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I det här numret: 

CHEFEN fm dnc Har ordet 

Under våren har ett flertal händelser i 

vår omvärld påverkat även Försvars-

maktens dykeri, det gäller i hög grad 

utvecklingen i Ukraina men även kon-

sekvenserna av en lång tid med pan-

demi och den påverkan det medför 

på exempelvis tillgång till råvaror och 

materiel till dykeriet. FMV med flera 

får kämpa för att planera, beställa och 

följa upp den materiel Försvarsmak-

ten behöver ha tillgång till för att för-

banden ska lösa sina uppgifter. 

De internationella samarbeten som 

finns etablerade bland annat inom 

NATO och NORDEFCO pekar tydligt på 

ett intresse för den förmåga som 

elektroniska dykapparater kan leve-

rera och flertalet nationer har beställt 

eller ligger i fas för att beställa utrust-

ning och system. För svensk del är 

det av vikt att vi följer utvecklingen 

och relaterar den till egna krav på för-

mågor och resurser där ett nära sam-

arbete med exempelvis Finland är 

under beredning. Även nationella 

samarbeten och utbyten spelar en 

viktig roll för totalförsvarsförmågan 

där exempelvis den uppdaterade 

överenskommelsen med KBV innebär 

att både etablerad och ny samverkan 

lokalt mellan förband och kuststation-

er ska fortsätta och i det korta tids-

perspektivet terminera i en förmåge-

prövande övning i samband med FMÖ 

23. 

För FM DNC fortsätter utvecklingen 

mot ett kompetenscenter för dykeriet 

med tre tydliga domäner; utbildning, 

utveckling och navalmedicin där vi 

gemensamt med Marinstaben nu eta-

blerat ett samarbete med BTH i syfte 

att öka kapaciteten för de behov av 

forskning och utveckling som finns 

både inom dykeriet och närliggande 

områden. 

Nästa nummer av Dyktankar kommer 

att ges ut i höst och jag vill passa på 

att tillönska våra läsare en trevlig 

sommar. 

 

Mathias Jansson 

C FM DNC  

http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/dykarefm/Sidor/Amf-1.aspx
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Vidmakthållande avancerad dykning 

C FM DNC har inom ramen för gällande verksamhetsuppdrag 
och med stöd av förband beslutat att 2022 starta projektet 
avancerad dykning, som innehåller både dykning i trånga  
utrymmen och djupa dyk större än 60 meter, i syfte att  
förmågeutveckla kompetens, färdighet och förståelse inom 
ovan beskrivna dykområden.  

För att bibehålla kompetens och färdighet inom dykning, är det viktigt att kontinuerligt vidmakt-
hålla dykning inom aktuellt område och dyksystem. Under vecka 20 i år var utbildade gruvdykare 
från FM DNC i Tuna Hästberga Äventyrsgruva och genomförde vidmakthållande dykning i trånga 
utrymmen. Gruvan användes fram till 60-talet för att bryta malm. Därefter stängde man gruvan 
och lät grundvattnet stiga upp i gruvsystemet. Under de senaste 10 åren har Äventyrsgruvan AB 
utvecklat gruvan till en dykplats, som är belägen 80 meter under marknivå. Vattentemperaturen 
är 4 grader och sikten i vattnet är nära 30 meter. Vid dykning i gruvsystemet navigerar man via 
permanenta linsystem som är indragna för dykning.  

Dykning i trånga utrymmen kräver mer av dykaren än vid vanlig dykning. Dykaren måste ha en 
fördjupad nivå i avvägningsteknik samt vara mer mentalt förberedd och ha en hög nivå och fär-
dighet i att hantera sin dykutrustning, för olika haveriscenario som kan uppkomma.  

Dykaren använder olika metoder för kommunikation, t ex med tecken och signaler visuellt eller 
med lampa vid mörker eller med fysisk kontakt och beröring. Dykarna dyker nära varandra med 
ständig uppsikt för att snabbt kunna agera då parkamraten behöver assistans. Kommunikation 
är viktig p g a att dykarna är beroende av varandra vid en nödsituation.  

