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I det här numret: 

C FM DNC Har ordet 

Äntligen dags för Dyktankar! 

I dagens flöde av information, direktiv och order gäller det att välja klokt vad man bör ta del av för att hänga med. 

Där kommer Dyktankar till stöd för dig som läsare att på ett enkelt sätt ta del av det som har hänt och som är på 

väg att hända inom Försvarsmaktens dykeri.  

Resultat och innehåll både för Dyktankar och uppgifterna inom dykeriet blir inte bättre än vad vi tillsammans gör 

dem och jag vill slå ett slag för att vi gemensamt fortsätter arbetet med att skapa en stabil grund för fortsatt ut-

veckling av vår funktion. Det finns många goda exempel på enskilda medarbetare som utmärker sig i arbetet och 

bidrar till att verksamheten fungerar och frodas men det är alltid begreppet tillsammans som gör störst skillnad. 

Utan en god samverkan mellan intressenterna för FM dykeri uppnås inte avsedda resultat och målsättningar. 

FM DNC som kompetenscentrum kommer under 2022 fortsätta arbeta för samtliga dykkategorier och de behov 

förbanden har.  

Så, ta del av Dyktankar och ta del av det gemensamma arbetet att göra dykeriet great again.  

 

Mathias Jansson, C FM DNC  

http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/dykarefm/Sidor/Amf-1.aspx
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V 
ALIDERING AV NYA LUFTDYKTA-
BELLER 
 
Inledning 

Försvarsmaktens befintliga luftdyktabeller, som åter-

finns i RMS-Dyk 2010 och 2013 samt US Navy Diving 

manual rev.6, är utvecklad av forskare kontrakterade 

av US Navy. Redan under valideringsfasen av dessa 

tabeller identifierade Navy Experimental Dive Unit 

(NEDU) ett oönskat antal utfall av dekompressions-

sjuka, primärt av neurologisk karaktär. Lösningen blev 

att manuellt justera direktuppstigningstiderna för 18 m 

och djup större än ca 27 m i enlighet med den tidigare 

USN56 (liknande RMS-Dyk 2007 och tidigare). Dekom-

pressionstider erhölls genom att summera USN56 ti-

der på 3 och 6 meters stopp och lägga all den tiden på 

6 meter. Tiden för syrgasstopp erhölls genom att hal-

vera tiden för dekompression med luft. Vid jämförelse 

med denna metodbeskrivning och den faktiskt tryckta 

tabellen verkar tyda på ytterligare manuella justering-

ar. Hur den vetenskapliga processen som motiverar 

denna metod gått till är svårt att svara på, men meto-

den finns beskriven i NEDU Technical Report 09-05.  

2017 lämnade US Navy luftdyktabellen som FM fortfa-

rande använder till förmån för tabellerna i USN Diving 

Manual rev.7 som fullt ut är beräknad enligt dekom-

pressionsmodellen, men med lägre tillåtet övertryck i 

vissa vävnader, vilket resulterar i större säkerhetsmar-

ginaler. Det finns inga manuella justeringar i den ta-

bellen men den är heller inte valideringsdykt. 

Bakgrund 

Med bakgrund av denna insikt påbörjades 2019 en 

granskning av vägen framåt för 

Försvarsmaktens luftdyktabeller. En 

grupp med medlemmar från Sve-

rige, Norge och Finland bestående 

av forskare, läkare, ingenjörer, tek-

niker, officerare och företagsrepre-

sentanter analyserade möjliga väg-

val för Försvarsmakten. Den enkla 

vägen hade varit att följa USN nya 

tabell i rev.7 men med bakgrund av 

det tidigare arbetet med tabellut-

veckling fanns konsensus kring att 

FM behöver ha en bättre förståelse 

för vad och vilka risker vi utsätter 

personalen för. Kravet på hand-

lingsfrihet avseende förändringar 

såsom tid, djup, gasblandningar 

etc. ansågs också ytterst relevant. 

Beslutet om vägval som fattades av Marinstaben, efter 

noggrant analysarbete av BTH och KTH, blev att följa 

US Navy’s dekompressionsmodell (alltså inte tabell) 

men att sänka risken från deras angivna 2.3% dekom-

pressionssjuka (PDCS) / 2‰ neurologisk dekom-

pressionssjuka (PCNS-DCS) till 1% PDCS / 1‰ PCNS-

DCS. Denna risk skulle då t.ex. rimma bättre med de 

systemsäkerhetskrav som finns beskrivna i HSystSäk 

och halvera risken för dekompressionssjuka jämfört 

med idag. 

