Dykker med halvlukket
gjenpuster (rebreather) kommer
nært innpå en blåstål.
Foto: Espen Rekdal.

Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter
med den tradisjonelle sportsdykkingen vi kjenner fra klubben. Denne brosjyren har til
hensikt å gi litt generell informasjon og økt forståelse for hva teknisk dykking faktisk
omfatter, samt orientere kort om andre dykkeformer som til nå har vært lite utbredt.
Videre redegjør brosjyren for hvilke typer dykkepraksis, nivåer og utstyr en kan møte.
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TEKNISK DYKKING
DYKKING MED GJENPUSTER
OG PUSTEGASSER I TILLEGG TIL LUFT
Norges Dykkeforbund samler landets dykkeklubber under mottoet ”dykk sikkert, dykk
organisert”. Sportsdykking har etter hvert blitt et vidt interessefelt som spenner over en rekke
aktiviteter og disipliner. Kunnskap om dykking som har kommet til gjennom årenes løp, har blitt
systematisert og anvendes i dag verden over ved utdanning av dykkere innenfor ulike emner
og på ulike nivåer. Kommersialisering av sportsdykking har også ført til betydelig utvikling på
utstyrs- og prosedyresiden. Noe som igjen har bidratt til å utvide dykkerens muligheter.

Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med
den tradisjonelle sportsdykkingen vi kjenner fra
klubben. Denne brosjyren har til hensikt å gi litt
generell informasjon og økt forståelse for hva
teknisk dykking faktisk omfatter, samt orientere
kort om andre dykkeformer som til nå har vært
lite utbredt. Videre redegjør brosjyren for hvilke
typer dykkepraksis, nivåer og utstyr en kan
møte.

DEFINISJON
Teknisk dykking kan defineres slik: ”Teknisk
dykking er når dykkeren ikke har fri tilgang til
overflaten, på grunn av fysiske hindringer,
(vrakpenetrering, grotte eller annen hindring),
eller fysiologiske hindringer som dekompresjonsstopp. Trening med utstyr til teknisk dykking
eller dykking med gjenpuster som inneholder
helium er også å definere som teknisk dykking.
FORSKJELLIGE TYPER UTSTYR,
PUSTEGASSER OG DYKKEMETODER
Ved tradisjonell luftdykking ”dumpes” all utåndingsluft direkte ut i vannet. Dette benevnes
som et åpent pustesystem.
N I T ROX
Nitrox er en blanding av oksygen og nitrogen.
Man oppgir blandingen som Nitrox fulgt av
prosenten oksygen. Nitrox 36 inneholder 36
prosent oksygen og 64 prosent nitrogen.
Vanlig luft kan således omtales som Nitrox 21.
Nitroxdykking er i seg selv ikke regnet for å
For å blande Nitrox og Trimix må en være sertifisert
gassblander. Her analyseres O2-innholdet i en
Nitrox-blanding. Foto: Kai Garseg.
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være teknisk dykking, men kan inngå i teknisk
dykking ved at nitrox benyttes som dekompresjonsgass under dykket.
Når vi dykker er det som kjent andelen
nitrogen i pusteluften og dybden vi dykker til
som i hovedsak begrenser dykketiden. Dersom
man øker andelen oksygen i gassblandingen
og reduserer andelen nitrogen tilsvarende vil
dykketiden kunne forlenges. Ulempen med å
øke oksygenandelen er at oksygen blir giftig
ved for høyt trykk. Det settes derfor strenge
krav til maksimal dybde ved dykking med
nitrox. Nitrox omtales også som Enriched Air
Nitrox (EAN), EANx, Safeair og DNAx av
forskjellige dykkeorganisasjoner og selskaper.

G RU N N L E G G E N D E N I T ROXK U R S
De fleste utdanningsorganisasjoner tilbyr
grunnleggende nitroxkurs. Deltakerne blir
sertifiserte til å bruke Nitrox 21-40 eller
standardgasser som Nitrox 28, 32 og 36
innenfor ikke-dekompresjonsstoppgrensen.
AVANSERT NITROXKURS
Avansert nitroxkurs gir opplæring i bruk av
Nitrox 21 – 99 og 100 % oksygen. Kurset
har som formål å lære kandidaten å bruke
nitrox som dekompresjonsgass. Dykking med
dekompresjonsstopp er teknisk dykking, men
nitrox 40 – 100 kan også brukes til dykking
på grunt vann og bunntider som ikke medfører
dekompresjonsstopp. For eksempel er nitrox
50 en standardgass for bruk i Dräger’s Ray
halvlukkede gjenpuster for maks 20 meters
dybde.
DY P LUFTDYKKIN G
NDF anbefaler ikke luft som pustegass dypere
en 40 meter.
DYKKIN G MED
H A LV LU K K E T G J E N P U S T E R
For å kunne dykke med en halvlukket gjenpuster
(semiclosed rebreather / SCR) kreves det at
man går spesialkurs for å kunne bruke apparatet riktig. Halvlukkede gjenpustere bruker
normalt nitrox eller trimix som pustegass.
Gjenpusteren fungerer ved at en puster i et