Vidmakthållande dykning i trånga utrymmen syftar bla till att öva dykplanering, gasplanering 
och metoder för navigering för lösande av uppgift i trånga utrymmen, samt öva olika haverisce-
nario som kan uppkomma denna typ av dykning.  

 

 

 
Om du som dykare i FM skulle 
vilja utveckla dig inom avance-
rad dykning, vänligen kontakta  

Mats Svensson/FM DNC  
med en intresseanmälan: 

 
mats.i.svensson@mil.se  

Foto: Anders Etander  

Foto: Anders Etander  



 

3 

Nätverk Svensk Dykning (NSD)  
- vårmöte i båstad  

Under två dagar i  maj träffades medlemmarna 
i NSD under trevliga former i Båstad på väst-
kusten. Cirka 30 deltagare från anläggnings-
branschen, Räddningstjänsten, Kustbevak-
ningen, Svenska sportdykarförbundet (SSDF), 
DIB1, Polisen och Försvarsmakten. Närvarade 
från medicinsidan gjorde även Hans Örnhagen, 
förbundsläkare SSDF, och Stina Gabrielsson, 
FömedC2. Sammanhållande för mötet var Dan 
Hedberg, utbildningsledare från YRGO3. Närva-
rande från DNC var undertecknad tillsammans 
med Fredrik Eliasson. 

 
En gästföreläsare från Storbritannien presen-
terade motsvarigheten till svenska Arbetsmil-
jöverket. Två representanter från Arbetsmiljö-
verket presenterade arbetet bakom AFS4 och 
bjöd in branschen att deltaga i remissarbetet, 
där det hette att man gärna tar emot 
”välformulerade förslag” och påpekade i 
samma mening att handläggningstiden tyvärr 
är väldigt lång.  

 
Olycksfallsstatistik stod också på schemat där 
branschen tillsammans med övriga konstate-
rade att olyckor sker men i liten utsträckning 
och med noll dödsfall. Detta ska jämföras med 
sportdykarsidan som hade fem konstaterade 
dödsfall i år (jan-maj) men där totala mängden 
dykningar vida överstiger övriga samlade to-
tala genomförda dyk. Försvarsmakten presen-
terade ett drunkningstillbud vid dykning i 
strömmande vatten. 

 
Niklas Almlöf 
C FM DykS 

Återtag fri uppstigning (FU) 

Under 2022 har det stora återtagandet på-
börjats av utebliven fri uppstigning (FU) för 
ubåtspersonal, FM dykare samt räddnings-
tjänsten. I skrivande stund har arton pass i 
dyktanken genomförts, där eleverna genom-
gått programmet för antingen tjänstgörande 
ombord ubåt eller som räddningsmetod för 
dykare att säkert ta sig till ytan i händelse av 
nöd. Ytterligare åtta pass återstår innan året 
är slut. 

 
Behovet av att genomföra FU är stort. Bara 
från räddningstjänsten i Sverige finns det 
behov av 96 utbildningsplatser i år, varav 
sexton passerade Dykarskolan under våren. 
Under 2023 passerar behovet över hundra, 
parallellt med FM egna behov, som priorite-
ras framför civil verksamhet. 2023 kommer 
inte vara något undantag och behovet av FU 
kommer vara fortsatt stort, där en begräns-
ning är antalet tillgängliga läkare och sjuk-
sköterskor som krävs för att säkerställa sä-
kerheten. 

 
Niklas Almlöf 
C FM DykS  

1 DIB = Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustri 
2 FömedC = Försvarsmedicincentrum  
3  YRGO = högre yrkesutbildning Göteborg  
4 AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling  

Foto: FM DNC / DykS 
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DYKERIMEDICINSKT STÖD vid KUSTBEVAKNINGENs dykveckor 

Kustbevakningen (KBV) samlar årligen sina lätt och hjälmdykare för dykveckor (årsprov). I år förlades 
veckorna vid KBV Oskarshamn med totalt 50 dykare och dykledare fördelade på tre veckor.  
DNC bidrog med dykerimedicinsk kompetens. 

