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Høringsinnspill DSB vedrørende forslag til endringer i regelverket for 
dykking innaskjærs

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til brev 25. mai 2017 hvor Direktoratet for 
arbeidstilsynet ber om høringssvar til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

DSB er nasjonal brann- og redningsmyndighet og ivaretar regelverket som omhandler brann- og 
redningsvesenenes arbeidsoppgaver, gjennom lov av 14. juni 2012 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

Direktoratet har vært i dialog med representanter fra Bergen brannvesen og Norsk redningsdykkerforum 
i forbindelse med foreslåtte endringer i arbeidsmiljøforskriftene. DSB viser for øvrig til deres separate 
høringsinnspill og ber Arbeidstilsynet vurdere de faglige betraktningene som fremkommer.  

DSB ser det som positivt at Arbeidstilsynet ønsker å regulere regelverket for å bedre trygge liv og helse 
for dykking innaskjærs. Dykking innebærer risiko og det er viktig at regelverket bidrar til å ivareta 
sikkerhet for de som dykker, enten det er som yrkesdykker eller redningsdykker. 

Imidlertid er det en balanse mellom det å ivareta krav til egen sikkerhet for redningsdykker og tiden man 
har til rådighet for utføre livreddende innsats. Det er således positivt at arbeidstilsynet ser utfordringene 
og åpner for flere unntak når det gjelder redningsdykking og livreddende innsats.

Det er likevel ett tilfelle DSB ser som vesentlig å påpeke da det utfordrer forståelsen av hva som skal 
kunne omfattes som redningsdykking. DSB viser til forslag til ny § 26-1:

§ 26-11 skal lyde:
Den som arbeidsgiver setter til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk, skal ha dykkerbevis etter 
denne forskrift som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres og ha gyldig helseerklæring.

For arbeidsdykking ned til 50 meter kreves det dykkerbevis klasse B etter § 26-22. Dette gjelder bl.a. for 
dykking på fartøysskrog, i eller ved merder, nærmere enn 10 meter ifra pilarer, kaier, rørledninger, konstruksjoner, 
anlegg, der det kan være fare for å sette seg fast. Dykkerbevis klasse B kreves også ved bruk av fangstnett med vekt i 
vann over 2 kg, når det arbeides med hydraulisk, pneumatisk eller på annet vis kraftkrevende arbeidsutstyr slik som 
slamsuger, spyleutstyr, ejektorpumpe, kran, taljer, vinsj, løfteutstyr, løfteballong eller liknende.

Dykkerbevis klasse A etter § 26-21 gir anledning til å utføre enkelt og lett arbeid under vann ned til 30 
meters dyp, men ikke arbeid som omhandlet i annet ledd. For at arbeidet skal anses for enkelt og lett skal det ikke 
brukes arbeidsutstyr som kan endre dykkerens oppdrift vesentlig. Ved vurderingen av hva som er enkelt og lett 
arbeid skal det også tas hensyn til værforhold, bølgehøyde, strømforhold, lysforhold og sikt i vannet, og annet som 
påvirker kompleksiteten i oppgavene som skal utføres.
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For å utføre redningsdykking kreves det dykkerbevis etter § 26-20. Ved redningsdykking og trening i dette 
kan det benyttes arbeidsutstyr uten hensyn til begrensningen i tredje ledd, dersom det er gitt regelmessig opplæring i 
bruken av utstyret. Ved trening i redningsdykking skal forsvarlighetsvurderingen være skriftlig.

Den som skal gjennomføre søk etter antatt omkommet skal ha opplæring som tilsvarer 
redningsdykkeropplæring.

Slik § 26-11, tredje ledd er formulert kan avsnittet oppfattes som uklart. Arbeidstilsynet viser til at 
redningsdykking kan benytte arbeidsutstyr uten hensyn til begrensning i tredje ledd, men tilsynelatende 
er ikke redningsdykking unntatt begrensninger som fremgår av andre ledd. Det innebærer at 
redningsdykkere ikke kan bistå ved dykking på fartøysskrog, i eller ved merder, nærmere enn 10 meter 
ifra pilarer, kaier, rørledninger, konstruksjoner, anlegg, der det kan være fare for å sette seg fast, uten at 
de tilfredsstiller krav til dykkerbevis klasse B.

DSB har forståelse for at Arbeidstilsynet ønsker en innskjerping og presisering av regelverket for bedre 
ivareta liv, helse og sikkerhet for de som utfører dykk. Dette er hensyn som må veie tungt. Likevel velger 
DSB å påpeke at en avgrenset forståelse av redningsdykking som kun omfatter livreddende innsats kan 
være begrensende for redningsarbeid. Redningsarbeid som utføres av redningsdykkere omfatter mer enn 
initierende livreddende innsats. 

DSB ber Arbeidstilsynet vurdere behovet for fleksibilitet i redningsdykking og, således vurdere å unnta 
redningsdykkere kravet til dykkerbevis klasse B som fremgår av andre ledd. 
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