har mange forskjellige hyperbare kamre blitt konstruert for behandling av
dykkere.
13.5.1 klassifisering av trykkamre

Utgangspunktet for å konstruere et hyperbart trykkammer er til hvilket formål det
skal brukes. Det er flere hovedtyper av
rekompresjonskamre:
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1. Store kamre inndelt i seksjoner som
brukes til både forskning og behandling
av dykkere, samt til å gjennomføre forholdsvis dype kammerdykk (>5 bar).
Disse kammerne kan ha både tørr- og våtseksjoner for å simulere undervannstrykk
i forskningseksperimenter.
2. Store seksjonsinndelte kamre med lavt
arbeidstrykk (2–4 bar) som brukes til
hyperbar oksygenbehandling.
3. Transportable høytrykkskamre med plass
til flere personer som brukes til behandling
av dykkere og tunellarbeidere.
4. Transportable enmannskamre (høyt
eller lavt trykk) som brukes til overflaterekompresjon av dykkere. Slike kamre
er også mye brukt til hyperbar oksygenbehandling ved en del sykehus. De brukes
også enkelte ganger til akutt behandling av
dykkere som trenger kammerbehandling.
Dette har man sluttet med i Forsvaret.
Enmannskammer kan også brukes for å
overføre en person fra ett kompremert
kammer til et annet (for eksempel fra fartøy
til land).
Vi skal i det følgende se på oppbygningen av
et seksjonsinndelt trykkammer.
13.5.2 Store seksjonsinndelte kamre

Kammerkompleks med mulighet for å trykksette flere personer i hver seksjon. (Figur 13.5)
Det brukes normalt til behandling av dykkere
og personer som trenger HBO-behandling.
Kammeret er normalt utstyrt med følgende
elementer:

Trykksikkert skall

Dette består av to eller flere sammenkoplede
seksjoner som hver for seg kan bli kompremert
eller dekompremert. Antall seksjoner avhenger
av hva kammeret skal brukes til, men vanligvis
er kammeret inndelt i et stort hovedkammer
og et lite forkammer. Hovedkammeret brukes
til behandling, mens forkammeret brukes til
inn- og utslusing av personell og større gjenstander. Hovedkammeret har også en liten
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medisinsluse som brukes til å sluse inn mat,
medisiner, utstyr m.m.
Diameteren bør være stor nok til at en voksen
person kan stå oppreist i begge seksjoner.
Lengden på hovedkammeret bør være minst
tre meter slik at en bårepasient kan få plass i
kammeret, samt at assistenter i kammeret kan
bevege seg rundt pasienten.
Trykksikre dører skiller kammerseksjonene
fra hverandre.
Store observasjonsvinduer bør finnes i alle
seksjoner slik at hele behandlingen kan observeres fra utsiden. Kammerets innside bør være
av lys farge, samt være lett å rengjøre.

Inventar og utstyr

Komfortable seter bør være tilgjengelig for
det personellet som er i kammeret fordi tiden
i kammeret kan være langvarig. Nedfellbare
seter/benker gjør at plassen i kammeret kan
bedre utnyttes. Belysning kan både være
innvendig (lamper som er montert inne i
kammeret og som tåler trykk) og utvendig
(lamper på utsiden av kammeret som lyser
inn gjennom vinduer).
Det bør være plass til minst en båre i hovedkammeret som lett kan transporteres ut og
inn av kammeret (Figur 13.8).

Pustegassforsyning

Trykksetting av alle seksjoner bør være
under direkte kontroll av kammeroperatøren.
Det skal normalt ikke trykksettes med
større hastighet enn beskrevet i Dykkeog behandlingstabellene. Luften til alle
seksjonene hentes normalt fra en luftbank som
kontinuerlig fylles av en kompressor.
Det må også være en lagringsbank for
medisinsk oksygen (Figur 13.6) og ev. andre
gasser/gassblandinger (heliox, nitrox).

Figur 13.5 Seksjonsinndelt trykkammer hos Haukeland Universitetssykehus

Enmanns trykkammer (monoplace). Denne typen kammer brukes bl.a. på Haukeland
Universitetsykehus for behandling av ikke-akutte indikasjoner.
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Figur 13.8 Pasient på oksygen inne i kammeret

Gassforsyningen her må følge en separat
forsyningslinje fra gassbanken og frem til
maskene på innsiden av kammeret. Det bør
være to separate gassforsyningslinjer og gassbanker i tilfelle det skulle oppstå brudd på
den ene.
Videre er det to ulike måter å tilføre pasienten
okygen på:
1. En automatisk reduksjonsventil som gir en
kontinuerlig flow.
2. En demandventil som forsyner pasienten
med gass hver gang denne puster inn
(Figur 13.7).