Det er klubben selv som velger hva slags dykking det skal tilrettelegges
for. Klubbens internkontrollsystem skal redegjøre for hvilke skadeforebyggende tiltak som kreves. Foto: Espen Rekdal.

halvlukket system der utåndingsluften blir
kjemisk renset for CO2 i en kalkboks. Litt av
utåndingsgassen blir "dumpet" ut av kretsløpet og erstattet av ny pustegass som blir tilført
ved en konstant strøm inn i kretsløpet.
Halvlukkete gjenpustere er mekanisk styrt og
holder oksygenprosenten over et fast innstilt
nivå. Dersom gjenpusteren blir brukt til dykking innenfor ikke-dekompresjonsstoppgrensene regnes det ikke som teknisk dykking, men
apparatet kan brukes til teknisk dykking.

DY K K I N G M E D
LU K K E T G J E N P U S T E R
For å kunne dykke med en lukket gjenpuster
(closed-circuit rebreather / CCR) kreves det at
man går spesialkurs for å kunne bruke apparatet riktig. Lukkede gjenpustere bruker nor-
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malt nitrox eller trimix som pustegass.
Gjenpusteren fungerer ved at en puster i et
lukket system der utåndingsluften blir kjemisk
renset for CO2 i en kalkboks. Til forskjell fra
en halvlukket gjenpuster som gradvis slipper
gass ut av systemet, erstatter en lukket gjenpuster bare den oksygenmengden som blir
forbrukt av dykkeren under dykket. Lukkete
gjenpustere holder partialtrykket på oksyge-

og helium. Det primære målet for bruk av
helium i pustegassen er å redusere dybderusen.
I tillegg ønsker man å få lengre bunntid. For
dypere dykking ønsker man også å redusere
oksygeninnholdet for å unngå oksygenforgiftning. Helium tas opp i kroppen og gir metning slik som nitrogen. Helium mettes raskere
inn og ut enn nitrogen og må taes med i planleggingen av dekompresjonen. Trimix benyttes vanligvis til teknisk dykking i kombinasjon
med nitrox som dekompresjonsgass. Det er
mulig å benytte trimixblandinger til ikkedekompresjonsstoppdykking.

G RU N N L E G G E N D E T R I M I X K U R S
Grunnleggende trimixkurs gir opplæring i
prosedyrer for bruk av trimixblandinger med
tilstrekkelig oksygen til at gassen også er
pustbar på overflaten. Trimix som er pustbar
på overflaten må inneholde minimum 16 %
oksygen og blir ofte kalt ”norm oxic”. Den
dypeste sikre dybden for denne gassblandingen er 77 meter. Innholdet av nitrogen skal
ikke gi en dybderus mer en tilsvarende 30-40
meter på planlagt dykkedybde, resten av
pustegassen består av helium.

Dykkeleder bør ha god kunnskap om teknisk dykking og dykking med gjenpuster hvis det dykkes med annen pustegass enn luft eller lukkede systemer
på klubbturer. Foto: Bjørn Kjustad.

net tilnærmet konstant ved hjelp av et reguleringssystem som er elektronisk eller mekanisk
styrt. Dykking med gjenpuster innenfor ikkedekompresjonsstoppgrensene er ikke teknisk
dykking, men apparatet kan brukes til teknisk
dykking.

TRIMIX
Trimix angir at gassblandingen består av tre
gasser. Normalt er disse oksygen, nitrogen

AVANSERT TRIMIXKURS
Avansert trimixkurs gir opplæring i prosedyrer for bruk av trimixblandinger som har så
lavt oksygenprosent at gassen ikke er pustbar
på overflaten. Den enkelte gassblandingen
kan bare brukes innenfor et bestemt dybdeintervall, og man er helt avhengig av å bytte
gassblanding under dykket.
GENERELT OM
TEKNISK DYKKING
Vrakdykking med penetrering, grottedykking og
alle andre dykk der en ikke har fri tilgang til
overflaten, krever så vel teoretiske som praktiske
ferdigheter og et troverdig sikringssystem.
Marginene under slik dykking kan være små,
det er derfor viktig å ha en utstyrskonfigurasjon
som gjør dykkeren i stand til å løse eller unnslippe problemer som måtte oppstå, uavhengig
av meddykkers hjelp/utstyr. Det finnes flere
organisasjoner som tilbyr kurs.
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Foto: Petter Schmedling

GAS S B L AN D E R
For å blande nitrox og trimix må en være
sertifisert gassblander. Håndtering av 100 %
oksygen og gassblandinger med høyt oksygenpartialtrykk er potensielt farlig. Gassblanding
skal kun utføres av kyndige personer. Det finnes
flere organisasjoner som tilbyr kurs.