KBV har idag två dyksystem: lätt- med och utan ytluftsförsörjning samt hjälmdyksystem. Majoriteten av 
alla dyk sker med kommunikation. Dykarna är placerade runt om Sveriges kust från Lysekil till Härnösand.   

KBV dykarens arbetsuppgifter är : 

 Sökning och bärgning av farligt gods, farliga ämnen och olja 
 Sökning efter personer, smuggelgods och föremål knutna till utredning etc 
 Tillsyn och övervakning av fasta fornminnen tex vrak 

FM DNC fick tidigt i våras en hemställan om stöd av SSk Madlene Lundström för att stärka den dykerime-
dicinska kompetensen hos KBV dykare. Målet för stödet var dykerimedicinsk repetition, utbildning av 
undersökningsmall samt haveriövningsmoment för både hjälm och lättdykning. 

Den teoretiska utbildningen grundade sig i de medicinska tillbud, med hänsyn till dykarnas andningsgas 
och vilken dykprofil de använder, KBV dykare kan drabbas av. Därefter belystes de symtom de ska upp-
märksamma samt det medicinska omhändertagande som kan vara aktuellt fram till att civil sjukvård tar 
över. Man gick även igenom den medicinska utrustningen som finns med vid KBV dykning samt vad reg-
lementet säger. Därefter drillades dykarna i undersökningsmallen som är densamma som inom Försvars-
makten. Under resterande tid fick undertecknad förmånen att följa med dykarna ut på deras uppdrag för 
veckan och varje dykgrupp fick genomgå ett haveriövningsmoment med en allvarligt skadad kamrat. Öv-
ningen avslutades med en reflekterande genomgång. 

Då Kustbevakningen varit förskonade från allvarligare tillbud upplever dykarna att de vaggas in i känslan 
av att ”det aldrig händer”. Haveriövningarna gav enligt dykarna dem aha-upplevelser om vikten av god 
dykplanering, tillräckligt stor dykorganisation för att hantera ett olycksfall samt behov av momentövning-
ar som tex bärgning av medvetslös hjälmdykare vid kaj.  

Det dykerimedicinska stödet under Kustbevakningens dykveckor är en del i det utökade samarbetet mel-
lan FM och KBV gällande bland annat utbildning.  
 
Text och bild: Madlene Lundström / FM DNC 
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Reseberättelse från demo JJ-CCR i Finland 

Finska motsvarigheten till FM:s röjdykare har under ett 
antal år dykt med en elektronisk helsluten återandnings-
apparat från JJ-CCR. Initialt inom prov och försök men nu 
även operativt vid uppdrag där det inte finns behov av 
signaturanpassning. Den danska tillverkaren bakom ma-
skinen har med stöd av den danska försvarsmakten tagit 
fram en omagnetisk version i syfte att även täcka upp 
behovet av signaturanpassad utrustning.  

Under våren 2022 mottog FM DNC en inbjudan från Lt 
Cdr Tuomas Runola vid Navy Command Finland om att 
delta vid tillverkarens demonstration av JJ CCR low-mag 
(en lågmagnetisk version). Utvecklingsofficer Daniel Dah-
lin och dykinstruktör Petter Andersson deltog från FM 
DNC på plats i Finland Russarö.  

Dag 1 inleddes i ett klassrum med en förevisning av ap-
paraten och en genomgång av vilka delar som bytts ut 
från originalmaskinen i syfte att göra den lågmagnetisk. 
Tillverkaren tryckte särskilt på att den utseendemässigt 
och användarmässigt är näst intill identisk med origina-
let vilket har till fördel att användaren känner igen sig. 
Efter diskussioner och frågor kring vilka lösningar man 
valt och hur den testats signaturmässigt gavs vi möjlig-
het att provdyka utrustningen vilket vi ägnade eftermid-
dagen åt. 