Figur 13.6 Oksygenbank med tolv flasker
à 50 liter med medisinsk oksygen

Utåndingsgassen bør føres ut av kammeret i
et separat utåndingssystem, dette for å hindre
høyt oksygeninnhold i kammeret.

Kommunikasjon

Kommunikasjon bør inkludere elektrisk
isolerte telefoner i alle seksjoner og på overflaten og disse bør være sammenkoplet. Et
sekundært intercom eller et toveis sender/
mottaker-system bør også være til stede
mellom hver seksjon og kammeroperatør.
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Figur 13.7 Pusteslange med maske
(BIBS) for bruk i trykkammer

Et TV-system som overvåker hver enkelt
kammerseksjon er en fordel ved medisinsk
behandling. Kameraet kan være plassert enten
på utsiden (gjennom et inspeksjonsvindu)
eller innsiden av kammeret.

Transport under trykk

Åpningen inn til forkammeret er normalt
utstyrt med et koblingssystem slik at et annet
trykksatt kammer kan kobles på forkammeret
– og pasienten kan sluses inn i et nytt kammer.
13.5.3 Brann

Det har vært en rekke branner i trykkamre
og man kjenner til minst tolv branner med
tilsammen mer enn 40 omkomne. De overlevende fra disse brannene (syv personer)
hadde alle alvorlige brannskader. I 1996 var
det en eksplosjonsartet brann i et hyperbart
kammer i Milano der elleve mennesker mistet
livet. Brannen startet etter all sannsynlighet
fra en kjemisk lommevarmer som en av
pasientene bar med seg inn i kammeret.
Enhver brann må ha tre forutsetninger for
å starte: En antennelseskilde, brennbart
materiale og oksygen. En brann kan forhindres ved å fjerne en av disse komponentene.

I et kammer kan hår eller klær fungere som
brennbart materiale – oksygenet finnes
allerede i pustegassen. Det vil si at to av
kriteriene for å starte en brann er til stede.
Andre forverrende faktorer er den økte faren
for gnistdannelse og forbrenning ved noen
hyperbare forhold.
Sikkerheten rundt en kammeroperasjon
avhenger av at alle involverte er klar over
brannfaren i et kammer og at de tar de nødvendige forholdsregler for å redusere denne.
Dette kan blant annet være:
< Lufte kammeret med jevne mellomrom (for
å unngå høyt oksygeninnhold)
< System som raskt kan tilføre vanlig luft på
oksygenmaskene
< Bruk klær som ikke avgir statisk elektrisitet

Noen pasienter kan ikke puste gjennom vanlig
BIBS-maske, enten pga ansiktsdeformiteter eller
fordi øvre del av luftveiene er fjernet slik at de
puster gjennom et hull på halsen. Slike pasienter
kan behandles med hette som illustrert på figuren.
Hetten ventileres typisk med ca 30 l/min. Lastet
ned 3.1.11 fra www.worlwidewounds.com

< Sørge for at alle klesplagg er tømt for farlige
gjenstander (tenner, mobiltelefon etc.)
< Passe på at brennbart materiale ikke tas
med inn i kammeret (eks. rektifisert sprit
til å desinfisere oksygenmaskene med) og
at lesestoff reduseres til et minimum
< Alltid kontrollere at det står en bøtte fylt
med vann inne i kammeret pluss ev. et
brannslukningsapparat.
< Alt utstyr i kammeret er av ikke-brennbart
materiale
13.5.4 instrumentering og operering

Kontrollpanelet bør alltid være utstyrt med
store og lettleselige instrumenter. De bør
være plassert slik at man umulig skal kunne
misforstå hvilken funksjon de har. Fargekoder
er en bra metode, særlig for å skille fra hverandre ulike gasser som fører frem til pustemaskene. Kammeroperatøren bør plassere
personell på en slik måte at han har best mulig
oversikt via TV.

Trykk/dybdemåler skal være montert i alle
seksjonene på kammeret, slik at personell på
innsiden også kan avlese dybden de befinner
seg på.
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Oksygenkonsentrasjonen bør overvåkes med
et elektronisk varslingssystem, som viser når
oksygenkonsentrasjonen er for høy (ca 23%).
Et tilsvarende system bør også brukes for å
over våke CO2-innholdet i kammeratmosfæren.
Klokker må være tilgjengelig for å måle totaltid og kompresjon/dekompresjonshastighet.
Flowmeter er vanligvis montert for betjene
kammeret enklere, særlig ved ekstremt langsomme oppstigninger.
Det er også til tider et svært høyt støynivå
i trykkamre, særlig ved kompresjon/
dekompresjon og ved lufting av kammeret.
Derfor bør man gjøre det til en regel å bruke
hørselvern når man er i trykkammer.

først med engangs tørkepapir. Deretter vaskes
flatene med tørkepapir og såpevann (til man
får ren flate). Til slutt vaskes kammeret på
vanlig måte med såpevann før det tørkes og
desinfiseres med 70% sprit (klorin kan brukes
i nødsfall, men dette er svært etsende). Figur
13.9.

