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Forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller 
økt omgivende trykk 
Fastsatt av arbeids- og inkluderingsdepartementet (dato) med hjemmel i lov om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern mv. §§ 1-4, 1-6, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1 og 4-4. Gjennomfører EØS-
avtalens vedlegg 2, kap VII om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. Rdir. 
92/51/EØF av 18. juni 1992 om annen generelle ordning for godkjenning av 
yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF. 

 

Første kapittel: Innledende bestemmelser 

§ 1 Formål 
 Formålet med forskriften er at dykkeoperasjoner organiseres, tilrettelegges og 
gjennomføres slik at arbeidstakeren sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder dykking, inkludert operasjonelle forhold, opplæring i dykking og 

de innretninger og utstyr som brukes ved dykkeoperasjoner innenfor Arbeidstilsynets 
tilsynsområde.  

Forskriften gjelder ikke for virksomhet i forbindelse med petroleumsvirksomhet på  
kontinentalsokkelen og landanlegg som er underlagt Petroleumstilsynets  
tilsynsområde. 

§ 3 Hvem forskriften retter seg mot 
Arbeidsgiver og virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstaker skal sørge for at 

bestemmelsene i denne forskriften overholdes.  
Hvis flere dykkevirksomheter skal utføre et dykkeoppdrag i fellesskap, skal de utpeke 

én hovedbedrift som skal samordne de plikter og tiltak som følger av denne forskrift. Det skal 
dokumenteres skriftlig hvilken hovedbedrift som er utpekt.  

Forskriften gjelder ikke vernepliktige og militære tjenestemenn i Forsvaret som utfører 
dykkevirksomhet som på en realistisk måte har til hensikt å øve Forsvaret i å kunne virke 
effektivt i en krise- eller krigssituasjon.  

Forskriften gjelder ikke tjenestemenn i politiets beredskapstropp når dykkingen er 
nødvendig for å gjennomføre pålagte politioppgaver. 

Forskriftens krav om dykkerbevis gjelder ikke forskere og helsepersonale som må 
utføre påkrevd arbeid i trykksatt trykkammer.  

§ 4 Definisjoner 
Dekompresjon: Tilbakevending fra forhøyet til normalt trykk  
Dykkeoperasjon: Arbeid ved økt omgivende trykk under vann eller i trykkammer hvor 
dykkeren tilføres pustegass. 
Dykkeslange (umbilical): Pustegasslange, kommunikasjonskabel og eventuell sikkerhetsline 
bundet sammen til en enhet. 
Forsøksdykking: Dykkeoperasjoner som utføres som ledd i forsknings- eller utviklingsarbeid 
hvor dykkeoperasjonen har til hensikt å fremskaffe resultater som gir grunnlag for å belyse 
påvirkningen på dykkeren eller forsvarligheten av dykkeoperasjoner. 
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Overflateforsynt dykking: Dykkeoperasjon hvor dykker arbeider ved økt omgivende trykk, 
med pustegasstilførsel fra overflaten. 
Metningsdykking: Dykk hvor dykkeren arbeider fra en dykkerklokke som transporterer han 
eller henne under trykk til arbeidsstedet og hvor dykkeren oppholder seg under trykk i 
trykkammer mellom arbeidsperiodene. 
Selvforsynt dykking (SCUBA): Dykking der dykkeren bærer med seg sitt forråd av pustegass. 
Våtklokke: Plattform som brukes til å senke og heve dykker til og fra en arbeidsplass under 
vann. Den øvre delen inneholder en gasslomme med pustbar gass. 
 

Andre kapittel: Planlegging, risikovurdering og organisering av 
arbeidet  

§  5 Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner 
Før dykkeoperasjoner igangsettes skal arbeidsgiver foreta en kartlegging av de farer og 

problemer dykkeren kan utsettes for. Dykkeoperasjoner skal deretter risikovurderes, 
planlegges, og tiltak iverksettes slik at dykkeoperasjonen kan utføres sikkert med hensyn til 
hvilke farer som oppdraget kan medføre for dykkeren og andre involverte arbeidstakere.  