Dag 2 ägnade vi åt att följa med de finska dykarna ut till 
sjöss på övningsdyk där vi hjälpte till som dykskötare. Vi 
fick en bra inblick i våra finska kollegors erfarenheter av 
maskinen samt vilka utmaningar dom ser ur ett dyksä-
kerhetsperspektiv. Våra finska kollegor berättade om 
vilka förhoppningar dom hade om samarbete inom ra-
men för NORDEFCO. 

Vi uppfattade besöket väldigt positivt. Dels var demon-
strationen i sig intressant men framförallt gav det oss en 
inblick i våra gemensamma utmaningar.  

Vi har flera beröringspunkter där vi skulle kunna ha ett 
bra framtida utbyte och dra lärdom av varandras erfa-
renheter.   

Daniel Dahlin, FM DNC 

Vetenskaplig konferens i USA  

Årligen genomförs vetenskapliga konferenser inom om-
rådet för dykeri. De stora arrangörerna är UHMS1 (USA) 
och EUBS2 (Europa och Sydostasien). P.g.a. pandemin 
var det tre år sedan något genomfördes. Konferenserna 
är ett viktigt tillfälle att dela sin vetenskap, inhämta kun-
skap från andra forskargrupper och knyta kontakter för 
framtida samarbeten eller kompetensuppbyggnad.  

I år deltog representanter från FM DNC och BTH:s fors-
kargrupp vid UHMS årliga konferens. Gruppen presente-
rade 4 s.k. posters (en sammanfattningsbild av den ve-
tenskap man vill förmedla) med följande titlar: 

 Risk assessment of SWEN21 a suggested new 
dive tables for the Swedish armed forces: Bubble 
scores by ultrasonography – Carl Hjelte 

 Comparison of ultrasonic bubble scores from a 
handhold self-positioned Doppler product with 
2D cardiac bubble scores – Oscar Plogmark 

 SWEN 21 the approach to suggest new air dive 
tables for the Swedish Armed Forces – Mårten 
Silvanius och Hans Rullgård 

 The ventilatory response to carbon dioxide in 
novice rebreather divers increased after a 20 
week dive training course – Lars Ekman 

Konferensen genomfördes i år tillsammans med ASMA 
(Aerospace Medicine Association) och de gemensamma 
problemställningarna mellan hypobar och hyperbar 
verksamhet synliggjordes upprepade gånger.  

Under konferensen gavs möjlighet att diskutera svensk 
dykforskning med representanter från bl.a. USA. Arbetet 
med SWEN21 uppmärksammades särskilt och fick även 
tid att presenteras med en muntlig presentation i det 
annars fullpackade schemat.  
 
Örlkn Mårten Silvanius, Mariningenjör FM DNC 

Mårten Silvanius presenterar arbetet med SWEN21 under den 

vetenskapliga konferensen UHMS 2022 

1 UHMS = Undersea Hyperbaric Medical Society 
2 EUBS = European Underwater and Baromedical Society 
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UnderWater Diving Working Group 
(UDWG) 2022 

UDWG är en arbetsgrupp som sorterar under NATO 
Standardization Office (NSO) där syftet med arbetsgrup-
pen är att på ett säkert och effektivt sätt koordinera 
medlems-och partnerländers verksamhet inom området 
dykning. Det sker bland annat genom att med olika åt-
gärder standardisera publikationer och handlingsregler 
samt utbyta kunskap och erfarenheter för funktionsom-
rådet dykning. Ytterligare en viktig faktor är att proces-
sen med standardisering bidrar till ökad interoperabilitet 
och effektiv samordning av resurser. Arbetsgruppen in-
nebär också goda möjligheter till kvalitativ samverkan 
och utbyte mellan deltagande nationer. 

Genomförande 2022 

Mötet genomfördes i Italien strax utanför staden Padova  
2022-05-17-2022-05-20. 19 medlemsländer deltog till-
sammans med Sverige och Finland som partnerländer. 
82 delegater var närvarande. Normalt sker mötet en 
gång per år och för 2023 är Grekland värd och mötet pla-
neras för genomförande i Aten. 