Rengjøring utenfor kammeret

Forurensning på utsiden av kammeret rengjøres på samme måte som inne i kammeret.

Behandling av biologisk avfall

Alt biologisk avfall etter en behandling skal
legges i doble poser og behandles som spesialavfall. Alle legekontorer skal ha rutiner for
håndtering av spesialavfall.

13.5.5 rengjøring av trykkammer

Et trykkammer bør vaskes ukentlig med vanlig
såpevann. Etter noen behandlinger, særlig
kritiske syke pasienter (for eksempel gassgangren), kan det imidlertid være til dels store
forurensninger med biologisk avfall (blod,
urin, oppkast og lignende) inne i eller utenfor
kammeret. Normalt er det sanitetspersonellet
som skal ta med seg brukt og forurenset utstyr
etter en behandling, men det er kammeroperatøren som er ansvarlig for at dette blir
gjort. Utvasking av kammeret skal alltid
gjøres umiddelbart etter slike behandlinger.
All vasking og rengjøring skal foregå med
engangshansker.

Rengjøring av utstyr i kammeret

Alt utstyr (masker, sug, båre, bøtte og lignende)
tas ut av kammeret og vaskes i vann tilsatt
såpe (zalo, grønnsåpe eller lignende). Deretter
skal dette utstyret tørkes med papir før det
desinfiseres med 70% sprit (klorhexidin
brukes bare dersom sprit ikke er tilgjengelig).

Rengjøring inne i kammeret

Dersom det er store mengder forurensing inne
i kammeret (for eksempel blodsøl) tørkes dette
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Figur 13.9 Utstyr for rengjøring og desinfeksjon.
Bruk engangs plasthansker.Tørk opp synlig
forurensing med tørkepapir, evt mildt såpevann.
Når flaten er ren fuktes et tørkepapir
med desinfeksjonssprit. La lufttørre.

Intensivbehandling av kritisk syk/skadet pasient i trykkammer. På veggen bak
pasienten henger fra venstre respirator, sprøytepumpe og sug

Respirator godkjent for assistert ventilasjon av
pasienter som ikke puster selv. Svært få respiratorer er
godkjent og funksjonssikre for bruk i trykkammer.

Infusjonspumpe for kontrollert tilførsel av
medikamenter. Denne pumpen er plassert på utsiden
av trykkammeret og pumper væske inn i pasientens
blodårer gjennom en lang plastslange trukket gjennom
en spesiallaget gjennomføring i kammerveggen. Slike
pumper brukes oftest når sterke medikamenter skal
infunderes med stor nøyaktighet. Medikamentet løses
i infusjonsvæske (plastposen over sprøytepumpen).

Sprøytepumpe. Noen medikamenter kan ikke
oppløses i infusjonsvæsker, men må infunderes med
stor nøyaktighet, ofte med lav strømningshastighet.
Det finnes noen få sprøytepumper som er godkjent
for bruk i trykkammer. Sprøytepumpene kan både
plasseres i og utenfor trykkammeret – denne
er beregnet for å stå inne i kammeret.
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13.6 mediSinSk tekniSk
UtStyr For BrUk
i trykkAmmer
13.6.1 innledning

Flertallet av dykkere kan undersøkes fullverdig
før de går inn i trykkammeret og det er ikke
nødvendig med ytterligere diagnostikk,
over våking eller behandling i den perioden
behandlingen pågår. Derimot er det en del
pasienter med alvorlig infeksjonssykdom
(gassgangren m.fl.) og kullosforgiftning som
er bevisstløse og må få understøttet blodsirkulasjon og åndedrett. Noen pasienter
trenger smertelindring og bedøvelse. Dette
kapittelet omhandler bruk av medisinsk utstyr
for slik behandling.

13.6.2 kvalifisering av
medisinsk utstyr for bruk i
trykkammer, ansvarsforhold

I siste ledd er det kammeroperatøren som
har overordnet ansvar for at sikkerheten er
ivaretatt ifm trykkammerbehandling. FLO
er ansvarlig for sertifisering av kammer og
alt fastmontert utstyr, men det er avdelingsjef
for det stedlige kammer som har ansvar for
at enheten har rutiner for kontroll av mobilt
utstyr som taes inn i kammeret. FLO og UVB
Dykkerlegens kontor bistår lokal sjef i dette
arbeidet.