GASS SERVICETEKNIKER
Alt trykkutstyr som kommer i kontakt med
oksygenkonsentrasjoner høyere enn 40 %
skal være spesielt renset for å unngå brannog eksplosjonsfare. Serviceteknikere har den
nødvendige kunnskap og det utstyret som skal
til for å gjøre trykkutstyr oksygenkompatibelt
etter gjeldende renhetskrav. Kurset kjøres ofte
kombinert med gassblanderkurset, men det er
ikke tilstrekkelig å kunne rense og velge rett
materiale for å rense utstyr, vedkommende
må også inneha kompetanse på service av
spesifikt utstyr. For de fleste er det greit å
bruke profesjonelle serviceverksteder til denne
jobben.
RÅD TIL KLUBBLEDERE
Inntil for få år siden var luft som pustegass
enerådende innen sportsdykking. Slik er det

ikke lenger og klubbene kan vanskelig forholde seg passive til utviklingen.
Siden alle sportsdykkere har fått opplæring i
bruk av luft som pustegass, mens kun et fåtall
til nå har tatt utdanning i for eksempel
dykking med nitrox, trimix og gjenpuster, kan
det oppstå usikkerhet hos ansvarlige klubbledere om hvordan man skal forholde seg til
slike ”ukjente” dykkemetoder:
• Skal klubben forby annen pustegass enn
luft, med tradisjonelle åpne pustesystemer?
• Kan en nitroxdykker dykke i par med en
luftdykker?
• Kan en trimixdykker eller en som bruker
gjenpuster dykke i par med en luftdykker?
Det er klubben selv som fritt velger hva slags
dykking det skal tilrettelegges for, men klubbens internkontrollsystem skal redegjøre for
hvilke skadeforebyggende tiltak som kreves.
Det vil si å identifisere risikofaktorer, og ha
skriftlige rutiner for å forebygge disse. Dette
gjelder både dykking med luft og dykking med
andre pustegasser.
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Til høyre: Nitrox omtales også som
Enriched Air Nitrox (EAN), EANx,
Safeair og DNAx av forskjellige
dykkeorganisasjoner og selskaper.

Til venstre: For å kunne dykke
med gjenpuster kreves det
at man går spesialkurs for å
kunne bruke apparatet riktig.

DYKKELEDELSE OG
GJENNOMFØRING AV DYKK
Dykkeleder bør ha god kunnskap om teknisk
dykking og dykking med gjenpuster hvis det
dykkes med annen pustegass enn luft eller
lukkede systemer på klubbturer. Dykkingen
skal loggføres og planlegges som ordinære
dykk.
Alle former for organisert dykking skal ha
beredskap for forebygging av skade og dødelig
utgang. Det frarådes at klubber organiserer
dykk som umuliggjør assistert opphenting av
beredskap på overflaten.
Det er dykkers ansvar å planlegge dykket i
samarbeid med sin dykkepartner. Dette baseres på klubbens retningslinjer og internkontrollsystem, og i forståelse med dykkeleder.
Tekniske dykkere kan gjerne settes i par med
ordinære dykkere på klubbdykk. Skal det imidlertid gjennomføres dykk med dekompresjonsstopp
bør de andre deltakerne få vite om det på forhånd. Slike dykk kan føre til en del venting.

DYKKEPAR
Man skal alltid tenke nøye gjennom enhver
parsammensetning. Tradisjonelt har det vært
slik at man setter en dykker med liten erfaring
i par med en med god erfaring. Er dette en

god modell? Kanskje er det ikke det om man
tar i betraktning at det må anses som viktig at
et dykkepar har rimelig lik oppfatning av hva
som oppleves som truende eller kritisk.
En uomtvistelig god regel er imidlertid at man
skal planlegge dykket i forhold til den ”svakeste”. Med ”svakeste” kan forstås så mangt.
Det er viktig å ta hensyn til elementer som
sertifiseringsnivå, erfaring, utstyrsoppsett, minste gassforråd, type pustegass, backuputstyr
og beredskap for øvrig.
Ut fra en slik type overveiing kan det gå helt
greit å sette en luftdykker i par med en nitroxdykker, trimixdykker eller en som benytter
gjenpuster.

