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Oppdragsgivers ansvar



Rammeavtale

• Planlegging og organisering
− Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
− Avvik, varsling og ytringsklima

• Kompetanse og opplæring
− Kvalifikasjonskrav
− Språk
− Familisering og beredskapsøvelser

• Utstyr
− Dykkerutstyr
− Trykkammer tilgjengelig innen rimelig tid
− Bruk og vedlikehold av utstyret
− Trykkprøving av pustegassflasker

• Undervannsarbeid
− Arbeid i forurenset vann
− Dykking på eller ved fartøy i drift
− Dykking dypere enn 50 meter
− Bruk av verktøy, kran, vinsj, truck, båt eller dykkerfartøy



Arbeidstilsynet

• Dykkevirksomheten har ansvar for å ha et fungerende internkontrollsystem, men ved dykkeroppdrag på 

oppdragsgivers område eller anlegg har også oppdragsgiver et medansvar.

• Byggherreforskriften gjelder ved arbeid i tilknytning til bygge- og anleggsarbeid, eksempelvis dykkerarbeid med 

vedlikehold eller bygging av havbruksanlegg, kaier, broer eller rørledninger. Byggherren har da et selvstendig og 

overordnet ansvar for sikkerheten.

• Både når oppdragsgiver henter inn tilbud og videre i de ulike fasene av oppdraget kan oppdragsgiver stille krav og gi 

føringer for sikker dykking. Slik har oppdragsgiver reell mulighet til å påvirke dykkevirksomheten. Arbeidstilsynet 

anbefaler at oppdragsgiver stiller krav til dykkevirksomheten i kontrakten og fastsetter sin rett til å kontrollere 

dykkearbeidet.

• Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/byggherreforskriften/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/


Internkontrollsystem

• Krav til internkontrollsystem
−Ha et kvalitetssystem med rutiner og prosedyrer innenfor de ulike områdene, personer, fisk og 

miljø

− Årlige risikoanalyser innenfor områdene

− Avvikssystem for registrering og oppfølging av uønskede hendelser.

− Årlige internrevisjoner for å verifisere internkontrollarbeidet

−Det skal utarbeides statistikk på alle områder, slik at en ivaretar og følger opp endringer som 

skjer.

−Måloppnåelse skal evalueres årlig og følges opp i handlingsplaner.



Før/Under/Etter dykkeoperasjonen

• ROV
−Not inspiseres pr i dag med ROV. Tidligere ble dette gjort med dykkere

• Dykkeoperasjonen
−Dessverre ofte hasteoppdrag

−Oppdragsgiver legger til rette at dykke selskap har utstyr, personell, eventuelt båt tilgjengelig ved 

dykkestedet.

• Rapportering
−Grundig rapport på oppdrag utført

− Eventuelle uønskede hendelser

−Oppfølging av avvik, uønskede hendelser, evaluering.
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Spørsmål?


