DYKKEOPPDRAG
TRYGGE PROSJEKTER MED
NBU-ENTREPRENØRER

Norsk Bransjeforening for
Undervannsentreprenører

VI LØSER DITT PROSJEKT
PÅ EN TRYGG MÅTE
Når du benytter en NBU-bedrift til dykking og annet undervannsarbeid er du garantert at
sertifisert personell benyttes og at bedriften har et organisert system for å ivareta Helse,
Miljø og Sikkerhet. Bruk av NBU-bedrifter er derfor den beste garantien for kvalitet og
sikkerhet, og en grunnleggende forutsetning for å unngå situasjoner der man kan bli trukket
til ansvar for mangler innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.

GENERELLE KRAV OG
ANSVAR TIL DYKKEBEDRIFTER
NBU-entreprenøren skal sørge for at dykkeoperasjonen
er forsvarlig planlagt og risikovurdert før oppstart.
At alle som deltar i en dykkeoperasjon har nødvendig
opplæring, øvelse og instruksjon for å beherske alle de
utfordringer og farer dykkeoperasjonen kan medføre.
Det er et minimumskrav at dykkerleder, dykker og
beredskapsdykker skal være klassifisert i henhold til
norsk dykkersertifikat kl. 1 eller dykkerbevis klasse B.
Dykker og beredskapsdykker skal være helsemessig
skikket og inneha gyldig helseerklæring. Alle på dykkerlaget skal ha den nødvendige fagkompetanse for
arbeidet de skal utføre, både over og under vann.

OPPDRAGSGIVER HAR ANSVAR FOR
Å SIKRE AT AKTIVITETENE UTFØRES I
SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER,
REGELVERK OG PROSEDYRER.
Hvis flere dykkervirksomheter utfører et dykkeroppdrag i fellesskap skal de utpeke en hovedbedrift
som skal samordne de plikter og tiltak som følger av
forskriftene. Det skal dokumenteres skriftlig hvilken
bedrift som er utpekt.

RUTINER
OG PROSEDYRER
FOR ET TRYGT
DYKKEOPPDRAG
En entreprenør skal ha rutiner og prosedyrer som sikrer
at dykkeoperasjonen utføres i henhold til bransjestandarden. I tillegg er entreprenøren ansvarlig for å
skaffe til veie det personell og utstyr som er nødvendig
for forsvarlig gjennomføring av dykkeoperasjonen.
Et dykkerlag skal bestå av minimum tre personer.
Overflateforsynt dykking bør brukes ved alle typer
arbeidsdykking. Computerdykking, som gjør at dykker
er sin egen dykkerleder, aksepteres ikke.
TRYKKAMMER
Ved dykk som krever dekompresjon skal det være trykkammer til
stede og Arbeidstilsynet skal varsles skriftlig på forhånd. Den som skal
operere et luftkammer til overflatekompresjon og starte behandling av
dykkerelaterte skader, skal ha dykkersertifikat til minimum kl. 1-nivå.

DYKKERLAGET
Et dykkerlag skal bestå av minimum tre personer med dokumentert
opplæring, en dykkerleder, en dykker og en beredskapsdykker.

DYKKERLEDER
Dykkerlederen skal være minimum 24 år, kunne dokumentere minst
5 års relevant erfaring som yrkesdykker, gjennomført dykkerlederkurs
eller tilsvarende og være skriftlig utnevnt av entreprenør.

DYKKER
Dykkeren skal ha dykkerbevis for den aktuelle dybden og arbeidsoperasjonen og inneha de kunnskaper som er nødvendig for den
aktuelle arbeidsoppgaven.

BEREDSKAPSDYKKER
Beredskapsdykker med gyldig dykkerbevis/sertifikat skal ha klargjort
utstyret og være klar til assistanse for å kunne bistå dykkeren i en
nødsituasjon.

ARBEID UNDER VANN
Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører,
NBU, er en organisasjon for firmaer som driver med
dykking og annen undervannsvirksomhet.
Organisasjonen skal fremme utvikling av næringen
på en konstruktiv måte. NBU arbeider kontinuerlig for
bedring av Helse, Miljø og Sikkerhet, samt utvikling
av kunnskaper om undervannsarbeid generelt.
NBU har utarbeidet en egen bransjestandard med
operasjonsprosedyrer og retningslinjer for sikker
dykking og HMS-arbeid.

NBU jobber for å sikre dine fremtidige
arbeidsprosjekter under vann.
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