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DOM 

 

1. Kort om tingrettens saksbehandling 
Retten mottok stevning fra Rolf Guttorm Engebretsen 03.04.06. Samme dag mottok retten 
også stevning fra Tom Engh. Prosessfullmektig for begge den gang var advokat Olle 
Nohlin. På dette tidspunkt hadde allerede en rekke tidligere nordsjødykkere tatt ut søksmål 
mot staten, herunder Magn Håkon Muledal, Asbjørn Jørgensen, Angus Gunnar Kleppe og 
Dag Vilnes. Anførslene i sakene var i all hovedsak de samme. Retten traff etter 
saksforberedende møtet den 07.08.06 beslutning om forening av sakene anlagt av Muledal, 
Jørgensen, Kleppe, Vilnes, Engebretsen og Engh. Sakene forent til felles behandling skulle 
være en pilotsak for søksmål fra flere tidligere nordsjødykkere, og søksmål fra 29 øvrige 
nordsjødykkere ble avtalt stanset av partene. Alle saksøkerne i pilotsaken ble innvilget fri 
retthjelp med den begrunnelse at dette var en prinsipiell sak av stor viktighet for 
saksøkerne, og at de var noen få som påtok deg oppgaven å føre saken for retten på vegne 
av nordsjødykkerne.  
 
Hovedforhandling i de forenede sakene ble berammet til 26.02.07. Det ble satt av 20 
rettsdager til saken. Engebretsen og Engh skiftet etter det saksforberedende møtet 
prosessfullmektig til advokat Marius Reikeraas. Det fremgår av tingrettens dom i sak 05-
028758TVI-OTIR/03 at advokat  Reikeraas gjorde det klart for retten at Engebretsen og 
Engh ikke kunne samarbeide med Muledal, Jørgensen og Kleppe. Engebretsen og Engh 
ønsket derfor en oppheving av foreningen.  Retten opphevet foreningen den 12.01.07, slik 
at Engebretsen og Enghs sak ble skilt ut fra de andre. Avgjørelsen innebar at Engebretsen 
og Engh fikk utsatt hovedforhandlingen i sin sak.  
 
Tingretten mottok stevning fra ytterligere 131 tidligere nordsjødykkere og etterlatte etter 
nordsjødykkere, 23.03.07 (sak 07-048521TVI-OTIR/03 ).  Den 16.04.07 mottok tingretten 
en korrigert oppstilling av hvem som var saksøkere. Tingretten mottok en ytterligere 
korreksjon 02.05.07. Det totale antall var da 139 saksøkere. I stevningen ble det anført at 
kravene fra saksøkeren skulle kumuleres (subjektiv kumulasjon) med kravene fra 
Engebretsen og Engh.  
 
I kjennelse avsagt 24.08.07 fastslo tingretten at vilkårene for subjektiv kumulasjon ikke var 
oppfylt. Videre slo tingretten fast at stevningen ikke oppfylte kravene til individualisering i 
tvistemålsloven § 300 nr 2. Søksmålet ble avvist. Kjennelsen er rettskraftig.  
Fra midten av september til desember 2007 mottok tingretten til sammen 145 stevninger 
fra tidligere nordsjødykkere og etterlatte etter nordsjødykkere. De fleste var saksøkere i 
saken som ble avvist. Advokat Reikerås er prosessfullmektig for alle saksøkerne. Saksøkt 
var staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 22 av disse søksmålene, samt  
søksmålene fra Engebretsen og Engh, ble av saksøkerne plukket ut som pilotsaker og av 
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retten forent til felles behandling og pådømmelse. De øvrige søksmålene ble avtalt stanset 
av partene, jf tvistemålsloven § 105. Forening og stansing ble behandlet i saksforberedende 
rettsmøter avholdt 01.10.07 og 14.12.07. Det vises til rettsbøkene. I januar 2008 mottok 
tingretten stevning fra ytterligere 9 tidligere nordsjødykkere. Saksøkt var staten ved 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Disse ble besluttet stanset av retten, jf tvisteloven 
§ 16-18 (2).  
 
Hovedforhandling i pilotsakene startet 28.01.08 og sluttet 06.05.08. Hovedforhandlingen 
varte i til sammen 51 rettsdager. Retten hadde forut for hovedforhandlingen besluttet at det 
skulle utarbeides faktisk utdrag. Det ble forut for hovedforhandlingen og under, fremlagt til 
sammen 13 321 sider. Kun en mindre del ble lest opp/dokumentert. Retten har ikke foretatt 
noen opptelling av oppleste sider, men de oppleste dokumenter er avmerket i margen på 
den enkelte side. Det vises til rettsboken. Under hovedforhandlingen ble ytterligere 5 saker 
avtalt stanset, slik at 19 saker ble tatt opp til doms. Det vises til rettsboken. De 19 
saksøkerne forklarte seg. Det ble avhørt 48 vitner.  
 
Hovedforhandlingen ble tatt opp på bånd, både av retten og av hjelpeintervenienten 
Nordsjødykkeralliansen (heretter omtalt som NSDA). 
 
Redegjørelsen nedenfor, frem til partenes anførsler, er delvis en gjengivelse av tingrettens 
dom i sak 05-028758TVI-OTIR/03, som igjen bygger på beskrivelsen i NOU 2003:5 
Pionerdykkerne i Nordsjøen (Lossius-rapporten). 
 

2. Dykkermetoder, utstyr og dykkernes arbeidsoppgav er: 
Boringen etter olje på norsk sektor i Nordsjøen startet sommeren 1966. Nordsjødykkingens 
historie startet samme år da riggen ”Ocean Traveler” startet leteboring i Nordsjøen. Den 
første norske dykkeren ble ansatt i 1966, men den første tiden var det amerikanere, briter 
og franskmenn som utførte de fleste dykkerjobbene. Etter hvert ble flere nordmenn ansatt. 
Etter noen år kom de første norske dykkerfirmaene.  
 
Innledningsvis i Norge foregikk petroleumsrelatert dykking i forbindelse med bygging og 
utrusting av plattformer, som gjerne foregikk innaskjærs i Stavangerområdet og dykking 
ute i selve Nordsjøen. Dykkingen i Nordsjøen var forbundet med leteboring, senere med 
rørlegging, grøfting, feltutbygging og etter hvert midlertidig og permanent produksjon av 
olje og gass. Under leteboring var dykkernes arbeidsoppgaver blant annet topografiske 
oppmålinger, prøvetaking av bunnlag, påsetting og fjerning av brønnhoder, montasje av 
wire, rør og slanger og opprenskning rundt borehull. Ved feltutbygging var dykkernes 
arbeidsoppgaver blant annet å inspisere, installere og overhale utstyr, samt ettermontasje 
av diverse komponenter på plattformer. Dette kunne innebære sveising under vann. Under 
produksjonsfasen var dykkernes arbeidsoppgaver forskjellige inspeksjonsoppdrag og 
reparasjon av oppdagede skader, for eksempel inspeksjoner av produksjonsrisere (stigerør). 
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Ved rørlegging assisterte dykkerne under hele leggeoperasjonen, herunder inspiserte de rør 
som ble lagt, koblinger med mer.  
 
Dykkingen innaskjærs ble i stor grad utført fra lektere eller mindre båter som hadde 
nødvendig utstyr installert. Ute i Nordsjøen foregikk dykkingen de første årene ofte direkte 
fra riggene som da var utrustet med dykkefasiliteter, eller fra supplybåter som hadde 
installert dykkeutrustning på dekket. I noen grad ble det også utført luftdykking fra 
boreskip og rørleggingsfartøy. Rundt midten av 1970-årene ble det tatt i bruk spesialbygde 
fartøyer for gjennomføring av dykkeroperasjoner i Nordsjøen. Disse fartøyene fikk 
betegnelsen Diving Support Vessels (DSV). Fordelen med disse fartøyene var blant annet 
at de kunne operere under dårlig vær. Fartøyene hadde dynamisk posisjonering og var 
således ikke avhengig av anker for å holde posisjonen.  
 
Dykkingen foregikk innledningsvis ned til ca. 70 meters dyp. Dybdeforholdene rundt 
Ekofisk er ca. 70 meter. Ved utbygging av andre felt ble dypere dykking nødvendig. På 
Statfjord ble det dykket ned til ca. 150 meter. Legging av rørledning over norskerenne for 
ilandføring av olje og gass til Norge skapte behov for dykking til store dyp. Norskerenna er 
360 meter dyp. Det har vært dykket opperasjonelt ned til ca 248 meter i Nordsjøen 
(Gullfaks og Statpipe) og ned til 300 meters dyp innaskjærs (Skåneviksfjorden, 
Onarheimsfjorden og Byfjorden). Forsøksdykk i kammer på land har vært ned til 450 
meters dyp (Troll-dykket i 1985). Det er ulike former for dykking avhenging av hvilke 
oppgaver dykkeren skal utføre under vann og hvor dypt det skal dykkes. I en tidlig fase 
foregikk petroleumsdykkingen innaskjærs som tradisjonell overflateorientert dykking med 
luft som pustegass. Behov for dypere dykking enn det som var forsvarlig med luft, og 
behov for å gjennomføre dykkerarbeider av lengre varighet, drev fram nye teknikker.  
 
All dykking medfører at dykkeren utsetter seg for trykk. Trykket ved havoverflaten er 1 
atmosfære (atm). Ved 10 meters dyp er trykket 2 atm. Trykket øker deretter med 1 atm for 
hver tiende meter, slik at trykket på for eksempel 100 meters dyp er på 11 atm.  
 
For å kunne oppholde seg under vann må dykkeren tilføres pustegass som må inneholde 
oksygen. Denne gassen kan være medbrakt eller forsynt fra overflaten. All pustegass som 
tilføres dykkerens lunger, har et trykk som er likt det omgivende vanntrykket. For dykking 
ned til 50 meter benyttes gjerne ren luft eller en annen blanding av oksygen og nitrogen. 
For dypere dykking benyttes i all hovedsak en blanding av helium og oksygen (heliox).   
 
En dykker som utsetter seg for et høyere trykk, vil ta opp en viss mengde gass (nitrogen 
eller helium) i kroppen. Denne oppløste gassmengden må dykkeren skille ut igjen når han 
vender tilbake til normalt trykk. Overflødig gass skilles ut via åndedrettet. Returen til 
overflatetrykk betegnes som dekompresjon. Trykket må gradvis reduseres til 
overflatetrykket, slik at kroppen via lungene rekker å kvitte seg med den overflødige 
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gassen før oppløst gass danner bobler i blod eller vev. Hvor mye gass som tas opp i 
kroppen avhenger i hovedsak av hvor dypt man dykker og hvor lang bunntid man har.  
 
For å sikre at dekompresjonen foregår på en forsvarlig måte, er det utarbeidet tabeller som 
angir hvordan dekompresjonen skal foregå etter et visst opphold på en bestemt dybde. Slik 
tabeller kalles dekompresjonstabeller. Dekompresjonstiden kan variere, fra minutter ved 
grunne dykk, til uker for dype dykk (metningsdykk). Dekompresjonen er en kritisk faktor 
ved all dykking. For hurtig dekompresjon medfører alvorlig fare for dykkerens liv og 
helse. 
 
I perioden fra virksomheten i Nordsjøen startet og frem til i dag er det i hovedsak benyttet  
luftdykking, bouncedykking og metningsdykking. 
 
Luftdykking er en betegnelse brukt på dykking grunnere enn 50 meter, hvor luft benyttes 
som pustegass. Ved luftdykking kan dekompresjonen skje i vann eller ved 
overflatedekompresjon. Ved dekompresjon i vann vil dykkeren ha en eller flere stopp 
under oppstigningen på fastsatte dybder og i et fastsatt tidsrom, i henhold til 
dekompresjonstabbelen. Strøm og grov sjø kan gjøre dekompresjon i vann vanskelig. Ved 
overflatedekompresjon stiger dykkeren raskt til overflaten. Når han kommer til overflaten, 
har dykkeren ca 5 minutter på seg for å få av seg utstyr og komme seg inn i et trykkammer 
dersom dykkeren skal unngå dykkersyke/trykkfallssyke. Her blir han igjen 
trykksatt/komprimert ned til arbeidsdybden, før dekompresjonen starter i kammeret. Under 
dekompresjonen, eller deler av den, vil dykkeren vanligvis puste rent oksygen. Denne 
formen for dekompresjon er den samme som brukes ved behandling av 
dykkersyke/trykkfallssyke. På grunn av den korte tiden dykkeren har til rådighet før 
dekompresjon på overflaten må starte oppleves dykking med dekompresjon på overflaten 
som stressende. På grunn av den korte bunntiden og den raske oppstigningen betegnes 
luftdykking med overflatedekompresjon av enkelte som bouncedykking.  
 
I forbindelse med dykking i Nordsjøen brukes betegnelsen bouncedykking også på dype og 
relativt kortvarige (mindre enn 1 time) dykk hvor en blandingsgass benyttes som 
pustegass. Slike bouncedykk ble ofte gjennomført med dykkerklokke og 
dekompresjonskammer på overflaten. To dykkere går inn i klokken på overflaten under 
vanlig atmosfærisk trykk. Klokken blir så lukket og senket ned i vannet til arbeidsstedet på 
bunnen. Etter at klokken er plassert i forhold til arbeidsstedet og nødvendig verktøy og 
lignende er firt ned, blir klokken trykksatt, ofte i løpet av få minutter. Når trykket i klokken 
er det samme som utenfor, kan bunndøren åpnes og dykkeren kan forlate klokken for å 
utføre jobben. Både dykkerklokken og dykkeren får tilført pustegass (normalt heliox), 
enten fra overflaten eller fra medbrakt gass i trykkflasker på utsiden av klokken. Den ene 
av dykkerne utfører jobben på bunnen og den andre er kombinert hjelpemann (”tender” 
eller ”bellmann”) og reservedykker (”stand-by”) i tilfelle noe går galt med dykkeren i 
vannet. Når jobben er gjort, returnerer dykkeren til klokken som deretter lukkes og heises 
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tilbake til overflaten hvor den blir koblet til et dekompresjonskammer.  Dykkerne blir så 
sluset inn i kammeret for å avslutte dekompresjonen som er påbegynt i klokken. Det blir 
normalt skiftet fra heliox til luft når trykket inne i klokken var redusert til et vanntrykk på 
ca. 50 meter. Også slik bouncedykkingen ble opplevd som stressende av dykkerne, både 
fordi det var kort tid på bunnen til å gjøre jobben og fordi bouncedykkingen var forbundet 
med et betydelig termisk ubehag (først kraftig øking av temperaturen ved rask trykksetting 
og deretter nedkjøling i vannet som holdt 5-7 grader). 
 
Ved metningsdykking blir dykkerne trykksatt i et kammersystem på overflaten 
(rigg/plattform eller dykkerfartøy) til et trykk som tilsvarer det aktuelle dyp de skal arbeide 
på. Trykksettingen skjer normalt med heliox tilpasset aktuelt trykk. Kammersystemet 
består av flere kammer som er utrustet slik at dykkerne kan leve og bo i dem. Kamrene er 
utstyrt slik at de kan kobles til en dykkerklokke på en slik måte at dykkerne sluses over fra 
kammer til klokke når trykket er tilpasset arbeidsdybden. To dykkere går over fra 
kammeret til klokken som blir firt ned til arbeidsdybden. En dykker arbeider i vannet, 
mens en dykker blir igjen i klokken som reservedykker. Dykkeren og dykkerklokken 
tilføres pustegass fra overflaten, med ”back-up”  fra egne gassflasker. I tillegg er det vanlig 
at dykkerne bruker varmtvannsdrakter, hvor drakten forsynes med varmt vann fra 
overflaten. Tiden det tar fra klokken forlater kammeret på overflaten til klokken igjen er 
påkoblet kammeret (klokkeløp), tar normalt flere timer.  Etter klokkeløpet sluses dykkerne 
tilbake til bokammeret og klokken klargjøres for neste dykkerlag. På denne måten kan flere 
dykkerlag sørge for at arbeidet på bunnen foregår døgnet rundt, samtidig som dykkerne får 
hvile, sove og spise. Etter en arbeidsperiode som kan vare i dager eller uker, 
dekomprimeres dykkerne tilbake til overflatetrykk.  
 
Det tekniske utstyret utviklet seg i takt med at virksomheten i Nordsjøen økte. Mengde og 
type utstyr varierer med ulike dykkerteknikker og arbeidsoppgaven som skal gjøres under 
vann. 
 
Pustegass tilføres normalt dykkerens pusteventil fra en trykktank på overflaten. I tillegg til 
den primære pustegassen har dykkeren også medbrakt reservegass i en egen liten 
trykkflaske som han bærer på ryggen (”bail-out”). Dykkerens forbruk av pustegass øker 
med trykket. Reservepustegassen vil derfor på ca. 150 meters dyp bare ha en varighet på 
ca. 5-6 minutter.  
 
Dykkerne tilføres pustegass og andre forsyninger (som for eksempel elektrisk strøm, 
kommunikasjon, varmt vann med mer) gjennom egne kabler som er tvinnet eller tapet 
sammen. Kablene kalles ”umbilical” (navlestreng). Umbilicalen må være så lang at 
dykkeren kan ta seg frem til arbeidsplassen. Ved luftdykking håndteres normalt 
umbilicalen (gir ut og trekker inn) av en person på overflaten (”tender”). Brukes 
dykkerklokke, er det mellom overflaten og klokken en klokkeumbilical som forsyner både 
klokken og dykkeren i vannet. Nødvendige forsyninger til dykkeren tas fra egne 
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manifolder i klokken og føres ut til dykkeren gjennom en egen dykkerumbilical. I slike 
tilfeller er det reservedykkeren i klokken som håndterer dykkerens umbilical. 
 
Dykkerne må bruke maske som dekker hele ansiktet, eller en spesiallaget hjelm. 
Masken/hjelmen må være tilkoblet pusteventil og kommunikasjonsutstyr. Masken/hjelmen 
er også nødvendig for at dykkeren skal ha tilfredsstillende temperatur rundt hodet.  
 
Vannet i Nordsjøen er kaldt, 5-7 grader på bunnen. Vann er en god varmeleder. Bruk av 
heliox som pustegass medfører stort varmetap for dykkeren, siden også heliumsgass er en 
god varmeleder. Nedkjøling av dykkeren kan føre til hypotermi. Å holde dykkeren varm er 
derfor en viktig faktor. Det er hovedsakelig to typer dykkerdrakter; tørrdrakt og våtdrakt. 
Tørrdrakten er basert på at vann ikke skal komme inn på kroppen. Under drakten benyttes 
klær for å beskytte mot kulde. I tillegg til klær, ble det i Nordsjøen også benyttet 
underdrakter med elektrisk oppvarming. Disse medførte at mange dykkere fikk 
brannskader og ble etter hvert fjernet fra markedet. Tørrdrakter ble hovedsakelig benyttet 
til luft- og bouncedykking de første årene, inntil varmtvannsdraktene kom med 
dykkerskipene på midten av 1970-tallet.  
 
Våtdrakten som ble benyttet i Nordsjøen kalles varmtvannsdrakter og er annerledes enn 
den tradisjonelle våtdrakten. De er betydelig mindre tettsittende og er utstyrt med 
perforerte slanger som er lagt inn i draktmaterialet og fordelt over kroppen. 
Fordelingsslangene er koblet sammen i en inntakskobling som forsynes med varmt vann 
fra overflaten via en egen slange som er inkludert i dykkerens umbilical. Det varme vannet 
fordeler seg over dykkerens hudoverflate og holder dykkeren varm. Det varme vannet 
trenger til slutt ut av drakten gjennom åpninger ved ankler, håndledd og hals. Dykkeren 
kan justere vannmengden ved å dumpe deler av vannet ved inntakskoblingen. 
Temperaturreguleringen har vært en utfordring. Den foregår på overflaten og er i hovedsak 
basert på erfaring og tilbakemelding fra dykkeren. Varmtvannsslangene er til dels lange, og 
det kan ta tid før temperaturen blir regulert slik dykkeren har bedt om. Det var ikke uvanlig 
at vannet enten var for kaldt eller så varmt at dykkeren fikk brannskader.  
 
Dykkeren kommuniserer med overflaten via en kabel som er integrert i dykkerens 
umbilical. Det er mikrofoner og øretelefoner/høyttalere i maske/hjelm. Tradisjonelt har det 
vært mange problemer med kommunikasjonsutstyret, ikke minst fordi det utsettes for 
sjøvann.  Pustegassen Heliox gav i tillegg dykkerne ”Donald Duck-stemmer” og det var 
vanskelig å forstå hva de sa.  
 
