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Obligatorisk sikkerhetsutstyr på dykkerstedet:
1. Fellesjournal.
2. Alarmplan og handlingsplan
3. Sambandsutstyr (VHF-radio eller mobiltelefon)
4. O2-koffert
5. Førstehjelpskoffert
6. Redningsline
7. Dykkeflagg
VED ANKOMST til dykkestedet skal dykkelederen:
 Vurdere sted(er) det ønskes dykke på. Største dybde skal være kjent.
 Avgjøre om forholdene er egnet slik at dykking kan skje etter planen på forsvarlig
måte (strøm-, vind- og bølgeforhold).
 Redningsdykker / svømmer og eventuelt sambandsansvarlig utpekes.
 Se til at det ikke dykkes over et større område enn hva som kan betjenes av det
tilgjengelige overflatemannskap.
 Sjekke at det er tilgang til telefon, mobiltelefon, VHF eller annet akseptabelt
kommunikasjonsutstyr. (utstyret skal funksjonstestes).
 Se til at nødvendig førstehjelpsutstyr og 02 koffert er på plass og i orden.
 Se til at ut- og i land (om bord)stigningsmulighetene er akseptable, også med tanke på
bevisstløs dykker.
 Ta ut møtested/landingsplass for ambulansebil / -båt eller helikopter.
 Sørge for at dykkestedet er markert med dykkeflagg (skal være belyst om natten) og
evnt. annen nødvendig signalgiving.
DYKKERNE er i første rekke selv ansvarlige for sin egen sikkerhet. Kunnskaper og erfaring,
fysisk og psykisk form, utstyrets forfatning osv. vil bare i svært begrenset utstrekning være
kontrollerbart av en dykkeleder. Dykkeleder skal kun være en ”påminner” som i tillegg
representerer en ekstrasikring med det sikkerhetsutstyr, personell og den kompetanse han/hun
rår over. Likevel skal dykkeleder søke å gjøre seg best mulig kjent med den enkelte dykkers
forutsetning for a kunne gjennomføre dykket etter planen. Dykkeleder kan ikke ta ansvar for
forfatningen på den enkelte deltakers utstyr, men skal nedlegge dykkeforbud dersom utstyret
har åpenbare mangler eller på annen måte synes å være i tvilsom stand.
Dykkeleder skal gjøre seg kjent med dykkerne ved at han:
1. Kontrollerer at alle har gyldig dykkesertifikat.
2. Kartlegger dykkernes erfaringsnivå (antall dykk).
3. Prøver å danne seg et bilde av om dykkeren er i trim eller ikke. Dvs. om det er lenge
siden man hadde en dykkeaktiv periode.
4. Spørre den enkelte dykker om hans/hennes fysiske og psykiske dagsform holder et
akseptabelt nivå for den dykking som skal utføres.
5. Tar et overblikk over utstyret som skal brukes og påpeker åpenbare feil og mangler,
samt eventuelt feil ved påkledningsrutinen.
6. Orienterer seg om den enkeltes luftforråd og gjør en rask vurdering om dette står i
forhold til det dykket som skal utføres.
7. Dykkeleder har mandat til å nedlegge dykkeforbud dersom han/hun finner uakseptable
forhold ved ovennevnte.
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FØR DYKKESTART skal dykkerleder:
1. Være behjelpelig med par sammensetningen og registrere disse i dykkeloggen.
2. Største dybde avtalt med pardykker og meddelt dykkeleder.
3. Total dykketid avtalt med pardykker og meddelt dykkeleder.
4. Svømmeretning /- rute avtalt med pardykker og meddelt dykkeleder.
5. Alarmplan utfylt, forstått og gjennomførbar.
6. Handlingsplan forstått og gjennomførbar.
7. Rutiner for samhold under dykket gjennomgått.
8. Sørge for at dykkelaget gjennomfører kameratsjekk og gjør seg kjent med hverandres
utstyr.

VED DYKKE-START skal dykkelederen:
1. Motta "OK" og "Ned"- signal før neddykking.
2. Notere klokkeslett for dykkestart i fellesloggen.
UNDER DYKKET skal dykkerleder(dykkeleder på land eller i båt):
1. Holde øye med luftboblene i den grad dette er mulig.
2. Påse at ingen utenforstående båter beveger seg nær eller i dykkeområdet.
3. Passe tiden og registrere dykkeavslutningen.
4. Svarer på OK - signal når dykkeren(e) ankommer overflaten.
5. Sørge for a ikke påta seg andre oppgaver mens det er dykkere i vannet (hjelpe til med
påkledning, montering av utstyr osv. som kan svekke oppmerksomheten til selve
dykkeaktiviteten).
6. Utnevne assistenter til tidtaking loggføring ol. i den utstrekning man finner det
nødvendig.
ETTER DYKKET skal dykkeleder:
1. Påse at dykkeflagget blir tatt ned straks siste dykker er på land/ombord.
2. Påse at maks dybde blir registrert i fellesjournalen.
3. Registrere avvik fra planen og sørge for evaluering sammen med de impliserte.
4. Beordre og iverksette 02 pusting ved dybde/tids overtramp.
5. Påse at dykkeplassen forlates i ryddet stand.
VED ULYKKE
Følg handlingsplan og alarmplan.