Prioriterade områden för UDWG:  

 Continue to monitor the development of UUV* technol-
ogy and develop or review related UDWG tactics, tech-
niques and procedures when applicable.  

 Review ADivP**-7 annually until document has ma-
tured. 

 Standardize an unclassified diving safety notification 
process to learn rapidly from experience in the commu-
nity.  

 Continue to encourage industrial partners to showcase 
their technical advances to support military  

*Unmanned Underwater Vehicle  

** Allied Guide to Diving Operations 

Svenskt deltagande 
Från Försvarsmakten deltog representanter från FM DNC 
förstärkta med dykläkare från MarinB. Från FMV deltog 
Produktledare dykerisystem. 

Agenda 
Arbetsgruppens möten innefattar en stående agenda 
som täcker tre olika syndikat: 

Capability panel 
Syftet för syndikatet är att förse UDWG med ingångsvär-
den och kompetens inom den operationella aspekten av 
funktionsområdet dykning. 

Där ingår även delar som relaterar till dykerisäkerhet. 

Medical panel 
Syftet för syndikatet är att förse UDWG med ingångsvär-
den och kompetens inom alla aspekter av undervattens-
medicin med ett särskilt fokus på dykerimedicin. 

Equipment and Systems 
Syftet för syndikatet är att förse UDWG med ingångsvär-

den och kompetens inom det tekniska området som re-
laterar till funktionsområdet dykning. 

Resultat av mötet 2022 

Generella slutsatser (för samtliga deltagande nationer): 

 Övervaka UUV, teknik 

 Revidera samtliga AdivP  

 Standardisera och möjligen skapa en gemensam 
avvikelserapportering 

 Skapa förutsättningar för industrin att ha en tät 
dialog med militära representanter 

Fortsatt arbete för Sverige: 

 Fortsatt konkret samarbete inom NORDEFCO 
(Nordic Defence Cooperation) är viktigt för områ-
dena dykmedicin, utveckling och utbildning. 

 Utveckling kring och efterfrågan på förmågan att 
dyka med elektroniska dykapparater ökar snabbt. 
Det ställer krav på att vi själva behöver följa med i 
det arbetet i syfte att utvärdera tekniken vs våra 
förmågebehov. 

 Den dykmedicinska sektorn är internationellt liten 
till numerär och det är viktigt att en enkel och kon-
kret metod för samarbete och utbyta av informat-
ion etableras. 

 Flertalet länder lyfter upp liknanden utmaningar 
som Sverige avseende metodik, teknik, och lo-
gistik i relation till det upphävda nyttjandeförbu-
det. Här finns det goda möjligheter till utbyte av 
erfarenheter men förstärker även behovet av att 
implementera de åtgärder och rekommendationer 
som AG Dyk tagit fram.  

 

 Mathias Jansson, C FM DNC  
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Försvarsmaktens dykeri deltog i firandet av  
Marinen 500 år i Stockholm 4-5 juni när eventet 
genomfördes i Galärparken på Djurgården.  

På plats fanns dykare från 4.sjöstridsflj, Amf1 
och SSS. Även logistikpersonal deltog. Just lo-
gistiken var mycket omfattande inför och efter 
eventet på Djurgården.  

Syftet med det publika eventet var, utöver firan-
det av Marinens 500-årsjubileum, försvarsupp-
lysning för att beskriva Marinens verksamhet, 
förmåga och personal. Detta för att skapa at-
traktion och öka förutsättningar för framtida re-
kryteringar. 

Det var många nyfikna besökare vid FM dykeri. 

Allmänheten fick information om dykkategorier, 
materiel och verksamhet. Att få prata med dy-
karna var väldigt uppskattat och frågorna var 
många. Många barn var framme vid uppvis-
ningsbassängen och gjorde high-five eller körde 
sten-sax-påse med dykaren.  

