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forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene
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Innledning
Falck Nutec AS er en leverandør av kurs for sikkerhetsopplæring offshore, forsvaret m.fl. hvor en del
av kursinnholdet er evakuering fra simulator under vann i lukket basseng. Disse simulatorene er
koblet til en kran og heises opp og ned av basseng. Bassengene ved Falck Nutecs treningssentre har
maksimal dybde på 4,5 meter og er godt opplyste. Alle øvelser som gjennomføres er kjente og
beskrevne i operasjonelle prosedyrer. Et av de beskrevne konsekvensreduserende tiltakene er
beredskapsdykkere under vann.
Sikkerhetsopplæring i regi av Norsk olje og gass er en bransje med lange tradisjoner for systematisk
risikostyring og beredskapshåndtering. Dette innebærer at alle aktiviteter er vurdert og dokumentert
i forhold til fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Falck Nutec har ikke hatt dykkerelaterte
hendelser siden oppstart av bassengaktivitet i 1986.
Ved all bassengaktivitet består vår beredskap av tre personer – en heisoperatør og to dykkere.
Heisoperatør leder operasjonen på land og har til enhver tid full oversikt over bassengaktiviteten.
Personell som innehar rolle som beredskapsdykker er observatører av operasjonene under vann
inntil eventuelt behov for assistanse skulle oppstå. Da vil dykkerne iverksette tiltak for å få
kursdeltakere ut av simulator og gi signal til heisoperatør for å få heist simulatoren opp fra vannet.
Dykkerne vil til enhver tid kunne ha blikk kontakt og kommunisere med tegngiving. Da all vår aktivitet
foregår i basseng med god sikt og oversiktlige forhold med mulighet til fri vei til overflaten, mener vi
at dykkeoperasjonene ved vår aktivitet skal sidestilles med virksomheter som driver opplæring av
fritidsdykkere og virksomheter som driver fritidsdykkerguiding.
Tidligere har Falck Nutec vært avhengige av dispensasjoner fra forskriftens krav for å gjennomføre
aktivitet i henhold til regelverket. Viser til innvilget dispensasjon fra arbeidstilsynet med
referansenummer 2013/11453. Dersom våre innspill ikke tas til følge i forskriftstekst ønsker vi at det
fortsatt skal være åpning for å søke om dispensasjon fra forskriftens krav.
Konsekvenser ved at våre innspill ikke tas med i forskriftstekst kan bli at dagens tiltak for å håndtere
restrisiko blir erstattet med overflateberedskap. Det er vår klare mening at dette vil redusere
sikkerheten for vår aktivitet sammenlignet med dagens praksis med beredskapsdykkere.

Kommentarer og forslag til endring
Til pkt 2.8.2 - §26.6 Krav om utstyr for forsvarlig dykking
1. Kommentarer til arbeidstilsynets forslag
Med bakgrunn i kravet om at dykkere skal sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø mener Falck
Nutec at sikkerhetsopplæring i basseng skal sidestilles med fritidsdykkeropplæring og ved
fritidsdykkerguiding.
2. Falck Nutecs forslag til endring
Når det er forsvarlig kan det benyttes selvforsynt dykkerutstyr ved redningsdykking og
trening i dette, ved fritidsdykkeropplæring, fritidsdykkerguiding, sikkerhetsopplæring i lukket
basseng, samt ved dykking ned til 9 meters dybde der det etter §26-11 er anledning til å
dykke med dykkerbevis klasse A forutsatt at det er fri vei til overflaten.

Til pkt 2.8.3 - §26-11 Krav om dykkerbevis og helseerklæring
1. Kommentarer til arbeidstilsynets forslag
Det slås fast i kommentarene at arbeidsdykking skiller seg vesentlig fra fritidsdykking med
mange særegne faremomenter, og at det på bakgrunn av dette vil presiseres krav til klasse A

eller B. For vår virksomhet, hvor dykkeraktiviteten er begrenset til bassengdykking i kjente
omgivelser, uten strøm, vind eller vær, vil dette ikke medføre riktighet. For aktiviteten i
basseng vil faremomentene være færre enn ved fritidsdykkeropplæring. Falck Nutec mener
dykkere kvalifisert etter forskriftens §26.18 er tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten for
aktiviteten.
2. Falck Nutecs forslag til endring
§ 26-18 Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktører for fritidsdykking og sikkerhetsopplæring
lukketi basseng
Dykkerinstruktører som driver praktisk opplæring ved virksomheter som driver opplæring av
fritidsdykkere eller sikkerhetsopplæring i lukket basseng, skal enten ha dykkerbevis klasse A,
eller sikkerhetsopplæring i samsvar med anerkjente europeiske standarder for opplæring av
fritidsdykkere.

Til pkt. 2.8.10 §26-25 Forsvarlig bemanning
1. Kommentarer til arbeidstilsynets forslag
Arbeidstilsynet kommenterer at hensikten med å tydeliggjøre bemanningen primært skal stå
i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres. I Falck Nutec er risikoforholdene for
aktiviteten lavere enn for fritidsdykkeropplæring, og vi mener dermed at
sikkerhetsopplæring i lukket basseng skal inkluderes i unntaket i ny §26-27 femte ledd.
2. Falck Nutecs forslag til endring
Til ny §26-27 femte ledd:
Unntatt fra kravet i annet ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere
(fritidsdykkerinstruktører), sikkerhetsopplæring i lukket basseng, og virksomhet som utfører
fritidsdykkerguiding. Ved fritidsdykkeropplæring, sikkerhetsopplæring i lukket basseng, og
fritidsdykkerguiding skal det være minst to instruktører eller guider til stede.

Til 2.8.17 §26-37 Krav om kommunikasjonsutstyr
1. Kommentarer til arbeidstilsynets forslag
Dykkingen i Falck Nutec faller inn under arbeidstilsynets kommentar om unntak for
kommunikasjonsutstyr ved dykking i lukkede basseng med dybde på inntil 6 meter grunnet få
risikomomenter og kontinuerlig visuell sikt til dykker.
2. Falck Nutecs forslag til endring
Til ny §26-32 femte ledd:
Unntatt fra kravet i første og annet ledd er virksomhet som driver opplæring av
fritidsdykkere (fritidsdykkerinstruktører), sikkerhetsopplæring i lukket basseng og virksomhet
som utfører fritidsdykkerguiding, om risikovurderingen viser at talekommunikasjon og livline
er åpenbart unødvendig.
Til ny §§26-39 fjerde ledd:
Unntatt fra kravet i første ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere
(fritidsdykkerinstruktører), sikkerhetsopplæring i lukket basseng og virksomhet som utfører
fritidsdykkerguiding, om risikovurderingen viser at kablet kommunikasjon er åpenbart
unødvendig.
Ta kontakt om det ønskes mer informasjon
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