Ved risikovurderingen skal det legges vekt på alle omkringliggende forhold som kan ha 
betydning for dykkeoperasjonen.  

Dykking dypere enn 50 meter kan bare foretas som metningsdykking i samsvar med 
Petroleumstilsynets krav. Ved planlegging av dykkeoperasjoner skal godkjent dykkerlege 
konsulteres ved behov. 

§  6 Sikkerhetsprosedyrer  
Arbeidsgiver skal på bakgrunn av en risikovurdering utarbeide sikkerhetsprosedyrer for 

sikker dykking, jf § 5. Prosedyrene skal vise til de dykketabeller og behandlingstabeller som 
benyttes.  

§  7 Beredskapsplan og nødprosedyrer 
Arbeidsgiver skal utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte bemanning, utstyr og 

nødprosedyrer samt tiltak som følger av eller kommer i tillegg til nødprosedyrene, herunder 
bruk av overflatetrykkammer. 

Nødprosedyrer for dykkeoperasjoner skal omfatte de tilfellene hvor det kan oppstå 
ulykkes- eller faresituasjoner, herunder situasjoner som kan oppfattes som kritiske. 
Nødprosedyrene må omfatte en beskrivelse av den enkeltes oppgaver og plikter i en 
nødsituasjon. 

Beredskapsplanen og nødprosedyrene skal gjennomgås regelmessig og holdes oppdatert. 

§ 8 Arbeidsinstruks 
I tillegg til sikkerhetsprosedyrene, skal det utarbeides skriftlig arbeidsinstruks for det 

enkelte arbeidsoppdrag og de forhold dykkeoperasjonen skal utføres under. Instruksen skal 
blant annet beskrive arbeidsoppdraget, fremgangsmåten for sikker gjennomføring, de spesielle 
forhold som kan påvirke den aktuelle dykkeoperasjonen, hvilke sikkerhetstiltak som skal 
iverksettes og omfatte de kvalifikasjoner som dykkeren må ha for sikker gjennomføring av 
oppdraget. 
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§ 9 Krav om utstyr for forsvarlig dykking 
Arbeidsgiver skal på grunnlag av risikovurderingen stille til rådighet det utstyret som er 

nødvendig for å kunne gjennomføre dykkeoperasjonen på en fullt forsvarlig måte. 

§ 10 Arbeidstakernes medvirkning  
Ved utarbeidelse av sikkerhetsprosedyrer, beredskapsplaner og nødprosedyrer skal 

verneombudet eller, hvis virksomheten ikke har verneombud, en representant for 
arbeidstakerne tas med på råd.  

Arbeidstakerne skal medvirke ved planlegging av dykkeoperasjoner, herunder 
risikovurdering og tiltak. 

§ 11 Dykkerlegens medvirkning 
Dykkerlege skal medvirke til å utarbeide og vedlikeholde virksomhetens sikkerhets- og 

nødprosedyrer. 

§ 12 Informasjon mm 
Arbeidsgiver skal sørge for at de arbeidstakere som deltar i dykkeoperasjoner har god 

kjennskap til de prosedyrer som skal nyttes ved dykkingen.  
Arbeidsgiver skal gi opplæring og øvelse i nødprosedyrer og de oppgaver som den 

enkelte har i en ulykkes- eller faresituasjon.  
Arbeidsinstrukser skal gjøres kjent for de berørte arbeidstakerne og overleveres i god tid 

før arbeidet igangsettes. 

§ 13 Meldeplikt 
 Dykkeoppdrag som planlegges med dekompresjonsstopp skal meldes til 

Arbeidstilsynet i god tid før dykkeoperasjonen igangsettes. Om det ikke er mulig å melde fra 
på forhånd, skal slik melding sendes så snart som mulig. 

§ 14 Krav til meldingen 
 Meldingen skal inneholde: 

a) angivelse av virksomhetens navn og forretningsadresse,  
b) kontaktperson, med telefonnummer og e-postadresse, 
c) oppstartstidspunkt, sted og varighet for dykkeoperasjonen,  
d) en beskrivelse av oppdragets art, og  
e) en bekreftelse om at det vil være trykkammer på dykkestedet. 