Genomförande 

Den metod som BTH:s forskargrupp använde för att 

nå 1% PDCS / 1‰ PCNS-DCS baseras på en statistisk 

metod som analyserar utfallet av DCS och CNS-DCS 

för 2941 vetenskapligt genomförda direktuppstig-

ningsdyk med luft. Metoden liknar USN metod men 

omfattar ca 1000 fler dyk och har en starkare relation 

till önskat risktagande avseende DCS. Resultatet av 

analysen ger tillåtna tider för direktuppstigning på re-

spektive djup. Dessa tider matchades sedan mot de 

parametrar (kallade SWEN21B) som styr dekompress-

ionsmodellen och på så sätt kan en hel tabell inklusive 

dekompressionsdyk presenteras.  

Den föreslagna tabellen, kallad SWEN21, testades un-

der 2021 med 162 dyk i den våta tryckkammaren på 

FM DNC i Karlskrona. Dyken genomfördes av personal 

från FM och KBV. Dykarna simmade lugnt, motsva-

rande söktempo och var fastspänd i en gummisnodd 

så att de kontinuerligt kunde simma trots det trånga 

utrymmet. Pulsen mättes med pulsmätare. Dykarna 

bar torrdräkt med underställ och våt, eller torrhands-

kar. Dykarna fick välja om de önskade helmask eller 

bitmunstycke. Dekompressionsstress mättes med 

Figur 1, dykarna simmade lugnt i 10grC vatten, motsvarande söktempo. De var fastspänd i 

en gummisnodd så att de kontinuerligt kunde simma trots det trånga utrymmet. Dykarna 

bar torrdräkt med underställ och våt, eller torrhandskar. Dykarna fick välja om de önskade 

helmask eller bitmunstycke. 
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visuell och audiell ultraljuddoppler. 

Resonemang fördes kring vilken vattentemperatur som 

testerna skulle genomföras vid. Nedkylningsprocessen 

av en dykare tar olika tid beroende på utrustning och 

vattentemperatur. Ett torrt kammardyk eller dyk med 

varmvattendräkt medger en behaglig och opåverkad 

kroppstemperatur över tid. Dyk som genomförs med 

dräkt kan beroende på utrustning och vattentempera-

tur medge olika grad av nedkylning eller uppvärmning. 

Det är känt att ett dyk som påbörjas varmt, men avslu-

tas kallt, ger en ökad risk för DCS. Vid valideringsdyk 

går det att motivera kallare eller varmare vatten. Som 

exempel genomför USN sina valideringsdyk i våt kam-

mare, 31grC utan dräkt. Deras motiveringen är att det 

skall vara tabellen som testas och inte inverkan av kyla. 

Tidigare valideringsdyk i FM har genomförts vid 10 grC 

med torrdräkt. En risk med att testa vid en kallare tem-

peratur är att kyleffekten hade blivit det vi testat, och 

inte tabellen. Med bakgrund av detta fastställdes vat-

tentemperaturen till 10grC av Marinstaben i samråd 

med AG Dekompressionstabeller. Detta är alltså något 

att beakta vid användandet av tabellerna.  

En statistisk analys av förväntat utfall (95% konfidens) 

av dekompressionssjuka ifall 150 dyk genomförs och 

tabellen är specificerad att ge 1% PDCS / 1‰ PCNS-

DCS är 0-4 fall av DCS och 0-1 fall av CNS-DCS, vilket 

då blev kriterier för avbrytande av valideringsdyken.  

Dykprofiler valdes ut för att undersöka giltigheten för 

parametrar som styr de olika profilerna. Parametrarna 

är relaterade till vilket övertryck en fiktiv vävnad be-

döms klara. För de djupa korta dyken är det de snabba 

vävnaderna som styr och för grunda långa dyk är det 

de långsamma. För dyk med dekompressionsstopp kan 

olika vävnader styra tid och djup för dessa stopp.  