Dykkerne måtte også bære på seg oppdriftskontroll. For tørrdraktene var blybeltene på ca. 
12-18 kg, mens vekten på beltene på varmtvannsdraktene var på rundt halvparten. 
Dykkerne hadde også med seg personlig utstyr som seletøy (harness) utenpå drakten som 
ble benyttet til å feste umbilicalen og dykkerkniv. 
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Ved metningsdykking oppholder dykkerne seg under trykk i opptil flere uker. 
Metningskamrene er forholdsvis små og kummerlige, selv om komforten etter hvert er blitt 
bedre. Det er så vidt ståhøyde i kammeret, og det sover flere personer i samme rom (4-6 
stk). Et dykkersystem for metning har to adskilte kontrollfunksjoner. Den ene fører 
kontroll med overflatekamre og dykkerne som befinner deg i disse, og betegnes normalt 
som kammerkontrollen. Den andre fører kontroll med selve dykkeroperasjonen og 
betegnes som dykkekontrollen.  
 

3. Faremomenter, skader og sykdommer: 
Oksygenmangel kan oppstå ved mangel på pustegass eller ved for lavt trykk av oksygen i 
pustegassen. Selv kortvarig oksygenmangel gir markerte endringer av bevisstheten, og 
oksygenmangel i et par minutter gir ofte varige skader.  
 
For høyt oksygentrykk kan også medføre skadevirkninger på lunger og 
sentralnervesystemet. Dersom en dykker puster rent oksygen (O2) under for høyt trykk, 
risikerer han å få anfall som ligner på epileptisk anfall. Deretter kan dykkeren bli bevisstløs 
og i ekstreme tilfeller dø. Tilføres en dykker rent oksygen som pustegass på store dyp vil 
dette medføre øyeblikkelig død. 
 
En annen kjent komplikasjon ved dykking er nitrogennarkose eller dybderus. Dybderus 
kan inntre der pustegassen er luft og på dybde på 50 meter eller dypere. Nitrogenen i luften 
gir en tilnærmet narkotisk effekt. Dybderus medfører redusert oppmerksomhet og dårlig 
vurderingsevne. Luft egner seg derfor ikke som pustegass dypere enn til ca. 50 meter.. 
 
CO2- forgiftning (karbondioksidforgiftning) er et annet  faremoment ved dykking. CO2-
forgiftning kan for eksempel oppstå hos hjelmdykkere som bruker delvis lukket 
sirkulasjon, eller har dårlig ventilasjon i en vanlig hjelm, og hos dykkere som bruker 
systemer med lukket krets på pustegassen. Økt CO2 i pustegassen til dykkerne kan inntre 
ved svikt av CO2-absorbsjon i systemer med resirkulasjon av gassen. Gjenpusting av gass 
fra maske/hjelm ved gasskutt eller annen teknisk svikt vil også medføre økende CO2- 
konsentrasjon. Dykkeren kan få panikkfølelse, miste evnen til å tenke klart og besvime.  
 
CO-forgiftning (kullosforgiftning) kan oppstå dersom pustegassen er forurenset av eksos 
fra motoren til kompressorer som forsyner dykkeren med pustegass. Kullosforgiftning kan 
føre til bevisstløshet. 
 
Høytrykk nervøst syndrom (HPNS) er en spesiell reaksjon som sees i kompresjonsfasen 
ved dykk dypere enn 180 meter. Tilstanden ytrer seg med skjelvinger, ustøhet, svimmelhet, 
kvalme, oppkast og av og til besvimelse.  
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Ved dykking i kaldt vann og ved bruk av pustegass med helium er dykkeren svært utsatt 
for varmetap. Hypotermi (generell nedkjøling) gir kraftig og ukontrollert skjelving, 
ukontrollert øking av åndedrettet, økt blodtrykk, økt puls og økning av hjertets 
pumpevolum.  
 
De fysiske forhold dykkeren jobber under medfører også ulike farer. Dykkerens umbilical 
kan ved dykking direkte fra skip trekkes inn i skipets propellsystem. Umbilicalen kan også  
skape problemer på bunnen fordi den lett kan sette seg fast i forskjellig som befinner seg 
der. Etter hvert ble det utviklet en teknikk som gjorde umbilicalen nøytral, slik at den ikke 
ble liggende på bunnen. Dette lettet arbeidet for dykkerne noe, men det var fortsatt et 
problem at umbilicalen hektet seg fast i ting. Problemet var større jo lengre umbilicalen 
var.  
 
Dårlig sikt på grunn av grumset bunn var et annet problem for dykkerne. Det var vanskelig 
å utføre arbeidet på grunn av sikten. Dårlig sikt gjorde det også vanskelig å oppdage 
gjenstander som ble senket ned fra overflaten. Gjenstandene kunne være store og tunge 
(rør, metallplater og lignende). Det skjedde også at gjenstandene løsnet og falt ukontrollert, 
med stor fare for at dykkerne på bunnen kunne bli truffet, enten direkte, eller ved at 
umbilicalen ble truffet. 
 
Forurenset slam på bunnen hvor dykkeren jobbet kan være et problem. Slammet kan trenge 
inn under dykkerdrakten og gi kløe og utslett. Slammet kan også komme inn i, og 
forurense, dykkerklokken og kammersystemet når dykkeren vender tilbake dit etter å ha 
stått i slammet.  
 
Flere av de tilstandene som er nevnt ovenfor, som forgiftning av pustegass, HPNS og 
eksponering for kjemikalier, kan gi kvalme med oppkast som resultat. Å kaste opp under 
vann med pusteventil, maske og/eller hjelm kan være svært farlig for dykkeren.  
 
Langvarig opphold i metningskammer under dekompresjon medfører en risiko i forhold til 
evakuering ved brann eller havari på dykkerfartøyet eller oljeplattformen. Dykkere under 
trykk må evakueres under trykk, noe som medfører betydelige tekniske og praktiske 
problemer.  
 
Dekompresjon etter at dykkeren har vært under trykk i kortere eller lengre tid, er en kritisk 
del av dykkeoperasjonen, og det kan oppstå alvorlige komplikasjoner. Dekompresjonen er 
langt farligere og vanskeligere å kontrollere enn en kompresjonen. Det kan oppstå to 
prinsipielt ulike typer problemer; gasslommer i organismen som utvider seg og 
gassbobledannelse.  
 
Alle gasslommer i organismen vil ha samme trykk som omgivelsene. Ethvert trykkfall i 
omgivelsene vil medføre at disse gasslommene utvider seg. Trykkendringer medfører for 
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det første belastninger for lunger, mellomøre og bihuler. Lungesprengning under 
dekompresjon er en svært farlig komplikasjon. Dersom en person som har vært under 
overtrykk plutselig må til overflatetrykk, må gass få unnslippe via lungene. Gassen vil 
utvide seg slik at lungevolumet øker til et nivå hvor lungevevet sprenger. For eksempel vil 
en gassmengde på 5 liter i lungene på 40 meters dyp ved rask oppstigning til overflaten 
utvide seg til 25 liter. Ved lungespregning vil gass finne veien til blodårer, transporteres til 
hjertet og videre ut i organismen. I hjertet vil det kunne dannes skum som forhindrer 
normal blodpumping, og for øvrig kan slik gass fungere som propper i pulsårer og 
forhindre blodgjennomstrømning til vevet. Gass kan også finne veien inn i 
brysthinnespalten, og lungen vil dermed kunne falle sammen med den følge at normale 
åndedrettsbevegelser opphører.  
 
Hovedproblemet under dekompresjon er faren for dannelse av gassbobler i blod og vev. 
Den mest kjente sykdomstilstanden relatert til dykking er trykkfallsyke, som også kalles 
dykkersyke. Inertgassen (den del av dykkerens pustegass som ikke deltar i cellenes 
kjemiske livsprosesser, for eksempel nitrogen og helium) oppløses under trykk i dykkerens 
kroppsvesker. Ved oppstigning/dekompresjon til overflatetrykk skal inertgassen skilles ut 
via lungene. Gassen som skal skilles ut danner ved dekompresjon små bobler i blod og i 
vev, som når man åpner en brusflaske. Gassboblene kan skade vevet gjennom direkte 
mekanisk trykk, og gjennom blokkering eller kompresjon av blodårer og derav følgende 
mangelfull oksygenering. Gassbobler dannet i blodårer kan følge disse og fungere som 
propper i det organet blodet strømmer til. De fleste gassbobler som følger blodet til 
lungene, vil stoppe der, og gassen bli frigjort til lungeblærene. Små bobler kan imidlertid 
også passere gjennom lungene, eventuelt smelte sammen, og produsere skade i det neste 
organet, for eksempel hjernen. Gassbobler i blodet kan også finne veien direkte fra høyre 
til venstre hjertehalvdel. Gassbobler kan sannsynligvis også dannes i små pulsårer hvis en 
inertgass har vesentlig høyere trykk i vevet rundt enn i blodet som strømmer gjennom disse 
årene, siden veggen er tynn og dermed tillater noe gassdiffusjon. Gassboblenes overflate 
representerer en fremmed overflate som kan føre til at ulike systemer aktiveres, for 
eksempel hvite blodlegemer og blodplater. Dermed kan en form for betennelse oppstå og 
vev skades. Sannsynligvis kan alle organer i organismen i teorien skades under 
dekompresjon dersom det frigjøres gassbobler i større omfang. Det er likevel slik at det i 
den praktiske hverdag er plager/symptomer fra noen organer som dominerer.  
 
Under dekompresjon ønsker man å holde trykkforskjellen mellom inertgass i blod og vev 
så stor som mulig for at oppløst inertgass skal fjernes så hurtig som mulig. Dermed blir det 
et mål å holde inertgasstrykket i blodet som strømmer til vevene, på et lavt nivå. En måte å 
få dette til på er å øke oksygentrykket relativt i forhold til inertgasstrykket i pustegassen 
(uendret totaltrykk). Faren for oksygenforgiftning setter klare grenser for hvor stor andel  
oksygen pustegassen kan ha.  
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Trykkfallsyke kan inndeles i flere typer. ”Chokes” oppstår hvis store mengder gassbobler 
følger blodet til lungene. Dykkeren får kvelningsfornemmelser og kan utvikle alvorlig 
lungeødem (væskeansamling i lungene). Blodet som strømmer gjennom lungene, blir ikke 
lenger normalt oksygenert, og andre organer lider under oksygenmangel. I tillegg vil 
overføring av gassbobler til det store kretsløpet kunne gi alvorlige skader i områder av 
hjernen ved at blodgjennomstrømningen blokkeres. Denne livstruende tilstanden opptrer 
dersom dekompresjonen har skjedd alt for hurtig.   
 
Den klassiske trykkfallsyke ytrer seg som smerte i eller nær større ledd som skulder, albu, 
hofte og knær (”bends”). Smertene kan variere fra lett tannpinelignende til voldsomme. 
Disse kan føre til at dykkeren bøyer de aktuelle ledd til den posisjonen som gir færrest 
plager, derav navnet bends.  Trykkfallsyke kan også ytre seg ved kløe og/eller utslett i 
huden. I dykkerkretser omtales dette som ”niggles” eller ”dykkerlopper”. Noen ganger kan 
lymfedrenasjen fra huden være påvirket, og dette viser seg gjennom hevelse.  
 
Arbeid under høyt trykk kan medføre skade i bensubstans (bennekrose). Det er mest 
sannsynlig at tilstanden skyldes gassbobler som enten gir skader gjennom direkte trykk 
eller gjennom forstyrret blodsirkulasjon. Lange knokler kan vise røntgenologiske 
forandringer i områder vekk fra ledd, men slike forandringene gir ikke plager. Skades 
derimot bensubstans nær et ledd kan det utvikles alvorlig degenerativ lidelse i leddet.  
 
Trykkfallsyke kan også gi symptomer i ryggmargen (”spinal bends”). Symptomene kan 
være endrede, oftest reduserte reflekser, og reduserte signaler gjennom de sensoriske 
baner. Mer plagsomme, og potensielt farlige, er delvis eller total lammelse av 
muskelgrupper eller av urinblære og endetarm. Tilstander som ligner trykkfallsyke med 
ryggmargssymptomer finnes også der gassboblene sannsynligvis er lokalisert til 
hjernestammen (”vestibulære bends”). Her er også symptomene nedsatte sanseinntrykk fra 
kropp, armer og ben, men det opptrer i tillegg motoriske utfall (lammelser og manglende 
motorisk presisjon) fra hjernenervene (styrer muskler i ansikt, munn, svelg og hals) og 
forstyrrelser i likevektsrefleksene (balanse) og øyekontroll.  
 
Trykkfallsyke med symptomer fra hjernen oppstår hvis boblene blokkerer blodårer i 
hjernen. Effekten blir den samme som om årene hadde blitt tilstoppet av koagulert blod, 
slik tilfellet er ved hjerneslag. Tilstanden kommer meget raskt, og kan, avhengig av 
størrelsen og lokalisasjonen av det blokkerte område, gi et meget variert symptombilde. 
Vanlig er redusert eller opphevet oppmerksomhet, innprentingsevne og hukommelse, 
nedsatt sansefunksjon fra øye, øre, balanseorgan, hud og ledd, og nedsatte motoriske 
funksjoner. Blir boblene utløst tilstrekkelig raskt og massivt, kan dette gi akutt 
bevisstløshet med døden til følge for en dykker. Noe mindre akutt er tilstander der bobler i 
hjernevevet klemmer direkte på nerveceller og setter disse ut av spill. Her er det viktig å 
vite hvor lenge tilstanden varer. Kommer dykkeren ikke under trykk i løpet av få minutter, 
kan skaden bli varig.  
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Trykkfallsyke er i den senere tid også inndelt i trykkfallsyke type 1, som er den mildere 
form for trykkfallsyke med plager fra ledd og hud, og trykkfallsyke type 2, som rammer 
sentralnervesystemet (ryggmarg og hjerne). 
 
Det ble allerede ved overgangen fra det 19. til det 20. århundre klart at prognosen for 
personer som fikk trykkfallsyke ble vesentlig bedre hvis de igjen ble satt under trykk for så 
langsomt å vende tilbake til atmosfæretrykk. Rask behandling (innen 1 time) vil for de 
fleste føre til full restitusjon, men ikke i alle tilfelle. Jo lengre det går før behandlingen 
starter, jo større er sjansen for at skaden ikke kan helbredes. Både symptomer i 
ryggmargen, hjernestammen og i hjernen kan medføre varig invaliditet. Det synes 
utvilsomt at trykkfallsyke kan medføre varige skader som skader i ryggmargen, affeksjon 
av hjernestammen som påvirker balanse, hørsel, svelgning og øyebevegelse, cerebrale 
symptomer som nedsatt følelse, hørsel og syn, motorisk svikt og mentale problemer som 
sviktende konsentrasjon, oppmerksomhet, tenkeevne eller hukommelse.  
 
Også skader som ikke skyldes trykkfallsyke kan forårsake hjerne- og ryggmargskade, slik 
som hodeskader, alvorlig oksygenmangel eller forgiftninger. 
 
Det har vært omstridt om gjentatt dykking med korrekt behandlet trykkfallsyke uten 
umiddelbare restsymptomer, eller dykking uten registrert trykkfallsyke, kan medføre 
utvikling av skader over tid (indirekte skader eller senskader). Det er mulige senskader i 
lunge og sentralnervesystem som har vært mest gjenstand for oppmerksomhet. Disse 
skader kan ha sammenheng med langvarig og gjentatt pusting av gass under trykk. 
Dykkere som har hatt trykkfallsyke som behandles raskt med godt resultat, eller som ikke 
har hatt trykkfallsyke, kan også tenkes å utvikle sykdom. Gassbobler som ikke har gitt 
symptomer/tegn i forbindelse med gjentatte kompresjoner, kan også tenkes å gi skader som 
først oppdages på et senere tidspunkt.  
 
Mange saksøkere har i retten forklart seg om hukommelses- og konsentrasjonsproblemer. 
Etter undersøkelse på Haukeland sykehus har flere av saksøkerne fått diagnosen 
encefalopati (hjerneskade).  Flere saksøkere har videre forklart seg om nedsatt hørsel og 
nedsatt lungefunksjon som følge av dykking. 
 
Mange tidligere nordsjødykkere har etter undersøkelse ved Haukeland sykehus fått 
diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTSD).  PTSD er en diagnose på kroniske 
psykologiske virkninger av å bli utsatt for overveldende livspåkjenninger som for 
eksempel krig, alvorlige ulykker eller andre opplevelser som innebærer trusler eller at en 
kan ha vært døden nær. Symptomene kan omfatte mareritt og flashbacks, søvnproblemer, 
vær på vaktholdning, og at man unngår situasjoner som minner en om det en har opplevd, 
koblet med ekstremt stress når man opplever slike situasjoner. Mange blir også innesluttet, 
opplever tap av livsglede, får tap av selvrespekt og isolerer seg. Andre symptomer kan 
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være aggresjon, handlingslammelse, depresjon, konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt. 
PTSD kan gi varig personlighetsforandring. PTSD og encefalopati har en rekke 
sammenfallende symptomer, som hukommelses- og konsentrasjonsproblemer.  
 

4. Konferanser, rapporter og utredninger om farer v ed dykking og 
helseskader: 
Retten vil her gi en kortfattet oversikt over noen sentrale konferanser, rapporter og 
utredninger som behandler dykking i Nordsjøen.  
 
Stavangerkonferansen i 1983 samlet eksperter fra flere land for å diskutere mulige uheldige 
medisinske virkninger av dypdykking (dypere enn 250 m). Meningene var delte når det 
gjaldt mulige uheldige virkninger av dypdykking. En del utenlandske eksperter, herunder  
erfarne dykkermedisinere, mente at forskriftsmessig utført dykking var ufarlig, selv om 
man hadde observert enkelte kortvarige tilfeller med kognitiv svikt. Andre forskere, 
herunder flere norske eksperter, mente å ha observert tegn på endringer av nevrologisk og 
psykologisk natur som kunne tyde på en seneffekt på cerebrale funksjoner. I 
oppsummeringen fra diskusjonene til konferansen uttalte professor Ian McCallum at 
mange mener at dypdykking er ufarlig hvis dykking utføres korrekt, og at det ikke var 
støtte for å begrense dykkeraktiviteten. I stedet burde arbeidet med å observere dykkerne 
intensiveres. 
 
Konsensuskonferansen ”Long Term Health Effects og Diving” (Godøysundkonferansen) 
ble i juni 1993 arrangerte av norske forskere i samarbeid med internasjonale kolleger.  
Følgende konsensusuttalelse ble formulert:  
 
Det er påvist endringer i skjelettet, sentralnervesystemet og lungene hos dykkere som ikke 

har vært involvert i dykkerulykker eller som har vært eksponert for andre kjente 

arbeidsmiljøbelastninger. Disse endringene er i de fleste tilfeller små og innvirker ikke på 

dykkernes livskvalitet. Imidlertid er endringene av en slik art at de kan innvirke på 

dykkernes fremtidige helse.  Den vitenskapelige viten er begrenset og ytterligere forskning 

er nødvendig for å fastslå mer presist lagtidsvirkning av dykking. 

 
Kommunaldepartementet oppnevnte i mars 1992 et utvalg som skulle se på sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljøforhold innen ervervsmessig dykking i petroleumsvirksomhet og 
innenlands. Arbeidet munnet ut i den såkalte Krombergrapporten (etter lederen Marit 
Kromberg, avdelingsdirektør i helsedirektoratet) som kom i november 1993. Rapporten gir 
en redegjørelse for regelverk og tilsynsansvar, ulike former for arbeidsdykking, 
dykkerutdannelse, arbeidsmiljø, risiko for helsekonsekvenser, registrerte 
helsekonsekvenser, kontrakts-, lønns-, pensjons-, trygde-, og pensjonsordninger, 
organisering av dykkerforskning og resultater av denne. Utvalget foreslo blant annet 
opprettelse av en omskoleringsfond for dykkere, krav til arbeidsgivers helsetilbud til 
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dykkere, standardisering av helsekrav for nordsjødykkere og innaskjærs dykkere, krav til 
fysisk og psykisk helse før påbegynnelse av dykkerutdanning, krav til dykkerleger, 
satsning på basalforskning innen hyperbar medisin og videreføring av studier av 
langtidsvirkninger.  
 
Regjeringen oppnevnte i mars 2001, etter vedtak i Stortinget 13. juni 2000, en 
granskingskommisjon (Lossius-kommisjonen) for undersøkelse av alle forhold i 
tilknytning til dykking i forbindelse med oljevirksomheten i Nordsjøen i pionertiden. Som 
leder for kommisjonen oppnevnte Regjeringen lagdommer Petter A. Lossius. Etter vedtak i 
Stortinget 11. juni 2001, ble kommisjonen utvidet med ett medlem med dykkefaglig 
kompetanse, og NSDA ble gitt observatørstatus i kommisjonen. 
 