13.6.3 risikoer knyttet til
bruk av medisinsk teknisk
utstyr i trykkammer

Følgende forhold skal vurderes før medisinsk
eller medisinsk teknisk utstyr medbringes i
trykkammer:
< Inneholder utstyret batteri eller andre
energikilder som kan forårsake brann i
trykkammeret (svært mye overvåkingsutstyr har innebygde batterier)?
< Har utstyret gasstette hulrom eller hulrom
med svært liten ventilasjonsåpning som
kan medføre implosjon/eksplosjon i forbindelse med trykkendringene?
< Kan utstyrets egenskaper bli påvirket av
det ytre trykket slik at det setter pasienten

410

Trykkammer og hyperbar oksygenbehandling

i fare grunnet feilaktig funksjon (respirator,
sprøytepumpe)?
13.6.4 Spesifikk vurdering
av vanlig brukt medisinsk
utstyr/forbruksmateriell
for bruk i trykkammer

Medisinsk forbruksmateriell

Det er ikke kjente risikoer knyttet til bruk
av ordinært forbruksmateriell som bandasjemateriell, engangssprøyter og kanyler.

Medikamenter

Med hensyn til brannfare og risiko for skadelige
virkninger av fordampende medikamenter, er
det først og fremst desinfeksjonsmidler som
er problemet. Hovedregelen er at vannholdige
desinfeksjonsmidler uten kloravgassing (for
eksempel vandig Klorhexidin) må brukes hvis
det er behov for desinfeksjon mens kammeret
er trykksatt. Når kammeret er åpent, kan spritholdige og klorholdige desinfeksjonsmidler
brukes, men dørene bør være åpne for å sikre
god utlufting.
Tablettbokser, ampuller og hetteglass har i
praksis vist seg å fungere sikkert også i trykksatt trykkammer. Fordi ampuller og hetteglass
er gasstette beholdere, bør de ikke oppbevares
slik at glassplinter kan skade personell i
kammeret hvis de skulle implodere/eksplodere
(i praksis er ikke dette noe problem). Figur
13.10.
Medikamenter som brukes for å nøytralisere
syre-base forandringer i blodet (buffere)
leveres fortsatt vanligvis på store glassflasker.
Slike bør ventileres med en luftekanyle før
kompresjon/dekompresjon.
Fleksible plastposer med infusjonsvæsker
krever ingen særskilt behandling for bruk på
trykk. Se likevel Figur 13.11 med hensyn til
bruk av dråpekammer.

Diagnostisk utstyr
Enkelt diagnostisk utstyr

Blodtrykksapparat må være av aneroid type
(ikke inneholdende kvikksølv). Lommelykt
må være testet for bruk under trykk. Vanlig
otoscop og oftalmoscop (utstyr for å se
i ører/øyne med), har i praksis vist seg å
være trykktolerant. (Figur 13.12) Stetoskop
og vanlig nevrologisk undersøkelsesutstyr
(reflekshammer, stemmegaffel m.m) kan trygt
brukes i trykkammeret.

Medisinsk overvåkingsutstyr

Figur 13.10 Infusjonspose i plast, plastampuller,
små hetteglass og glassampuller er trykktolerante.
Hetteglass og glassampuller bør likevel oppbevares
i eske eller medikamentbag grunnet risikoen for
glass-skår HVIS de skulle implodere/eksplodere.

Det finnes spesielle overvåkingsenheter
som automatisk måler blodtrykk (Figur
13.13) (ved bruk av utvendig mansjett eller
en trykkmåler koblet til en nål i en pulsåre),
hjertefrekvens (EKG), blodets oksygeninnhold
(pulsoksymetri) og kroppstemperatur. Slikt
utstyr er omfattende brukt i ambulanser,
mottagelsesavdeling på sykehus oa. Slikt utstyr
må være trykktestet før bruk i trykkammer.

Behandlingsutstyr
Kirurgisk utstyr

Det er ingen kjente problemer knyttet til
bruk av ordinært kirurgisk utstyr (skalpeller,
pinsetter, nåleholdere osv.) i trykkammeret.

Utstyr for mekanisk ventilasjon

Figur 13.11 Infusjonspose/infusjonsaggregat.
Dråpekammeret (plastkammeret med den grønne
ringen under posen) må etterfylles med luft
under kompresjon og etterfylles med væske under
dekompresjon grunnet kompresjon/ekspansjon av
luftlommen over væskeflaten i dråpekammeret.