Marinchefen Eva Skoog Haslum var mycket nöjd 
med vår närvaro och hur dykeriet presentera-
des. Sammanfattningsvis var det ett bra event 
och alla som deltog från FM dykeri ska ge sig 
själv en rejäl klapp på axeln. Bra jobbat! 

Marinen kommer även att firas i Karlskrona 13/8, 
Göteborg 27-28/8 och Malmö 23-24/9.  
Se mer info på Försvarsmaktens hemsida om 
plats och tider. 

Text och bild (om inget annat anges):  
Karin Svensson, FM DNC 

Logistiksektionen på DNC löste sin uppgift lika 

proffsigt som alltid och såg till att bassäng och övrig 

utrustning kom på plats i Galärparken.  

Marinchef Eva Skoog Haslum i samspråk med en av 

de yngre besökarna vid firandet i Galärparken.  

Dykarna var populära och lockade nyfikna besökare 

GALÄRPARKEN STOCKHOLM 
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Fm DNC:S R A D A R PA R  INGMAR & ROINE GÅR I PENSION  

Ingmar Franzén, dykeriingenjör, och Roine Bystedt, teknisk officer, är två högt uppskattade medarbetare 
på FM DNC:s utvecklingssektion. Inför dessa ”mysgubbars” stundande pension vill vi höra deras tankar 
och uppmärksamma deras långa historia i Försvarsmakten med en intervju.  

Ingmar och Roine började båda sin karriär i Försvarsmakten i juni 1978. Ingmar gjorde efter 4 års tekniskt 
gymnasium värnplikten som attackdykare i Flottan. Han minns så väl att de hade fys alla tidiga morgnar 
utom på torsdagar. Onsdag kväll var fri och hade de tur fanns det en båt som tog dem till och från Märs-
garn på onsdagskvällarna. På vintern sprang de ibland över isen. Ett annat minne var slutövningen då de 
paddlade från Valdemarsudde till Karlskrona på fem dygn. Paddlingen genomfördes i dubbelkajak natte-
tid och under dagarna bedrev de bastjänst. Efter vpl sökte Ingmar civil teknisk tjänst och har stannat i 
försvaret sen dess, till alla kollegors förtjusning. Det var i FM som han hade möjlighet att kombinera tek-
nik med sitt intresse för dykning. Först inom KA minkontrollgrupp med fasta mineringar. Senare byttes 
namn till UV-teknik, då fler system tillkom. Ingmar blev så småningom chef för UV-teknik. Den första sep-
tember 2006 var en glädjens dag för FM dykeri, för då  började Ingmar på FM DNC som dykeriingenjör.  
När vi frågar Ingmar vad han är mest stolt över i sin karriär, nämner han dykningarna på regalskeppet 
Kronan som ett roligt minne och att ha varit med från början och påverkat DNC-huset med verkstad och 
testanläggning. Ingmar tilldelades nyligen Sjöstridsskolans förtjänstmedalj i silver för sitt arbete, vilket 
går att läsa mer om under notiser på sista sidan i detta nummer av Dyktankar.  

Roine fastnade för Flottan redan i högstadiet när han gjorde prao på torpedbåt. Han kom in som plu-
tonsofficersaspirant (så kallad  ”kanin”) och gick ut som överfurir. Efter utbildningen kom Roine till ubåts-
vapnet och senare gick han utbildning, ute på Stumholmen, till torpedtekniker. Som kuriosa kan nämnas 
att i början av 80-talet hade Flottan 12 ubåtar i tjänst. Roine har tjänstgjort på tre typer av ubåt – Draken, 
Näcken och Västergötland. För att inte bara hålla på med ubåtar gick han dykutbildning 1988 och blev 
dykare. 1996-1998 tjänstgjorde han på Dykskolan i Karlskrona, därefter återvände han några år till ubåt 
som vapentekniker. 2005 kom Roine åter till Dykskolan som dykinstruktör i fem år, därefter tre år i staben 
och slutligen nio år på FM DNC UtvS som teknisk officer. Under åren på FM DNC utbildade Roine sig till 
hjälmdykare och våtklockedykare. Som våtklockedykare ingick Roine i ubåtsflottiljens organisation för 
ubåtsräddning. Roine har ett stort lugn och en både bred och djup kunskap inom både dykeri och ubåt.  
Många minns vi Roine i dyktanken under fri uppstigning (FU). Han har stora lungor och var snabbast upp 