§ 15 Krav til innhenting av samtykke ved forsøksdykking 
Arbeidsgiver som vil utføre forsøksdykking har plikt til å innhente Arbeidstilsynets 

samtykke på forhånd. 

§ 16 Innhold i søknad om samtykke 
Søknaden skal inneholde: 
a) Angivelse av formålet med dykkeoperasjonen, 
b) opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført, 
c) angivelse av sted for dykkeoperasjonen, 
d) angivelse av når dykkeoperasjonen skal gjennomføres, 
e) kartlegging av farer og vurdering av risiko, og planer og tiltak for å redusere 

risikoforholdene, 
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f) en beskrivelse av rutiner som skal etableres for å sikre at dykkeoperasjonen utføres 
i henhold til gjeldende lover og forskrifter, 

g) en beskrivelse av arbeidstakernes kvalifikasjoner og det utstyret som planlegges 
benyttet for å sikre forsvarlig gjennomføring av forsøksdykkeoperasjonen, 

h) dokumentasjon på gyldig helseerklæring for den som skal oppholde seg under 
vannflaten eller i økt omgivende trykk, 

i) erklæring fra arbeidsgiver om at deltakerne i dykkeoperasjonen har nødvendig 
kompetanse, 

j) dokumentasjon på at det er etablert kontakt med godkjent dykkerlege som skal 
være i beredskap under dykkeoperasjonen, 

k) uttalelse om søknaden fra verneombudet eller, hvis virksomheten ikke har 
verneombud, en representant for arbeidstakerne,  

l) erklæring fra arbeidsgiver om at nødvendig førstehjelpsutstyr vil være tilgjengelig, 
m) erklæring fra arbeidsgiver om at alt utstyr som vil være i bruk under 

dykkeoperasjonen skal kontrolleres innen dykkeoperasjonen. Kontrollen skal 
dokumenteres skriftlig, 

n) beredskapsplan for eventuelle ulykkes- og faresituasjoner, 
o) en samlet oversikt over eventuelle dispensasjonssøknader som er aktuelle ved 

dykkeoperasjonen, 
p) godkjenning fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk. 

 

Tredje kapittel: Kvalifikasjonskrav 

§ 17 Grunnleggende kvalifikasjonskrav 
Arbeidsgiver skal sørge for at alle som deltar i en dykkeoperasjon har nødvendig 

a) opplæring, øvelse og instruksjon for å beherske de farer som dykkeoperasjonen kan 
medføre, 

b) opplæring i riktig bruk og vedlikehold av dykkerutstyret,  
c) opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr, inkludert oksygenbehandlingsutstyr, og 
d) helsemessig skikkethet for det aktuelle arbeidet vedkommende skal utføre. 

§ 18 Kvalifikasjonskrav til dykkerleder 
Arbeidsgiver skal påse at dykkeleder 

a) har relevant erfaring som dykker,  
b) har gjennomført kurs i dykkeledelse eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper, 
c) kan lede dykkeoperasjonen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, 
d) kan sørge for at dykkerens sikkerhet er ivaretatt, og være øvet i kommunikasjon med 

linesignaler. 

§ 19 Kvalifikasjonskrav til dykker  
Dykkeren skal ha dykkerbevis for den aktuelle dybde og arbeidsoperasjon, gyldig 

helseerklæring, og inneha de kunnskaper som er nødvendige for de aktuelle 
arbeidsoppgavene.  

§ 20 Kvalifikasjonskrav til reservedykker 
Reservedykker skal ha dykkerbevis, gyldig helseerklæring og være kvalifisert for den 

aktuelle dybden.   
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§ 21 Kvalifikasjonskrav til den som skal utføre lineholderfunksjonen 
 Den som skal utføre lineholderfunksjonen skal ha god kunnskap om dykking og den 

aktuelle dykkeoperasjonen. Lineholderen må kjenne kravene i forskriften her og 
sikkerhetsprosedyrene. Lineholder skal kjenne linesignalene og kunne anvende dem. 