Lossius-kommisjonen skulle vurdere alle forhold i tilknytning til gjennomføringen av 
dykkeoperasjonene på kontinentalsokkelen i tidsperioden 1965 til 1990. Kommisjonen 
skulle klarlegge ansvarsforhold, kompetanse om den fare dykkingen medførte, og de 
skadevirkninger dykkevirksomheten hadde påført pionerdykkerne. Dersom kommisjonen 
fant grunnlag for å hevde at det var oppstått skader som følge av dykkingen i pionertiden, 
skulle kommisjonen vurdere om noen kunne klandres for dette, herunder om det forelå et 
rettslig ansvarsgrunnlag for myndighetene eller andre aktører. Det ble i mandatet forutsatt 
at kommisjonen skulle benytte seg av pågående helseundersøkelser av dykkere på 
Haukeland sykehus i Bergen. Det ble også forutsatt at kommisjonen skulle innhente 
opplysninger på annen måte, for eksempel gjennom høringer med dykkerne, myndighetene 
og andre aktuelle aktører på kontinentalsokkelen. Rapporten er utgitt som NOU 2003:5 
Pionerdykkerne i Nordsjøen (Lossius-rapporten). 
 
Lossius-kommisjonen foretok en spørreundersøkelse blant 365 personer som har dykket, 
eller som har vært registrert som dykkere, i Nordsjøen i den aktuelle perioden fra 1965 til 
1990. Av disse svarte 235, samt pårørende til 3 døde dykkere. Av de 235 dykkerne var 
59,1% i fast arbeid (pr. 2002), de fleste i annet arbeid enn dykking. 7,7% var uten arbeid. 
Kommisjonen innhentet informasjon om trygdesituasjonen for 335 av den dykkerne som 
fikk spørreskjemaet. 19% av alle dykkerne var ikke arbeidsføre.  I noen av aldersklassene 
var andel ikke-arbeidsføre dykkere vesentlig høyere enn forventet ut fra 
gjennomsnittbefolkningen.  
 
Lossius-kommisjonen konkluderte etter spørreundersøkelsen med at det ikke var noe i 
opplysningene om antall dykk eller maksimal dykkedybde som kunne forutsi hvem som 
fikk langtidsplager. Dette gjaldt både for luft-, bounce-, og metningsdykking. 
 
I punkt 7.4 i rapporten fremkommer Lossius-kommisjonens vurderinger og konklusjoner 
når det gjelder nordsjødykkernes situasjon i 2002. Det bemerkes at det er store variasjoner 
når det gjelder dykkernes situasjon. Noen har klart seg godt, til dels meget godt, mens en 
ikke ubetydelig del sliter med alvorlige medisinske problemer. Et stort antall, ca 3 av 4, har 
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blitt utsatt for dykkerulykker eller dykkersykdommer. Over halvparten har hatt 
trykkfallsyke, mange en rekke ganger. Hver femte dykker har mistet bevisstheten i en 
dykkesituasjon. Hele 83% har opplevd livsfarlige situasjoner under dykkingen, mange har 
gjort det flere ganger. Et urovekkende antall dykkere er uføretrygdet. Dette, sammenholdt 
med det relativt store antall som har psykiske plager, tyder i følge Lossius-kommisjonen på 
at mange dykkere har hatt en belastning som er kraftigere enn den de aller fleste møter i et 
vanlig arbeidsliv. Det vises videre til at i likhet med funn fra britisk side, er det et 
foruroligende stort antall selvmord blant dykkerne på norsk sokkel.  
 
Ved vurderingen av statens eventuelle erstatningsansvar kom Lossius-kommisjonen til at 
de tanker som om risikofordeling som ligger til grunn for objektivt erstatningsansvar talte 
for at staten i en viss utstrekning har et objektivt ansvar for deler av virksomheten på 
kontinentalsokkelen. Kommisjonen konkluderte med at det samlet sett var mye som talte 
for at staten hadde et rettslig ansvar og derfor burde bære det økonomiske ansvaret for 
skader som en del dykkere hadde pådratt seg som følge av dykking i Nordsjøen. I forhold 
til dykkernes arbeidsgivere (dykkerselskapene) konkluderte kommisjonen med at mye talte 
for at disse kunne gjøres erstatningsansvarlige på subjektivt grunnlag for tap på grunn av 
helseskader der en uheldig arbeidskultur har vært en medvirkende årsak. I forhold til 
rettighetshaver/operatør konkluderte kommisjonen med at samme krav kunne rettes mot 
dem som mot arbeidsgiver. Dessuten tilsa rettighetshavers/operatørens kontrollerende 
stilling, og økonomiske interesse, i virksomheten at de kunne gjøres erstatningsansvarlige 
på objektivt grunnlag.  
 
Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus fikk i januar 1998 
anmodning av Helsetilsynet om å utrede hvilke typer dykkerskader som kan gi grunnlag 
for yrkesskadeerstatning. Det ble i april 1999 avgitt en rapport  fra Haukeland 
universitetssykehus; ”Helseeffekter av dykking”. Rapporten gjennomgikk blant annet den 
vitenskaplige litteraturen som var publisert etter Godøysundkonferansen. I juni 1999 fikk 
alle trygdekontor melding om å henvise personer med mulig dykkersykdom til Haukeland 
sykehus for vurdering. I  juli 2000 ble det inngått avtale mellom Sosial- og 
helsedepartementet og Haukeland sykehus om et tidsavgrenset prosjekt for undersøkelse av 
yrkesdykkere. Prosjektet fikk navnet Yrkesdykkerundersøkelsen 2000-2002. Formålet med 
prosjektet var helseutredning av dykkere, utferdigelse av legeerklæringer til 
trygdemyndigheter, forsikringsselskaper o.l., samt presentasjon av resultatet av 
undersøkelsen i en rapport og i vitenskapelige publikasjoner. Helseundersøkelsen (3 dagers 
varighet) omfattet registrering av egenopplevd helse og livskvalitet, 
lungefunksjonsundersøkelse, nevrologisk, nevrofysiologisk og nevroradiologisk 
undersøkelse, hørsel- og balanseundersøkelse, samt nevropsykologisk undersøkelse 
 
Målgruppe var norske yrkesdykkere og utenlandske yrkesdykkere som var fast bosatt i 
Norge, og som hadde drevet med dykking for firmaer i norsk område/på norsk sokkel. 
Personer som kun hadde drevet med sportsdykking, var ikke omfattet av prosjektet. De 
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fleste saksøkerne er undersøkt på Haukeland sykehus som del av 
Yrkesdykkerundersøkelsen 2000-2002.  
 
I desember 2004 forelå rapporten Helsestatus hos tidligere Nordsjødykkere 
(Haukelandundersøkelsen) Det fremgår av sammendraget at pr. mars 2004 var 96 av ca. 
375 tidligere nordsjødykkere undersøkt ved Yrkesmedisinsk avdeling. 
Haukelandundersøkelsens konklusjon var at forekomsten av nevrologiske symptomer og 
funn, dvs. redusert nerveledningshastighet i ryggmargen, langsom og forsinket sentral 
respons på stimuli og EEG-forandringer, var høyere enn forventet hos de undersøkte 
dykkerne sammenlignet med en kontrollgruppe fra den generelle befolkningen.  
Forekomsten av signalavvik i ryggmargen var høyere hos dykkerne enn hos 
kontrollpersonene, mens det ikke ble konstatert forskjell i forekomsten av signalavvik i 
hjernen.  Dykkerne hadde større flekkvis reduksjon i blodgjennomstrømning og 
hjernevevsvolum sammenlignet med kontrollgruppen, mest uttalt i venstre hjernehalvdel.  
 
Det fremgår videre at ca 90% av de undersøkte dykkerne hadde vært utsatt for alvorlige 
hendelser med umiddelbar fare for eget, eller meddykkernes liv og helse i forbindelse med 
dykkerarbeid. De fleste hadde også vært med på søk og redningsarbeid etter ulykker med 
opphenting av forulykkede. En betydelig del av dykkerne viste psykiske stressreaksjoner 
som kunne tilbakeføres til hendelser som uomtvistelig er spesifikke for arbeid under vann. 
Det var henholdsvis 56% og 27% av utvalget som skåret over de kritiske grenseverdiene 
for mistanke om posttraumatisk stressyndrom på to forksjellige kartleggingsinstrumenter. 
Et betydelig antall tilfredsstilte fullt ut kriteriene for PTSD-diagnose ved klinisk vurdering.  
 
I 2004 ble det offentliggjort en rapport fra Universitetet i Aberdeen vedrørende 
undersøkelse av langtidsvirkningene av dykking  (”Co-ordinated investigation into the 
possible long term health effects og diving at work”). Rapporten redegjør for en 
undersøkelse av dykkere og en kontrollgruppe (offshorearbeidere i oljevirksomhet), som 
bestod av en spørreundersøkelse og en klinisk undersøkelse. Begge grupper hadde jobbet 
som henholdsvis dykkere/offshorearbeidere i minst 10 år.  I spørreundersøkelsen klaget 
flere dykkere enn kontrollgruppen over hukommelsessvikt og konsentrasjonsproblemer, 
smerter i ledd, muskelstivhet og svekket hørsel. Hukommelsessvikt og 
konsentrasjonsproblemer ble rapportert tre ganger så hyppig hos dykkere som hos 
kontrollgruppen. Dykkere med lang dykkerkarriere rapporterte i større grad 
hukommelsessvikt og konsentrasjonsproblemer, enn dykkere med kortere karriere. En 
tilfeldig valgt gruppe av dykkerne som rapporterte om hukommelsessvikt og 
konsentrasjonsproblemer scoret lavere enn kontrollgruppen på objektive tester av kognitive 
funksjoner. Den kliniske delen av undersøkelsen avdekket ingen klinisk abnormalitet hos 
dykkere.  
 
I Bergen i 2005 ble det avholdt nok en konsensuskonferanse om langtidseffektene av 
dykking (Godøysund revisited). Flertallet av deltakerne var enige om at det var bevist at 
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det hos enkelte yrkesdykkere var observert forandringer i ben, sentralnervessystem og 
lunger, at det var store variasjoner i størrelsen på disse forandringene og at forandringene 
har potensial til å påvirke dykkerens livskvalitet. Flertallet var videre enige om at  
kunnskapen om de presise mekanismer var begrensede, at det må foretas ytterligere 
forskning, og at kunnskapen nødvendiggjør forebyggende tiltak, inkludert 
helseovervåkning.  
 
Scandpower-raporten fra 2005 behandler risikoen for alvorlige skader og sykdommer for 
Nordsjødykkere. Rapporten påpeker at det har vært gjort betydelig forskningsinnsats og 
forbedringer både i forhold til dykkermedisin, dykkerutstyr og dykkermetoder, både i 
Norge og internasjonalt. Allikevel påpekes det at kunnskapen fortsatt ikke er god nok. 
Rapporten inneholder kompliserte risikoanalyser. For umiddelbare risikoer knyttet til 
dykking konkluderer den med at risikoene er innenfor en akseptabel grense. For senskader 
konkluderer den med at det statistiske materialet er for dårlig til å kvantifisere risikoen.   
 
I 2006 ble det offentliggjort en rapport fra Universitetet i Aberdeen om en Objective 

neuropsychlogical  test av dykkere som klaget over konsentrasjons- og 
hukommelsesproblemer. Studien bekreftet at kognitive klager på konsentrasjons- og 
hukommelsesproblemer hos dykkere ble bekreftet av testen, men bare i mild grad.  
 
I 2007 ble det offentliggjort en rapport fra Universitetet i Aberdeen om en 
spørreundersøkelse av dykkere som hadde dykket før 1991 og en kontrollgruppe av andre 
ansatte i oljeindustrien. Svarene på spørreskjemaene viste at flere dykkere enn 
kontrollgruppen klaget over konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, muskelsmerter og 
dårlig hørsel.  
 
I mai 2007 kom rapporten ”Kjemisk eksponering ved bemannede undervannsoperasjoner – 
kunnskapsstatus per 2006” (Thelmarapporten). Rapporten behandler effekten av dykkernes 
eksponering for kjemiske forbindelser fra for eksempel forurensning på sjøbunnen, 
sveising i hyperbart sveisehabitat og kjemiske forbindelser med mikrobiologisk opphav i 
boligkammer. Det konkluderes blant annet med at man ikke med sikkerhet vet hva som 
befinner seg av kjemiske komponenter i metningssystemet. Prøvetaking og overvåkning 
anses som mangelfull, noe som gjør det umulig å beregne fullstendig nivå av forurensning 
og helserisiko i forbindelse med hyperbar aktivitet, spesielt for sveisehabitatet. Det 
konkluderes med at det ikke foreligger noen oversikt over hvor stor andel 
dykkeroperasjoner som foregår på forurenset lokalitet. Det konkluderes med at det har 
skjedd flere forbedringer når det gjelder prøvetaking og overvåkning av kjemiske 
forbindelser i metningssystemer, men disse er ikke gode nok. Norge karakteriseres som 
ledende når det gjelder prøvetaking og kartlegging av kjemisk forurensning under 
hyperbare forhold, men det påpekes at det er store hull i kunnskapen om effekten av 
kontinuerlig eksponering for kjemiske forbindelser.  
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5. Regelverket.  
Kontinentalsokkelen omfatter havbunnen og undergrunnen i de relativt grunne farvann 
utenfor kysten, før bunnen skrår nedover mot de store dyp og man kommer ut på de 
egentlige verdenshav. Konvensjonen om kontinentalsokkelen av 29.04.58 
(kontinentalsokkelkonvensjonen) gir kyststatene eksklusiv rådighet over utnyttelse og 
utforskning av havbunnen, mens havet over er fritt. Den eksklusive rådighet for utnyttelse 
og forskning av havbunnen gjelder ned til 200 meters dyp, eller så langt som havets dybde 
tillater utnyttelse av naturforekomstene.  
 
Den 12.06.63 ble det gitt en midlertidig lov om utforskning og utnyttelse av 
kontinentalsokkelen (kontinentalsokkelloven). Lovens § 2 fastslår at alle undersjøiske 
naturforekomster på norsk kontinentalsokkel tilhører staten. Etter samme bestemmelse kan 
Kongen gi tillatelse til å utnytte eller utforske naturforekomstene, og sette nærmere vilkår 
for slike tillatelser. Av lovens § 3 fremgår det at Kongen eller den han gir fullmakt, kan gi 
nærmere regler om utnyttelse og utforskning av kontinentalsokkelen.  
 
Ved kongelig resolusjon av 21.09.63 ble kompetansen til å gi tillatelse som nevnt i 
kontinentalsokkelloven § 2 delegert til Industridepartementet. Denne ble avløst av kongelig 
resolusjon av 15.04.64, hvor det i § 3 fremgikk at undersøkelsene måtte utføres på 

forsvarlig måte. Det ble gitt en ny kongelig resolusjon den 09.04.65 om utforsking og 
utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster (1965-resolusjonen). Denne 
resolusjonen videreførte i § 38 det generelle forsvarlighetskravet med hensyn til 
undersøkelse og utnyttelse av petroleumsforekomster, samtidig som det ble presisert at det 
kunne gis sikkerhetsbestemmelser av enhver art (§ 37), og at det kunne oppnevnes 
inspektører (§ 45). Tilsvarende bestemmelser ble gitt i kongelig resolusjon av 08.12.72 om 
undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster (1972-
resolusjonen). 1965-resolusjonen og 1972-resolusjonen ble i 1985 erstattet av 
petroleumsloven.  
 
Det regelverk som hadde særskilte bestemmelser for dykking i Nordsjøen fant (og finner) 
man i flere forskjellige lover og forskrifter. Sentrale sikkerhetsforskrifter for virksomheten 
i Nordsjøen ble første gang gitt ved kongelig resolusjon av 25.08.67 og gjaldt undersøkelse 
og boring. 1967-sikkerhetsforskriften gjaldt ikke for produksjon, men 
Industridepartementet besluttet i juni 1972 at § 121 om sikring av dykkeroperasjoner og § 
125 tredje ledd om rapportering av ulykker og skader ved dykking, også skulle gjelde for 
produksjonsfasen. Forskriftene inneholdt et generelt krav til forsvarlig virksomhet og 
hadde en egen bestemmelse om dykking i § 121. Etter § 121 første ledd skulle plan for 
hvordan dykking skulle utføres, hvilket utstyr som skulle benyttes, herunder hvilke 
sikkerhetstiltak ble tatt for å beskytte dykkernes liv og helbred, forelegges departementet, 
eller den det bemyndiget, til godkjennelse. Dykkerarbeid skulle etter § 121 tredje ledd  
utføres på en forsvarlig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter. 
Industridepartementets myndighet etter denne bestemmelsen ble delegert til 
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Arbeidstilsynet den 11.06.69. Arbeidstilsynet ble samtidig delegert myndighet etter en 
rekke andre bestemmelser i sikkerhetsforskriftene, herunder myndighet til å dispensere fra 
reglene, og stanse virksomhet der fortsettelse vil kunne medføre alvorlig fare for liv og 
helse. Sjøfartsdirektoratet ble samtidig gitt myndighet til å koordinere 
kontrollvirksomheten, da det også var andre kontrollinstanser i bildet som 
Sprengstoffinspeksjonen, NEVE, Statens Institutt for Strålehygiene og Telegrafstyret.  
 
1967-sikkerhetsforskriften ble avløst av 1975-sikkerhetsforskriften som gjaldt 
undersøkelse og boring etter petroleum, og 1976-sikkerhetsforskriften som gjaldt 
produksjon av petroleum. 1975-sikkerhetsforskriften gjaldt hovedsakelig for mobile 
plattformer og boreskip, mens 1976-sikkerhetsforskriften gjaldt for faste installasjoner. 
Begge sikkerhetsforskriftene videreførte § 121 første ledd i 1967-sikkerhetsforskriften . I 
1975-sikkerhetsforskriften ble også § 121 tredje ledd videreført, jf § 114 i 1975-
sikkerhetsforskriften og § 28 i 1976-sikkerhetsforskriften. I 1976-sikkerhetsforskriften § 34 
ble det fastsatt et faste anlegg, for eksempel faste oljeplattformer, skulle være trykkammer 
for behandling av ulykker i forbindelse med dykking.  
 
Den 28.06.85 ble det gitt nye forskrifter om sikkerhet m.v. som avløste 
sikkerhetsforskriftene fra 1975 og 1976.  Etter forskriften § 1 var formålet med forskriften 
å etablere og opprettholde et fullt forsvarlig sikkerhetsnivå i petroleumsvirksomheten og 
videreutvikle dette. Etter forskriften § 48 skulle undervannsoperasjoner foregå på en 
forsvarlig måte. Før igangsettelse skulle det utarbeides en plan for utførelse av 
operasjonen. 
 
Når det gjelder de spesifikke dykkerforskriftene, var det frem til 1978 ikke egne forskrifter 
om yrkesdykkingen i Nordsjøen. For dykking innaskjærs ble det i medhold av 
arbeidervernloven ved kongelig resolusjon av 30.01.59 gitt regler om ervervsmessig 
dykkerarbeid med tilhørende forskrifter. I begynnelsen av 1970 kom det i gang et 
samarbeid for utarbeidelse av felles dykkerregler for norsk og britisk sektor i Nordsjøen. 
Fra britisk side forelå det et utkast til regler våren 1972. På britisk sokkel ble det vedtatt 
dykkerregler i 1974, med iverksettelse fra januar 1975. Arbeidstilsynet hadde ferdig et 
utkast til forskrift på norsk sokkel i oktober 1975. Utkastet ble sendt til høring. Det 
endelige utkastet forelå sommeren 1977, og ble vedtatt av styret i Arbeidstilsynet i 
november 1977. Fordi man på dette tidspunkt visste at Oljedirektoratet skulle overta 
tilsynet, ble ikrafttredelsen utsatt til juli 1978. Dykkerforskriften hadde blant annet regler 
om maksimallengder på umbilical mellom dykkerklokke og dykker, regler om hviletid 
mellom dykk, miljøkrav ved kammeropphold, årlige legeundersøkelser, føring av loggbok 
med mer. Om rapportering av ulykker fastsatte dykkerforskriften at dødsulykker og 
alvorlige tilløp til dødsulykker skulle meldes til Oljedirektoratet.  
 
