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Aktuella dykregler vid SLU Aqua
Generella bestämmelser för dykarbeten vid SLU Aqua


Det minsta dyklaget vid projektarbeten inom SLU Aqua består av 3 personer;
en dykarledare med minst DykLS, övriga dykare med minst S30.



En dykarledare (med minst DykLS) ska planera och på dykplatsen leda och
övervaka dykverksamheten. Detta innebär att skriva dykplanering och
riskbedömning, hjälpa dykarna vid ned- och uppgång i båt, hantera utrustning
och båt, kalla upp dykare vid eventuell fara, kontrollera dyktider enligt tabell
vid återkommande dykningar mm).



Övriga två dykare i dyklaget ska vara varandras ”dive buddy” och ha uppsikt
på varandra under ytan.



Dykningen ska planeras och dokumenteras: Före dyk ska skriftlig dykplanering
och riskbedömning (Dive plan and Risk assessment) genomföras av
dykarledaren. Dessa dokument skickas till ansvarig person där arbete utförs,
samt arkiveras på dykgruppens gemensamma sharepoint:
https://arbetsplats.slu.se/sites/aqua/Projekt/Dykgruppen. Efter dyk ska loggade
dyk skickas till Dykrederiets ansvarige, samt arkiveras på dykgruppens
gemensamma sharepoint.



Dykarna (med minst S30) har genomgått och blivit godkända för dykning vid
en medicinsk kontroll enligt AFS 2019:3 eller har ett motsvarande utländskt
intyg. Dykarna agerar varandras



Dykarna har inom de tre sista åren genomgått HLR-utbildning



Dykutrustningen ska vara CE-märkt och uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter samt ha genomgått service/underhåll av auktoriserad dykfirma de
senaste 12 månaderna

Bestämmelser för dykare under utbildning vid SLU Aqua
SLU Aqua följer GU:s (Göteborg Universitet) riktlinjer för dykning inom
utbildning vilket innebär att:


Dykarledaren avgör vilken tidigare kompetens som fordras för det enskilda
dyket (beroende på risk & svårighet).
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Studenten har en kompetensnivå som ej bör understiga CMAS**, PADI
Rescue Diver eller motsvarande certifieringsnivå för sportdykare



För övrigt se ”Generella bestämmelser för dykarbeten vid SLU Aqua”.

Bestämmelser för snorkling vid SLU Aqua
När det gäller snorkling så är det egentligen sunt förnuft som gäller, men det är bra
att ha med punkter om riskbedömning & säkerhet. Dock omfattas inte snorkling av
arbetsmiljöverkets regler för Dykeriarbete. SLU Aqua följer Göteborg Universitets
förhållningsregler gällande snorkling:


Före utfärd bör man göra en planering och riskbedömning av sitt arbete, och på
plats bör man göra ytterligare en riskbedömning av själva platsen



Om snorkling enbart sker vid ytan kan observatör i båt eller på strand användas
och vid risk för båttrafik bör dykflagg användas



Fridykning bör ske i par med visuell kontakt, detta innebär att en person hela
tiden ska ligga i vattenytan och observera personen som dyker



Vid snorkling och fridykning är endast normal viktbelastning tillåten och man
får inte utföra arbeten som innebär intrasslingsrisk (t.ex. bärgning av
utrustning).



Fridykning är tillåtet till ett maxdjup av 10 meter och inte större än siktdjupet.



Ingen fridykning bör ske vid vattentemperaturer under 4 ºC eller i starkt
strömmande vatten.



Ingen speciell dykkompetens finns egentligen, men det kan vara bra att ha
genomfört kurserna Open Water och Resque Diver. Detta är för att förstå risker
med dykning och kunna åtgärda eventuella akuta problem.
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