till ytan från tankens botten. En god kollega gav honom 
därför smeknamnet Roine ”Lungan” Bystedt!  Vi ber även 
Roine fundera på vad han minns mest från karriären och 
han nämner speciellt åren med ubåtsjakt och alla märk-
liga ubåtsincidenter under ytan utanför Sveriges kust. 
Mycket tid borta från familjen blev det. Tid som han idag 
tar igen med de fyra barnbarnen. 

Ingmar och Roine säger att de kommer sakna alla goa 
kollegor, men tycker det känns bra att gå hem i sommar. 
Ingmar kommer ha mer tid för sitt stora fotointresse och 
vara ute och röra på sig med kompisgänget. Roine påpe-
kar att har man hus så finns det alltid att göra. Han pla-
nerar också att stå för marktjänsten hemma tills även 
hustrun går i pension. Båda ser såklart också mycket 
fram emot mer tid med barnbarnen.  

 Vi önskar dem en härlig väldigt lång semester!  

 Karin Svensson och Pernilla Fridland Tengqvist, FM DNC   

Finns det någon som du vill uppmärksamma med en artikel i Dyktankar? Maila din insändare till dnc@mil.se  

Blivande pensionärer med långa karriärer i FM.   

Roine Bystedt och Ingmar Franzén fotograferade i 

Kammarhallen på FM DNC.  
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Fråga Ingenjörn! 

Hej Ingenjörn,  

När jag planerar min dykning privat så får jag kortare tider 

på dekompression med syrgas jämfört med RMS-Dyk 2013. 

Varför är det så? 

”Deko-dykarn” 

—————————————————————————————— 

Hej Deko-dykarn, 

Beroende på vilken dekompressionsalgoritm du använder så 

kommer tiderna för direktuppstigning eller på dekompressions-

stopp vara olika. Vissa dekompressionsalgoritmer använder så 

kallade gradientfaktorer, enkelt förklarat en säkerhetsfaktor som 

lägger till extra dekompressionstid beroende på hur de är in-

ställda. Ifall du får kortare dekompressionstid på syrgas jämfört 

med RMS-Dyk 2013 så beror det antagligen på att du inte använt 

säkerhetsfaktorer eller att de inte är särskilt strikta. Dekompress-

ionstiderna på syrgas i RMS-Dyk 2013 innefattar en typ av säker-

hetsfaktor kallad SDR (Saturation Desaturation Ratio). Den fak-

torn tillåter endast att 70% av differentialtrycket mellan vävnad 

och omgivningstryck får beräknas. Det blir helt enkelt långsam-

mare utvädring med denna strategi, vilket ger en motsvarande 

ökning av tider på dekompression. Dessutom tillåts endast be-

räkning med 80% syrgasfraktion i RMS-Dyk 2013 modell, trots att 

vi andas 100%. Dessa faktorer kan fysiologiskt motiveras med 

sammandragning av blodkärlen vid höga syrgaspartialtryck och 

att det inte kan garanteras 100% syrgas vid andning i t.ex. BIBS-

mask. RMS-Dyk 2013 har alltså inbyggda säkerhetsfaktorer vid 

dekompression med syrgas, men dessa finns inte vid dekom-

pression på luft. SWEN21 kommer också innehålla dessa strate-

gier vid dekompression på syrgas. 

 

Hälsningar, 

Ingenjörn 

”Fråga Ingenjörn” och ”Fråga Läkaren” är tänkt att  

vara återkommande inslag i Dyktankar. 

Har du liksom ”Fundersam dykare” och ”Deko-dykarn” nedan 

en fråga eller fundering som du vill ha svar på? 