Resultat av valideringsdyk 

Utfallet av dekompressionssjuka var inom förväntade 

gränser. Två fall av ledbends och 1 fall av neurologisk 

påverkan inträffade. De två med ledbends hade smärta 

i led och blev helt återställda efter en hyperbar oxy-

genbehandling B6a, den dykare som hade neurologisk 

påverkan fick känselbortfall i ett ben ca 12 timmar efter 

dyket och behandlades med förlängd B6a och blev fullt 

återställd. Nio fall av marginella symptom såsom lop-

por och rodnad inträffade. Testade profiler och utfall 

finns sammanställt i figur 2. 

Lägg märke till att vissa dekompressionsprofiler har 

kortare dekompressionstid på 3 meter jämfört med 6 

meter vilket kan kännas ointuitivt. Det beror på en opti-

mering av total dekompressionstid där det i vissa fall 

kan vara mer gynnsamt att stanna längre på ett lite 

djupare stopp, enligt dekompressionsmodellen. FM 

kommer ges alternativ att genomföra dekompression-

en fullt ut på 6 eller 3 meter som sista stopp, med luft 

eller syrgas från 9 meter, samt den optimerade dekom-

pressionsprofilen. 1 

Framtid 

Valideringsdyken som genomförts har varit fram-

gångsrika och SWEN21 har därför av AG Dekompress-

ionstabeller rekommenderats att ersätta nuvarande 

tabell i RMS-Dyk 2013. Arbetet med tabellutveckling 

Figur 2, genomförda valideringsdyk  

1
 Tabellen finns i sin helhet att finna i en bilaga till slutrapporten från BTH registrerad i Vidar med ärendenr FM2020-22650:25 (sökord i 

Vidar: Appendix_5_SWEN21B_decompression_table.pdf) 
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och modellförståelser inom FM har bara börjat och 

framtiden innehåller ständiga förbättringar kopplat till 

erfarenheter, avvikelser och forskning. Vi har skapat 

ett verktyg att utgå ifrån och presenterat en operat-

ionellt användbar luftdyktabell för nu.   

Delrapporter och slutrapport finns tillgänglig i Vidar 

(eller för externa intressenter genom FM DNC på be-

gäran) med beteckning FM2020-22650 SSS FM DNC 

AG DT. De vetenskapliga artiklar som skrivits kommer 

publiceras i Diving and Hyperbaric Medicine och 

Underwater and Hyperbaric Medicine och presente-

ras i samband med vetenskapliga konferenser under 

2022. 

Mårten Silvanius / FM DNC / doktorand BTH 

 

Figur 3, som ett tecken på uppskattning fick alla 

deltagande dykare ett tygmärke med ”SWEN21-

sälen”. Är du berättigad men inte fått något? 

Kontakta FM DNC. 

F A K T A R U T A  

 

2008 publicerades US Navy Diving 
Manual revision 6 (USN DM rev.6). 
Tabellen var valideringsdykt (vilket 
senare skulle visa sig vara en sanning 
med modifikation, se nedan) och 
innehöll schema för bl.a. dekompres-
sion med syrgas och ytdekompression. 

I april 2009 presenteras en rapport 
som beskriver utfallen av dekompress-
ionssjuka vid USN valideringsdyk och 
riskerna för neurologisk påverkan med 
den modell och parametrar som USN 
DM rev. 6 är baserad på. 

I juni 2009 presenteras en rapport som 
i efterhand beskriver hur NEDU med 
manuella metoder justerat delar av 
tabellen i USN DM rev.6 för att korta 
vissa tider för direktuppstigning (18 
msw och >27msw) och förlänga vissa 
dekompressionstider, men inte alla.2 
Anledningen var att skapa marginal till 
de oönskade antal neurologiska DCS 
som uppstått vid valideringsdykningar-
na.  

2010 introduceras Försvarsmakten för 
USN DM rev.6 luftdyktabeller i RMS-
Dyk 2010 och har varit gällande sedan 
dess.  

