
Vedlegg 3 til kommentarer til dykkeforskriften, jf. §§ 29 og 30

Arbeidstilsynets krav til dykkerbevis i forhold til dykkerbevis/utdanningskrav fra hhv. Petroleumstilsynet (Ptil), EDTC, IDSA eller (A)ESD. (pr. oktober 2007)

AT, forskriftens 
dykkerbevis kl. A

Ptil   EDTC IDSA PADI / CMAS*** ESD / AESD

Til 30 m Selvforsynt + 
overflateforsynt. 7 ukers 
opplæring (jf § 24)

Ptil utsteder ikke 
dykkerbevis iht 
forskriftens klasse A 

Forskriftens klasse A 
tilsvarer: Dykkerbevis som 
baserer seg på Commercial 
Scuba Diver, til 25 meter, 
+  Surface Supplied Diver 
(inshore) til 50 m. For å få 
godkjennelse tilsvarende 
dykkerbevis klasse A, må 
dette dokumenteres.

Forskriftens klasse A 
tilsvarer: Dykkerbevis som 
baserer seg på IDSA Level 
1, Scuba Diver, + IDSA 
Level 2 Restricted Surface 
Supply Diver. For å få 
godkjennelse tilsvarende 
dykkerbevis klasse A, må 
dette dokumenteres.

Dykkerinstruktører for fritidsdykking er 
unntatt fra krav om dykkerbevis  klasse 
A eller klasse B.   I stedet følges 
standardene EN-14153-1, -2 og -3.    For 
å få Klasse A med CMAS*** eller PADI 
Divemaster, kreves tilleggsopplæring i 
bruk av trykkammer, arbeidsutstyr, 
overflateforsynt dykking og kunnskap 
om dykkeforskriften.

Dykking i  vitenskapelig hensikt 
forutsetter dykkerbevis klasse A, men 
er unntatt fra krav om opplæring i 
kammer. Opplæring i bruk av utstyr 
kan erstattes av fagopplæring.   Med 
ESD-dykkerbevis tillates 
forskningsarbeid med studier av 
bunnfaune, fotogtafering, enkel 
prøvetagning.   Med AESD-
dykkerbevis tillates forskrningsarbeid 
med enklere utgraving og arkeologisk 
arbeid.

AT, forskriftens 
dykkerbevis kl. B

Ptil   EDTC IDSA PADI / CMAS*** ESD

Til 50 m   
Overflateforsynt + 
selvforsynt   ) uker 
opplæring (jf § 24)

Forskriftens klasse B 
dekkes av Klasse I dykker-
sertifikat (off-shore)

Forskriftens klasse B 
tilsvarer:   Surface Supplied 
Diver (Offshore). For å få 
dykkerbevis klasse B, må 
dette dokumenteres.

Forskriftens klasse B 
tilsvarer:  IDSA Level 3, 
Surface Supply Diver. For å 
få dykkerbevis klasse B, må 
dette dokumenteres.

---- ----

Dersom deres dykkerbevis mangler progresjonstrening dypere enn 30 m, våtklokke, overflatedekompresjon og varmtvannsdrakt, må det gjennomføres tilleggstrening i 
disse emnene for å få godkjenning tilsvarende dykkerbevis klasse B.

Dykkere/utenlandske borgere med utenlandsk dykkerutdannelse må søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å utøve yrkesdykking i Norge, jf. dykkeforskriften §§ 29 og 30. 


