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Vurdering av faremomenter 

Ved å gjennomgå aktiviteten i TDK og opplysninger om dødsulykkene generelt innenfor 

dykking, har styret kommet fram til at vi bør ta spesielt hensyn til følgende faremomenter: 

1. Dykkere som mangler utdanning eller ikke er utdannet ihht. Forskriftene 

2. Dårlig samhold under dykket 

3. Dårlig overflateberedskap 

4. Dykking til store dyp 

5. Dykking inn i vrak 

 

Tiltak for å redusere risikoen 

For å redusere risikoen for ulykker vil TDK sette i verk tiltak. Tiltakene er gjennomgått i 

tabellen under. Tiltakene skal gjennomføres på alle dykk som TDK organiserer, dvs. alle 

terminfestede turer / dykk og dykk som blir organisert via styret. 

 

Fare: Tiltak: Ansvar / instruks 
Dykkere som 

mangler utdanning 
Alle som dykker med TDK skal ha apparatdykkersertifikat fra et 

anerkjent sertifiseringssystem. Kontrolleres ved innmelding, eller 

før dykking. 

Sikkerhetsleder 

Dykkeleder 

Dårlig samhold 

under dykket 
På dykk TDK arrangerer: 

- skal dykkerparet holde sammen under hele dykket. 

- skal det brukes mellomline hvis en i dykkerparet krever 

det. 

Dykker 

Dykkeleder 

Dårlig 

overflateberedskap 
For alle dykk skal det utpekes dykkeleder. 

Det skal alltid føres felleslogg. 

Det skal være minst en person på overflaten. 

Ved alle dykk skal følgende utstyr være tilstede: 

1. Alarmplan og handlingsplan 

2. O2-koffert 

3. Sambandsutstyr (VHF eller mobiltelefon) 

4. Dykkeflagg 

5. Førstehjelpsutstyr 

7. Skjema for rapportering av episoder/uhell 

Sikkerhetsleder 

Dykkeleder 

Dykking til store 

dyp 
TDK skal ikke arrangere dykk med luft som pustegass dypere 

enn 40 m. Den maksimale dykkedybden til den enkelte skal ikke 

overskride den enkelte dykkers sertifiserings og erfaringsnivå. 

Sikkerhetsleder 

Dykkeleder 

Dykking inn i vrak TDK skal ikke arrangere dykk inn i vrak for dykkere som ikke er 

sertifisert for dette. 
Sikkerhetsleder 

Dykkeleder 
Nattdykk På nattdykk som TDK arrangerer skal den enkelte ha egen 

hovedlykt og backup-lykt. Dykkerflagget skal være opplyst.  

Dykker 

Dykkeleder 
Tom for luft Alle som dykker med TDK skal ha ekstra pusteventil 

(Octopus)helst fra separat luftkilde (flaske). 

Dykker 

Dykkeleder 

 

 