Skicka in den till dnc@mil.se  

Svar publiceras i kommande nummer av Dyktankar. 

Hej Ingenjörn, 
Jag har hört att om det kommer in vat-
ten i en dykflaska av järn, så rostar den 
naturligtvis. Det jag undrar över är om 
rostbildningen påverkar syrgasmäng-
den som finns i luften som flaskan är 
fylld med? 

 

”Fundersam dykare” 
 

———————————————— 
 

Hej Fundersam dykare, 

Rost är ju egentligen järnoxid som bil-
das på järn när det finns vatten och syr-
gas tillgängligt.  

I det du beskriver med dykflaska som 
fått in vatten, kan man generellt säga 
att ca 1000 liter luft töms på all sin syr-
gas per kvadratmeter järn som oxide-
ras, om man antar att ett 0,1 mm tjockt 
skikt rostar.  

Med andra ord, se till att din dykflaska 
är torr på insidan och att du fyller från 
godkänd luftkompressor, och att du 
kontrollerar flaskan var 5:e år. 
 
Hälsningar, 
Ingenjörn 

mailto:dnc@mil.se
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N O T I S E R  

 

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

 

Nästa nummer av Dyktankar:  
Presstopp 7 oktober  
Utgivning 14 oktober  

Bärgning av kanon vid regalskeppet Kronans vrakplats 

Foto: Andreas Sannerman. Dykare: Björn Gullander.  

  Vid en ceremoni i samband med  

firandet av Marinen 500 år i Kalmar, 

överlämnade ubåtsräddningsfartyget 

HMS Belos till Kalmar läns museum den 

nära 4 ton tung bronskanon som  

dykare från första ubåtsflottiljen  

bärgat från Regalskeppet Kronan.  

 

Tips! Se film om kanonbärgning 
på regalskeppet Kronans vrakplats  
med HMS Belos som dykplattform.  

Källa: Kalmar läns museum 

Ministerbesök på FM DNC 
Under våren besökte Sveriges soci-
alminister Lena Hallengren marin-
basen i Karlskrona för att ta del av 
deras viktiga arbete för att stärka 
Sveriges beredskap. Ministern fick 
bl a se tryckkammaren på DNC som 
används för att vårda patienter med 
dykarsjuka eller rökförgiftning.  

Källa: @lena_hallengren Christopher Sandgren har tilldelats  

Ing2 förtjänstmedalj i guld för att  

”med en exceptionell sinnesnärvaro, hög 

fackkompetens, stort personligt mod 

och med skickligt ingripande under 

pressande förhållanden förhindrat en 

allvarlig drunkningsolycka där du 

räddade livet på en kamrat”.  

Källa: @gota_ingenjorregemente 

Vid SSS sommarkorum i Amiralitetskyrkan 
Ulrika Pia tilldelades Ingmar Franzén  
Sjöstridsskolans förtjänstmedalj i silver.  

C SSS framhöll Ingmars ständiga nyfikenhet och 
förmåga att lösa problem som en förutsättning 
för att det stora antal tester, projekt och verifie-
ringar som genomförs vid Försvarsmaktens dy-
keri och navalmedicinska centrum levereras 
med hög kvalitet.  
 

”På ett föredömligt sätt har  Ingmar samarbetat 
med olika uppdragsgivare för att med gemen-

samma krafter slutföra uppgiften med rätt metoder och standarder. Det an-
svar som Ingmar visar och känner för den utrustning som är vital inom områ-
det är tecken både på förmåga, förtänksamhet och professionalitet. Ingmar är 
ett föredöme i sitt uppträdande och bemötande och ser till lagets bästa.  
Ingmar Franzén har därmed på ett förtjänstfullt sätt i sin gärning främjat  
Sjöstridsskolan och tilldelas därför Sjöstridsskolans förtjänstmedalj i silver.” 

Redaktörer:  
Karin Svensson, Pernilla Fridland Tengqvist 

mailto:dnc@mil.se

