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1.1. Felles Dykkerjournal
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1.2.

Instruks for materialforvalter

Innhold
Instruks for materialforvalter består av:
1. Instruks for materialforvalter

Hoveddel (denne)

2. Hevdvunne normer

Liste over hevdvunne normer

3. Utstyrsliste

Liste over klubbens utstyr.

4. Norm for vedlikehold

Retningslinjer for vedlikehold.

5. Vedlikeholdsplan

Plan for når utstyret skal vedlikeholdes.

6. Instruks for kompressor

Instruks for drift og vedlikehold.

7. Kompressorlogg

Logg for driftstimer og vedlikehold

8. Skjema kompressoropplæring

Registrering av opplæring i bruk av
kompressor.

Generelt
Materialforvalter er ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av utstyr til klubben.
Han skal påse at utstyret tilfredsstiller krav i aktuelle lover og forskrifter, og
dokumentere dette.
Han skal lage en plan for vedlikehold av utstyret.
Han skal påse at utstyret blir tilstrekkelig vedlikeholdt, og dokumentere dette.
Han skal gi opplæring i bruk av kompressoren og dokumentere dette.
Aktuelle forskrifter mm.
I tillegg til denne instruksen må materialforvalter gjøre seg kjent med og følge
bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter.
Innkjøp og vedlikehold av utstyr
Alt utstyr som kjøpes inn skal tilfredsstille kravene i aktuelle forskrifter. Utstyret skal
vedlikeholdes slik at bruk av utstyret ikke medfører fare for helseskade ved normal
bruk. Vedlikeholdet skal følge "Vedlikeholdsplanen". Når vedlikehold er utført skal det
registreres i "Utstyrslisten".
Om "Utstyrslisten"
Alt utstyr skal registreres i Utstyrslisten. Utstyrslisten skal inneholde alle relevante
opplysninger om:
innkjøp, gjennomført vedlikehold, feil & mangler, utfasing.
Utstyr som er personlig verneutstyr (PVU)
Alt utstyr som kjøpes inn skal oppfylle kravene i PVU forskriften og være CE merket.
Alt utstyr skal registreres i "Utstyrsloggen". Det skal fremgå at utstyret er PVU.
Dykkerutstyr som ikke er personlig verneutstyr.
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Ved innkjøp av utstyr skal det dokumenteres at utstyret er i samsvar med
hevdvunnen norm. Hevdvunne normer. Om utstyret ikke er merket med en slik norm
så skal materialforvalter kreve at forhandler dokumenterer at utstyret oppfyller
kravene i Forskrift om sikkerhet ved sportsdykking.
Utstyret skal registreres i "Utstyrslisten". Det skal fremgå at utstyret ikke er PVU, og
hvilken "hevdvunnen norm" utstyret oppfyller.
Om "Plan for vedlikehold"
"Plan for vedlikehold" er en plan for kontroll og vedlikehold av klubbens utstyr. Planen
skal vise en oversikt over alt utstyr klubben har, når det skal kontrolleres og
vedlikeholdes. Planene settes opp for ett år av gangen. Planen settes opp på
grunnlag av "Norm for vedlikehold".
Om "Norm for vedlikehold"
"Norm for vedlikehold" gir anbefalinger for hvordan og hvor ofte klubbens utstyr skal
kontrolleres og vedlikeholdes.

1.3.

Drift og vedlikehold av kompressor og fyllingsanlegg

Forskriften "Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern" gir bestemmelser om drift
og vedlikehold av kompressor. (Denne delen av materialforvalters instruks bør bygge
på denne forskriften.) Det skal foreligge skriftlig instruks for drift og vedlikehold av
kompressor, og journal over drift og vedlikehold.
Om "Instruks for kompressor"
"Instruks for kompressor" gir regler for drift og vedlikehold av kompressor og
fyllingsanlegg.
Om "Kompressorjournalen"
I "Kompressorjournalen" føres kompressorens driftstimer, vedlikehold, endringer,
reparasjoner og resultatene fra luftkontroll. Om "Skjema for

kompressoropplæring"
Fylling av flasker skal bare foretas av personer som har fylt 18 år og som har fått
opplæring. Materiellforvalter er ansvarlig for opplæringen. Skjemaet viser punktene
som skal gjennomgås. Når opplæringen er avsluttet kvitterer materialforvalter og
eleven på skjemaet. Skjemaet arkiveres.
Behandling av avvik
Ved feil på utstyret skal materialforvalter umiddelbart treffe tiltak for å forhindre at det
kan oppstå helseskade, og snarest mulig utbedre feilen. Feil skal registreres i
"Utstyrslisten". Feil som kunne ha ført til en farlig situasjon skal rapporteres til
sikkerhetsleder som en episode (på episodeskjema fra NDF).
Oppdatering av instruksen
Før hver årsmøte skal materialforvalters instruks gjennomgås av materialforvalter og
sikkerhetsleder i samarbeid. De skal vurdere om det er behov for endringer. Ellers
skal materialforvalter foreslå oppdatering av instruksen når han mener det er behov
for det.
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1.4.