Dykkerforskriften ble revidert i 1980 med til dels betydelige endringer. Blant annet ble det 
innført krav om dykkersertifikater utstedt på grunnlag av bestått dypdykkerkurs.  Dette må 
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ses i sammenheng med at Statens dykkerskole kom i gang i 1980. Det ble gitt 
overgangsregler for yrkesaktive dykkere. De fleste som hadde erfaring fra dykking i 
Nordsjøen fikk sertifikat etter overgangsreglene. Det ble videre gitt nye regler om 
arbeidstid som fastsatte maksimaltid i metning, i vann og for klokkeløp. Metningsperioden 
skulle normalt ikke overstige 16 døgn. Tiden dykkeren skulle oppholde seg i vann, skulle 
normalt ikke overstige 4 timer uten anledning til mat og hvile, og total oppholdstid i vann 
og/eller klokke skulle ikke overstige 8 timer. Samtidig ble det bestemt at med mindre 
dykkeren samtykket og dykkerlederen fant det forsvarlig, skulle klokkeløpet normalt ikke 
overstige 7 timer. Maksimal lengde på umbilicalen skulle være 29 meter. Varslingsplikten 
til Oljedirektoratet ble skjerpet. Dødsulykker og alvorlige tilløp til ulykker skulle straks 
meldes til Oljedirektoratet. Ethvert tilfelle som krevde førstehjelp eller medisinsk 
behandling skulle meldes innen 5 dager. Dykkerforskriften ble igjen revidert i 1981.  
 
I 1983 ble forslag til ny dykkerforskrift sendt ut på høring. Forskrift for bemannede 
undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten ble fastsatt av Oljedirektoratet og 
Helsedirektoratet i juni 1990 og gjaldt frem til 2002. Dykkerforskriften gjaldt for all 
yrkesdykking på den norske kontinentalsokkelen.  
 
Petroleumsloven ble vedtatt den 22.03.85. Loven ga regler om undersøkelse, leteboring, 
utvinning, utnyttelse og rørledningstransport av petroleum. Lovens § 45 bestemte at 
virksomhet etter loven skulle foregå på en forsvarlig måte og ivareta hensynet til sikkerhet 
for personell og miljø. Rettighetshaver, det vil si selskaper med tillatelse til utforsking og 
utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster, skulle opprettholde effektiv beredskap 
med sikte på å møte ulykkes- og faresituasjoner som kunne medføre personskade eller 
dødsfall, jf § 45. Lovens § 67 bestemte uttrykkelig at forskrifter som var gitt i medhold av 
kontinentalsokkelloven, fortsatt skulle gjelde med mindre annet var bestemt. En god del 
bestemmelser som tidligere var gitt i medhold av kongelig resolusjon ble løftet opp på lovs 
nivå, samt at det med hjemmel i loven ble gitt flere nye regler. Loven ble avløst av 
petroleumsloven av 29.11.96. som trådte i kraft 01.07.97.  
 
Sjøfartslovningen (sjøfartsloven, sjødyktighetsloven, mønstringslovene, sjømannslovene, 
lov om arbeidstid på norske skip av 1949 og 1977 og sjøloven) er også relevant i forhold til 
dykkervirksomheten i Nordsjøen. En vesentlig del av dykkingen foregikk etter hvert fra 
mobile installasjoner og skip. I medhold av sjødyktighetsloven fastsatte Sjøfartsdirektoratet 
den 21.02.80 forskrifter om kontroll mv. av dykkesystemer. Reglene ble revidert 10.04.84. 
I motsetning til de sikkerhets- og  dykkerforskrifter som er beskrevet ovenfor, var reglene 
om kontroll med dykkesystemer mv. basert på flaggstatsprinsippet. Flaggstatsjurisdiksjon 
innebærer at fartøyet er omfattet av den lovgivning, domsmyndighet og tvangsmakt som 
gjelder for det land hvor fartøyet er registrert. Disse reglene gjaldt således for 
norskregistrerte skip og borefartøyer. Dykkernes arbeidstid var regulert av lov om 
arbeidstiden på norske skip, og ikke av arbeidsmiljøloven som trådte i kraft i 1977.   
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Før arbeidsmiljøloven gjaldt arbeidervernloven av 07.12.56. Det hersket en del usikkerhet 
og uenighet hos myndighetene med hensyn til om arbeidervernloven kunne gjøres 
gjeldende på norsk kontinentalsokkel. Mens Arbeidstilsynet var av den oppfatning at 
arbeidervernloven gjaldt også virksomheten på boreplattformer i Nordsjøen, mente 
Industridepartementet at kontinentalsokkellovgivningen var uttømmende på 
arbeidervernets område. Under forberedelsen til ny arbeidsmiljølov ble det inngående 
drøftet hvorvidt den nye loven skulle gjøres gjeldende for virksomheten på 
kontinentalsokkelen. I arbeidsmiljølovens § 2 nr. 3. ble det overlatt til Kongen å bestemme 
om petroleumsvirksomheten i Nordsjøen skulle unntas fra loven. I medhold av denne 
bestemmelsen og kontinentalsokkelloven § 3 ble det ved kongelig resolusjon av 24.06.77 
gitt forskrifter om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. i forbindelse med undersøkelse etter 
og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster. Disse ble erstattet av kongelig 
resolusjon av 01.07.79. Etter forskriftene ble med visse tillempninger de viktigste delene 
av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for virksomhet på kontinentalsokkelen, dog med 
unntak for norske borefartøyer og andre flyttbare innretninger som var omfattet av 
sjøfartslovgivningen. Da dykking i all hovedsak foregikk fra dykkerskip, falt 
dykkervirksomheten inn under sjøfartslovgivningen og ikke arbeidsmiljølovens 
bestemmelser.  
 
Som en konsekvens av dette hadde Sjøfartsdirektoratet tilsyn med visse deler av 
dykkervirksomheten i tillegg til Arbeidstilsynet og deretter Oljedirektoratet. Først da 
forskriftene av 24.06.77 ble avløst av nye forskrifter av 27.11.92, ble arbeidsmiljøloven 
gjort gjeldende også for flyttbare innretninger som drev med undersøkelse, leteboring og 
utnyttelse av petroleum på norsk sokkel. Etter forskriftens § 1 femte ledd ble 
arbeidsmiljøloven gitt anvendelse for bemannede undervannsoperasjoner i 
petroleumsvirksomheten utført fra fartøy eller innretning, i den utstrekning det ikke var 
fastsatt særskilte regler.  
 

6. Myndighetenes tilsyn med dykking i Nordsjøen. 
Arbeidstilsynet fikk den 11.07.69 delegert myndigheten etter kontinentalsokkelloven og 
1967-sikkerhetsforskriften til å forestå kontroll av diverse arbeider og utstyr i tilknytning 
til petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, samt å utarbeide detaljforskrifter.   
 
I Arbeidstilsynet var det før 1969 1 person som hadde ansvaret for innaskjærs dykking. 
Vedkommende, ansatt i teknisk avdeling og sivilingeniør av utdannelse, fikk etter 
delegeringsvedtaket også ansvaret for dykkingen i Nordsjøen. Det fremgår av Lossius-
rapporten at vedkommende også ble pålagt ansvaret for blant annet utvikling av egne 
dykkerregler for Nordsjøen, vurdering av dekompresjonstabeller og utredning om egen 
utdannelse for nordsjødykkerne.  
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Etter 1967-sikkerhetsforskriften § 121 skulle plan for hvordan dykking skulle utføres og 
hvilket utstyr som skulle benyttes, herunder hvilke sikkerhetstiltak som ville bli tatt for å 
beskytte dykkernes liv og helbred, forelegges departementet eller den det bemyndiger til 
godkjennelse. Som nevnt var det Arbeidstilsynet som var delegert myndighet etter denne 
bestemmelse. Arbeidstilsynet sendte i 1971 ut et sirkulærbrev med diverse påbud og 
sikkerhetsbestemmelser. I brevet ble det gitt en rekke bestemmelser, blant annet påbud om 
bruk av dykkerklokke hvis avstand mellom plattform- skipsdekk og havoverflate var mer 
en 3 meter og krav knyttet til dykkerens fysiske tilstand før dykk. Dykk skulle ikke 
gjennomføres dersom dykkeren ikke følte seg frisk, dersom han var påvirket av 
medikamenter eller alkohol, dersom han var sjøsyk, dersom han ikke greide å utligne trykk 
i mellomøret, dersom utstyret ikke var i tilfredsstillende stand med mer. Enhver 
dykkerulykke, eller tilfelle av dykkersyke, skulle straks meldes til Arbeidstilsynet. Lossius-
rapporten la til grunn at brevet ikke fikk særlig gjennomslagskraft og at mange dykkere 
ikke var kjent med det.  
 
Den siste perioden før tilsynet med dykkingen ble overtatt av Oljedirektoratet i 1978, ble 
det ansatt ytterligere 1 person med ansvar for dykkingen i Nordsjøen. Oljedirektoratet 
startet sitt tilsyn med dykkingen i Nordsjøen med 5 personer.  
 
Som nevnt ovenfor er dekompresjonen en kritisk fase ved alle former for dykking, og 
utarbeidelsen av dekompresjonstabeller pågikk kontinuerlig. Sikker dekompresjon tar tid. 
Under dekompresjon arbeider ikke dykkeren og er således ikke produktiv for arbeidsgiver. 
Dessuten er det ukomfortabelt for dykkeren med for langvarig dekompresjon. Det var 
derfor viktig for dykkerselskapene å utvikle dekompresjonstabeller som på den ene siden 
var sikre nok, men som på den andre siden ikke innebar at dekompresjonen tok lenger tid 
enn det som var nødvendig. Tidsfaktoren ble en konkurransefaktor mellom 
dykkerselskapene. Det dykkerselskapet som hadde de raskeste tabellene hadde et 
konkurransefortrinn, og det var stor konkurranse om oppdragene.  
 
Da metningsdykkingen ble en benyttet dykkemetode i Nordsjøen på begynnelsen av 1970-
tallet, fantes det ikke offentlig tilgjengelige dekompresjonstabeller utover US-Navys 
heliumstabeller for dykking ned til 116 meter. De utenlandske dykkerselskapene som 
hadde utviklet dekompresjonstabeller for metningsdykking, betraktet 
dekompresjonstabellene som forretningshemmeligheter. Disse ble derfor ikke gjort 
tilgjengelige verken for norske dykkerselskaper eller for myndighetene.  
 
Arbeidstilsynet tok i slutten av 1972 initiativ til å utvikle egne norske 
dekompresjonstabeller for metningsdykking. Arbeidstilsynet mente det var behov for 
tilgjengelige og akseptable heliumstabeller ned til ca 200 meter. Arbeidstilsynet tok 
kontakt både med Institut für Flugmedizin i Tyskland og Universitetet i Zürich. Det ble 
utført 3 testdykk ved Institut für Flugmedizin med 2 dykkere fra marinen.  Begge dykkerne 
ble skadet i det siste dykket, og samarbeidet med Institut für Flugmedizin ble avsluttet. 
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Heller ikke kontakten med Universitetet i Zürich, ved prof.dr.med. Bühlmann, førte til at 
Arbeidstilsynet fikk dekompresjonstabeller for dype dykk i Nordsjøen.  
 
Gjennom Underwater Engineering i London fikk Arbeidstilsynet, etter søknad, kopi av 
heliumstabeller utarbeidet av  Royal Naval Physiological Laborotory i Alvarstoke. 
Tabellene ble stilt til rådighet for Norge for govermental use, og var for dykking ned til 
200 meter. Arbeidstilsynet fikk etter hvert tilgang til dykkerselskapenes 
dekompresjonstabeller, men tabellene var ikke offentlige.  
 
Som nevnt ovenfor, var det i hovedsak 1 person i Arbeidstilsynet som hadde tilsyn med 
nordsjødykkingen frem til Oljedirektoratet overtok ansvaret i 1978. Denne personen  
foretok inspeksjoner i Nordsjøen, og det ble utarbeidet inspeksjonsrapporter. 
Inspeksjonene var hovedsakelig rettet mot de tekniske innretninger og i mindre grad mot 
dykkermetoder og rutiner. I Lossius-rapporten (NOU 2003:5 side 76) er det konkludert 
med at Arbeidstilsynets tilsyn ikke ble utført på grunnlag av noen overordnet plan for så 
vidt gjelder målsetting og metode, og at risikotenkningen var tradisjonell og hentet fra 
landbasert virksomhet. Det fremgår videre nederst på side 76, høyre spalte: 
 
Hvorvidt man i Arbeidstilsynet var kjent med de relativt ofte forekommende tilfeller av 

trykkfallsyke er uklart, men mindre trolig. Intervjuene av pionerdykkere og dykkerleger har 

avdekket at arbeidskulturen i Nordsjøen både før og etter 1978 var slik at trykkfallsyke var 

akseptert som en del av dykkingen, en ulempe man forsøkte å unngå, men som man tok med 

på kjøpet. Sykdommen ble behandlet med rekomprimering og ansett ferdigbehandlet med 

det. Tidspresset under bouncedykkingen og mange dykkeres utrygghet i arbeidssituasjonen 

- risikoen for å bli satt på land- var en problemstilling som Arbeidstilsynet synes å ha blitt 

kjent med, men ikke var spesielt opptatt av.  

 
Oljedirektoratet ble opprettet etter vedtak i Stortinget 14.06.72. Oljedirektoratet overtok 
ansvaret for dykkingen på kontinentalsokkelen fra 01.04.78, og det ble opprettet en egen 
dykkerseksjon med 5 ansatte. Det første året bistod den personen som hadde jobbet med 
dykking i Arbeidstilsynet.  Lederen for seksjonen var tidligere sjøoffiser, hadde 
gjennomgått sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole og hadde arbeidet i 
dykkerselskapet Comex. Det var også ansatt en ingeniør med erfaring som dykker og en 
dykkerlege ved seksjonen. 
 
Oljedirektoratet startet i 1980 med utgivelse av sikkerhetsmeldinger. Meldingene kom ofte 
i stand på bakgrunn av hendelser eller problemer som var innrapportert til Oljedirektoratet, 
og som var av en slik art at direktoratet fant grunn til å holde bransjen orientert. En 
oversikt over en del av sikkerhetsmeldingene er gitt i Lossius-rapporten (NOU 2003:5 side 
80). I 1998 fikk bransjen en ajourført fremstilling av hvilke sikkerhetsmeldinger som 
fortsatt var aktuelle. 
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Sikkerhetskravene i dykkerforskriftene hadde Oljedirektoratet i stor grad adgang til å 
dispensere fra. Dispensasjonene gjaldt som oftest umbilicalens lengde eller metningstiden. 
Når det gjaldt dispensasjon for lengden på metningstiden var det bestemt at 
Oljedirektoratet kunne gi dispensasjon opp til 24 døgn, unntaksvis opptil 32 døgn. Behovet 
for dispensasjon var begrunnet i at enkelte arbeidsoperasjoner kunne ta mer enn 16 døgn, 
og at det da samlet sett innebar mindre risiko å holde dykkere som allerede var i metning i 
lengre tid under trykk, enn å trykksette et nytt dykkerlag. Også dispensasjon for lengden på 
umbilicalen hadde en sikkerhetsmessig begrunnelse. Særlig ved dykking under en 
plattform ble det ansett for å være sikrere å la dykkeren ha en lang umbilical enn å la 
dykkerklokke og dykkerskip ligge for tett opptil plattformen. Det er på det rene at det 
nærmest gikk automatikk i å gi dispensasjoner dersom de formelle krav, som 
medunderskrift av tillitsvalgt på søknad, var oppfylt.  
 
Også Oljedirektoratet var opptatt av dekompresjonstabellene. Etter hvert begynte 
dykkerselskapene å sende inn tabellene for godkjennelse. Oljedirektoratet gjennomgikk i 
1984 de forskjellige tabellene som var i bruk, og fant at forskjellen mellom den raskeste og 
langsomste tabellen var urovekkende. Forskjellen i dekompresjonstid fra 1000 fot (ca. 305 
meter) var nær en uke når den raskeste og langsomste tabellen ble sammenlignet. Høsten 
1990 inviterte Oljedirektoratet til deltakelse i et felles prosjekt for standardisering av 
kompresjons- og dekompresjonsrutiner. Deltakerne i prosjektet var dykkerselskapene, 
NOPEF og Oljedirektoratet. Som resultat av prosjektet vedtok Oljedirektoratet anbefalte 
dekompresjonstabeller for metningsdykking på norsk kontinentalsokkel. Anbefalingen var 
basert på de mest konservative deler av de ulike tabellene. Oljedirektoratets anbefalte 
tabeller brukes fortsatt i dag.  
 
Når det gjelder det stedlige tilsynet med nordsjødykkingen, ble også dette styrket etter at 
Oljedirektoratet overtok tilsynet. Fortsatt var tilsynet basert på flere regelverk, og 
Oljedirektoratets inspeksjoner foregikk i stor utstrekning i samarbeid med 
Sjøfartsdirektoratet. Fordi dykkerseksjonen i Oljedirektoratet hadde fem ansatte, ble det 
mulig å gjennomføre hyppigere inspeksjoner enn tidligere. På side 82 i Lossius-rapporten 
konkluderes det med at inspeksjonene ble utført hyppigere og med større kompetanse enn 
tidligere. Det ble stilt strengere krav til dykkerselskapenes dokumentasjon vedrørende 
tekniske løsninger og utstyr, og det ble lagt mer vekt på dykkersystemene. Det fremgår 
videre av Lossius-rapporten på s. 83 at det var en avtagende tendens til innrapporterte 
skader og trykkfallsyke i perioden 1978 til 1984, og dette til tross for at aktiviteten (antall 
døgn i metning) økte betraktelig. 
 

7. NUI/NUTEC 
Norsk Undervannsinstitutt (NUI) ble opprettet i 1976 gjennom Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) som er et statlig organ, og Det norske Veritas 
(DNV). I 1981 ble NUI omgjort til stiftelse. Stiftere var Statoil, Norsk Hydro, Saga 
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Petroleum, NTNF og DNV. Stiftelsen fikk navnet Norsk Undervannsteknologisk Senter 
(NUTEC). I 1985 ble NUTEC omdannet til et aksjeselskap med Statoil, Norsk Hydro og 
Saga Petroleum som eiere. I 1998 fisjonerte NUTEC AS i to selskaper: NUTEC AS og 
NUI AS.  
 
Ved NUI har det vært gjennomført en rekke forskningsrelaterte dykk. Saksøkerne har blant 
annet gått inn på de såkalte Deep Ex-dykkene, i 1980 til 300 meter (Deep Ex I) og i 1981 
til 500 meter (Deep Ex II), Troll-dykket (dykk til 450 meter i 1985), OTS-dykkene (3 dykk 
til 360 meter i 1986) og 250 meters dykket i 2002. Saksøker Stevens deltok på Troll-
dykket. Saksøker Solberg deltok i OTS III. Saksøker Andersen deltok på 250 metersdykket 
i 2002.  
 

8. Dykkeropplæring 
Da dykking på kontinentalsokkelen i forbindelse med oljeleting startet, fantes det i Norge 
ingen organisert opplæring for dype dykk, herunder for dykking i Nordsjøen. Den første 
tiden var de fleste dykkerne utlendinger med opplæring og dykkererfaring fra andre steder 
enn Norge/Nordsjøen. 
 
Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole (DFS) utdannet først og fremst dykkere ut fra 
militære behov (marinejegere, minedykkere og lettdykkere). Dette var opplæring i dykking 
ned til 50 meters dybde, først og fremst med luft som pustegass og med dekompresjon i 
vann. Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole arrangerte også kurs i hjelmdykking 
(arbeidsdykking) hvor også sivile deltok. Heller ikke dette var dykking dypere enn 50 
meter. Dette var opplæring for dykking med hjelm og slange for yrkesdykking i 
forbindelse med bygging og utbedring av kaier, brofundamenter under vann og lignende 
anleggsarbeid (innaskjærs dykking).  
 
De fleste norske dykkere som dykket i Nordsjøen den første tiden hadde dykkerutdannelse 
fra DFS, enten den militære eller den sivile utdannelsen, eller begge deler. Det er også 
eksempler på nordsjødykkere som bare hadde kurs som sportsdykker, herunder en av 
saksøkerne. Opplæring i dykking dypere enn 50 meter med blandingsgass ble den første 
tiden gitt av dykkerselskapene.  
 
I følge Lossius-rapporten ble det første klokkedykkerkurset gjennomført høsten 1973 i 
Tromsø i samarbeid med det nyopprettede Seaway Diving. Målet var å utdanne dykkere 
for å komme inn på dykkermarkedet i Nordsjøen. Et annet tidlig kurs som også ble 
gjennomført i privat regi, ble arrangert av Det Norske Veritas i samarbeid med marinen og 
dykkerfirmaet Threex i Stavanger. Elevene ble gjort kjent med hjelmdykkerutstyr, 
blandingsgassapparater og slangeforsynt dykking ned til 50 meter, og gjennomførte 4 
klokkedykk, det siste til 120 meter. I 1974 ble det holdt et dypdykkerkurs på Stavanger 
Maskinistskole for kvalifisering til dykking med blandingsgass og dykkerklokke ned til 
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100 meter. Kurset ble fullført av 9 elever. Undervisning ble gitt av instruktører fra Threex, 
som også leide ut utstyret. 
 