Pasienter som ikke kan puste selv må få
assistert ventilasjon. Selvekspanderende
ventilasjonsbag med maske (”lærdal bag”)
er den enkleste måten å gjøre dette på.
Det er ingen spesifikke sikkerhetsmessige
problemer knyttet til selve bagen, men hvis
oksygen tilkobles (det er ofte nødvendig), vil
pasientens oksygenrike utåndingsgass gå ut
i kammeret. Hvis ikke ventilasjonsbagen er
knyttet til rørsystemet for gass-utstrømming
(”Bibs eksos”), må kammeret ventileres hyppig
for å unngå oksygenoppbygging. Det beste er
å bruke ventilasjonsbager som har en spesiell
gassutstrømmingsventil som er tilkoblet rørsystemet i kammeret.
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Figur 13.12 Enkelt medisinsk teknisk diagnostisk utstyr som bør være tilgjengelig for bruk i trykkammer. Lommelykt,
oftalmoskop og otoskop bør trykkprøves. Det store blodtrykksapparatet i senter er av “aneroid” type, uten kvikksølv.

Det er bare noen få mekaniske ventilatorerer
(respiratorer) som er testet og demonstrert
å fungere tilfredsstillende ved forhøyet ytre
trykk. Til tross for at det altså finnes et stort
utvalg små respiratorer (transportventilatorer)
som er egnet til bruk i ambulanse og utenfor
sykehus, er det praktisk talt ingen av disse
som kan brukes tilfredsstillende i trykkammer.
Respirator som skal brukes i trykkammer må
være særskilt godkjent.

Annet akuttmedisinsk utstyr

Utstyr for elektrokonvertering (defibrillering)
av hjerteflimmer kan ikke brukes sikkert i et
trykksatt trykkammer. Før defibrillator (Figur
13.14) taes inn i kammeret må altså kammeret
ha blitt dekompremert til overflatetrykk.
Enkelte pasienter må suges i luftveier eller
sårhuler. Mekaniske sug (fotsug, håndsug) kan
trygt brukes i trykkammeret. Elektrisk drevne
sug og sug som skal kobles til rørsystemet må
godkjennes særskilt.
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Figur 13.13 Elektronisk blodtrykksapparat drevet av
batterier. Slike må trykktestes og risikovurderes individuelt.

13.6.5 risikovurdering av
medisinsk utstyr

Følgende punkter bør vurderes hvis man skal
bruke nytt/ikke forhåndgodkjent medisinsk
utstyr:
< Er bruken av utstyret godt begrunnet? Vil
det i vesentlig grad bidra til diagnostikk og
sikker behandling av sykdommen/skaden?
< Har lignende utstyr vært brukt andre steder
(med tilfredsstillende resultat?
< Drives utstyret av batteri eller andre energikilder? I så fall må risikoen for brann/
eksplosjon vurderes. Utstyr som bruker
strømforsyning med >30V DC skal ikke
medbringes i kammeret.
< Har utstyret gasstette hulrom som kan
skade pasient eller kammerpersonale ved
implosjon/eksplosjon?

< Hvis utstyret ikke har vært brukt på trykk
før: Finnes det sikre måter å over våke
funksjonen på (og ev. korrigerende tiltak
hvis funksjonssvikt oppstår) slik at ikke
pasienten skades som følge av funksjonssvikt?
< Er det tid til å trykkprøve utstyret? Helst
bør utstyret testes ubemannet til et testtrykk 50% høyere enn arbeidstrykket. Etter
dette bør utstyret funksjonstestes på maks
godkjent arbeidsdybde.

Figur 13.14 Halvautomatisk defibrillator (AED) for behandling av hjerteflimmer. Slikt utstyr er
kritisk ved hjertestans, men grunnet eksplosjonsfare og funksjonssvikt så må de ikke medbringes
i trykkammeret. Bruk av AED forutsetter at pasienten er bragt tilbake til overflatetrykk.
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Eksempel på tilpasning av trykkammer for medisinsk behandling (DFS). Sug (blå pil) for å suge luftveier.
Frittstrøms-oksygenuttak over strømningsmåler (rød pil) for oksygentilførsel til selvekspanderende ventilasjonsbag
(svart pil til venstre). For å hindre oppbygging av oksygen i kammeret ventileres oksygenrik utåndingsluft
gjennom den blå slangen til en regulator på utåndingssiden av BIBS-systemet (svart pil til høyre).
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hyperventilasjon 94–96
hypoksi 25, 67, 95, 131, 140–141,
288–290, 294, 296, 297
hypotermi 142–147, 148
hørsel 82–83
høyde
dykking i 173–174
opphold i 129
høytrykksbank 267
høytrykksnervesyndrom. se HPNS
høytrykks-nervesyndromet 139
høyttrykkslanger 206
hårrørsårer 85

I

ideelle gass 68
ideelle gassligningen 49
ideell gass 49, 51
i-hopp 260
ikke-over”-grense 202
immunsystemet 102
indre øre fistel 114–116
inertgass 97, 283
inertgasser 44
innventil 262
innåndingsmotstand 111
inspeksjonsdykk 234
irritasjonsutslett 72
isbading 143
isdykking 232–234, 303–310
utstyr 305–307
ishull 307–309
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istyper 304

