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Remissvar AFS 2010:x Dykeriarbeten 
(1 bilaga) 
 
 
Sveriges Byggindustrier, BI, är de enskilda byggföretagens branschorganisation. BI 
organiserar närmare 3 200 bygg- och anläggningsföretag. BI är ett bransch- och 
arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. 
 
BI har tagit del av rubricerade förslag. Remissen har också granskats av 
Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier (DiB). 
BI vill härmed framföra följande. 
 
Övergripande synpunkter 
DiB har under arbetet med utformningen av remissförslaget, och även vid tidigare 
tillfällen, lämnat synpunkter på både Arbetsmiljöverkets nu gällande föreskrifter AFS 
1993:57 Dykeriarbeten och på tidigare utkast till remissförslag för nya föreskrifter. I viss 
utsträckning har DiBs synpunkter beaktats av Arbetsmiljöverket i föreliggande 
remissförslag, men på ett antal viktiga punkter kvarstår ännu förslag till ändringar. 
 
BI noterar med gillande att remissförslaget innehåller regelförenklingar. Det ligger i linje 
med den ambition som BI och Svenskt Näringsliv har att förbättra och förenkla 
arbetsmiljöarbetet för medlemsföretagen. På några punkter i remissförslaget kan dock 
föreskrifterna förenklas ytterligare. 
 
Detaljerade synpunkter 
CE-märkning av utrustning 
I föreskrifterna om utförande om personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7) krävs bland 
annat CE-märkning. Andningsutrustning för dykning är enligt dessa föreskrifter 
kvalificerad personlig skyddsutrustning.  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets nuvarande tolkning av direktivet (89/686/EEG med ändringar) 
om personlig skyddsutrustning (som ligger till grund för AFS 1996:7) betraktas inte en 
kombination av CE-märkta utrustningsdetaljer som godkänd CE-märkning. Alltså krävs 
att hela proceduren för CE-märkning av kvalificerad personlig skyddsutrustning 
(typkontroll och fortlöpande tillverkningskontroll genom anmält organ) ska genomföras 
för varje kombination som kan tänkas bli använd på en arbetsplats.  
Det finns många olika utrustningskombinationer som kan komma att användas vid 
avancerad yrkesdykning. CE-märkning av varje kombination är orealistisk. 
 
Det är nödvändigt att Arbetsmiljöverket omgående publicerar en ändring av i första hand 
AFS 1996:7 där direktivet och därmed föreskriftstexten tolkas så att kombinationer av 
CE-märkt utrustning också betraktas som CE-märkta (eventuellt villkorat). 
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I föreliggande remissförslag om Dykeriarbeten bör införas en föreskrift med sådan 
tolkning av AFS 1996:7, det vill säga att kombinationer av CE-märkt dykutrustning (samt 
äldre typgodkända detaljer) anses uppfylla direktivets krav. 
 
Två system med separat CE-märkning blir, tillsammans, ett helt nytt system. I sitt arbete 
använder en yrkesdykare i regel en utrustning som består av hjälm eller mask, dräkt samt 
system som förser dykaren med lämplig andningsgas från ytan via s.k. navelsträng. 
Föreslagen AV-föreskrift förutsätter att andningsutrustningen, precis som övrig 
utrustning, som bedöms som kvalificerad personlig skyddsutrustning, är typgodkänd eller 
CE-märkt. Problem uppstår emellertid när exempelvis ett demandsystem sätts ihop med 
en dräkt. Även om båda är CE-märkta så är systemet som helhet inte CE-märkt. Det finns 
i dag inte ett komplett CE-märkt system på marknaden.  
 
All dykning sker med befintlig utrustning eller utrustning som köps ny samt kombineras 
och modifieras med annan utrustning för att passa dykaren. Den befintliga utrustning, 
även om den en gång varit typgodkänd, som används av dykare i dag uppfyller inte 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den utrustning som sätts samman med övrig CE-märkt 
utrustning uppfyller inte heller föreskrifterna eftersom detta blir ett helt nytt system.  
 
Arbetsmiljöverket ställer sålunda krav på att dykare använder utrustning som inte 
motsvarar föreskrifterna. I dag är det således omöjligt att bedriva dykeriverksamhet i 
överensstämmelse med AV:s föreskrifter. DiB har vid flera tillfällen till 
Arbetsmiljöverket, vid möten och i dokument, påpekat ovan nämnda problem med 
gällande föreskrifter. Problemen får till följd att en yrkesutövare, för att kunna bedriva 
verksamhet inom dykeri, tvingas bryta mot föreskrifterna med risk för straffsanktion.  
 
Om vi gör en jämförelse med exempelvis Danmark, som är ett EU land, så kommer 
tillsynsmyndigheten (Sjöfartstyrelsen) ut till arbetsplatsen och granskar utrustningen. Om 
de grundläggande säkerhetskraven är uppfyllda så godkänns utrustningen. 
 
Utrustning 
Då dykeriarbeten är extremt beroende av den tekniska apparatur som används, kan det 
vara lämpligt att utvidga texten i föreskrifternas kommentarsdel antingen i inledningen 
eller till §§13-15. 

Det kan också vara bra att i kommentarerna till föreskrifterna upplysningsvis hänvisa till 
Försvarsmaktens RMS DYK 2010 avseende utrustning för dykeriarbeten. 
 
Utbildning av dykarledare 
Av 11 § framgår det att dykarledare ska ha ett visst utbildningsbevis. I detta sammanhang 
skall hänsyn tas avseende påverkan och/eller ökade kostnader för vår bransch. 
Dykarledarens kompetens inom bygg- och anläggningsindustrin är såsom för andra 
branscher, ytterst specifik. Ett övergripande certifikatskrav som nämns i paragrafen 
försämrar de säkerhetsmässiga förhållandena för vår del och riskerar endast att öka 
kostnaderna för branschen.  
 
Dykledarens uppgift är inte att dyka utan att leda verksamheten på ett säkert sätt. Vilka 
exakta färdigheter som krävs måste respektive arbetsgivare avgöra, det kan vara allt från 
byggtekniska, samordningsfrågor med beställare, sidoentreprenörer, kunskaper om lyft, 
fartygsrörelser, tredjemans verksamheter i området mm. 
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Internationell jämförelse 
Utöver Försvarsmaktens RMS så finns andra regleringar som man bör beakta för att få en 
likhet med andra länder inom EU området. EDTC (European Diving Technology 
Committee) är en organisation, i vilken Sverige har representation, som samordnar 
harmonisering och standardisering av säkerhetsfrågor och utbildning avseende 
yrkesmässigt dykeri i Europa. 
 
De danska myndigheterna arbetar med en revidering av deras motsvarighet till Dyk AFS. 
Om de danska och svenska reglerna skulle bli i stort sett lika på väsentliga punkter skulle 
det få stort genomslag i Norden och vårt närområde. Vi vill gärna i detta sammanhang 
framhålla att Försvarsmaktens nya certifikatsnivåer sammanfaller med det internationella 
utbildningssystemet. 
 
Detaljerade "listor" under paragrafer 
Under flertalet av paragraferna i utkastet anges listor med relativt stor detaljrikedom. 
Dessa hör rimligen hemma under allmänna råd i föreskriften. 
 
 
 
Frågor med anledning av detta yttrande besvaras av Björn Samuelson, ansvarig för 
Arbetsmiljöfrågor bjorn.samuelson@bygg.org , telefon 08-698 58 09 eller  
Lars Sandström, ansvarig för S-företag lars.sandstrom@bygg.org , telefon 08-698 58 73. 
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