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Innspill til endringer i arbeidsmiljøloven angående dykking

Vi har gjennomgått forslag til endring og ønsker  å  gi våre kommentarer.

SINTEF Ocean på Tyholt, har sin egen dykkegruppe. Og vi bedriver dykking i våre bassenger på
ukentlig basis.

Dykkingen består av vedlikeholdsarbeider på infrastruktur og teknisk struktur i våre bassenger.

Samt ved modellforsøk kan det forekomme behov for dykking.

Vi har to bassenger som det dykkes i. Det er industrielle basseng med en dybde på maksimalt 10

meter. For  å  gi en større forståelse for arbeidsforholdene vedlegges bilder av bassengene, disse

heter ocean basin og towing tank.
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Cross-section ofOcean Basm

Length: 80m  -  Width:  50m  -  Depth:  0-10m

TOWING TANK
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Vi har  gjennomgått  alle endringer og har kommentarer til følgende paragrafer:

§  26—6 Krav  om  utstyr forforsvarlig dykking -  forslag om  å  skjerpe kravene til dykkerutstyr

Del av original tekst.

Med bakgrunn i kravet om at dykkere skal sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø anser

Arbeidstilsynet at dykking ved bruk av selvforsynt pusteutstyr bare kan benyttes ved

redningsdykking og trening i dette, ved fritidsdykkeropplæring og ved fritidsdykkerguiding

samt ved dykking ned til ni meters dybde der det er anledning til  å  dykke med dykkerbevis

klasse  A  forutsatt at det er fri vei til overflaten. Disse tilfellene foreslås inntatt som unntak fra

kravet om bruk av overflateforsynt pusteutstyri bestemmelsen.

Forslag til ny tekst

Med bakgrunn  i kravet  om at  dykkere skal sikres  et  fullt  forsvarlig arbeidsmiljø anser

Arbeidstilsynet at dykking ved bruk av selvforsynt pusteutstyr bare kan benyttes ved

redningsdykking og trening i dette, ved fritidsdykkeropplæring og ved fritidsdykkerguiding

samt ved dykking ned til I  meters dybde  der det er anledning til  å  dykke med dykkerbevis

klasse  A  forutsatt at det er fri vei til overflaten. Disse tilfellene foreslås inntatt som unntak fra

kravet om bruk av overflateforsynt pusteutstyri bestemmelsen.

Begrunnelse for forslag:

Vi ønsker å bibeholde mulighet til fremdeles  å  dykke med scuba der det er fri vei til overflaten, med

max dybde ti meter. Det vil for oss være uhensiktsmessig å  skulle trekke slanger over lange flater eller

måtte flytte kontainer med overflateutstyret innendørs for  å  nå enkelte steder av bassengene. Så ved

enkle inspeksjoner og vedlikehold med fri sikt ønskes  å  fortsatt benytte scuba.

§ 26—25  Forsvarlig bemanning — forslag om  å  øke minimumskravene til forsvarlig bemanning

Del av original tekst:
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Det er foreslått et nytt unntak fra minimumskravet for dykking i lukkede basseng med

inntil seks meters dybde. Dette som følge av at dykking i lukkede, grunne basseng

foregår i omgivelser med god sikt, begrenset avstand mellom dykker og dykkeleder

eller annet overflatepersonell og ut fra dykkeoperasjonens vanskelighetsgrad.

Forslag til ny tekst:

Det er foreslått et nytt unntak fra minimumskravet for dykking i lukkede basseng med

inntil  I  meters dybde .Dette som følge av at dykking i lukkede,

grunne basseng foregår i omgivelser med god sikt, begrenset avstand mellom dykker

og dykkeleder eller annet overflatepersonell og ut fra dykkeoperasjonens

vanskelighetsgrad.

Begrunnelse til forslag:

Vi ønsker å bibeholde mulighet til å bemanne med dykkelag på tre mann i basseng, i de tilfeller der

det er fri sikt til overflaten. I disse oversiktlige tilfeller mener vi dette er tilstrekkelig bemannet,

dykker trekkes opp uten obstruksjoner av redningsdykker fra land i normalt redningstilfelle.
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