J

jackstay 367
jakkevest 199–200
j-kran 189, 190
jo-jo-dykking 120

K

kaisøk
379
kalkboks 285, 286, 287, 288, 292
kameratline 212, 248, 259, 278
kammeroperering 403–414
kapillærer 85–86, 106, 119
karbondioksid 44, 136, 210
karbondioksidforgiftning 135–
136, 262, 287–288, 296
karbondioksidkonsentrasjon 94
karbondioksidopphopning 48, 277, 287
karbonmonoksid 44, 210
karbonmonoksidforgiftning 137–138, 400
kart 219–223
kassedykking 28–29, 155
kjedesøk 380–381
kjemisk forgiftning 141–142, 292
kjemisk forurensning 323–324
kjemoreceptorene 94
kjernedannelse 136
kjernetemperatur 145, 310
k-kran 189, 190
klareringsenhet 270
klassisk drukning 147
klokkedykking 21–23, 30
klokobling 189, 205
KMB-maske 325
kniv 204, 205, 259
knokler 80
knoper 384–386
knuter 384–386
Kobben 31
kommunikasjon 218, 263, 270, 271, 273, 406
brudd på 247
kommunikasjonskabel 212, 268
kompass 203, 383
kompresjonsbarotraume 112, 114, 117, 118
kompresjonsbarotraumer 105
kompressibilitet 68
kompressibilitetsfaktoren 51–52, 55
kompressor 189, 205, 206–211,
240, 258, 267, 388, 404
konsoll 198
kontaktsøk 371–373
kontroll av dykker 259–260
kontrollpanel 268
kontrollstempel 187
koordinasjon 362–363
korrosjon 187–188
korrosjonsbehandling av dykkeflasker 186
kraft 38
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kraftdrevet verktøy 389
krampeanfall 291
kraniet 80
kranoperatører 244
krav til merking 50
kretsløpet
det lille 84
det store 85
kroppstemperatur 41, 78, 142, 143, 144
krysslodd 367
kuldefaktor 229, 231
kulekran 191
kullos 137–138
kulturminner 252
kystfyr 220–221

L

lampesignal 316
LaPlace ligning 167
lavtrykksslanger 206
led 229
leddbends 120, 122
lengde 39
Lethbridges body tank 22
leverceller 77
lik 311–312, 315
linemann 244, 260, 274, 279, 310, 320
liner 211–213
linesignaler 216, 247, 382–383
livline 309
lokal regulering 88
loven om deltrykk.
se kompressibilitetsfaktoren
loven om oppdrift. se Arkimedes lov
loven om oppløselighet av gasser
i væske. se Henrys lov
lover 251–256
lufbobler 107
luft 41, 43–44
luftambulanse 128
luftas bestanddeler 43
luft bak brystbenet 108–109
luftdrevet verktøy 388
luftforbruk 55–56, 93
beregning av 57
luft i underhudsvev 109
luftkutt 247, 264, 278–279
lufttabeller 128
luftveiene 91–92
lukket rutesøk 371
lungebarotraume 106–109
lungekollaps 107–108
lungekompresjonsbarotraume 109–111
lungene 92–94, 106, 124, 131
lungesprengning 106
lungevolum 93
lungeødem 292
lungeødém 109–111
lut 141–142, 292
lyd 82

i vann 60
lykt 313, 316
lykter 203, 221
lymfebends 122
lymfekar 86, 122
lys 380
lysbrytning 58–60
lys i vann 58–60
løfteballong 396–397
løselighet
gass i blod 160
gass i vev 160–161
løselighetskoeffesient 98

M

maksimal sikker dybde 63–66, 67, 290
manometer 195, 197–198
maske 179, 268–271, 271, 273
maskeglass 269, 270
maskeskvis 271
maskinisten 245
masse 38
MCM-operasjoner 367
mediastinalt emfysem 108–109
medikamenter 111, 133, 134, 148
mekanisk måler 201
meldeplikt 253
melkesyre 79
mellomline 212
membranmanometer 197
mentale påkjenninger 332–358
mental tilstand 361
meridianer 219
metning 54–55, 97–98, 158, 160, 161
metningsdykking 22–23, 26, 55, 66
mikrofon 263, 268, 271
militære installasjoner 252
minedykker 239, 283
mistet kontakt 247, 279, 309–310
modeller 158–159, 164–168, 171
motorikk 362
MSD. se maksimal sikker dybde
muskelceller 76, 77
muskelfibre
hurtige/hvite 79
trege/røde 79
muskler 78–80, 122
glatte 79
hjertet. se hjertet
tverrstripete 78–79
M-verdier 163
MVV 93
mørke 316
måletrykk 41
måling av is 304–305
månen 299, 300

