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Arbeidsdykking i historisk perspektiv

❑ Arbeidstilsynet har hatt tilsynsmyndighet med arbeidsdykking siden 1959.

▪ Regelverk om hjelmdykking; «Verneregel nr. 9 - “Bestemmelser og forskrifter om ervervsmessig dykkerarbeid 

hvorunder blir benyttet hjelm og slange»

▪ Fra 1960-tallet: sportsdykkerutstyr blir i økende grad tatt i bruk i arbeidsdykking, og nye risikofaktorer ble 

innført. 

▪ 1970: Første bestemmelser om svømmedykking 

▪ 1990: forskrift om dykking nr. 944 – «dykkerforskriften 511» gav et felles regelverk for all innaskjærs 

svømmedykking, hjelmdykking og klokkedykking

▪ 2013: spesifikke krav til gjennomføring av arbeidsdykking i forskrift om utførelse av arbeid, kap. 26 - Om 

sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

▪ 2019/2020: vesentlige endringer i dykkeregelverket 
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Arbeidsdykking i Norge
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Arbeidsdykking er forskriftsregulert av Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet

Fritidsdykking for private formål reguleres av DSB 

Grensedragning mellom arbeidsmiljøloven og 
sjøfartslovgivningen 

Arbeidsmiljøloven § 1-2 (2):  Unntatt fra loven er 

a) sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip, men likevel  

slik at dykkeoperasjoner og losing er omfattet av loven

Stortinget vedtok endring i arbeidsmiljølovens 
virkeområde i endringslov 7. mai 2021

Arbeidsmiljøloven skal gjelde for all arbeidsdykking i norsk farvann, 
også når dykkeoperasjonen foregår fra skip, av påmønstret mannskap.

Endringen gjeldende arbeidsdykking er ikke trådt i 
kraft enda.

Pågående høring i regi av AID vedr. opprettholdelse av rettigheter for 
dykkere som har vært omfattet av Skipsarbeidsloven



Risiko forbundet med dykking
Fra Arbeidstilsynets risikobilde 2021 –

❑ «Både forskning og ulykkesstatistikk peker på at noen grupper arbeidstakere kan være mer utsatt for risiko enn 
andre. Dette gjelder eksempelvis arbeidsdykkere»

▪ Arbeidsdykking er forbundet med betydelig risiko, og en liten feil kan bety forskjell på liv og død. 

▪ Næringen har hatt mange ulykker, hvorav flere med alvorlige utfall. Dykking er regnet som et av Norges farligste 
yrke. 

▪ Det er underrapportering av alvorlige arbeidsulykker og trykkfallsyke.

▪ Vi er bekymret for at alvorlige ulykker ikke blir fulgt opp og dermed tatt lærdom av. 

▪ Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er en sentral 
forutsetning for å lykkes med dette.

▪ Risikofylt arbeid setter særskilte krav til næringen – både til arbeidsgivere, dykkere og kjøpere av dykketjenester.  

▪ Det setter også krav til myndighetene gjennom håndheving av regelverk og som pådrivere for bedre sikkerhet og 
tryggere arbeidsbetingelser.

▪ Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sikre at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, slik at 
arbeidsrelaterte skader, ulykker og dødsfall unngås. 

22.11.2022



HANDLINGSPLAN 
FOR DYKKING 
2018 - 2020
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2017: ASD ber Arbeidstilsynet om å 
prioritere oppfølging av arbeidsdykking 
gjennom en særskilt satsing. 

▪ Målsetning: bidra til økt sikkerhet i innaskjærs 
arbeidsdykking

▪ Færre dødsfall og alvorlige skader

▪ Øke sikkerhetsnivået i arbeidsdykking

▪ Heve forsvarlighetsstandarden i arbeidsdykking 

▪ Tiltak fra Arbeidstilsynet

▪ Tilsyn, informasjon og veiledning

▪ Regelverksutvikling

▪ Kunnskapsutvikling



Hva vet vi om næringen? 
165 dykkevirksomheter er registrert i Arbeidstilsynets register

▪ Alle virksomheter som utfører dykkeoperasjoner har plikt til å registrere seg – inkl. 
enkeltpersonforetak, instruktører og guider

Arbeidsdykkerne utgjør anslagvis 1300 aktive dykkere

Anleggsdykking: 300
Havbruk 400
Redningsdykkere, inkl. Redningsselskapet : 500
Vitenskapelige dykkere og media dykkere:  90
Instruktører for fritidsdykking 50
Guider: ?