I 1974 – 1975 startet Comex, som da var det største dykkerselskapet i Nordsjøen, egen 
dykkeropplæring i Aberdeen og på Randøy nær Stavanger. Den teoretiske opplæringen, 
samt en innledende praksis i form av et simulert bouncedykk, ble gitt i Aberdeen. Øvrig 
praktisk opplæring ble gitt i form av dykking til 100 meter i sjøen utenfor Randøy. Comex’ 
egne tabeller og prosedyrer ble benyttet. Denne virksomheten opphørte i 1977/1978. I 
samme periode hadde et fåtall norske dykkere fått opplæring i regi av Comex i Marseille i 
Frankrike. 
 
Statens dykkerskole ble etablert i Bergen i 1980, etter vedtak fra Kirke- utdannings- og 
forskningsdepartementet. Statens dykkerskole holdt fra starten i 1980 til i leide lokaler hos 
NUI, mens selve undevisningen foregikk på Sjøforsvarets dykkerskole på Håkonsvern, 
Bergen. I 1991 flyttet Statens dykkerskole inn i leide lokaler i Skålevik, som ligger ca 2 km 
fra NUI. Statens dykkerskole holdt sitt første klokkedykkerkurs i 1979. Kurset ble 
gjennomført av skolens interimstyre. Offshore-rettede kurs ble gjennomført hvert år frem 
til 1992. På bakgrunn av uttalelser fra medisinsk hold om mulige langtidsskader av 
dykking, ønsket oljeindustrien da å gå over til mer dykkerløse systemer. Offshore-rettede 
kurs ble derfor gjennomført mer sporadisk i årene som fulgte. De senere års utvikling har 
vist at det likevel er et ikke ubetydelig behov for dykking offshore. I 2005 ble Statens 
dykkerskole overført til Høgskolen i Bergen (Dykkerutdanningen). En ettårige 
fagskoleutdanningen for yrkesdykkere er Dykkerutdanningens hovedtilbud.  
 
Av saksøkerne har 13 dykkerutdannelse fra Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole 
enten som lettdykkere, minedykkere eller marinejegere. Flere av disse har i tillegg til en av 
disse opplæringene tatt hjelmdykkerkurset ved Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole. 
7 saksøkere har klokkedykkerkurs fra Statens dykkerskole, 5 av disse har også 
dykkeropplæring fra Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole. De 3 utenlandske 
dykkerne i saken hadde dykkerutdannelse fra Royal Navy eller US Navy. Kun 1 av 
saksøkerne hadde bare kurs som fritidsdykker.  
 

9. Rapporterte ulykker og skader 
I Lossius-rapporten er det vedlagt to tabeller over dødsulykker i Nordsjøen, en for norsk 
sokkel og en for britisk sokkel. Tabellene er usikre, og Lossius-kommisjonen har kommet 
til at det er rimelig å  betrakte som verifisert at 55 dykkere er omkommet under 
dykkeroppdrag i oljevirksomheten i perioden 1965 til 1990. På norsk sokkel foreligger det 
i følge Lossius-rapporten sikre opplysninger om 17 dødsulykker for dykkere, hvorav 4 
nordmenn. Av de 17 dødsulykkene som rammet dykkere på norsk sokkel, hadde 8 sin 
årsak i teknisk/operativ svikt. 2 dykkere mistet livet da droppvekten under dykkerklokka 
ble utløst og klokka ”blåste” opp til overflaten. Byford Dolphin-ulykken tok livet av 5 
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personer, hvorav 4 dykkere, fordi kammerets slusedel feilaktig ble åpnet. 1 dykker fikk 
umbilicalen trukket inn i og revet over av sidepropellen på dykkerfartøyet. Av de øvrige 
ulykkene skyldes sannsynligvis 3 mangel på adekvat pustegass, 1 at umbilicalen ble klemt 
sammen, 1 at gassen inneholdt ren helium uten oksygen, 2 lungesprenging og 1 gass i 
lungesekken som følge av brist i lungevev. De øvrige har ikke kjent årsak.  
 
I en tabell for metningsdykking fra Oljedirektoratets årsrapport for 1984, inntatt i Lossius-
rapporten side 83, fremgår at det i 1978 ble rapportert ca. 55 tilfeller av trykkfallsyke og 
ca. 50 andre skader med ca. 5.000 metningsdøgn. I 1979 ble det rapportert ca. 40 tilfeller 
av trykkfallsyke og nesten like mange andre skader med ca 7.500 metningsdøgn. I 1980 ble 
det rapportert ca. 15 tilfeller av trykkfallsyke, litt under 20 tilfeller av andre skader og noe 
under 6.000 metningsdøgn. I 1981 ble det rapportert ca. 10 tilfeller av trykkfallsyke, ca. 15 
tilfeller av andre skader og ca. 7.000 metningsdøgn. I 1982 er det rapportert ca. 10 tilfeller 
av trykkfallsyke, noen færre andre skader og noe over 7.000 metningsdøgn. I 1983 ble det 
rapportert ca. 10 tilfeller av trykkfallsyke, ca. 20 tilfeller av andre skader og noe over 
10000 metningsdøgn. Dette året ble det også rapportert 1 dødsfall. I 1984 ble det rapportert 
rundt 10 tilfeller av trykkfallsyke, ca. 30 andre skade og over 16000 metningsdøgn.  
 
Det er også fremlagt en rapport fra databasen til Oljedirektoratet (DSYS 2002) som viser 
hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten i perioden 1982- 2002. Rapporten 
viser at det i perioden 1986 til 2002 er rapportert få tilfeller av trykkfallsyke (2 i 1986, 2 i 
1987, 6 i 1988 og 7 i 1989, 1 i 1990, 2 i 1993). De øvrige årene i perioden er det ikke 
rapportert tilfeller av trykkfallssyke. Antall metningsdøgn lå i perioden på  mellom 
20.0000 og 2.000. Høyeste antall timer ble registrert i 1989, det laveste i 2002. 
Øregangsbetennelse var den aller hyppigste komplikasjonen ved metningsdykking. Det 
høyeste rapporterte tallet (26) var i 1992. Det høyeste antall muskel- og leddsmerter (14) 
ble rapportert i 2001. I rapporten er det registrert 1 dødsulykke, den fant sted i 1987. 
 

10. Særskilte kompensasjonsordninger for Nordsjødyk kere 
Staten ved det daværende Sosial- og helsedepartementet etablerte i 2000 en ordning hvor 
tidligere nordsjødykkere kunne få kompensasjon i form av en engangsutbetaling på inntil  
200.000 kroner (Strakshjelpordningen). Etter retningslinjene kunne kompensasjon gis til 
dykkere som minst tre år før 1990 hadde deltatt i dykkervirksomhet i tilknytning til 
petroleumsvirksomheten, og som på søknadstidspunktet mottok uførepensjon. 
Kompensasjonen ble knyttet til uføregraden: kr 150.000 ble utbetalt ved uføregrad til og 
med 50%, med glideskala opp til kr 200.000 ved uføregrad på 100%. Ordningen ble 
administrert av Rogaland fylkestrygdekontor og ca 120 dykkere har benyttet seg av 
ordningen.  I følge et fremlagt hjelpedokument har 14 av saksøkerne fått utbetaling etter 
denne ordningen.  
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Statoil ASA etablerte i 2001 en ordning for tidligere dykkere som hadde utført 
dykkeroppdrag i Nordsjøen underlagt norsk petroleumslovgivning, og som hadde fått 
redusert arbeids- og ervervsevne som følge av dykking i Nordsjøen før 1990 
(Statoilordingen). Søkere ble innrømmet støtte med inntil 750.000 kroner gradert etter 
uføregrad. I følge et fremlagt hjelpedokument har 15 av saksøkerne fått utbetaling etter 
denne ordningen.  
 
Den tredje ordning er den såkalte 40G-ordningen. Ordningen ble etablert etter at 
Regjeringen [St.meld. nr. 47 (2002-2003)] og Stortinget [Inst. S. nr 137 (2003-2004) og 
møte i Stortinget 09.03.04 sak 2] hadde behandlet Lossius-rapporten. Ved kongelig 
resolusjon av 04.06.2004 oppnevnte Regjeringen en nemnd som skulle administrere 40G-
ordningen. Etter retningslinjene skulle støtte utbetales til dykkere som hadde utført 
dykkeroppdrag i Nordsjøen underlagt norsk petroleumslovgivning i perioden 1965-1990, 
og som på søknadstidspunktet var medlem av folketrygden, eller hadde vært det i perioden 
1965-1990, og som var påført yrkesskade eller skade eller sykdom likestilt med yrkesskade 
eller annen skade eller sykdom, dersom denne skyldes arbeidsrelaterte forhold knyttet til 
dykking i perioden 1965-1990. Også etterlatte etter dykkere som oppfylte kravene ovenfor 
falt inn under 40G-ordningen. Utbetalingene ble knyttet mot uføregrad: uføregrad til og 
med 50 prosent ga en utbetaling på 35 x folketrygdens grunnbeløp (G), med en glideskala 
opp til uføregrad 100%, som ga en utbetaling på 40G.  I følge et fremlagt hjelpedokument 
har 16 av saksøkerne fått utbetaling etter denne ordningen.  

11. Kort om den enkelte saksøker 
Retten vil nedenfor gi et kort sammendrag av den enkelte saksøkers forklaring og 
medisinske diagnoser, først og fremst stilt etter undersøkelser på Haukeland sykehus. Hver 
enkelt dykker ga i retten en grundig redegjørelse for sin dykkerkarriere og hvordan livet 
har vært etter at dykkerkarrieren var slutt. Noen fellestrekk går igjen i de fleste 
forklaringene.  
 
Dykkerne fortalte om tungt arbeid under svært vanskelige forhold. De som hadde dykket 
både bouncedykking og metningsdykking fremhevet bouncedykking som lagt mer 
stressende. De fortalte om gasskutt under dykking, umbilicaler som hang seg fast, 
hendelser hvor de under arbeid på bunnen plutselig ble dratt av gårde fordi dykkerfartøyet 
endret posisjon, forurenset luft i sveisehabitat på bunnen, arbeid stående i forurenset 
bunnslam, opphenting av forulykkede/døde dykkere eller andre oljearbeidere. De fortalte 
om mange tilfeller av trykkfallssyke/bends som ga umiddelbare symptomer som 
leddsmerter, svimmelhet og kvalme. De fortalte om trange forhold og lange opphold, i 
metningskammer, hvor ørebetennelser florerte. De fortalte om dårlige arbeidsforhold med 
autoritære dykkerledere. Engelske og amerikanske dykkerledere var mer autoritære enn 
norske, og det var bedre å jobbe i selskap med norsk ledelse enn i selskap med utenlandsk 
ledelse. De fortalte om kontakten med leger og trygdemyndigheter for å få stilt riktige 
diagnoser og få godkjent skader som yrkesskader.  
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Samlet har saksøkerne dykket fra 1964 til 2004, en periode på 40 år. I denne perioden 
utviklet både regelverk, tilsyn, utstyr og dykkermetoder seg. Noe dykket i mange år, andre 
i få. Noen dykket bare luftdykking, andre bare metningsdykking. Deres historier er derfor 
svært forskjellige, men som nevnt ovenfor er det fellestrekk hos mange av saksøkerne. 
Mange begynte som dykkere i ung alder, rett etter avtjent militærtjeneste. Mange hadde 
bakgrunn fra marinen, enten som minedykkere eller marinejegere. Mange har jobbet som 
dykkere både på norsk og britisk sektor i Nordsjøen, men også en rekke andre steder i 
verden. Alle er helt eller delvis arbeidsuføre. Mange har diagnosen PTSD. Mange har 
hukommelses- og konsentrasjonsproblemer og diagnosen lett eller moderat encefalopati. 
Mange har ledd og muskelsmerter. Mange har økonomiske problemer. Mange beskrev et 
liv i dag med svært redusert livskvalitet. Frustrasjon, bitterhet og ensomhet var fremtredene 
i manges forklaringer. Det samme var galgenhumor og samhold mellom dykkerne.  
 
Krengingen av, og aksjonen for å redde, Cormorant Alpha, ble viet en del oppmerksomhet 
under hovedforhandlingen. Plattformen lå ved Aker Stord verft. Da ulykken, dersom den 
har skjedd, ikke får betydning for rettens resultat vil retten ikke gå nærmere inn på den, 
utover det som fremgår nedenfor under gjengivelsen av dykkernes forklaringer. Retten 
nøyer seg med å påpeke at staten bestrider at ulykken har funnet sted.  
 
Redegjørelsen om den enkelte saksøker nedenfor er kortfattet, med henblikk først og 
fremst på å få frem en del fellestrekk ved saksøkerne. 
 
Jan Erik Eriksen: Eriksen forklarte at han var yrkesdykker fra 1975/76 til 1988. Han tok 
hjelmdykkerkurs i marinen i 1980 og klokkedykkerkurs ved Statens dykkerskole i 1986. 
Eriksen dykket luftdykking, bouncedykking og metningsdykking. Han har som 
yrkesdykker dykket innaskjærs, på norsk sokkel i Nordsjøen og i Finland. Dypeste dykk 
var dykk til 127 meter i Nordsjøen (metningsdykk). Han forklarte at han ble skadet ved 
ekskursjon fra 40 meters dyp til 29 meters dyp i 1988. Spesialisterklæringen fra Haukeland 
sykehus konkluderer med at han etter trykkfallssyke i 1988 fikk symptomer på 
spinalbends, balanse- og synsproblemer. Eriksen har blant annet svekket syn på høyre øye, 
redusert motorikk og kraft i høyre arm, betydelig nedsatt kraft i høyre ben med lammelse i 
ankel/tær, droppfot, PTSD, muskel- og leddsmerter. Han ble operert i mai 2007 for 
bennekrose. Eriksen fortalte om sterke smerter og han bruker sterke smertestillende 
medikamenter. Han får smertebehandling ved Nordland sykehus 2 ganger pr. måned (til 
sammen 14 dager). Eriksen har med virkning fra 1989 vært 100 prosent arbeidsufør. 
 
Tom Halvorsen: Halvorsen forklarte at han vervet seg i marinen i 1969, først som 
lettdykker, så som marinejeger. Han begynte som yrkesdykker i 1974, først som 
anleggsdykker innaskjærs, så i Nordsjøen fra 1975. Siste dykk i Nordsjøen var i 1994. 
Halvorsen dykket også i Kuwait. Halvorsen dykket luftdykking, bouncedykking og 
metningsdykking. Halvorsen var arbeidsledig i 94/95. Deretter var han yrkesaktiv til 2001, 
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da han ble arbeidsufør. Spesialisterklæringen fra Haukeland sykehus konkluderer med at 
han har PTSD og symptomer på diffus, lettgradlig encefalopati. Han forklarte at han hadde 
hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, og at han er plaget av smerter i nakke, skuldre, 
hode og ben. 
 
Cary Cronin: Cronin fikk sin opplæring som dykker i USA’ forsvar, hvor han 
tjenestegjorde fra 1965 til 1971. Han var kampsvømmer i Navy-seals, og tjenestegjorde i 4 
perioder i Vietnam. Han arbeidet deretter som dykker i New Orleans. I 1975 begynte han 
som dykker i Nordsjøen. Han dykket i Nordsjøen til 1993, og dykket både på norsk og 
britisk sokkel. Dykkerselskapene sendte ham også på dykkeroppdrag andre steder i verden. 
Han dykket både luftdykk, bouncedykk og metningsdykk. Etter at han sluttet med dykking 
i Nordsjøen dykket han 1 gang i Bangladesh. Han fikk diagnosen PTSD ved undersøkelse 
ved sykehus for krigsveteraner i USA i 1999. Spesialisterklæringen fra Haukeland sykehus 
konkluderer med at han har PTSD, lett encefalopati, trykkfallssyke som rammet 
ryggmargen og trykkfallssyke som rammet høyre kne. Legeerklæring fra Atlas legesenter 
konkluderer blant annet med bennekrose i høyre hofte. Cronin forklarte at han tar sterke 
smertestillende medisiner på grunn av smerter fra høyre hofte og høyre skulder. Cronin er 
100 prosent arbeidsufør med virkning fra 1999.  
 
Tord Solberg: Solberg var i marinen i 1978 til 1981. Han tok lettdykkersertifikat i 1978 og 
tjenestegjorde som marinejeger. Han tok klokkedykkersertifikat ved Statens dykkerskole i 
1981. Etter dette startet han som yrkesdykker i Nordsjøen. Han dykket luftdykk, 
bouncedykk og metningsdykk. I 1986 deltok han i forsøksdykk ved NUI/NUTEC til 360 
meters dybde (OTS III) og forklarte at han fikk HPNS. Han var usikker på om han hadde 
dykket etter dette. Han har store hukommelsesproblemer. Legeerklæring fra Haukeland 
sykehus konkluderte med at han har PTSD og lett til moderat encefalopati. Han har 
diagnostisert Bechterew sykdom, men forklarte at han ikke merket noe til denne. Han ble 
50 prosent arbeidsufør i 1997 og 100 prosent i 2001.  
 
Lars Hasle: Hasle forklarte at han tok sportsdykkersertifikat i 1983, var dykker i marinen i 
1989 og begynte som yrkesdykker i Nordsjøen i 1991. Han tok klokkedykkersertifikat i 
1992 og  jobbet som dykker til 1995. Han tok deretter røykdykkerutdannelse og jobbet en 
periode som brannmann. I følge spesialisterklæring fra Hakeland sykehus har han ca. 300 
dykk som fritidsdykker, 200 dykk i marinen og 165 som yrkesdykker. Han har dykket både 
bouncedykk og metningsdykk i Nordsjøen. Som yrkesdykker har han også vært med i 
tømme skipsvraket Blücher for olje på oppdrag for SFT. Dypeste dykk er 181 meter. Han 
mente norske dykkere ble trakassert av engelske og amerikanske dykkere, og at årsaken 
var at disse var vant til et hardere arbeidsmiljø. Haukeland sykehus konkluderte med at han 
har PTSD. Hasle er delvis arbeidsufør med virkning fra 1996. Han omskolerer seg til lærer.  
 
Inge Eriksen: Eriksen tok sivilt hjelmdykkerkurs ved Sjøforsvarets dykker- og 
froskemannsskole i 1972 og jobbet som dykker i Nordsjøen til 1975. Han dykket 
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bouncedykking, men ikke metningsdykking. Han dykket både på norsk og engelsk sokkel. 
Han har også jobbet som dykker utenfor Afrika. Han hadde etter 1975 diverse strøjobber. I 
følge legeerklæring fra fastlegen har han søvnproblemer, klaustrofobi, depresjon, 
hukommelsesproblemer og redusert hørsel. Eriksen har hjerteproblemer, og har hatt 
hjertekirurgi med tre bypasser. I 2004 fikk han et større venstresidig celebelart infarkt 
(hjerneblødning) og et høyresidig ponsinfarkt.  Han har med virkning fra 1999 vært 100 
prosent arbeidsufør.  
 
Kjell A. Lilledal: Lilledal tok lettdykkerkurs i marinen i 1971, og begynte å jobbe som 
dykker i Nordsjøen senere samme år. Han har dykket luftdykk og bouncedykk. Han deltok 
i 1973 på det første metningsdykket i Norge. Dette var hans eneste metningsdykk. Han  
forklarte at han besvimte under dette dykket. Etter dette jobbet han som supervisor og 
superintendent og dykket nesten ikke. Som supervisor ble man etter hans mening alltid 
presset og manipulert av ledelsen i selskapet. Han dykket ikke etter 1977, men jobbet som 
supervisor til 1988. Han var yrkesaktiv til 2004. Han forklarte at han fikk spinalbends 
under et dykkeroppdrag i Egypt.  Han forklarte at han deltok i et testdykk for arbeidsgiver 
Threex i Italia i 1973, hvor han fikk spinalbends. Han har også hatt dykkeroppdrag i Italia, 
Spania og Israel. Spesialisterklæringen fra Haukeland sykehus konkluderte med at han 
hadde smerter i knær og korsrygg og nummenhet i venstre legg og lår, på grunn av 
spinalbends. Han hadde klare tegn på PTSD. Selv forklarte han at han hadde søvn- og 
hukommelsesproblemer. Han er 100 prosent arbeidsufør med virkning fra 2003.  
 