§ 22 Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktør 
Dykkerinstruktør som driver praktisk opplæring skal minst 

a) ha samme type dykkerbevis som opplæringen tar sikte på,  
b) ha minst ett års erfaring fra den aktuelle type dykking, 
c) være skikket til å utøve instruksjonsarbeid, 
d) ha grunnleggende kjennskap til gjeldende regelverk og  
e) ha kunnskap om nødprosedyrer og beredskapstiltak. 

 

Fjerde kapittel: Sikkerhetsopplæring 

§ 23 Krav til virksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring 
Virksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring i henhold til forskriften her, skal minst 

sørge for: 
- At opplæring gis i samsvar med kravene i § 25 
- Utarbeidelse av egne planer for sikkerhetsopplæring,  
- At opplæringen følger planene for sikkerhetsopplæring,  
- Nødvendig kunnskap og erfaring hos den som utfører sikkerhetsopplæringen, jf § 22  
- Nødvendig kunnskap om gjeldende lover og forskrifter på området   
- Nødvendig opplæring i utarbeidelse og anvendelse av risikovurderinger 
- Tilstrekkelig kapasitet for sikkerhetsopplæring,  
- At sikkerhetsopplæringen organiseres uavhengig av virksomhetens øvrige aktivitet,  
- Nødvendige lokaler og utstyr,  
- At det avholdes avsluttende prøver etter gjennomgått sikkerhetsopplæring,  
- Nødvendige forutsetninger for å kunne utstede dykkerbevis for bestått 

sikkerhetsopplæring innen dykking,  
- Føring av register over opplærte personer,  
- Forsikring for personskade som kan oppstå i forbindelse med sikkerhetsopplæringen.  
        Oppfyllelse av kravene i første ledd skal kunne dokumenteres overfor 
tilsynsmyndighetene.  

§ 24 Utstedelse av dykkerbevis 
Virksomhet som driver sikkerhetsopplæring skal utstede dykkerbevis. Dykkerbeviset kan 

bare utstedes til den som 
- har fylt 18 år, 
- ved helseerklæring er funnet skikket til dykking, og 
- har gjennomgått praktisk og teoretisk sikkerhetsopplæring, og bestått avsluttende prøver. 

§ 25 Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis 
a) Klasse A: 

Opplæringen til klasse A skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper og praktiske 
ferdigheter for å kunne oppholde seg og bevege seg trygt under vann ned til 30 meter. 
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Opplæringen skal omfatte kunnskaper i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid samt 
relevante lover og forskrifter. Det skal gis sikkerhetsopplæring i  

- dykketeori 
- dykkefysiologi 
- førstehjelp 
- dekompresjonstabeller 
- kommunikasjonssystemer 
- undervannsfarer 
- risikovurdering 
- bruk av trykkammer 
- praktisk dykking 
- utførelse av arbeid og bruk av vanlig manuelt og enkelt arbeidsutstyr, og enklere 

kraftforsynt utstyr under vann 
- bruk av dykkeutstyr på arbeidsstedet 
- vedlikehold og reparasjoner 
- overflateprosedyrer 
- grunnleggende dykkeledelse 
- merking av dykkested 
Opplæringen skal omfatte både selvforsynt og overflateforsynt dykking med luft som 

pustegass. 
For den som kun skal utøve dykking i vitenskapelig hensikt, kan kravet om opplæring i 

bruk av trykkammer sløyfes. Kravet om opplæring i bruk av arbeidsutstyr under vann kan 
erstattes av fagopplæring, jf. § 28, i det arbeidsutstyr som det enkelte forskningsoppdrag 
krever. 