Hevdvunne normer

Utstyr
Maske
Snorkel
Svømmeføtter
Klokke
Dybdemåler
Jakkevest (når
den ikke er
PVU)

Aktuelle normer
DIN 7877
DIN 7878
ONORM S4223
DIN 7876
DIN 8306
DIN 7922
DIN 32925
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1.5. Ustyrsliste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERNKONTROLL 2017-01

1.service
(ny)

2.service

3.service

4.service

5.service

Dato
Sign

Dato
Sign

Dato
Sign

Dato
Sign

Dato
Sign

PVU/CE

Serviceintervall

Innkjøpt dato

Serienumme
r

Type

Utstyrets
navn

Alt utstyr skal registreres i Utstyrslisten. Utstyrslisten skal inneholde alle relevante
opplysninger om: innkjøp, gjennomført vedlikehold, feil & mangler, utfasing

Internkontroll
Fullt navn til de forskjellige initialene, samt merknader til utstyret på denne listen:
NAVN
INITIAL
MERKNAD
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1.6. Norm for vedlikehold
Utstyret til klubben skal vedlikeholdes i henhold til følgende:
• Flasker (dykkeflasker og vestflasker) skal trykkprøves hvert 2.år, (tre år først
gang). Videre skal de ettersees minst en gang hver 2. måned for å sjekke etter feil
og mangler. Kranene på flaskene skal overhales ved hver trykkprøving.
• Ventilsett skal leveres til service hvert år. Det skal foretas service av autorisert
personell.
• Vester skal gås over minst en gang hvert år, og vedlikeholdes når det er
nødvendig (rifter, pakninger, altavleiringer, ventiler)
• Drakter skal gås over minst en gang hvert år, og vedlikeholdes når det er
nødvendig (rifter, glidelås, ventiler)

Utstyrets navn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Neste
service
Dato

Hva skal gjøres

Utført
Av hvem

Dato

Sign
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1.7. Instruks for kompressor
Se brukerveiledningen fra kompressorprodusenten. Det kan også lages en egen
brukerveiledning for fylling på kompressoren.
Testing av luftkvalitet: Det vises til Forskrift om kontroll, merking og fylling av
trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern:
“Kapittel 7. Fyllingsanleggets luftkvalitet.
§ 20. Trykkluft fra fyllingsanlegget skal være mest mulig fri for forurensninger og
a)

luften skal være fri for lukt og smak

b)

nedenstående verdier skal ikke overskrides:

- 10 ppm (11 mg/m3) karbonmonoksyd (CO)
- 500 ppm (900 mg/m3) karbondioksyd (CO2)
- 1 mg/m3 olje
c) vanninnholdet i luften skal ikke overskride:
- 50 mg/m3 for flasker med fyllingstrykk 200 bar
- 30 mg/m3 for flasker med fyllingstrykk 300 bar
d) O2-innholdet skal være 21,0 % +/- 0,5 %.
§ 21. Pusteluften fra fyllingsanlegget skal regelmessig kontrolleres med hensyn til
CO, CO2, olje- og vanninnhold av en person som har den nødvendige kunnskap om
dette. Kontrollen skal avpasses etter kompressorens konstruksjon og driftsforhold.
Resultat fra kontrollen skal føres i kompressorjournalen og underskrives av den som
har foretatt kontrollen, jf. § 23.”
Kontroll skal utføres regelmessig eller oftere hvis visuell inspeksjon av filteret tyder
på at det er nødvendig
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1.8. Kompressorlogg
Kompressorloggen kan være en bok der alt som skjer med kompressoren blir notert.
Oppsettet i boken kan være som følger:
Dato

Navn
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Volum

Trykkprøvd

Teller /
gangtid

Betalt

Kommentar
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1.9. Skjema kompressoropplæring
Navn

Dato

Utsjekk av:
Start
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Stopp

Lufting

Logg

Signatur utsjekker
Filterskif
t
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1.10. Instruks for bruk av klubbens båter
•

Dykkebåten står til medlemmenes disposisjon til sportsdykking. Bruk utover
dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

•

Båten kan bare føres av kyndig person som har fått nødvendig opplæring.

•

Viss fører er født etter 1/1-1980, er det krav til at fører skal minimum inneha
båtførerbevis. Minste alder til fører er 16 år.

•

Personer ombord skal bære godkjent flyteplagg, dykkere med tørrdrakt, der
skal drakten være lukket.

•

På dykketur regnet som klubbtur, skal NDF’s norm for sikker dykking følges,
dvs. det skal det være minimum tre stykker der ein skal sikre
overflateberdeskapen. For mere detaljer henvises det til NDF’s HMS
dokument, Sikkerhetsplan for undervannsaktivitet i Norges Dykkerforbund.

•

Dykketur med mindre en tre stykker, regnes som privat tur. For å bruke
klubbens båter til slike dykketurer, kreves det at beredskap skal opprettholdes
ved å kontakte Rogaland Radio. Dette gjøres med å kalle opp radiostasjon via
VHF når ein er på plass for å dykke og informere om sted og ca. Lengde på
dykk. Når ein er ombord i båt etter endt dykk, kaller en opp Kystradiostasjonen
igjen og informerer at dykket er avsluttet.

Praktisk bruk
•

Nøkkel henger på oppslagstavle ved fyllepanel.

•

Hovedbryter til batteri settes på.

•

Sjekk bensin nivå.

•

Sjekk etter vann i tanker bak, vis vann pumpes dette ut.

•

Senk motor og start, la motor få gå seg varm før ein belaster motor.

•

Ved ankomst dykkeplass, dregg forsvarlig og sikre at båten ligg trykt før ein
starter dykking.

•

Etter tilbakekomst, førtøy forsvarlig.

•

Stopp og heis motor opp.

•

Skru av hovedstrømbryter.

•

Tøm båten for utstyr, og vask viss det skulle være nødvendig
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1.11. Utsjekkliste Båtfører
Navn
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Dato

Signatur utsjekker