Under åren 2010-2019 drabbades 21 
av FM dykare av dekompressionssjuka. 
Av dessa var 48% av neurologisk karak-

tär.3 I tabell SWEN21 har 13 av dessa 
21 profiler längre dekompressionstid. 
70% av dessa 13 profiler uppvisade 
neurologiska symptom vid dykning 
med RMS-Dyk 2010/2013. 7 av de to-
talt 21 fallen kan ha berott på att dyka-
ren fått en felaktig gas. I 3 av dessa 7 
fall anses det vara konstaterat.4  

2017 lämnar USN den luftdyktabell FM 
fortfarande dyker på. Tabellen i den 
nya USN DM rev.7 är inte validerings-
dykt utan är skapad med justerade 
modellparametrar för att korrelera mot 
den gamla pålitliga USN56 som liknar 
den tabell FM använt innan 2010. FM 
DNC vidtar åtgärden att utfärda en 
dyksäkerhetsorder DSO 2017:2 som 
begränsar dyk med dekompressions-
stopp tillsvidare, eftersom det tydligt 
framgår att USN inte litar på sin gamla 
dekompressionstabell. Denna hävs 
sedermera i DSO 2017:3. 

2019 genomfördes i FM en workshop 
för att identifiera problem med befint-
lig luftdyktabell och möjligheter med 
framtida luftdyktabell.  

2020 inrättar Marinstaben en Styr-
grupp och en Arbetsgrupp Dekom-
pressionstabell (SG DT och AG DT) med 
syfte att stödja FM DykÖL i beslut och 
analys i ämnet.  

Som stöd till AG DT beställdes upp-

dragsforskning från KTH och BTH. I 
december 2020 delgav KTH och BTH sin 
bakgrundsanalys till AG DT och förslag 
på fortsatt arbete. 

I januari 2021 fattades beslut om att 
arbetet skulle fortsätta med strategin 
att använda sig av den etablerade de-
kompressionsalgoritmen EL-DCM Thal-
mann (som USN använder) men med 
justerade parametrar för att möta öns-
kad risknivå. 

I mars 2021 var luftdyktabell kallad 
SWEN21 sammanställd och kontrollbe-
räknad av BTH med fem olika dekom-
pressionsalternativ med 6 eller 3 meter 
som sista stopp, syrgas från 9 meter för 
dessa alternativ och en optimerad. 

I april genomfördes de första valide-
ringsdykningarna av totalt 180 plane-
rade. 2 fall av ledbends och 1 fall av 
neurologisk dekompressionssjuka upp-
stod. Utfallet låg inom det förväntade 
och var av relativt mild karaktär och 
återställdes helt efter behandling med 
tabell B6. 

Risknivåerna för dekompressionssjuka 
framträder tydligast när expositionsti-
der och djup används fullt ut eller vid 
kalla belastande dyk. Små avvikelser i 
dessa faktorer gör skillnad vid tabell-
dykning.  

2 NEDU TR 09-05 Schedules in the Integrated Air Decompression Table of U.S. Navy Diving Manual, Revision 6: Computation and 
Estimated Risks of Decompression Sickness. 
3 FM 2020-22650:5 Delrapport Arbetsgrupp Dyktabeller 2021 – Bilaga 3 
4 FM 2016-4115:13 Rapport efter utredning av incidenter med dykapparat OMD-10 
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TU Dykerimedicin - årlig återkommande kurs på FM DNC  

Vecka 11 samlades 12 dykledare, fem läkare och 2 sjuksköterskor på FM DNC för kursen TU dy-
kerimedicin (Tillämpad utbildning dykerimedicin). Kursen riktar sig till DykL från FM, Kustbe-
vakningen och räddningstjänsten samt läkare och sjuksköterskor och är en del av utbildnings-
planen för att bli FM Dykarläkare/ FM Dyksjuksköterska. 

Kursen syftar till att kursdeltagaren efter avslutad kurs ska ha getts möjlighet, som läkare, 
sjuksköterska och dykarledare, att öva gemensamt. Kursdeltagarna ska i samband med sjuk-
dom eller olycka vid dykning, gemensamt kunna göra en bedömning och fatta beslut om tryck-
kammarbehandling. Momentövningsledare på kursen är DykL instruktörer från FM DNC samt 
FM Dykarläkare. 

 

Veckan började med teoretiska övningsmoment blandat med praktiska moment för att skapa 
så bra övningsförutsättningar som möjligt. Störst fokus under veckan läggs på haveriövnings-
momenten som pågår under tre dagar. DykL från olika bakgrund bildar tillsammans med medi-
cinsk personal grupper och utsätts för överaskande skadeutfall.  Erfarenhetsutbytet mellan 
myndigheter och organisationer upplevs som en av de stora vinsterna under kursen. 

 

TU Dykerimedicin är en årlig återkommande kurs på FM DNC.  