Dag Trondsen: Trondsen begynte å jobbe som dykker i 1976 uten noen forutgående 
dykkeropplæring. Han fikk noe opplæring av arbeidsgiver.  Han dykket først i Gansfjorden 
med bygging av en Condeep-plattform. Fra 1978 dykket han i Nordsjøen. Han har dykket 
luftdykk og bouncedykk. Han begynte med metningsdykking i 1979. Han tok 
klokkedykkersertifikat ved Statens dykkerskole i 1981. På 90-tallet jobbet han som 
supervisor og deretter som ingeniør til han ble arbeidsufør i 2002. Spesialisterklæringen fra 
Haukeland sykehus konkluderer med at han har symptomer forenelig med PTSD. Han har 
smerter og innskrenket bevegelighet i skuldre, albuer og hofter. Han har hukommelsessvikt 
og diabetes. Han forklarte at han har hatt hjerneslag og at knærne er ødelagt på grunn av 
trykkfallssyke/leddbends. 
 
Tor Inge Gudmestad: Gudmestad begynte som yrkesdykker i 1973. Han fikk opplæring av 
arbeidsgiver. Han tok senere hjelmdykkerkurs ved Sjøforsvarets dykker- og 
froskemannssole. Han dykket til 1982, da han begynte å jobbe som ROV-teknikker. Han 
dykket både luftdykk, bouncedykk og metningsdykk. Han har dykket noe innaskjærs 
(Stord) og både på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen. Han forklarte at han fra 1985 fikk 
problemer med tale- og skriveevnen og at hukommelsen ble dårlig. Han hadde et 
besvimelsesanfall i 1985 og fikk senere (1998) diagnosen epilepsi. Han har hatt flere 
epileptiske anfall, men har nå vært anfallsfri i 2 år. Spesialisterklæringen fra Haukeland 
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sykehus konkluderer med at han har enchephalopati med epilepsi samt depresjon. Han er 
100 prosent arbeidsufør med virkning fra 1995. 
 
Ulf Tony Marthinsen: Marthinsen jobbet som anleggsdykker innaskjærs fra 1979. Fra 1980 
dykket han i Nordsjøen. Han tok klokkedykkerkurs ved Statens dykkerskole i 1981 uten å 
bestå, og i 1985/86 hvor han bestod. Han har dykket luftdykk, bouncedykk og 
metningsdykk. Han forklarte at forholdet mellom engelske supervisorer og norske dykkere 
var dårlig, og at norske dykkere fikk sparken for de minste feil. Han forklarte at han fikk 
cerebralbends etter et dykk i 1991. Han ble behandlet i trykkammer og var sykemeldt i 14 
dager. Han dykket til 1992. Etter dette forsøkte han seg som selvstendig næringsdrivende. 
Spesialisterklæringen fra Haukeland sykehus konkluderer med at han har lett 
encephalopati, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer. Marthinsen mener 
helseproblemene kommer fra cerebralbends i 1991. Han har fått medisinsk behandling for 
sopp i lungene, noe som har gjort at han føler seg bedre. Soppen mener han stammer fra 
forurensning i dykkerkammer. Marthinsen ble først 50 prosent arbeidsufør. Med virkning 
fra 2005 ble han 95 prosent arbeidsufør.  
 
Tom Helgesen: Helgesen var lettdykker i marinen i 1980. Han tok hjelmdykkersertifikat 
ved Sjøforsvarets dykker og froskemannsskole i 1984 og klokkedykkersertifikat ved 
Statens dykkerskole i 1986. Helgesen er også utdannet skipselektriker. Helgesen dykket 
innaskjærs ved et verft i Moss i 1983. Han begynte å dykke i Nordsjøen i 1984, først 
luftdykking og fra 1986 metningsdykking. Helgesen dykket både på norsk og britisk 
sektor. Han opplevde flere nestenulykker. Under et dykk i 1995 besvimte han flere ganger 
ved montering av sveisehabitat på bunnen. Den engelske superintendenten nektet ham å 
rapportere besvimelsene. Han dykket til 2003, men etter 1999 var det kun tale om noen få 
dykk. Spesialisterklæringen fra Haukeland sykehus konkluderer med at han har PTSD og 
lett hørselsskade. Han forklarte at han sliter med angst, dårlig hukommelse og 
hodesmerter.  
 
Bjarne Nordstrand: Nordstrand tok hjelmdykkersertifikat i 1965. Han jobbet som 
anleggsdykker innaskjærs fra 1966 til 1995, avbrutt av dykking i Nordsjøen og arbeid på 
båt. Han dykket luftdykk, bouncedykk og metningsdykk. Maks dybde var 156 meter. Han 
dykket i Nordsjøen i perioden 1973 til 1978. Han dykket både på norsk og britisk sokkel. 
Han dykket også utenfor Tunis. Han har hatt bends flere ganger, en gang i 1975 i hoften. 
Han plages fortsatt av vond hofte. Han hadde et tilfelle av trykkfallssyke som 
anleggsdykker. Han fortalte om en hendelse i 1975 hvor han under dykking besvimte etter 
å ha pustet inn trikloretylen, som pusteslangen tidligere hadde vært vasket med. 
Spesialisterklæringen fra Haukeland sykehus konkluderer med at han har kroniske smerter 
i armer, ben og rygg, særlig høyre hofte og venstre albu forårsaket av leddbends. 
Nordstrand er plaget av angst og depresjon. Han har med virkning fra 2001 vært 100 
prosent arbeidsufør.  
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Einar Andersen: Andersen var lettdykker i marinen i 1975/76. I 1977 begynte han som 
dykker i Nordsjøen. Han har dykket både innaskjærs, i Nordsjøen og utenfor Afrika. 
Innaskjærs var det mest luftdykk, for eksempel ved bygging av Condeep-plattformer 
utenfor Stavanger. I Nordsjøen var det mest metningsdykking.  Han forklarte at han i 1985 
besvimte under dykking da pustegassen han fikk var ren helium. I 1990 ble han dårlig 
under et dykk på grunn av forurenset umbilical. Han opplevde at habitatet ble forurenset 
under sveising, slik at flere dykkere ble dårlige. Andersen deltok på 250-metersdykket ved 
NUI/NUTEC i 2002. Han fikk HPNS før de kom til bunndybde. Han har etter dykket hatt 
mye hodepine, vært svimmel, hatt dårlig balanse, og følt seg dårlig psykisk. Han ble 
sykemeldt i 2003, var på attføring i 2004 og ble 100 prosent arbeidsufør i 2005.  
Spesialisterklæringen fra Haukeland sykehus konkluderer med at han var frisk før dykket i 
2002 og at debuten av hans symptomer er forenelig med HPNS. Det pekes på at det er 
uvanlig at symptomene vedvarer utover noen dager.  
 
Tom Engh: Engh fortalte at han har lettdykkersertifikat fra marinen og sertifikat for 
dykking til 30 meter fra Oslo brannvesen. Han tjenestegjorde som skipsdykker i marinen i 
1964. Engh jobbet som dykker i brannvesenet til han begynte som dykker i Nordsjøen i 
1973. Han dykket i Nordsjøen til 1978, da han av dykkerlegen ble kjent udyktig for videre 
dykking. Årsaken var at han hadde besvimt i dykkerklokken under et dykk. Han mente 
årsaken var at det var talkum i umbilicalen, og at han fikk dette i lungene. Etter hendelsen 
har han hatt store hukommelsesproblemer. Engh fortalte også om redningen av Cormorant 
Alpha, hvor han var med i et dykkerteam som klarte å forhindre plattformen fra å velte. 
Plattformen, som lå ved Aker Stord verft, hadde et ukontrollert vanninntak og begynte å 
krenge. Engh klarte å ”plugge” hullet. Under dykket fikk han gasskutt. Han var langt under 
plattformen og husker ikke hvordan han kom seg opp igjen. Senere kom det i følge Engs 
forklaring, en person fra Justisdepartementet som ba dykkerne holde hendelsen for seg 
selv, av hensyn til rikets sikkerhet. Han har fortsatt mareritt om dette dykket flere ganger i 
uken. Han har både dykket luftdykk, bouncedykk og metningsdykk. Engh forsøkte seg som 
selvstendig næringsdrivende, men lyktes ikke. Lån knyttet til dette ødela økonomien. 
Boligen ble solgt på tvangsauksjon. I 1991/92 ble han oppsøkt av Engebretsen. De begynte 
etter hvert å oppsøke tidligere nordsjødykkere og dette initiativet ble senere til etableringen 
av NSDA. Spesialisterklæring fra Haukeland sykehus konkluderer med PTSD og anoxisk 
hjerneskade.  
 
Rolf Guttorm Engebretsen: Engebretsen fortalte at han tok amatørdykkersertifikat som 13 
åring. Faren var dykker, og Engebretsen begynte å jobbe som anleggsdykker som 15 åring. 
Han begynte å jobbe for Threex i 1970, fast ansatt fra 1971. Han jobbet til å begynne med 
som luftdykker og hjelpemann for hjelmdykkere. I 1972 dykket han fra en rigg i Marokko. 
Han har også dykket andre steder utenfor Afrika. Deretter gikk han på Sjøforsvarets 
dykker- og froskemannsskole og tok lettdykkersertifikat, hjelmdykkersertifikat m.m. Etter 
endt verneplikt jobbet han igjen i Threex til 1979. Han dykket bouncedykk og jobbet som 
supervisor. Han har også dykket på gamle skipsvrak fra 2. verdenskrig på oppdrag fra SFT. 
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Dykkerne ble leid ut til slike oppdrag i rolige perioder i Nordsjøen. Engebretsen skiftet 
mellom dykking innaskjærs og i Nordsjøen. Dykkerteknikk, arbeidstid, dekompresjon med 
mer var det samme. Han har ca. 8 døgn metningsdykking. Som supervisor tok han en rekke 
ganger opp den lange arbeidstiden både med arbeidsgiver og arbeidstilsyn, uten å få gehør.  
 
Engebretsen har opplevd gasskutt, deretter fikk han så mye pustegass at masken ble blåst 
av. Han har stått å arbeidet i giftstoffer på bunnen. En gang ble han truffet av en løpsk 
rørledning under vann, og besvimte. Engebretsen fortalte at amerikanske og britiske 
supervisorer beordret dykking som var svært farlig. Amerikanere var amatører i Nordsjøen, 
de hadde sin erfaring fra oljeutvinning på land. Selskapenes dykkerleger mente bends var 
akseptabelt så lenge dykkerne fikk behandling i trykkammer. Engebretsen mente 
dykkernes arbeidsforhold ble verre da Oljedirektoratet overtok tilsynsansvaret; tempoet 
økte. Han fortalte at han var dykkerleder under redningen av Cormorant Alpha og at Engh 
dykket under plattformen. Engebretsen jobbet fra 1981 til 1983 i land som operasjonssjef i 
2W. Han sa opp fordi han nektet å godkjenne søknad om bruk av alt for raske 
dekompresjonstabeller. Han startet deretter eget selskap og ansatte et dykkerteam. De tok 
forskjellige oppdrag.  
 
Engebretsen hadde sitt siste dykk i Nordsjøen i 1984/85, etter dette dykket han innaskjærs. 
Han merket i 1984/85 hukommelses- og konsentrasjonsproblemer. Han mistet 
dykkersertifikatet i september 1993. Forut for dette (februar 1992) var han utsatt for en 
arbeidsulykke ved Fredrikstad. Han ble trukket av en trosse fra land og ned på 20 meters 
dyp. Han skadet ryggen i ulykken og ble sykemeldt. Engebretsen mener han har fått sopp i 
lungene etter dykkingen. Dykkerlege Reno Karlsen har i brev til Sola Trygdekonto 
konkludert med (post) traumatisk nevropati og ryggsmerter. Dykkerlege Jan Risberg ved 
NUTEC har i brev til Sola trygdekontor konkludert med lumbago og encefalopathi. 
Engebretsen er med virkning fra februar 1992 50 prosent arbeidsufør, og med virkning fra 
1997 100 prosent arbeidsufør. Sammen med Engh begynte han å oppsøke tidligere 
nordsjødykkere, et arbeid som etter hvert førte til opprettelsen av NSDA.  
 
Jan Steinkjær: Steinkjær var marinejeger i 1984. I 1985 startet han som dykker i 
Nordsjøen. Til å begynne med dykket han luftdykk fra Zodiac-båt. Som 
fagforeningstillitsmann hadde han ansvar for å ta ut et dykkerskip i streik. Han og de andre 
streikende ble av engelsk dykkerleder truet med at han aldri mer ville få jobb i Nordsjøen. 
Han fikk klokkedykkersertifikat i 1987 etter kurs ved Statens dykkerskole. Han dykket 
metningsdykking. Ved slike dykk ble han nesten alltid forkjølet og fikk ørebetennelse. 
Steinkjær fikk, og har fortsatt ”dykkerhender”, det vil si at huden på hendene faller av og 
han får sår ved metningsdykking. Lidelsen utløses i dag av for eksempel vaskemidler. 
Steinkjær mistet dykkerlisensen i 1992. Han omskolerte seg til sykepleier i 1993 til 96. Fra 
1997 til 1999 jobbet han i 100 prosent stilling som sykepleier. Han er nå 90 prosent 
arbeidsufør. Han har 20 prosent stilling som sykepleier. Steinkjær fortalte om 
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hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, nedsatt lungefunksjon og 
personlighetsforandring med mer sinne og aggresjon.  
 
Patrick Stevens: Stevens startet som yrkesdykker i Nordsjøen i 1980. Han har jobbet som 
yrkesdykker både på britisk og norsk sokkel, og en rekke andre steder i verden. Han 
forklarte at det var liten forskjell på dykking på norsk og britisk sokkel, for eksempel så 
var arbeidstiden den samme. I 1983 deltok han i et forsøksdykk i Tyskland til 300 meter. 
Systemer for metningsdykking ble testet ut. Staten var ikke involvert i testdykket. Stevens 
deltok i et forsøksdykk ved NUI/NUTEC  i 1985 til 450 meter (Troll-dykket). Han fortalte 
at han fikk personlighetsforandringer etter Troll-dykket. Han fortsatte å jobbe som dykker 
frem til for ca. 3 år siden. Han jobbet deretter en stund som skipper på båt. Han jobber i 
dag som ingeniør trainee. Han fortalte at han ble nektet 3-dagers undersøkelsen på 
Haukeland sykehus. Han er avhengig av sterke medisiner (steroider) for å unngå å havne i 
rullestol. Fremlagte brev fra flere engelske leger konkluderer med at Stevens har leddgikt. 
Stevens fikk avslag på søknad om erstatning etter 40G-ordningen.  
 
Geraldine Martin: Martin er enke etter John Martin, som druknet i en dykkerulykke i 
februar 1975. Avdøde dykket ved en Condeep-platform som var under bygging i 
Gansfjorden. Pusteslangen festet til avdødes ansiktsmaske hadde løsnet i festet ved 
masken. Karabinkroken som festet avdødes belte til linen og slangen (umbilicalen) var 
åpen da linen ble trukket inn. Avdøde ble aldri funnet. Arbeidstilsynet anbefalte overfor 
politiet at saken ble henlagt, og politiet henla saken. Martin fikk avslag på søknad om 
erstatning etter 40G-ordningen. Martin fortalte at ektemannen var en erfaren dykker, han 
hadde dykket i 13 år. Dødsulykken var hans første dykk i Norge. Hun ble oppsøkt av 
britisk politi ulykkesdagen og informert om at ektemannen var savnet etter ulykken. Hun 
reiste til Stavanger og ble vist rundt på anlegget og tatt ut med båt til ulykkesstedet. Hun 
var 25 år da ektemannen døde. De hadde 3 barn, som hun alene måtte forsørge etter 
ulykken. Hun fikk ingen informasjon om mulighet for erstatning eller trygderettigheter. 
Hun har nå søkt om trygd.  
 
Johan Otto Johansen: Johansen tok sportsdykkersertifikat i 1976 og begynte samme år å 
jobbe som dykker i Nordsjøen.  Han dykket luftdykk, noen få bouncedykk og 1 
metningsdykk. Han hadde sertifikat for dykk til 20 meters dybde, og har dykket til 186 
meters dybde. Under et bouncedykk besvimte han. Han ble dratt inn i dykkerklokken hvor 
han igjen besvimte flere ganger. Han fortalte at han var med på Engebretsens dykkerteam 
da Engh plugget lekkasjen på Cormorant Alpha. Han hadde dekompresjonsstopp i vannet 
da Engh gikk i vannet. Da han kom opp så han at plattformen krenget. Han trodde han 
skulle dø. Han har hatt mareritt om hendelsen siden. Han har hatt 3 behandlede leddbends, 
og en god del skinbends.  Johansen dykket til 1982, da han ble sendt på land på grunn av 
dårlige nerver. Han jobbet deretter som servitør og senere hovmester. I 1990 startet han 
egen restaurant, og gikk konkurs. I 1992 var han med i en bilulykke og fikk nakkesmerter. 
Han gikk til sak for å få erstatning, men tapte. Skadene var ifølge de sakkyndige ikke 
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forenelig med nakkeslengskade. Johansen føler at han blir stadig dårligere mentalt. 
Spesialisterklæring fra Haukeland sykehus konkluderer med at Johansen har PTSD og 
encefalopati. 
 

12. Saksøkerne og hjelpeintervenienten har i det ve sentlige anført 
12.1 Anførslene knyttet til brudd på menneskerettighetene. 

Norge forpliktet seg til å følge Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i 1953. 
Staten skal ikke bare respektere menneskerettighetene, men også sikre dem, jf EMK art. 1. 
Staten har både en negativ og positiv sikringsplikt. Staten har bevisbyrden for at EMK ikke 
er overtrådt.  
 
Det er uomstridt at dykking er farlig. Dykkerne var klar over at dykking i Nordsjøen var et 
risikoyrke, men ikke at de skulle miste liv og helse i ung alder. Staten har ikke gjort det 
man med rimelighet kan forvente for å beskytte dykkernes liv og helse, jf EMK art 2. 
Staten hadde kontakt med den ungarske legen Dr. Rózsahegyi allerede i 1969, og var kjent 
med hans forskning og advarsler. Staten hadde kunnskapene om risiko for skader. Staten 
informerte ikke om risikoen ved dykking. Staten hadde virkemidlene og ressursene til å 
gjøre noe med risikoen. Staten hadde plikt til å treffe forebyggende tiltak for å beskytte 
dykkerne.  Staten autoriserte den farlige virksomheten. Staten iverksatte den risikofylte 
dykkingen. EMK pålegger staten på ethvert nivå å ha et rammeverk for dykking som gir 
dykkerne en effektiv beskyttelse. Regelverket må ha en praktisk og reell funksjon. Lover, 
forskrifter og tilsyn er ikke tilstrekkelig når de ikke gir dykkerne et effektivt vern mot 
skader og ulykker. 
 
Dekompresjons- og behandlingstabeller skal sørge for dykkernes helse. Har man ikke 
adekvate tabeller kan dykkernes helse ikke sikres. Oljedirektoratet erkjente flere ganger at 
dekompresjonstabellene bygget på kvalifisert gjetning. Dykkerne ble av staten brukt i et 
kynisk spill for å få opp oljen. 
 
Staten har, i strid med EMK art. 3, jf FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
(SP). art. 7, utsatt dykkerne for medisinske eksperimenter. Dykking i Nordsjøen var et 
eksperiment. Flere leger betegner dype dykk som et fysiologisk eksperiment på mennesker. 
Eksperimentet har ført til senskader som bennekrose, konsentrasjons- og 
hukommelsessvikt (encophalopati) og post traumatisk stressyndrom (PTSD).  
 
Dykkerne har fått mangelfull medisinsk behandling. Syke eller skadede dykkere ble satt på 
land og overlatt til seg selv. Mange dykkere har begått selvmord på grunn av senskadene, 
og den mangelfulle oppfølgningen. Minst 23 dykkere har begått selvmord. Først når 
dykkerne fikk tilbud om 3-dagers undersøkelse på Haukeland sykehus fikk de et adekvat 
tilbud. Det var imidlertid ventetid for undersøkelse på Haukeland sykehus, og dykkerne 
trengte akutt hjelp. Da 75 dykkere var undersøkt var de bevilgede midler brukt opp. Først 
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når NSDA gikk ut i media ble det bevilget mer penger. Dykkerne får fortsatt ikke adekvat 
medisinsk oppfølgning. Haukeland sykehus har ikke ressurser til å følge opp dykkere etter 
undersøkelsen der.  
 
Den manglende oppfølgingen av skadede dykkere, i helsevesenet og hos 
trygdemyndigheter, har vært nedverdigende og inhuman, og i strid med EMK art. 3. 
Dykkerne ble nedverdiget i en årrekke når det ikke ble stilt riktige diagnoser. Dykkerne 
kjempet en håpløs kamp mot systemet. Kampen har forsterket skadene. Dette må staten ha 
vært klar over. 
 