Det forventes en økning i aktivitet knytt til arbeid under vann

▪ økt etterspørsel og aktivitet i havbruksnæringen, økt byggeaktivitet og vedlikehold og utbedring av 
infrastruktur 

▪ økt fokus på havforskning, undervannsmiljøer og konsekvenser av miljøødeleggelser og forurensning

▪ Økt aktivitet innen opplevelsesturisme, f.eks hvalsafari
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Arbeidstilsynets tilsyn med arbeidsdykking

Tilsyn - kontrollere at virksomheter følger regelverket og gi reaksjoner ved 
manglende etterlevelse av regelverket

Det føres tilsyn med
▪ private og offentlige virksomheter som utfører arbeid under vann
▪ bestillere og kjøpere av dykketjenester, oppdragsgivere, byggherrer
▪ utdanningsinstitusjoner som gir dykkeropplæring

Tilsyn gjennomføres som stedlige tilsyn eller ved innhenting av dokumentasjon.

Tilsyn utføres
▪ under pågående dykkeoperasjoner
▪ ved intervju av arbeidsgiver og verneombud/ansatt representant
▪ gjennomgang av internkontroll dokumentasjon
▪ oppfølging dykkerulykker
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Tilsyn med arbeidsdykking

Arbeidstilsynets aktivitet i innanskjers arbeidsdykking 2016-2018

▪ 64 tilsyn i perioden 2016 - 2018

▪ Det er gitt reaksjoner i 63 prosent av tilsynene 

▪ 6 av 10 kontrollerte dykkevirksomheter har fått krav om å iverksette 

tiltak for å bedre sikkerheten

I perioden 2019 – 2. november 2022

• 88 tilsyn der arbeidsdykking er involvert

▪ Det er gitt reaksjoner i 55 prosent av tilsynene 

▪ Manglende kartlegging, risikovurdering og nødvendige tiltak 

▪ Flest reaksjoner som varsel og vedtak om pålegg

▪ Arbeidet er stanset i 3 tilfeller pga overhengende fare for liv og helse

▪ Overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt gitt i 3 tilfeller 
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http://intranett/attachment/24288/Rapport---Innanskjers-arbeidsdykking---Arbeidstilsynets-aktivitet-i-innanskjers-arbeidsdykking-i-2016-2018.pdf


Veiledning og informasjon fra 
Arbeidstilsynet

Dykking – temaside om dykking på arbeidstilsynet.no

▪ presentere regelverket og formålet med det samt 
avklaringer om dykking

▪ Oversikt over registrerte dykkevirksomheter og 
informasjon om registreringsplikt

▪ Oppdragsgivers ansvar og eksempel på sjekkliste for 
oppdragsgiver ved kjøpt av dykketjenester

▪ Informasjon om godkjente dykkebevis og 
søknadsprosess ved utenlandske kompetansebevis 

▪ Krav til helseerklæring og informasjon om klagerett for 
helseattester

Fant du det du lette etter? 

▪ Skriv inn informasjon du savner eller ta kontakt med 
Svartjenesten, tlf 73 19 97 00 22.11.2022

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/telefon-chat/


Regelverksutvikling
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Hensikt: 

▪ bidra til at regelverket er i tråd med risikoforhold i 
arbeidslivet

▪ Gjennomført vesentlige endringer i dykkeregelverket i 2019 
og 2020

▪ forskrift om utførelse av arbeid kap. 26 Om sikkerhet 
og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende 
trykk

▪ Endring i bl.a. kravene til bemanning, 
kvalifikasjonskrav til dykker og dykkeleder, 
beredskapsøvelser,  loggføring, krav til dykkerutstyr

▪ Kommentarene til forskriften beskriver hvordan 
regelverket skal forstås og gir viktig informasjon om 
hvordan regelverket kan oppfylles

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/26/


Oppfølging av dykking gjennom forvaltning og samarbeid 
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▪ Godkjenning av utenlandske kompetansebevis
▪ Mottak og behandling av meldinger vedr. dykking, 

som registrering av dykkevirksomhet, melding om 
dekompresjonsdykk mm. 

▪ Søknader om dispensasjon fra regelverket 

▪ Strategisk og operativt samarbeid med andre 

myndigheter, f.eks felles tilsyn
▪ Samhandler med partene i arbeidslivet, 

bransjeorganisasjoner, medisinske fagmiljø,
utdanningsinstitusjoner m.fl.

Søknad om dykking med 
utenlandske kompetansebevis

▪ Dersom du har et utenlandsk 
kompetansebevis må du ha tillatelse 
fra Arbeidstilsynet før du kan utføre 
arbeidsdykking i Norge.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/dykkerbevis/


Takk for 
oppmerksomheten

For ytterligere informasjon se Dykking

Arbeidstilsynets svartjeneste
Tlf. 73 19 97 00, tast 1 for svartjenesten:

▪ For spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter
▪ Åpen hverdager 09.00–11.00 og 12.00–14.00

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/telefon-chat/
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https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/telefon-chat/