Opplæringens varighet skal være minst 7 uker. 
 
b) Klasse B 

Opplæringen i klasse B skal bygge på klasse A. Den skal gi teoretiske kunnskaper og 
praktiske ferdigheter for å kunne dykke ned til 50 meter på en trygg og sikker måte. Det skal 
gis sikkerhetsopplæring i 

- de farer som dykking ned til 50 meter kan medføre 
- fysiske og medisinske forutsetninger 
- progresjonsdykking til 50 meter 
- komplikasjoner ved dykkingen 
- bruk av trykkammer 
- bruk av våtklokke  
- bruk av varmtvannsdrakt 
- operasjonelle forhold 
- vanlige typer dykkeutstyr, herunder hjelmdykkeutstyr 
- vanlige typer arbeidsutstyr 
- vanlige typer pustegass 
- dykkeledelse 
Opplæringens varighet skal være minst 9 uker 

§ 26 Krav til dykkerbevis 
Dykkerbevis skal være ensartet, i hendig format og vanskelig å forfalske. Det skal 

inneholde følgende: 
- navn og logo på opplæringsvirksomheten samt nasjonalitetskjennetegn for Norge. 
- navn, fødselsdato og nasjonalitet på den som har gjennomgått sikkerhetsopplæringen 
- fotografi av den som er opplært 
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- bevisinnehaverens signatur 
- klassen for den opplæring som er fullført 
- bevisnummer 
- utstedelsesdato 
- setningen: ”Dykkerbeviset er kun gyldig sammen med gyldig helseerklæring”. 

Den som har fått opplæring for kun å dykke i vitenskapelig hensikt, jf. § 25 tredje 
ledd, skal ha dette avmerket på dykkerbeviset.  

Den som skal utføre redningsdykking skal dokumentere fagopplæringen i tillegg til 
dykkerbeviset. 
 

Femte kapittel: Krav til den som skal dykke 

§ 27 Krav om helseerklæring og dykkerbevis 
Den som arbeidsgiver setter til å utføre dykking skal ha gyldig helseerklæring samt 

dykkerbevis som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres. 

§ 28 Fagopplæring 
I tillegg til sikkerhetsopplæringen som kreves for å få dykkerbevis klasse B, skal 

arbeidsgiver påse at dykkeren har den nødvendige fagkompetansen som skal til for å utføre 
arbeidet under vann på en sikker måte.  

Den som skal utøve redningsdykking skal i tillegg til klasse A ha fagopplæring på 
minst 2 uker. 

Fagkompetansen må kunne dokumenteres skriftlig 

§ 29 Dykkerinstruktører – fritidsdykking 
Dykkerinstruktører som driver praktisk opplæring ved virksomheter som driver 

opplæring av fritidsdykkere, unntas fra kravet om dykkerbevis klasse A og klasse B. 
Dykkerinstruktører skal i stedet ha sikkerhetsopplæring i samsvar med EN-14153-1, -2 og -3, 
og EN 14413-1 og 2, med EN-14153 som minimumsnivå.  

Sikkerhetsopplæringen skal kunne dokumenteres. 

§ 30 EØS-borger  
  EØS-borger skal gis adgang til å utøve yrke som dykker, samt utøve funksjonen som 
dykkeleder eller reservedykker, dersom søkeren:  
a) besitter kompetansebevis som kreves for adgang til eller utøvelse av dykking i et annet 

EØS-land, eller dersom søkeren kan dokumentere kvalifikasjoner tilegnet i annet EØS-
land, og som gir den samme sikkerhet som følger av kravene i denne forskriften, og  

b) dokumenterer tilfredsstillende helse ved fremleggelse av det dokument som kreves i 
søkerens EØS-hjemland eller i den seneste EØS-oppholdsstaten med adgang til eller 
utøvelse av dykking. Dersom det i EØS-statene ikke kreves dokumentasjon som nevnt, 
skal søkeren fremlegge en erklæring utstedt av vedkommende myndighet i staten, som 
tilsvarer erklæringene utstedt i Norge. Det kan kreves at dokumentasjon på 
tilfredsstillende helse ved fremleggelse ikke skal være mer enn tre måneder gammel.  