N

nattdykking 215, 316

navigasjon 383–384
nedkjøling 110, 142–147
nedstigning 261, 360
nekrose 90
neopren 144, 180, 183, 262, 270, 324, 325
nerveceller 77
nervesystemet 99–101, 131, 133, 140
nervøs regulering 88
nesespray 116
nevrologisk trykkfallssyke 120
nevrologisk undersøkelse 361–363
Newton 38
sju farger 60
nitrogen 44, 159
nitrogenets drivtrykk 97
nitrogenforgiftning 130–131
nitrogennarkose 44, 63, 66, 248.
se også nitrogenforgiftning
nitrogenrenset luftblanding 70
nitrox 26–27, 52, 61, 164, 173, 239, 283, 293
nitroxblandinger
Forsvarets standard 61
nitroxdykking 61–64
NOAA 61, 66
”no deco”-grense 202
normoksi 131
normoksisk 67
norske dykke- og
behandlingstabeller 172, 174
norsk og militær dykkehistorie 30–35
nystagmus 113
nødprosedyrer 264, 277–279, 309–310
nødsituasjoner 246–248

O

octopus 194
oksygen 44, 239, 286, 288–
292, 364–366, 399
behandling av 70–71
oksygenapparat 239
oksygenbehandling 364–366
oksygendykking 67
oksygenforbruk 289
oksygenforgiftning 44, 63, 68, 131–134
akutt 290–291, 294–296
kronisk 28, 291–292
oksygenkompatibelt 71
oksygenkramper 133
oksygenmangel 140–141
oksygenrent 71
oksygensertifisert 71
omfyllerpumpe 211
områdesøk 368–379
omvendt blokkering 117
oppdrift 42–43, 264
oppdriftskontroll 262–263
oppkallingssignal 247
oppstigning 55, 106, 114, 263, 277, 289, 360
ukontrollert 278

oppstigningsvest 181, 198–
201, 232, 259, 272
ordre 246
organellene 76
organer 77
organsystemer
de viktigeste 75
OTU 135
overflatedekompresjon 279–280
overflatedrill 261
overflateforsynt dykking 23, 238–
239, 246, 267–282, 318, 325
overflatepersonell 244–245
overtrykk 40, 106
Oxy arc 389–391
ødem 86
øret 81–84, 116, 123
ørets barotraumer 112–116

P

parallellsøk 370–371
partialtrykk 52, 53, 130, 131
partialtrykksblanding 68–70
pascal 38
patent foramen ovale 123, 124–125
patruljeline 212
perfusjon 97, 98
-begrenset modell 158, 161–164
ph 41
pinger 383
planlegging 273, 319–320, 368
planteliv 236
plasma 88
pneumoslange 268, 279
pneumothorax 107–108
pressluftflasker. se flaskesett
pressånding 97
probabilistisk modell 159, 171
problemer 264
progressivt områdesøk 375–376
prosedyrer 260–266, 273–277,
307–309, 325–326
pulmonalt barotraume 106–109
puls 90
pulsårene 85, 90
pustekalk 141, 286, 287
pusteluft 211
pustesenteret 136
pusteteknikk 262
pustetrang 95
pusteventiler 192–197
pusting
farer ved unaturlig 94
påkledning 259

R

radial flow 286
radioaktivitet 227, 234, 324
rebreather 24, 26, 44, 111,
141, 283, 284–286

, farer 287
redningstjenesten 249–251
refleksjon 58
regulert vann 304
relativ fuktighet 45
relativ volumforandring 48
renhetskrav 210
rensestasjon 327–328
reproduksjonssystemet 104
reservedeler 206
reservedykker 243, 274, 275,
278, 279, 309, 310
reserveflaske 247, 268, 271, 272
reserveluftsystem 271
respirasjon 94–95
respirasjonsmekanikk 92–93
respirasjonssystemet 91–97
reversed ear 114
rombergs test 362
running jackstay-søk 376–377
ryggmargen 100, 124, 361

