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Høringssvar  til arbeidstilsynet ifm. endring i arbedismijøforskriftene 
 
Vi viser til høringsbrev 2017 om endring i arbeidsmiljøforskriftene datert arbeidstilsynet 29 mai. 
2017.  
 
 
Gjøvik brannvesen viser også til høringssvar fra Norsk Redningsdykkerforum og gir vår fulle tilslutning 
til de momenter og vurderinger som er grundig drøftet der og som det etterspørres avklaringer på.  
Vi vil også understreke at det er meget positivt at arbeidstilsynet fremmer nye tiltak som bidrar til å 
utvikle stadig bedre sikkerhetskultur i dykkerbransjen.   
 
Brann og redningsetaten har som mål å redde liv og verdier når ulykker skjer. Det er fra vår side viktig 
å påpeke nettopp dette. Det er på flere områder at det i høringen kan tolkes dit hen at utførelse av 
redningsaksjoner kommer i konflikt med spesifikke krav i forskrift. Vi antar at dette ikke er tilsiktet, 
men ser det som svært viktig at dette blir grundig drøftet og presisert.   
 
Vi imøteser en bearbeiding av innretning i forskriften slik at redningsdykking også i fremtiden kan 
utøves og utvikles innenfor brann-og redningsetatene. Det har de siste 10 årene vært en god  
utviklingen i vårt fagmiljø, ikke minst på grunn av godt arbeid fra Norsk Rednigsdykkerforum som 
bidrar til nettverk og komeptanseutviklng innen bransjen. Arbeidstilsynet oppfordres til fortsatt god 
dialog og lytte til de erfaringer og betraktninger som fagmiljøet selv bringer på banen.  
 
Når det gjelder de konkrete forslagene vil vi særlig påpeke følgende: 
 
Krav om dykkelederkurs og oppdateringskurs hvert 5 år støttes, men det forutsettes at mannskap 
som har gjennomført kurs pr. i dag, etter dagens ordning, også godkjennes inn i ny ordning. 
Arbeidsgiver bør kunne stå ansvarlig for slikt kurs forutsatt at det gjennomføres i henhold til 
fagplaner, norm/krav og kan dokumenteres deretter. Dykkerskolene har etter vår vurdering ikke den 
redningsfaglige kompetansen vi innehar på dette området.  
 
Hva en redningsdykker med R-sertifikat kan utføre, hvor det kan dykkes, hvilke verktøy som kan 
brukes, operasjon som skal utføres er etter vår vurdering ikke godt nok drøftet. I en redningsaksjon 
vil innsats alltid ytes i forhold til risiko, mannskapene trening og kunnskap, o.s.v.  Det vil etter vår 
mening være uklokt å legge hindringer gjennom forskrift som utelukker dykking ved kai, heving av en 
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bil i vannet osv. Vi imøteser en drøfting av dette som hensyntar vårt arbeid som er livreddende 
innats og beskyttelse av verdier og miljø.  Dette inngår også som en viktig del av fagopplæringen som 
redningsdykker.  
 
Dykking med overflateforsynt utstyr er et viktig bidrag til sikker dykking som vi støtter fullt ut. Vi 
støtter også vurderingen som hensyntar at livreddene innsats fortsatt kan utføres med scuba. Vi 
forutsetter imidlertid at beredskapsdykkeren fortsatt kan benytte scuba selv om det innføres krav om 
overflateforsynt dykking ved f.eks. sokninger.  
 
Krav til reservepusteluft under livreddende innsats og øvelser innen redningsdykking lar seg ikke 
forene med scubadykking slik detet står mh.t. luftmenger osv.  Ved overflateforsynt dykking anses 
dette gjennomførbart og kurant. Vi ber om at det gjøres en avklaring som tilgodser  
redningsdykkerinnsatser og den praksis som er innarbeidet på dette området for brann og 
redningsetaten. Vi anmoder arbeidstilsynet om å ha tillit til at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen 
utarbeider gode prosedyrer og praksis som er forenlig med det arbeidet som skal utføres.  
 
Oppstigningsvest, vestflaske og prosedyrer for droppe bly er etter vår oppfatning eksempeler på 
nødprosedyrer som er i bruk og som fungerer. Dette bør kunne avgjøres lokalt.   
          
Avslutningsvis stiller vi oss bak de endringsforslag som fremkommer og setter pris på de presiseringer  
og unntak som tilgodeser den type dykking vi repersentere, nemlig livreddende og sokning etter 
antatt omkommet, berging av verdier og miljø.    
 
Vi ber derfor spesielt om at innretningen på forskriften justeres mer inn mot redningsdykking der det 
er nødvendig i forhold til de forutsetninger vi arbeider under. Vi imøteser en fortsatt god dialog for å 
ta vare på god praksis innen redningsdykking og vi setter pris på samarbeid med arbeidstilsynet som 
bidrar til positiv utvikling i fagmiljøet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Tore Karlsen 
Brannsjef 
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