 

Madlene Lundström / FM DNC 

 

Dimman låg tät över Lindholmen under dagarna med haveriövningsmomenten 
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C o l d D i v e X  2 2  

Försvarsmakten har med stöd av FMV skapat ett koncept för att i ett tidigt skede ta 

del av materielutvecklingen hos industrin, utan att förbinda sig kommersiellt i olika 

projekt.   

Syftet är att skapa synergieffekter för företag och myndigheter att i ett tidigt skede 

kunna påverka designen för att utveckla system för våra behov, exempelvis för 

den subarktiska miljön. 

Därför genomfördes ColdDiveX 22 under vecka 206 på plats i Boden med stöd av 

FM Vinterenhet och deltagare från företaget Interspiro AB samt Polismyndigheten 

(Sjöpolisen). 

Verksamheten genomfördes med stegrande svårighetsgrad där inledande mo-

ment i en varm simhall byttes mot vintermiljö vid isvak. 

Flera olika dyksystem fanns tillgängliga för utvärdering och testning och en effektiv 

samverkan med erfarenhetsutbyte skedde mellan samtliga inblandade.  

Speciellt intressant var det för representanter ur industrin, då de själva fick möjlighet 

att  uppleva och  praktiskt träna med sin materiel i vår miljö. 

För 2023 kommer sannolikt övningen byta namn och ”vad, hur och när” är under 

beredning.  

 

Calle Magnevall / FM DNC 
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Nordiskt samarbete och dykning med Avon MCM100  

På Haakonsvern i Bergen, Norge, genomfördes vecka 4 en introutbildning i det elektroniska dyksyste-

met Avon MCM 100 som nyttjas av norska röjdyk ”Minedykkerkommandoen”. Förutom delar ur Marin-

staben, 44. Röjdykardivisionen, FM DNC från svensk sida fanns även deltagare från finska marinen 

med i utbildningen. Under veckan genomfördes dyk i inomhusbassäng och i havet. Parallellt med 

dykning utbyttes även värdefull information om hur anskaffningsprocessen såg ut och viktiga lärdo-

mar för framtiden. De stora fördelarna med ett helslutet elektroniskt dyksystem är att säkerheten för 

dykarna ökar. Apparaten är övervakad med sensorer som känner av bland annat syrgasnivå, koldiox-

idnivå samt räknar exposition med 

den inbyggda datorn. På cyklop 

eller helmask sitter en lysdiod som 

talar om för dykaren om problem 

uppstår eller att det är säkert att 

dyka vidare. MCM 100 har en 

klassning att kunna dyka till minst 

100 meters djup, men även 

grunda dyk går att genomföra 

med långa expositionstider.  

Emil Bornerheim / FM DNC  

Prov och försök Igum - Inertgasutvädringsmaskin 

Blekinge Tekniska Högskola har under 2021 levererat en ny luftdyktabell, SWEN21B, enligt beställning 

från Försvarsmakten, och utfört 162 kontrollerade valideringsdykningar. I samband med dessa tester 

användes bubbelmätningar i de venösa blodbanorna och utfall av tryckfallssjuka som mått på de-

kompressionsstress. Nu har forskargruppen även kommit igång med att mäta utandad inertgas på 

dykare efter dyk i syfte att ge Försvarsmakten och forskargruppen riktad kunskap om hur inertgas tas 

upp och friges i samband med dykning. Utrustningen kallas IGUM (Inertgasutvädringsmaskin) och 

kan beskrivas som en helsluten återandningsapparat med vissa finesser såsom: 

 motlunga/bälg med noggrann lägesangivning för att mäta volymsförändringar 

 reglersystem för konstant fraktion syrgas  

 temperaturövervakning för att storleksbedöma värmeexpansionen i kretsen med särskild fokus 

på koldioxidskrubbern 

Denna kunskap kommer att öka förståelse för gasdynamiken i människokroppen och i framtiden möj-

liggöra anpassningar av Försvarsmaktens dyktabeller till den dykning som förbanden genomför.  