Staten er ansvarlig for forsøksdykkene ved NUI/NUTEC. Oljedirektoratet var enten direkte 
involvert, eller observatør, på alle forsøksdykkene. Staten gjennom NUI/NUTEC har 
drevet alvorlig juks med forskningsresultatene. De har kamuflert de reelle konsekvensene 
av forsøksvirksomheten. Dykkerne som deltok ble ikke gjort kjent med risikoen ved 
forsøksdykkene. De kunne derfor ikke foreta noen vurdering av risikoen, og har dermed 
heller ikke gitt noe reelt samtykke til deltakelse.  
 
Statens manglende informasjon om farene ved dykking i Nordsjøen er et brudd på EMK 
art. 8. EMK art. 8 gjelder også for arbeidstakere. Dykkeren har, på grunn av manglende 
informasjon, ikke vært i stand til å vurdere risikoen ved dykkingen. Man kan i forhold til 
EMK art 8 ikke skille mellom arbeidstakere og privatpersoner.  
 
FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) art 7 bokstav b 
om sunne og trygge arbeidsforhold er normgivende og gir veiledning ved vurderingen av 
statens ansvar.  
 
EMK art. 8 retter seg særlig mot forurensningsskader. Både under arbeid på havbunnen, i 
dykkerkammer/dykkerklokker og i sveisehabitat har dykkerne, i strid med EMK art. 8, 
vært utsatt for skadelige kjemikalier.  
 
Staten har tilbakeholdt dokumenter/bevis av betydning for saken, og således krenket  
saksøkernes rett til en rettferdig rettergang, jf EMK art. 6. Forutsetningene for en rettferdig 
rettergang er ikke tilstede når partene ikke har likeverdig tilgang til dokumentene. 
Saksøkerne fikk kun dager før hovedforhandlingen startet tilgang til flere tusen 
dokumentsider. Det har vært umulig å gå igjennom dette materialet. Instruksen om hva 
som skulle kopieres og utleveres, og hva som ikke skulle utleveres, er et alvorlig brudd på 
EMK art. 6. 
 
Dødsfall under dykking, herunder John Martins dødsfall, har ikke vært tilstrekkelig 
etterforsket, noe som i forhold til saksøker Martin er et brudd på EMK art 13.  
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Utenlandske dykkere har ikke fått samme rettigheter av staten som de norske. De 
utenlandske dykkerne har ikke fått tilbud om undersøkelse på Haukeland sykehus. De har 
ikke fått kompensasjon etter 40G-ordningen. Det siste gjelder også for etterlatte etter 
utenlandske dykkere. Utelukkelsen av utenlandske dykkere bygger ikke på objektive og 
fornuftige grunner. Utelukkelsen er diskriminerende. Vilkårene for undersøkelse ved 
Haukeland og for tildeling av kompensasjon fra 40G-ordningen er i strid med EMK art. 14, 
jf. protokoll 1-1. I forhold til saksøkerne Stevens og Martin har staten brutt EMK art. 14. 
Vilkårene er også diskriminerende i forhold til de som dykket etter 1990. Således har 
staten brutt EMK art. 14 også i forhold til saksøker Hasle. 
 

12.2 Arbeidsgiveransvar/culpaansvar 

Norges økonomi var vanskelig på 60- og 70-tallet. Det hastet for staten å finne, og utvinne, 
olje. Bruk av dykkere under oljeleting og utvinning var nødvendig. Staten var eier av oljen. 
Staten ga lete- og utvinningstillatelser. Staten hadde inntekter fra oljeselskapene gjennom 
skatter og avgifter. Staten hadde lovgivningsmyndighet og tilsynsansvar med 
oljevirksomheten.  
 
Regler om dykking i Nordsjøen og tilsyn med denne virksomheten var til å begynne med 
ikke eksisterende. Da regler og tilsyn etter hvert kom, var det svært mangelfullt. Den første 
tiden var det ikke utarbeidet forskrifter for dykkeroperasjoner. Da arbeidsmiljøloven kom 
ble dykkerne unntatt fra loven. Regelverket for dykking i Nordsjøen var uoversiktlig. 
Forskjellige offentlige etater ble tillagt forvaltningsmyndighet. Den enkelte etats 
myndighet var uklar, noe som førte til uklare ansvarsforhold. Forvaltningen brøt 
Stortingets krav om at sikkerhet skulle gå foran profitt. Vitner ansatt i Oljedirektoratet og 
departementet sier de tok sikkerheten på alvor, men gjorde det ikke. 
 
Tilsynet med dykking i Arbeidstilsynet ble utført av 1 person. Han skulle både lage utkast 
til forskrifter, behandle henvendelser/søknader og dra ut på tilsyn på plattformer og 
dykkerfartøy. Selv om han gjorde så godt han kunne, hadde han ingen mulighet til å føre 
noe effektivt tilsyn med dykkingen i Nordsjøen. Da Oljedirektoratet overtok 
tilsynsansvaret ble tilsynet ikke bedre. Fortsatt var ressursene for små. Oljebransjen var alt 
for mektig, og Oljedirektoratet gjorde som bransjen ønsket. Lederen av dykkerseksjonen 
hadde selv økonomiske interesser i oljeutvinningen i Nordsjøen. Oljedirektoratet deltok i 
en rekke organisasjoner styrt av oljebransjen.  
 
Den første tiden (1966-79) tillot staten dykking i Nordsjøen uten at det ble stilt krav til 
dykkerutdannelse. Det eksisterte ingen dykkerutdannelse i Norge tilpasset dykking i 
Nordsjøen. De fleste norske dykkere hadde sin dykkerutdannelse fra marinen. Den 
utdannelsen var ikke tilpasset dykking i Nordsjøen. Også personer med kun sertifikat til 
fritidsdykking fikk jobbe i Nordsjøen. Da krav om dykkersertifikat på grunnlag av bestått 
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dypdykkerkurs kom i 1980, ble det gitt overgangsordninger som medførte at personer som 
allerede jobbet som dykkere fikk fortsette.  
 
Skader kunne vært forebygget ved utvelgelsen av dykkere. Det var ingen kriterier for hvem 
som var skikket til å dykke og hvem som ikke var det, i hvert fall ikke den første tiden. 
 
Det utviklet seg et dårlig arbeidsmiljø for dykkerne. Staten var kjent med dette, uten å 
gjøre noe med det. Dykkerledere var ofte engelskmenn med en autoritær arbeidsstil. 
Rapportering av dykkerulykker til myndighetene ble ikke akseptert. De som forsøkte å 
rapportere hendelser mistet jobben. Dykkerne hadde ikke fast ansettelse, men kortvarige 
arbeidskontrakter. Mistet de jobben fikk de ikke nye oppdrag. Dykkere turte derfor ikke å 
rapportere om ulykker/skader. Krombergrapporten gav et godt bilde av det dårlige 
arbeidsmiljøet. Rapporten ble ikke fulgt opp, men lagt i en dyp departemental skuff og 
glemt.  
 
Dykkerforskriftene ga adgang til dispensasjoner fra sentrale sikkerhetsbestemmelser som 
arbeidstid og lengden på umbilicalen. Slike dispensasjoner ble gitt av Oljedirektoratet 
nærmest uten unntak. Dispensasjonspraksisen var uforsvarlig.  
 
Staten var kjent med forskning som advarte mot skader oppstått som følge av dykking. 
Utover på 80-tallet hadde staten god dokumentasjon på senskader. Staten har bevisst 
underkommunisert risikoen ved dykking i Nordsjøen.  
 
Staten satte allerede i 1972 i gang forsøksdykking (Institutt für Flugmedizin). 
Forsøksdykkingen har pågått helt til 2002 (NUTEC/NUI). Alle dykkene har vært 
mislykket, det vil si at dykkere har blitt skadet. Forsøksdykkingen ved Institut für 
Flugmedizin ble ledet av en lege som hadde fortid som lege i tyske Luftwaffe, og spesialist 
i flymedisin, under den 2. verdenskrig. Han deltok under krigen i forsøk på 
konsentrasjonsleierfanger. Den tyske legen har deltatt i utviklingen av US-Navys 
dykkertabeller. Disse ble brukt i Nordsjøen. Han var sentral ved utvikingen av norske 
tabeller på slutten av 70-tallet.  
 
Parallelt med arbeidet med å utvikle dykkertabeller har staten tillatt operasjonell dykking, 
først uten regelverk, så med et svært mangelfullt regelverk, og uten effektivt tilsyn.  
 
Staten var kjent med, og aksepterte, at dykkerselskapene benyttet helseskadelige 
dekompresjonstabeller. US-Navys tabeller var ikke tilpasset forholdene i Nordsjøen. Det 
ble benyttet for raske tabeller. Dykkerselskapene aksepterte trykkfallssyke som en del av 
dykkingen. Noen dykkerselskaper medisinerte dykkerne under dekompresjon. Medisinen 
kamuflerte symptomer på trykkfallsyke.  
 



 - 41 - 06-052389TVI-OTIR/03   

Helsekontrollen med dykkerne var mangelfull. Få leger hadde kunnskap om 
dykkermedisin. Ved sykdom og skader fikk de ikke adekvat behandling, men ble overlatt 
til seg selv. Dykkerne ble møtt med kunnskapsløshet av trygdemyndighetene. De fikk ikke 
de trygdeytelsene de hadde krav på. NSDA har sloss mot systemet i 16 år.  
 
Culpaansvaret omfatter ansvar for anonyme og kumulerte feil begått av statens 
tjenestemenn. Den enkelte statsansatte som har begått feil trenger ikke å identifiseres. Den 
enkelte feil trenger ikke være ansvarsbetingende, staten hefter for summen av feilene.  
 
Staten har vært grovt uaktsom, noe som gir saksøkerne krav på oppreisning.  
 

12.3 Objektivt ansvar 

Risikoen for skader ved dykking i Nordsjøen var stadig, typisk og ekstraordinær. Staten 
var eier av oljen. Staten ga lete- og utvinningstillatelser. Staten hadde inntekter fra 
oljeselskapene gjennom skatter og avgifter, og gjennom egen deltakelse i utvinningen 
gjennom Statoil og SDØE. Staten hadde lovgivningsmyndighet og tilsynsansvar med 
oljevirksomheten. Statens tilknytning til den operasjonelle dykkingen i Nordsjøen var sterk 
nok til å gjøre staten ansvarlig.  
 
Statens inntekter fra olje- og gassutvinningen i Nordsjøen er, og har vært, enorme. 
Inntektene har vært av vesentlig betydning for utviklingen av vårt velferdssamfunn. Takket 
være disse inntektene er Norge i dag ett av verdens rikeste land. Dykkernes innsats har 
vært av vesentlig betydning i forhold til å få utvunnet oljen og gassen. Å idømme staten 
erstatningsansvar vil gi et rimelig resultat.  
 
Saksøkeren har nedlagt slik påstand: 
1. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 2, i dens substantive aspekt, med 
hensyn til manglende praktiske tiltak for å hindre skade på saksøkerne sine liv og helse. 
 
2. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 2, i dens prosedurale aspekt, med 
hensyn til manglende adekvat beskyttelse gjennom regelverket når det gjelder å sikre 
saksøkernes liv og helse. 
 
3. At det har vært en krenkelse av SP artikkel 7, jf EMK artikkel 3 med hensyn til 
gjennomføring av ukontrollerte eksperimentelle dypdykk uten saksøkernes frie samtykke. 
 
4. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 3 med hensyn til statens 
nedverdigende og inhumane behandling av saksøkerne. 
 
5. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 3 med hensyn til statens manglende 
adekvate medisinske behandling og oppfølging av saksøkerne. 
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6. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 8 med hensyn til å utsette saksøkerne 
for vedvarende helsefarlige kjemikalier (løsemidler). 
 
7. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 8 med hensyn til å underkommunisere 
den reelle risiko saksøkerne har blitt utsatt for. 
 
8. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 6 (1) med hensyn til saksøkernes rett 
til en rettferdig rettergang. 
 
For saksøkerne Geraldine Martins, Lars Hasle og Patrick Stevens holder retten: 
9. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 14, i sammenheng med EMK artikkel 
1, protokoll 1-1 
 
For saksøker Geraldine Sandra Martin holder retten: 
10. At det har vært en krenkelse av EMK artikkel 13 i forbindelse med etterforskningen 
av John Martins død. 
 
Subsidiært: 
Staten holdes ansvarlig på subjektivt grunnlag etter den alminnelige culparegel. 
 
Atter subsidiært: 
Staten holdes ansvarlig på objektivt grunnlag. 
 
For alle tilfelle: 
Den norske stat v/Arbeids- og inkluderingsdepartementet dømmes til å betale ovennevnte 
saksøkere erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap, fastsatt etter rettens skjønn 
med tillegg av lovens renter regnet fra to uker etter dommens forkynnelse og til betaling 
skjer.  
 
Saksøkerne tilkjennes sakens omkostninger med tillegg av lovens renter regnet fra to uker 
etter dommens forkynnelse og til betaling skjer. 
 
NSDA tilkjennes sakens omkostninger med tillegg av lovens rente regnet fra to uker etter 
dommens forkynnelse og til betaling skjer.   
 

13. Saksøkte har i det vesentlige anført 
13.1 Anførslene knyttet til brudd på menneskerettighetene. 

EMK blir av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) tolket dynamisk og 
rettsskapende. Norske domstoler skal som utgangspunkt benytte de samme 
tolkningsprinsipper som EMD. Der norske domstoler er i tvil om forståelsen av EMK bør 
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det ikke benyttes en for dynamisk tolkning av konvensjonen, jf. Rt-2000-966 
(Bøhlerdommen) 
 
EMK. Art 2 tar først og fremst sikte på handlinger og unnlatelser som medfører, eller vil 
medføre, at noen mister livet. EMD har fastslått at statens handleplikt etter art. 2 ikke bare 
innebærer at staten må avholde seg fra å ta liv, men at staten også må ta egnede skritt for å 
sikre personers liv. Dette kravet er oppfylt ved at staten har sørget for de tiltak som med 
rimelighet kunne forventes for å sikre dykkernes liv.  
 
I forhold til EMK art. 3 har saksøkeren klargjort at manglende medisinsk oppfølging er 
grunnlag for anførselen. Saksøkerne har trukket frem dommer fra EMD hvor fengslede 
personer ikke har fått adekvat medisinsk oppfølgning. Saksøkerne har hatt det samme 
helsetilbudet som andre i Norge, jf. kommunehelsetjenesteloven, spesialhelsetjenesteloven 
og pasientrettighetsloven. Det er ikke et brudd på EMK art 3 at saksøkerne blir henvist til 
det alminnelige helsetilbudet. Det er ingen dommer fra EMD hvor det er konstatert brudd i 
forhold til frie personer med tilgang til et lands alminnelige helsetilbud. 
 
EMK art. 8 gjelder ikke for arbeidsmiljø. Bestemmelsen kan ikke brukes slik saksøkeren 
anfører.  
 
ØSKs bestemmelser angir en retning og gir ikke konkrete rettigheter. Det kan ikke knyttes 
individuelle rettigheter til ØSK art. 7 bokstav b.  
 
Saksøkernes provokasjoner er besvart. De dokumentene som er identifisert er fremlagt. 
Retten har tatt stilling til saksøkernes provokasjoner i en kjennelse. Saksøkerne har opplyst 
at de er meget fornøyde med domstolens behandling. Tingretten har ansvaret for 
saksbehandlingen. Det vil være oppsiktsvekkende om tingretten stempler sin egen 
saksbehandling som krenkelse av EMK artikkel 6. Saksøkerne har ikke bedt om utsettelse 
for å gå igjennom dokumenter de fikk tilgang til kort tid forut for hovedforhandlingen. At 
de fikk tilgang var et forsøk på imøtekomme saksøkernes svært vage provokasjoner.  
 
John Martins ulykke ble etterforsket av politiet på vanlig måte og henlagt. Arbeidstilsynet 
undersøkte dødsfallet og konkluderte med at det hadde sin årsak i et hendelig uhell. 
 
Saksøker Stevens ble ikke fratatt noen rett til undersøkelse på Haukeland sykehus. 
Saksøker Martin har ikke blitt fratatt noen rett til erstatning etter 40G-ordningen. Det er 
uklart hvilken EMK-beskyttet rettighet saksøkerne Stevens og Martin skal være fratatt i 
strid med EMK art. 14. I forhold til Martin er det selve vedtaket i nemnda som angripes, 
det vil si nemndas tolkning av hva som regnes som dykkeroppdrag underlagt norsk 
petroleumslovgivning. Det ligger utenfor saken å overprøve nemndas avslag på søknad om 
erstatning. Nemndas avslag kan overprøves av retten, men staten ved Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet er feil saksøkt. 
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Vilkårene for tilkjennelse av erstatning etter 40G-ordningen er uansett saklige og 
objektive. Det er ingen forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Medlemskap i 
folketrygden forutsetter ingen spesiell nasjonalitet. Det er et saklig vilkår at de som får 
erstatning har vært med å bidra til fellesskapet gjennom medlemskap i folketrygden. Den 
tidsmessige avgrensningen er saklig begrunnet, og må ses i sammenheng med 
yrkesskadesforsikringsloven som trådte i kraft 01.12.90. I 1990 var dykking dessuten blitt 
sikrere.  
 
Dykkere som ikke har blitt undersøkt på Haukeland sykehus, og dykkere som ikke har fått 
erstatning, har ikke hatt noen berettiget forventning om dette.  
 

13.2 Arbeidsgiveransvar/culpaansvar 

Den lovgivende myndighet tilligger Stortinget. Retten kan ikke idømme staten 
erstatningsansvar dersom retten mener reglene skulle hatt et annet innhold.  
 
Den bevilgende myndighet tilligger Stortinget. Retten kan ikke idømme staten 
erstatningsansvar dersom retten mener Arbeidstilsynet eller Oljedirektoratet burde vært 
tilført større økonomiske ressurser.  
 
Ved vurderingen av ansvarlighet kan man ikke ha på dagens briller. Både regler om, og 
tilsyn med, dykking er bedre i dag enn da petroleumsvirksomheten i Nordsjøen begynte. 
Den gang var også omfanget av dykking begrenset, og det ble ikke dykket dypt. Ekofisk-
feltet, som ble bygget ut først, har dyp på ca. 70 meter. Statfjord har dyp på 150 meter. Det 
er ikke påvist noen svikt i Arbeidstilsynet eller Oljedirektoratet som kan begrunne 
arbeidsgiveransvar.  
 
Ved leggingen av Statpipe ble det dykket til 248 meter. Det har ikke vært dykket dypere 
enn dette i Nordsjøen. I fjorder innaskjærs har det vært dykket til 300 meter. Etter at 
NORSOK standard for ubemannede undervannsoperasjoner kom, har det ikke vært dykket 
dypere enn 180 meter.  
 
Staten kan ikke identifiseres med NUI/NUTEC. Alle forsøksdykkene var godkjent av etisk 
komité på forhånd. Etter 1985 ble de godkjent av regionale etiske komiteer, før dette av 
etisk komité i NAVF. Arbeidstilsynet hadde tilsyn med NUI/NUTEC. Det var ikke 
mangelfullt tilsyn med NUI/NUTEC. Oljedirektoratet hadde ikke tilsyn med NUI/NUTEC, 
og Oljedirektoratet var ikke oppdragsgiver for dykk.  
 
Det har vært, og er, uenighet om senskader på grunn av dykking. Det er ingen enighet blant 
medisinske eksperter om at dykking som skjer på forskriftsmessig vis er farlig. Aberdeen-
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undersøkelsen fra 2004 fant ikke sammenheng mellom objektiv kognitiv svikt og omfang 
av dykking. 
 
Den medisinske kunnskap om virkningene av dykking har kontinuerlig forbedret seg. 
Staten har hele tiden vært aktiv for å få bedre kunnskap. Staten har ikke underkommunisert 
sin kunnskap om mulige skadevirkninger. Resultater fra medisinsk forskning, herunder 
dokumenter fra Godøysund-konferansene og Aberdeen-undersøkelsene, har vært 
offentlige. Dykkernes organisasjoner har vært kjent med disse. Dr. Rozahegys forskning 
har også vært offentlig tilgjengelig.  
 
Arbeidsgiveransvaret omfatter anonyme og kumulative feil. Det må imidlertid påvises 
konkrete forhold. Saksøkerne har ikke gjort dette. For statens tilsynsvirksomhet gjelder det 
en mildere aktsomhetsnorm enn ellers.  
 