S

sag 387
saltvann 41, 232
savnede personer 310–313
SCUBA 23, 27, 179, 238, 243,
244, 257–266, 269, 288, 319
Scyllis 21
sektorsøk 371
selvforsynt dykking 248
senskader 135, 139–140
sensorisk deprivasjon 293–294
setpoint 67
Siebe, Augustus 22, 24
signaler 215–218, 382–383
signalline 211–212, 248, 259, 307, 309
signalmann 274
sikkerhetsbelte 272, 273
sikkerhetsstopp 172
sikringsbåt 229, 241–242, 264
sikringsline 203
sik-sak-søk 378, 381–382
sikt 229, 232, 318, 329, 367
sinus. se bihulene
sirkulasjonsforandringer 86
sirkulasjonssvikt 90
sjøkart 219–223
sjømannskap 384–387
skin bends 121
skip 227
skip-breathing 97
skipsdykker 257
skipsvrak 313–314
skjelettet 80
skjærebrenning 389–391
skrukobling 189, 190, 205
slamsuging 393–394
slangedykker 267, 272. se
også overflateforsynt dykking
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sluse 371
sluser 316–318
smerte 363
Smith, Andrew 155
snagline 367
snaglinesøk 373–375
snorkel 179
snorkelsvømming 111
Solberg, Christian 155
sonar 235
sonaroperatøren 245
spleiser 386–387
spyling 393
squeeze
bihule 116–117
drakt 119
hjelm 119
lunge 109
maske 118
mellomøre 112
tann 117
ytre øregang 112
staker 220
stigesøk 382
stoffskifte 76
strupekrampe 148
strøm 231–232, 273, 299–303,
304, 319–321, 331, 370
stråleskader 401
stråling 234
støping 393
stålflasker 186, 187, 263
subcutant emfysem 109
svimmelhet 113, 115
svømmeblåse 212–214
svømmeføtter 179, 259, 261, 264
syn 363
søk 227, 310, 311, 367–383
etter lik 311–313
sirkel 368–369
tauet dykker 377
søksline 367
søksutstyr 367–368

T

tabeller 176
takling 387
taleforvrengning 66, 139
talekommunikasjon 263, 309
teknisk dykking 141
temperatur 41–42, 229, 232, 234, 310, 329
temperaturregulering 78
tender 128
tetthet 38
tidevann 231–232, 299–303
tidsfaktoren 97–98
tilbakeslagsventil 279
tilstandsligningen 49
toslangersventil 192
totalrefleksjon 58
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transport ved dykkerulykker 128–129
Treileben, Hans Albrecht von 21
trimix 173
trimixdykking 66–68
triplexfilter 209
tropisk farvann 329–331
trykk 38, 39–41, 159
kroppens tilpasning til 80
trykkammer 31, 127, 128, 131,
155, 156, 251, 399–414
medisinsk bruk. se hyperbar oksygenbehandling
trykkendringer 104
trykkfallssyke 25, 44, 45, 55, 88, 99, 104,
107, 115, 118, 119–129, 131, 140, 146,
155–156, 278, 292–293, 362, 365
behandling av 127–128
gravide 104
hjerne 123
hud 121, 128
indre øre 123
ledd 120
ledd og muskulatur 122, 128
lymfesystemet 122
nevrologisk 120, 128
pga fly og høyde 129
risikofaktorer 121
ryggmarg 124
type II; alvorlig 121, 123–124
type I; ikke-alvorlig 121–122
trykkforandring 49
trykkkammer 248
trykkluftflasker. se flaskesett
trykkpneumothorax 108
trykkprøving av flaskesett 186–187
trykkreduksjon 279
trykkskader 104, 105–119
tube suit 145
tørrdrakt 144, 180–182, 293, 307, 330
tørr drukning 148

U

umbilical 268
underhudsfett 142
undervannsarbeid 367–383, 387–398
undervannsverktøy 387–391
UPTD 135
urinveissystemet 102
US Navy 72
Experimental Diving School 25
utligning 82, 112, 113, 115, 116, 261, 270
utposning i strupen 119
utrustning 271–273
utstyrsfeil 247

V

vagusnerven 84
vaktsjef 245
Valsalvas manøver 82, 115
vams 180, 183

vann 41
i kroppen 76
vanndamp 45–46
vannejektor 397
vannsøylemåler 201
vanntemperatur 232, 318
vanntemperaturer 329
vanntrykk 40
varder 220
varmetap 72
varmtvannsdrakt 144–145, 183, 325
Vasa 21
Vasalvas manøver 113
vassdrag 316–318
vekt 38
vektbelte 184–185, 272
vektblanding 70
vener 86
ventiler. se pusteventiler
ventilhusblokk 270
venturivirkning 195
verktøy 387–391
vertigo
alternobar 84, 114
calorisk 84
vest 181, 259
vestflaske 185, 199, 259, 264
vestibular bends 123
vev 77, 80, 86, 97, 158, 159, 161–163
med luftfylte hulrom 105
vevsvæske 76–77
vingvest 200
Viper 27
visuelle signaler 217
volum 39
volumblanding 70
volumforandring 48
vrak 252, 253, 313–315
værvarsel 228
væsketap 329
væskeunderskudd 120
våtdrakt 143–144, 183, 293, 330

W

Workman 163

y

yoke. se klokobling

Z

Zetterstrøm, Arne 25
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