Oscar Plogmark / BTH, Mårten Silvanius / FM DNC  

 

Dyk i kammare IGUM 



 

8 

Avancerad dykning i trånga utrymmen samt 

dykning djupare än 60m påbörjas 2022 

Försvarsmakten har tidigare deltagit i ett EU projekt för 

samverkan inom dykeriförmågan (Dive Smart Baltic). I 

stora drag innebar delprojektet trånga utrymmen en 

målsättning att etablera förmågan att undsätta perso-

ner som befinner sig i ett vattenfyllt utrymme som t.ex. 

ett vrak alternativt en grotta/gruva. I Sverige har pro-

jektet drivits gemensamt av MSB och Kustbevakningen, 

där FM DNC, polisen, räddningstjänsten samt civila ak-

törer medverkat. FM DNC har inom projektet varit an-

svariga för forskning och utveckling, både teknik, meto-

der och förmåga. I samband med att det gemensamma 

projektet avslutats har FM DNC fortsatt vidmakthålla 

och utveckla kompetens inom området inom ramen för 

verksamhetsuppdraget att vidmakthålla och utveckla 

kompetenscentrum FM DNC. 

Dykning till djup större än 60 meter har tidigare genom-

förts inom ett eget FM projekt där utbildning IANTD in-

spiration vision diver, IANTD ccr normoxic trimix diver 

och IANTD ccr trimix diver är tre kurser som har genom-

förts för att samla kunskap och kompetens. Efter dessa 

tre kurser har eleverna varit godkända att dyka till max 

100m med återandningsapparat Inspiration Vision, till-

verkad av ”Ambient pressure diving Ltd”. Personal från 

4:e sjöstridsflottiljen samt personal från FM DNC deltog 

som elever vid dessa kurser. 

C FM DNC har inom ramen för gällande verksamhets-

uppdrag och med stöd av förband beslutat att 2022 

starta projektet avancerad dykning, som innehåller både 

dykning i trånga utrymmen och djupa dyk större än 

60m, i syfte att förmågeutveckla kompetens, färdighet 

och förståelse inom ovan beskrivna dykområden. 

 

Om du som dykare i Försvarsmakten skulle vilja utveckla 

dig inom avancerad dykning, vänligen kontakta Mats 

Svensson/FM DNC med en intresseanmälan, 

mats.i.svensson@mil.se  

 

Foto: Anders Etander 

Försvarsmakten dykeri på Dykmässan 

Helgen 19-20 mars 2022 deltog försvarsmaktspersonal i Dykmässan som ge-

nomfördes i Eriksbergshallen, Göteborg. Försvarsmakten var en av totalt 60 

utställare. 

I montern kunde besökarna träffa dykare och rekryteringspersonal från AMF1, 

AMF4, Röjdykdiv, 1.ubflj, FömedC och SSS. Många av mässbesökarna passade 

på att prata med dykare och rekryteringspersonal. Dessutom visades För-

svarsmaktens olika dykapparater, Duocom (portabel tryckkammare) och FU 

materiel (fri uppstigning som är en räddningsmetod för ubåtspersonal). På 

bildskärmar visades film och bilder på Försvarsmaktens fem olika dykerikate-

gorier – Röjdykare, Fältarbetsdykare, Amfibiedykare, Arbetsdykare, Attackdy-

kare.  

Andreas Svanström, dykeriöverledare för röjdykarna, höll två välbesökta föreläsningar om minans förekomst i 

svenska vatten. Andreas berättade hur man ska agera om man finner en mina i havet och vad man absolut inte 

ska göra. Vidare berättade han om röjdykarnas olika uppgifter. I montern fick intresserade ungdomar all informat-

ion om vad som krävs för att bli röjdykare. 

Möjlighet fanns att prova jägarvila. Många modiga satte sig mot 

väggen och provade sin uthållighet.  

Mässans rekord blev: Dam 15 minuter, Herr 31 minuter. 

 

Karin Svensson / FM DNC  
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Rapport från Dykarriksdag 2021 

Fö rsvarsmaktens Dykarriksdag genömfö rdes i december 2021. Ha r presenteras ett axplöck av in-

neha llet. C FM DNC Mathias Janssön ledde Dykarriksdagen. 

Marinchefen Eva Skoog Haslum öppnade Dykarriksdagen via länk öch redögjörde för mari-

nens uppgifter just nu öch framö ver. Marinchefen tryckte pa  innebö rden av  5 T - Trö skeleffekt, 

Tillsammans, Tillga nglighet, Tröva rdighet, Tillva xt med tilla gg fö r Ta lamöd, att ta nka la ngsiktigt. 