N I T ROXDY K K E R
I PAR M E D LU F T DY K K E R
Dykking med nitrox kan likestilles med luft.
Nitrox som pustegass benyttes på moderate
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dyp for å oppnå lengre bunntid eller reduserer
riskoen for trykkfallssyke. I par med en luftdykker vil en nitroxdykker ikke kunne ta ut en
gevinst i form av lengre bunntid, men utvilsomt
redusere faren for trykkfallssyke. I en nødoppstigningssituasjon med kameratredning vil en
nitroxdykker kunne puste fra luftdykkerens
apparat og luftdykkeren fra nitroxdykkerens
apparat, forutsatt at begge dykkere er utstyrt
med alternativ luftkilde (to andretrinn).

flasken har rett blandingsforhold. Dykkeren
skal selv sjekke og merke sine flasker.
Merkingen skal beskrive type % -blanding,
maks dybde og partialtrykk. Blandes det gass
i klubbene må dette inn i klubbens internkontrollsystem på lik linje med luftfyllingsprosedyrer. Gassblanding skal ikke gjøres uten sertifisering. Vanlig merking av flasker som fylles
med for eksempel nitrox, trimix og heliox, er
grønne merker med gul skrift.

TRIMIXDYKKER
I PAR M E D LUF T DY K K E R
Trimix som pustegass assosieres ofte med dyp
dykking. Gassblandingens hovedfunksjon er å
redusere faren for dybderus. Gassen er av
samme årsak også velegnet til bruk på moderate dyp.
I par med en luftdykker eller nitroxdykker vil en
trimixdykker ikke kunne ta ut dybdepotensialet.
Ved en nødoppstigning med kameratredning vil
gassdeling med assistanse fra en trimixdykker
som oftest bli å anse som en situasjon det i liten
eller ingen grad er trenet på. Å risikere slike
situasjoner bør unngås. Det anbefales at luftdykkeren har egen separat luftkilde som backup.
En annen sak er at en dykker som har pustet
en gassblanding med helium raskt får dekompresjonsforpliktelser og hurtig nødoppstigning
vil kunne medføre dekompresjonsskader.
DY K K E R M E D G J E N P U S T E R I PAR
M E D LUF T DY K K E R
Samme som for trimixdykker.
TO N I T ROXDY K K E R E I PAR
Utstyrsmessig likestilt for å kunne ta ut gevinst
i form av lengre bunntid og redusere faren for
trykkfallssyke.

TO TRIMIXDYKKERE I PAR
Utstyrsmessig likestilt.
TO G J E N P U S T E R DY K K E R E I PAR
Utstyrsmessig likestilt.
LUF T F Y L L I N G O G GAS S B L AN D I N G
En dykker med annen pustegass enn luft har
selv ansvaret for at den gassen som er på

Bjørn Kjustad og Hans Petter Holthe forbereder dypt
blandingsgassdykk under is. Foto: Kai Garseg

NDF skal fremme alle dykkeaktiviteter som
medlemsklubbene tilrettelegger for. Med dette
menes ikke nødvendigvis utdanningsmessig, men
NDF skal støtte og forsøke å legge til rette for
god og trygg gjennomføring av den aktiviteten
NDFs medlemmer ønsker å bedrive.
NDF skal i den sammenheng ikke være til hinder
for medlemmenes ønske om å drive med teknisk
dykking, men skal være støttende i form av informasjon rundt utdanning og hvordan en kan tilrettelegge for sikker teknisk dykking i klubben.
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DYKK SIKKERT
– DYKK ORGANISERT

Foto: Matt Duke.

Foto: Matt Duke.

TRENGER DU ULYKKESFORSIKRING?
NDF kan nå tilby sine medlemmer en meget god ulykkesforsikring. Den dekker ikke bare alle
typer dykking, den dekker alle typer ulykker, på jobb og på fritiden, 24 timer i døgnet.
FORSIKRINGEN DEKKER:
• Dekker omkostninger til søk, redning og
berging, samt trykkammer- og dykkermedisinsk
behandling opp til 80.000 NOK
• Dekker invaliditet ved ulykker opp til 300.000
NOK,
Basissum 60.000 NOK
• Dekker sykehusopphold i utlandet med inntil
40.000 NOK
• Dekker ved død: 100.000 NOK
Forsikringen koster kr. 159 pr år.

Ved å høyne årspremien høyner du også utbetalingen ved en ulykke.

SLIK TEGNER DU FORSIKRING:
Gå inn på www.balticfinance.nu. Følg anvisningene,
og du vil få en bekreftelse på mail. Der får du
oppgitt et polisenummer og et bankkontonummer.
Forsikringen er gyldig når premien er betalt
SPØRSMÅL?
Les fullstendig presentasjon på www.ndf.no,
ta kontakt med NDF på 21029742 eller send
en e-post til dykking@nif.idrett.no

TILLEGGSFORSIKRING
Det er også mulig å tegne tilleggsforsikring.
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