       Som dokumentasjon på at vilkårene som ovenfor nevnt er oppfylt, skal de bekreftelser og 
dokumenter som er utstedt av vedkommende myndighet i EØS-området, og som søkeren 
fremlegger til støtte for sin søknad, bli anerkjent på lik linje med den dokumentasjon som 
kreves etter denne forskrift.  
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       Søknad fra EØS-borger om tillatelse til å utøve yrke som dykker, skal sendes 
Arbeidstilsynet. Vedtak skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angående 
søkeren er mottatt.  

§ 31 Adgang til yrkesmessig dykking for borgere fra land utenfor EØS-området 
Borgere fra land utenfor EØS-området skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet for til å 

utøve yrke som dykker, samt utøve funksjonen som dykkerleder eller reservedykker.. Søknad 
om slik tillatelse må dokumentere kvalifikasjonene for dykking, herunder hvilken institusjon 
som har foretatt opplæringen, hvilket opplæringsprogram som er fulgt samt godkjenning el. 
som er utstedt av offentlig myndighet i landet søkeren kommer fra. 

Det skal fremlegges gyldig helseerklæring som ikke er mer enn tre måneder gammel 
ved fremleggelsen. 

Søknaden og dokumentasjonen må foreligge på norsk eller engelsk. Hvis 
dokumentasjonen ikke foreligger på norsk eller engelsk, må søkerne fremlegge en bekreftet 
oversettelsen av dokumentasjonen. 

 

Sjette kapittel: Operasjonelle krav 

§ 32 Forsvarlig bemanning   
Dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder, en dykker, og en 

reservedykker. 
For øvrig må bemanningen stå i forhold de arbeidsoppgaver som skal utføres, og de 

farer som dykkerne kan utsettes for ved den enkelte dykkeoperasjon. 
Når redningsdykkere rykker ut med helikopter, kan bemanningen reduseres til to 

redningsdykkere når det er nødvendig på grunn av plassforholdene i helikopteret. Det 
forutsettes at lineholderfunksjonen ivaretas av kompetent mannskap på helikopteret. 
 Unntatt fra kravet i første ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere 
(fritidsdykkerinstruktører). Det skal minst være to instruktører til stede ved den praktiske 
opplæringen. Bemanningen skal alltid stå i forhold til de farer som instruktørene kan utsettes 
for i forbindelse med opplæringen. Vurderingen av hva som er forsvarlig bemanning skal 
kunne dokumenteres. Når to eller flere instruktører er i vannet samtidig, skal én pekes ut som 
dykkeleder. 

§ 33 Dykkerleders og reservedykkers oppgaver 
 Arbeidsgiver skal påse at dykkerleder og øvrige deltakere i dykkeoperasjonen er 
skikket til de oppgaver de settes til.    

1. Dykkerleder skal: 
-  lede dykkeoperasjonen, 
- påse at hensynet til sikkerhet og helse til dykkeren og de øvrige arbeidstakerne blir 

ivaretatt under forberedelse til og gjennomføring av dykkeoperasjonen, 
- sørge for kommunikasjon med dykkeren, 
- til enhver tid ha oversikt over lengden av dykkerslangen som er i vann, 
-  sørge for loggføring av dykkeoperasjonen,  
-  lede overflatedekompresjon i trykkammer og sørge for forsvarlig gjennomføring 

av dekompresjon, samt behandling av skadet dykker etter gjeldende prosedyrer og 
etter råd fra godkjent dykkerlege. Unntatt er dykkeoperasjoner som ikke krever 
trykkammer, og 

-  avbryte dykkeoperasjonen dersom det ikke er forsvarlig å fortsette. 
- sørge for bistand til dykkeren med verktøy og utstyr og 
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2.   Reservedykker skal:  
-  delta i kontrolleren av dykkerutstyrets tetthet og funksjon før dykkeoperasjonen 

starter, samt at livlinen eller dykkeslangen er sikkert festet til dykkeren og 
-  være klar til øyeblikkelig assistanse for å kunne gripe inn eller bistå dykkeren i en 

nødssituasjon. 