Förskning öch utveckling a r en framga ngsfaktör da r dykeriet a r ett fö redö me. Framtiden rymmer 

a ven i framtiden ett stört behöv av dykande kömpetens 

FM DykÖL Emil Rolenec presenterade bland annat Marinstabens örganisatiön samt de befatt-

ningar söm da r a r köpplade till dykeriet - FM DykÖ L, FM DykSa kÖ (vakant), MÖA Dyk, TSL Dyk 

MOA Dyk Olof Snöström och TSL Dyk Johan Brynger förtydligade sina arbetsuppgifter. En 

uppgift söm tar mycket arbetstid fö r MÖA Dyk a r SMS arbete (TTEM). TSL talade vidmaktha llande 

öch anskaffning. Förtsa ttningsvis tög MÖA öch TSL upp vidmaktha llande FM dyksystem, upphand-

lingsplaner fö r 2022-2024, de ölika faserna fö r anskaffning av ny materiel (köncept - utveckling - 

pröduktiön - vidmaktha llande - avveckling) mm. Kört presenterades en del av det söm a r pa  ga ng: 

tryckkammarsystem, gasfö rsö rjningssystem, autönöma dyksystem mm 

SjöI Bengt Svensson talade bland annat öm det pågående arbetet med FIB  

FM DykÖLäk Ulrika Lindblom påtalade att förskning är en viktig del där det behöver finnas 

kapacitet fö r att leverera fö rutsa ttningar fö r FM dykeri samt det pa ga ende arbetet med Fitness tö 

dive. A ven fra gan öm övaccinerade dykare tögs upp. Da r pa ga r en beredning. Idag finns det ingen 

arbetsra ttslig grund fö r att kra va vaccinering 

FMV enheten för dykeri och ubåtsräddning, Hans Gummesson presenterade namnen på prö-

jektledare öch pröduktledare samt FMV grundla ggande vidmaktha llandetja nster. Hans förtsatte att 

bera tta öm FMV upphandlingsplan 19-21, vad söm a r levererat öch under leverans. Men öcksa  att 

FMV stö djer Fö rsvarsmakten med bl a uppbyggnad av huvudfö rra d dykmateriel i Vedeby/

Karlskröna öch utbildning av fö rra dspersönal söm hanterar dykmateriel 

KBV, Staffan Ljungkvist höll en genömgång öm vad Kustbevakningen har för uppgifter  i de-

talj fö r dykerifunktiönen men a ven kört öm generella uppgifter. Söm fö r ö vriga myndigheter finns 

det utmaningar, till exempel brist pa  persönal öch en hö g medela lder.  

SSBF, Roger Ejdefeldt redögjörde för 

dykarutbildningarna söm genömfö rs pa  

SSBF. Det finns 17 statiöner, fra n Trelle-

börg till Falun, med utbildade dykare. Tö-

talt finns det 400 öperativa dykare inöm 

brandfö rsvaret. Av dessa har ungefa r 

100 dykare varje dygn 90 sekunders be-

redskap. Det finns 15 000 brandma n i 

Sverige. 
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Fö rsta dagens avslutades med en fö rela sning av Lars Einarsson, Kalmar 

Museum. Lars föreläste öm Regalskeppet Kronan - Perspektiv på en 

historisk katastrof och en 40-årig marinarkeologisk brottsplatsutredning 

under vatten. Lars är en mycket entusiastisk fö rela sare! Han har varit 

med öch lett utgra vningarna vid Krönan sen starten fö r 40 a r sedan. Fö r-

svarsmaktsdykare har hja lpt till vid ett antal dykningar genöm a ren pa  

Krönan. En del av dessa dykare var med pa  Dykarriksdagen öch fö r dessa 

öch Lars blev det sa kert ma nga gamla histörier under middagen söm av-

slutade dag ett.  

Mårten Silvanius, söm a r mariningenjö r öch numera döktörand BTH, presenterade försknings-

pröjektet Valideringsdykningar. Förskningspröjektet ga r i störa drag ut pa  att ta fram nya deköm-

pressiönstabeller fö r nördiska fö rha llanden. Under 2021 har det genömfö rts valideringsdykningar 

under 7 veckör i FM DNC va tkammare (i kammarhallen). Tötalt har 48 dykare dykt 4-6 dyk per dag 

fö r att testa tabellen.  