§ 34 Overvåking av dykkeoperasjoner 
Alle forhold og utstyr som brukes ved dykkeoperasjoner skal være underlagt 

overvåking når dykking pågår. Det skal særlig legges vekt på kontinuerlig overvåking av 
dykkere under vann. 

Når det foregår dykkeoperasjoner skal dykkerstedet markeres. 

§ 35 Bruk av dykke- og behandlingstabeller  
Dykking og opphold i dykkingen skal tilrettelegges og gjennomføres i henhold til 

anerkjente dykke- og behandlingstabeller for sikker dykking.  
Dykkeleder kan ved tilretteleggingen og gjennomføringen av dykkingen gjøre bruk av 

elektronisk dykke- og behandlingstabeller (edob). Det forutsettes at anerkjente dykke- og 
behandlingstabeller er lagt inn i edob på en forsvarlig måte som kan etterprøves og gir minst 
like sikker dykking som ved direkte bruk av tabellene.   
 Dykking med selvforsynt svømmedykkerutstyr skal ikke planlegges med 
dekompresjonsstopp.  

§ 36 Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer 
Ved dykkeoperasjoner skal det være talekommunikasjon mellom dykker og 

dykkeleder.  
I tillegg til talekommunikasjon skal det benyttes line, med mindre dette reduserer 

sikkerheten. Det skal det være avtalt linesignaler. Det skal gis opplæring og øvelse i 
anvendelse av linesignalene. 

I de tilfeller talekommunikasjonen svikter, skal dykket avbrytes med mindre dykket 
må fortsette for å redde liv. 

§ 37 Reservepustegass 
For alle typer pusteutstyr som benyttes ved dykking, skal hver dykker ha 

reservepustegass, med mindre en risikovurdering viser at det er åpenbart unødvendig. 
Reserveforsyningen skal ha tilstrekkelig kapasitet til at dykkeren kommer seg til en sikker 
plass. Ved selvforsynt dykking skal reservegassforsyningen ikke forstyrres av at 
primærgassforsyningen svikter. 

§ 38 Trykkammer 
Som del av beredskapen skal det være et trykkammer på dykkerstedet klar til bruk når 

det planlegges dykk med dekompresjonsstopp. 
Ved valg av trykkammer skal det legges vekt på dykkerarbeidets varighet og omfang. 

§ 39 Dokumentasjon 
Virksomhet som utfører dykkeoperasjoner skal utarbeide og gjøre tilgjengelig en 

samlet dokumentasjon som skal inneholde: 
- organisasjonsplan for virksomheten som viser hvordan dykkevirksomheten er 

organisert, 
- den enkeltes plikter knyttet til dykkeaktiviteten, 
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- sikkerhetsprosedyrer,  
- beredskapsplaner, inkludert nødprosedyrer, 
- arbeidsinstrukser, 
- prosedyrer for rapportering av ulykker, 
- de dykketabeller og behandlingstabeller som nyttes, 
- loggføring av dykkeoperasjonen, 
- vedlikeholdsrutiner for dykkerutstyret og føring av kontrollbok, og 
- krav til miljøet. 

  

Sjuende kapittel: Krav til dykkerutstyr med mer 

§ 40 Krav til dykkerutstyret   
Arbeidsgiver skal påse at dykkerutstyr som skal brukes, er konstruert og innrettet med 

tilstrekkelig holdbarhet og funksjonalitet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og 
helse ved bruken av utstyret, herunder ulykker, belastningsskader og påvirkninger som kan 
medføre helseskade på kort eller lang sikt. 

Alt utstyr som bæres av dykkeren skal være i henhold til eksisterende internasjonale, 
europeiske eller nasjonale standarder dersom slike finnes. 

Arbeidsgiver skal vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at dykkerutstyr 
som stilles til rådighet for arbeidstakerne, egner seg for dykkeoperasjonen og er tilpasset 
formålet.  

Dykkeutstyret skal kunne brukes uten fare for skade på liv og helse for den som 
utfører dykkeoperasjonen. 

§ 41 Krav til dykkeslange og livline 
Livline skal tåle de belastninger som den kan bli utsatt for og ha tilstrekkelig styrke til 

at dykkeren kan løftes opp av vannet. Det samme gjelder dykkeslangen dersom den benyttes 
som livline.  

§ 42 Krav til dykkepanel  
Ved overflateforsynte dykkeoperasjoner skal det være utstyr (dykkepanel) for å 

forsyne dykkeren med pustegass i alle forutsigbare situasjoner. Dykkepanelet skal ha en 
utforming som gir god oversikt og hindrer feiloperering. 

Pustegassen skal ha korrekt sammensetning, temperatur og gjennomstrømning 
(hastighet og mengde). 

§ 43 Krav til kommunikasjonsutstyr (telefon, radio med mer) 
Kommunikasjonsutstyr skal være utformet slik at dykkerledelsen tydelig kan høre at 

dykkeren puster og snakker. 
Talekommunikasjonen skal være avskjermet for støy, interferens og annen 

forstyrrelse. 

§ 44 Krav til trykkammer 
 Arbeidsgiver skal påse at trykkammer, trykkammerpanel og røropplegg er konstruert 
slik at kammeret gir fullt forsvarlig vern av arbeidstakerne ved dekompresjon eller behandling 
av trykkfallssyke Trykkammeret skal være utformet og innredet for formålet. 
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§ 45 Krav til regelmessig vedlikehold og kontroll 
 Arbeids- og dykkeutstyr som er i bruk, skal underlegges regelmessig vedlikehold og 
kontroll.  

§ 46 Renhold 
Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres regelmessig renhold av dykkesystemet og det 

personlige dykkerutstyret. 

§ 47 Krav om å følge bruksanvisninger 
Arbeidsgiver skal ved gjennomføringen av dykkeoperasjoner rette seg etter de 

bruksanvisninger som produsenter m. fl. har utarbeidet for bruk av utstyr, forholdene de kan 
brukes under samt begrensninger i bruken.  

Arbeidsgiver skal også sørge for at produsentens bruksanvisninger følges ved renhold 
og vedlikehold av arbeids- og dykkeutstyret. 

 

Åttende kapittel: Helse  

§ 48 Helsekrav 
Helseerklæring skal utstedes av godkjent dykkerlege. Slik helseerklæring er gyldig i 

ett år. 
 Arbeidstaker som ved legeundersøkelse viser seg å ha sykdom eller skade som øker 

risiko for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner, skal ikke benyttes til slikt arbeid.  
Arbeidsgiver kan kreve at dykker skal fremstille seg til ny legeundersøkelse når 

arbeidsgiveren eller dykkeren erfarer helsesvikt som kan ha betydning for dykkerens helse 
eller evnen til å ivareta egen og andres sikkerhet. 

§ 49 Behandling av trykkfallssyke 
Arbeidsgiver skal sørge for at dykkeren kan bli undergitt trykkeksponering i en 

eventuell nødsituasjon. Behandling av trykkfallssyke i et trykkammer skal begynne så snart 
som mulig. 

§ 50 Krav om førstehjelpsutstyr mm 
Arbeidsgiver skal sørge for at det er førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig på alle steder 

hvor arbeidsforholdene gjør det nødvendig. I tillegg skal oksygenbehandlingsutstyr være 
tilgjengelig på dykkestedet. 

 

Niende kapittel  Straff 

§ 51 Straff 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av forskriften her eller vedtak gitt i medhold av 

forskriften, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19. 
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Tiende kapittel Avsluttende bestemmelser 

§ 52 Dispensasjon 
Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra forskriften når det er verne- og helsemessig 

forsvarlig og under forutsetning av at sikkerheten for dykkerne ikke svekkes. 

§ 53 Overgangsbestemmelse 
De dykkersertifikater som er gitt i medhold av forskrift 30. november 1990 nr. 944 gir 

fortsatt adgang til den dykking som sertifikatet er utstedt for. 

§ 54 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft dd.mm.åååå. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om 

dykking 30. november 1990 nr. 944. 
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