Oskar Frånberg BTH, redögjörde resultat från FÖÖD-

studien. Man har haft en upplevelse/uppfattning av att dykarna 

tappar i vikt under utbildning (rö jdykaraspiranter) öch att and-

ningen pa verkas. Resultat med köntröllgrupp, med kustja -

gare, har inte visat pa  att energiintaget a r fö r la gt under dykeri-

verksamhet. Förtsatt arbete med studien planeras att ske med 

aspiranter vid Adyk under 2022. 

C FM DNC Mathias Jansson avslutade riksdagen med att flagga för detta inföblad, Dyktankar. 

Alla uppmanas att skicka in material med text öch bild till dnc@mil.se . Inföbladet Dyktankar sprids 

ba de digitalt öch i pappersförm runt öm i Fö rsvarsmakten men a ven till andra intressenter inöm 

dykeri 

Fö rsvarsmaktens Dykarriksdag ska genömfö ras vart annat a r, men pga pandemin flyttades Dykar-

riksdagen 2020 till 2021. Detta inneba r att na sta Dykarriksdag kömmer att genömfö ras redan i slu-

tet av 2022. 

Nästa Dykarriksdag genomförs vecka 48, 29-30/12 2022 

Karin Svensson / PlanO FM DNC  

FM DykÖL Försvarsmaktens Dykeriöverledare 

FM DykSäkO Försvarsmaktens Dykerisäkerhetsofficer 

MOA Dyk  Materielområdesansvarig dykeri 

TSL Dyk  Teknisk systemledare Dykerimateriel 

SjöI  Sjösäkerhets Inspektionen 

FM DykÖLäk Försvarsmaktens Dykeriöverläkare 

FMV  Försvarets materielverk 

KBV  Kustbevakningen 

SSBF  Storstockholms brandförsvar 

BTH  Blekinge Tekniska Högskola 

SMS  Systemmålsättning 

FIB  Försvarsmaktens Interna Bestämmelser 

F Ö R K O R T N I N G S L I S T A  

mailto:dnc@mil.se
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FM DYKERITJÄNST UPPDATERAS 

Emilia-sidan för alla som arbetar med 

dykeriet i FM ses just nu över och 

byggs delvis om.  Under tiden kan stör-

ningar upplevas på webbplatsens sidor,  

dess navigering och funktioner. 

Vid frågor eller stöd med  

publicering på sidan, kontakta  

Pernilla Fridland Tengqvist / FM DNC: 

 pernilla.fridland-tengqvist@mil.se .  

Redaktör: Pernilla Fridland Tengqvist 

N O T I S E R  

D y k e r i e t  v i s a r  u p p  s i g !  

Försvarsmaktsdykare deltar i Totalförsvarsdagen i 

Malmö 18/6 samt på flera platser i landet vid firandet 

av Marinen 500år: 

Kalmar, Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö 

För datum och program se Försvarsmaktens hemsida 

http://www.forsvarsmakten.se 

Du följer väl Instagram-kontot för 

RÖJDYKARNA Flottan—SWE EOD?   

 

 

@rojdykarna  

HAR DU EN FUNDERING ELLER 

FRÅGA ... 

… som rör t ex dykerimedicin, teknik, 

dykmateriel eller utveckling? Skicka in den till oss!  

Svar på inkomna frågor publiceras i  

kommande nummer av Dyktankar.  

Skicka in era funderingar till dnc@mil.se  

Informationsbladet är en 
del i arbetet att öka kom-
munikationen med brukar-
na inom dykorganisationen. 

Vår ambition är att ett utskrivet exem-
plar skall finnas i varje mäss och fika-
rum hos dykande förband, men även 
spridas till samarbetspartners och in-
tressenter utanför FM, för att uppmuntra 
till samtal och diskussion om innehållet.  

Vad vill DU se mer av i Dyktankar? 

Har du något att dela med dig av? 

Stort som smått!  

Dyktankar blir vad vi tillsammans gör det till! 

 

Vi tar gärna emot artiklar, bilder och förslag 
på innehåll till dnc@mil.se .  

 

10 juni är presstopp för nästa nummer av  

Dyktankar som utkommer 17 juni! 

mailto:pernilla.fridland-tengqvist@mil.se
mailto:dnc@mil.se
mailto:dnc@mil.se