Den trygderettslige behandling av saksøkerne faller utenfor saken. Det er egne 
saksbehandlingsregler for overprøving av slike vedtak. Vedtakene kan bringes inn for 
Trygderetten og ankes videre til lagmannsretten.  
 

13.3 Objektivt ansvar. 

Staten har ikke tilstrekkelig nær tilknytning til dykking i Nordsjøen til at staten kan gjøres 
ansvarlig på ulovfestet objektivt ansvar. Dykkerne har hatt arbeidsgivere/oppdragsgivere 
som er mer nærliggende ansvarssubjekter. Lovavdelingen har i sin høringsuttalelse til 
Lossius-rapporten foretatt en riktig vurdering av kravet om objektivt ansvar. 
 
Det gir ikke et rimelig resultat å spesialbehandle dykkerne i forhold til andre yrkesgrupper. 
Dykkerne har gjort en viktig innsats i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Det har andre 
grupper også. Scanpower-rapporten fastslår at faren for dødsfall er større i yrker som 
helikopterpilot og innaskjærs dykking, enn for dykking i Nordsjøen.  Risikoen for dødsfall 
tilsvarer risikoen for mannskap på supplybåter. Dykkernes innsats har blitt verdsatt av 
staten. Eksempler på dette er statens finansiering av undersøkelsen på Haukeland sykehus, 
Straksordningen, Statoil-ordningen, etableringen/finansieringen av dykkerkontakten og 
40G-ordningen. NSDA har fått dekket sitt arbeid med saken med ca. 2.500.000 kroner.  
 
Statens inntekter av petroleumsvirksomheten i Nordsjøen er ikke et relevant moment ved 
vurderingen av om staten er ansvarlig.  
 
Saksøkte har nedlagt slik påstand: 
 
Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet frifinnes. 
 



 - 46 - 06-052389TVI-OTIR/03   

14. Rettens bemerkninger 
14.1 Arbeidsgiveransvar/culpaansvar 

Staten er erstatningsansvarlig for skader som står i sammenheng med uaktsomhet hos 
statens ansatte i deres arbeid for staten. Statens erstatningsansvar etter 
skadeserstatningsloven § 2-1 omfatter alle former for offentlig virksomhet, enten den er av 
offentligrettslig eller privatrettslig karakter. Overført til denne saken så er staten 
erstatningsansvarlig for skadevoldende uaktsomhet hos ansatte i Arbeidstilsynet, 
Oljedirektoratet eller departementet. Statens erstatningsansvar omfatter blant annet tilsyn, 
jf. Rt-1991-954 (Reisegarantidommen).  
 
Det mest aktuelle grunnlaget for erstatning er uaktsomhet hos ansatte i Arbeidstilsynet eller 
Oljedirektoratet under tilsynet med dykkervirksomheten. Det sentrale spørsmålet ved 
vurderingen er om tilsynet utført av Arbeidstilsynet eller Oljedirektoratet, har tilsidesatt de 
krav som dykkerne med rimelighet kunne stille til tilsynsvirksomheten. Det er ikke 
nødvendig å identifisere den enkelte ansatte som har vært uaktsom. Staten er ansvarlig for 
anonyme feil. Staten er også ansvarlig for kumulative feil, det vil si at små feil som 
enkeltvis ikke tilsidesetter rimelige krav til tilsynsvirksomheten slås sammen ved 
vurderingen. Stortinget som lovgiver eller bevilgningsmyndighet faller utenfor statens 
arbeidsgiveransvar. Retten vil komme tilbake til betydningen av dette nedenfor.  
 
Retten er ikke i tvil om at nordsjødykkerne måtte tåle større arbeidsbelastninger enn de 
fleste andre grupper arbeidstakere. Retten viser til dykkernes forklaringer. Dette ble også 
fastslått i Lossius-rapporten, jf punkt 8.3.2. Dette har først og fremst sammenheng med at 
andre arbeidstakere arbeider under normalt trykk. Å utføre arbeidsoppgaver, for eksempel 
sveising under vann, vil uavhengig av regelverk og tilsyn, medføre en større 
arbeidsbelastning enn å utføre den tilsvarende arbeidsoppgaven på land. Det er 
vanskeligere å bevege seg, vanskeligere å puste, vanskeligere å kommunisere. Dykkerne er 
avhengig av tilførsel av pustegass og tilførsel av varme med mer. Risikoen for uforutsette 
skadevoldende hendelser, som for eksempel bortfall av pustegass, er langt større enn i de 
fleste andre yrker.  
 
Det er heller ingen tvil om at dykking har ført til flere dødsfall. En redegjørelse for 
registrerte dødsfall og dødsårsaker er gitt under punkt 9.  
 
I forhold til livstruende farer/skader på grunn av dykking i Nordsjøen, kan brudd på EMK 
art. 2 utløse culpaansvar. Det blir således en del av culpavurderingen å ta stilling til om 
bestemmelsen er brutt. Den norske oversettelsen av bestemmelsens første ledd lyder slik: 
 
Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må med hensikt bli berøvet livet 

unntatt ved fullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være funnet skyldig i en 

forbrytelse som loven bestemmer denne straff for. 
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Bestemmelsen pålegger staten en plikt til å sikre retten til livet, jf. første ledd, første 
setning. Staten skal for det første sikre liv ved å vedta effektive straffebestemmelser mot 
drap. Staten skal videre håndheve bestemmelsene på en måte som forebygger, motvirker 
og sanksjonerer brudd på disse bestemmelsene. Saksøkerne har anført at staten hadde 
kunnskap om farene ved dykking, og at staten ikke har gjort det man med rimelighet kunne 
forvente for å beskytte dykkernes liv og helse. Denne anførselen forutsetter at staten har en 
mer vidtgående plikt enn plikten til å vedta effektive bestemmelser mot drap. Retten legger 
til grunn at EMD i flere avgjørelser har fastslått at statens handleplikt etter EMK art 2 nr. 1 
også innebærer at staten må ta egnede skritt for å sikre livet til personer innenfor sin 
jurisdiksjon.  
 
EMK art. 2 omfatter imidlertid ikke enhver helsefare/skade. Det er livstruende 
farer/tilstander staten etter denne bestemmelsen skal beskytte sine borgere mot. En rekke 
av de senskader som har vært gjenstand for behandling under hovedforhandlingen faller 
dermed utenfor dekningsområdet til EMK art. 2, så som konsentrasjons- og 
hukommelsesproblemer, muskel- og leddsmerter, bennekrose, PTSD, skader i 
nervesystem, redusert lungefunksjon og redusert hørsel. 
 
Anførslene i forhold til EMK art. 2 er i all hovedsak de samme anførslene som ble gjort 
gjeldende i tingrettens sak 05-028758TVI/03. I den saken vurderte retten anførslene i 
forhold til EMK art 2 nr i og SP art 6 nr 1 slik:  
 
I EMDs avgjørelse L.C.D v United Kingdom, av 09.06.98 er normen for Statens 

handleplikt i forhold til EMK art 2 nr. 1 og SP art 6 formulert som følger (premiss 36):  

 

… the Court considers that the first sentence of Article 2 § 1 enjoins the State not 

only to refrain from the intentional and unlawful taking of life, but also to take 

appropriate steps to safeguard the lives of those within its jurudiction.  

 

Saksøkeren i L.C.D v United Kingdom var en kvinne hvis far hadde vært stasjonert i Royal 

Air Force i Stillehavet i 1957 og 1958. Han var tilstede på fire atomprøvespregninger 

utført av det britiske forsvaret og deltok også i opprydningsprogrammet i etterkant av 

prøvesprengningene.  Saksøkeren ble født i 1966. I 1970 fikk hun diagnosen leukemi. 

Sykdommen skyldes sannsynligvis at hennes far hadde blitt eksponert for radioaktiv 

stråling.  

 

EMD uttaler videre i samme dom (premiss 36): 

 

The Courts task is, therefore, to determine whether, given the circumstances of the 

case, the State did all that could have been required of it to prevent the applicant’s 

life from beeing avoidably put at risk. 
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Saksøkeren vant ikke frem fordi hun ikke kunne sannsynliggjøre at Staten hadde kunnskap 

om helserisikoen. EMD uttaler i den forbindelse: 

 

… the Court will also examine the question whether, in the event that there was 

information available to the authorities which should have given them cause to fear 

that the applicant’s father had been exposed to radiation, they could reasonably have 

been expected, during the period in question, to provide advice to her parents and to 

monitor her health.  

 

The court considers that the State could only have been required of its own motion to 

take these steps in relation to the applicant if it had appeared likely at that time that 

any such exposesure of her father to radiation might have dangered her health. 

 

EMD har dermed fastslått at Statens handleplikt etter EMK art 2 nr. 1 ikke bare innebærer 

at staten må avholde seg fra å ta liv med hensikt eller ulovlig, men at den må også ta 

egnede skritt for å sikre livet til personer innenfor sin jurisdiksjon. Normen for Statens 

handleplikt ble nærmere presisert i EMDs dom Osman v United Kingdom, 1998 (premiss 

116) 

 

In the opinion of the Court where there is an allegation that the authorities have 

violated theis positive obligation to protect the right to life in the context of their 

above-mentioned duty to prevent and suppress offences against the person it must be 

estabished to its satisfaction that the authorities knew or ought to have  known at the 

time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified 

individual or individuales from the criminal acts  of a third party and that they faild 

to take measures within the scope of their powers which, jugded reasonably, might 

have been expected to avoid that risk.   

 

Statens positive plikt til å beskytte livet får anvendelse på enhver aktivitet, enten den er 

offentlig eller privat, hvor retten til liv utsettes for fare, jfr. EMDs dom i Øneryildiz mot 

Tyrkia, av 30.11.04 (premiss 71). Denne dommen gjaldt en eksplosjon på en losseplass på 

grunn av utvikling av gasser og hvor flere av klagernes familiemedlemmer døde. De 

nasjonale myndigheter var kjent med faren fordi noen eksperter hadde utarbeidet en 

rapport, der det ble påpekt flere alvorlige mangler ved losseplassen. Myndighetene hadde 

på tross av dette unnlatt å ta forhåndsregler. Myndighetenes passivitet i anledning en kjent 

risiko for personer liv utgjorde en krenkelse av EMK art 2.  

 

Det avgjørende blir om staten har gjort alt som det med rimelighet kunne ventes for å 

avverge en reell og umiddelbar fare for livet, som staten hadde eller burde hatt kunnskap 

om.  
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Retten finner det åpenbart at norske myndigheter var klar over de reelle og umiddelbare 

farer for livet som yrkesdykkingen i Nordsjøen medførte. Det var kjent hvilke farer 

trykkendring medførte for dykkerne og at for hurtig dekompresjon kunne være livstruende.  

Videre var det kjent at det var fare forbundet med feil i trykk og sammensetning av 

pustegass, samt at umbilicalen forsynte dykkerne med livsviktig pustegass, 

kommunikasjonsutstyr og varme. Myndighetene var også klar over at de forhold dykkerne 

arbeidet under (under vann) i seg selv medførte fare for livet og at dersom det skulle 

oppstå en nødsituasjon om bord på et skip med dykkere under trykk, var redningen av 

dykkerne problematisk. Samlet sett medfører disse ulike risiki at yrkesdykkerne i Nordsjøen 

hadde (og har) et spesielt farefullt yrke. Det skal lite til av feil, menneskelig eller teknisk, 

før dykkerne står i fare for å bli livstruende skadd. Dette var kjent både for myndighetene 

og for dykkerne selv.  

 

Det er myndighetenes kunnskap og handleplikt i perioden 1974 til 1989 som er relevant i 

denne saken, i og med at det er i denne perioden saksøkerne var yrkesaktive dykkere.  

 

Retten finner at myndighetene har sørget for de tiltak som med rimelighet kunne forventes 

for å sikre dykkernes liv i den perioden denne saken gjelder. 

 

Retten viser til at staten hadde sørget for et regelverk som skulle beskytte dykkernes liv. 

Det vises til kgl.res av 25.08.67 § 121 som lyder som følger: 

 

Departementet eller den det bemyndiger skal på forhold forelegges til godkjennelse 

en plan for hvordan dykking skal utføres, hvilket utstyr som skal benyttes, herunder 

hvilke sikkerhetstiltak som vil bli tatt for å beskytte dykkernes liv og helse.   

 

Arbeidstilsynet fikk delegert myndighet til å forestå tilsyn og kontroll med 

dykkervirksomheten i 1969. Det er mulig at både tilsynet og kontrollen kunne vært mer 

grundig og omfattende i de årene Arbeidstilsynet hadde ansvaret. Det vises i den 

forbindelse til Lossiuskommisjonens vurdering under pkt. 5.11 og til rettens beskrivelse av 

tilsynet ovenfor.  Men retten må her ta i betraktning at i denne perioden var den 

alminnelige regulering, kontroll og tilsyn med arbeidslivet generelt  på et annet nivå enn 

det er i dag. Myndighetene var av den oppfatning at den regulering og kontroll som var 

iverksatt var tilstrekkelig til å sikre dykkernes liv. Dette gjelder etter rettens oppfatning 

selv om det forekom dødsulykker på norsk sokkel. Som nevnt ovenfor var arbeidstilsynets 

risikotenking tradisjonell og hentet fra landbasert virksomhet. Det er heller ikke 

dokumentert, slik retten ser det at de dødsulykkene som fant sted på norsk sokkel skyldes 

myndighetenes unnlatelse av å oppfylle sin handleplikt etter EMK art 2 og Sp art 6. Som 

det fremgår av Lossiusrapporten s. 103 følgende, er det vanskeligheter forbundet med å 

finne ut eksakte  årsaker til dødsulykkene og ofte var årsakene til ulykkene flere og 

sammensatte. Det er i alle fall ikke dokumentert at dødsulykkene skjedde på grunn av 

statens unnlatelse av å treffe de tiltak som med rimelighet kunne forventes for å sire 
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dykkernes liv. Nordsjødykkingen forutsatte et komplisert samspill mellom mennesker og 

høy-teknologisk utstyr og dette medførte at det ved noen tilfeller gikk helt galt.   

 

Etter hvert som både dykkervirksomheten og bevisstheten rundt hvordan en i større grad 

kunne sikre nordsjødykkerne for de farer de var utsatt for økte, ble reguleringen mer 

tilpasset og detaljert, ved at det blant annet ble gitt egne sikkerhetsforskrifter for 

dykkervirksomheten. Etter at Oljedirektoratet overtok tilsyn og kontroll med 

dykkervirksomheten endret tilsynets omfang og karakter seg. Heller ikke Oljedirektoratets 

tilsyn, som var basert på interkontrollsystemer, kan sies å være i strid med den plikt staten 

hadde til å sørge for tiltak som kunne forventes for å sikre dykkernes liv. Det viste seg også 

at Oljedirektoratets tilsyn virket på den måten at - på tross av vesentlig økt virksomhet- 

gikk dødstallene drastisk ned.  

 

Arbeidet med dekompresjonstabellene anser retten å være svært viktig i forhold til 

dykkernes helse. At dette arbeidet ikke ble fulgt opp i særlig grad de første årene denne 

saken gjelder, finner ikke retten å medføre at staten ikke har sikret dykkernes rett til liv. 

Arbeidstilsynet forutsatte at de mest konservative tabellene ble benyttet og selve 

dekompresjonstabellene som rent faktisk ble benyttet var etter rettens oppfatning ikke 

livsfarlige, selv om de kunne være helseskadelige.  

 

Også etter en helhetsvurdering der retten, i tilegg til de ovennevnte forhold, har vurdert 

myndighetenes dispensasjonspraksis, mangel på statlig dykkerutdannelse og dykkernes 

arbeids og ansettelsesforhold, finner retten at Staten har sørget for de tiltak som med 

rimelighet kunne forventes for å sikre dykkernes liv.  

 

Det foreligger dermed ingen krenkelse i forhold til EMK art 2 og SP art 6 nr. 1. 

 
Retten slutter seg til de vurderinger og konklusjoner som er sitert ovenfor. Staten hadde 
sørget for de tiltak som med rimelighet kunne forventes for å sikre dykkernes liv. I forhold 
til livstruende situasjoner/skader følger det av denne vurderingen at ansatte i staten ikke 
har handlet uaktsomt, verken i forhold til utvikling av regelverk, herunder utvikling av 
dekompresjonstabeller, eller tilsyn, herunder dispensasjonspraksis.  
 
Det sentrale i saken er senskader på grunn av dykking. Staten har også plikt til å beskytte 
arbeidstakere mot helseskadelig arbeidsmiljø, selv om det ikke er livsfarlig. Et brudd på 
denne plikten er ikke et brudd på EMK art. 2, men kan gi grunnlag for erstatning. At staten 
har vært aktsom i forhold til vern mot livstruende skader betyr ikke at staten har vært 
aktsom i forhold til vern mot farer for senskader forbundet med dykking. Ved vurderingen 
av om staten har vært uaktsom er det imidlertid et viktig utgangspunkt at arbeidsgiver 
hadde hovedansvaret for at dykkernes arbeidsmiljø var forsvarlig.  
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Hvilke senskader som knytter seg til dykking og hva som er årsaken, er omstridt. Retten 
viser for eksempel til at det synes allment akseptert blant dykkermedisinere at 
trykkfalssyke kan gi varige skader i nervesystemet. Det er imidlertid omstridt om dykkere 
kan få slike skader dersom de ikke har hatt trykkfallssyke. Flere av de helseplagene  
dykkerene har, som for eksempel muskel- og skjelettsmerter og hukommelses- og 
konsentrasjonsproblemer, er plager en stor andel av den voksne norske befolkning har, 
uten at de har dykket. Redusert lungefunksjon kan komme av dykking, men det kan også 
komme av røyking, eller en kombinasjon. Dette medfører at det er vanskelig å føre den 
enkelte helseplage tilbake til dykking. 
 
Retten er imidlertid ikke i tvil om at dykking har gitt flere dykkere senskader. At dykking 
kan medføre nevrologiske skader, som skader på nervesystemet i hjernen og skader på 
ryggmarg, redusert lungefunksjon, bennekrose, hørselsskader og PTSD synes godt 
dokumentert gjennom det betydelige arbeidet som er gjort ved Haukeland sykehus. Både 
de nevrologiske skadene og PTSD kan gi hukommelses- og konsentrasjonsproblemer. 
PTSD kan også gi depresjoner og personlighetsforandringer. Risikoen for senskader 
påvirkes i følge forklaringene fra de sakkyndige vitnene blant annet av hvor ofte, og hvor 
dypt man dykker. Korrekt dekompresjon er en vesentlig faktor i forhold til faren for 
trykkfalssyke, og således faren for senskader. Dybde, tid under vann og hviletid mellom 
dykk er også viktige faktorer.  
 
Som redegjort for ovenfor blir staten bare erstatningsansvarlig etter reglene om 
arbeidsgiveransvar dersom de krav som dykkerne med rimelighet kunne stille til statens 
oppfølgning av, og kontroll med, dykkingen i Nordsjøen var tilsidesatt. I tillegg må det 
være årsakssammenheng mellom denne tilsidesettelsen og senskadene. At det er 
sannsynliggjort at senskadene kommer av dykking er således ikke nok.  
 
Også i forhold til ikke livstruende senskader er det viktig å påpeke at det hele tiden har 
vært et lovfastsatt krav om at dykking i Nordsjøen skulle være forsvarlig. Overholdelsen av 
forsvarlighetskravet ble fulgt opp gjennom Arbeidstilsynets og senere Oljedirektoratets 
tilsyn. Saksøkerne har gjort et poeng av at Arbeidstilsynet bare hadde 1 person ansatt som 
jobbet med dykkerspørsmål. Arbeidstilsynets ressurser til tilsyn med dykking ble regulert 
gjennom Stortingets årlige bevilgning. Staten kan ikke idømmes erstatningsansvar alene 
med den begrunnelse at det er bevilget for lite penger. Stortinget er i Grunnloven § 75 
tillagt den høyeste myndighet når det gjelder disponeringen av statens midler. Skulle retten 
dømme staten alene på grunnlag av at en statlig tilsynsvirksomhet har fått bevilget for lite 
penger, ville dette bryte med maktfordelingsprinsippet som er fastslått i Grunnloven. De 
samfunnsmessige og politiske vurderinger som ligger bak Stortingets bevilgninger kan 
retten ikke overprøve gjennom å idømme staten erstatningsansvar. 
Forsvarlighetsvurderingen må skje innenfor de rammer bevilgningene ga. Så lenge 
bevilgningene ble brukt forsvarlig mener retten at staten ikke kan idømmes culpaansvar. 
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Lossius-kommisjonen fant tilsynet mangelfullt og i rapporten ble det pekt på at 
sikkerhetsarbeidet i Nordsjøen manglet en overordnet strategi, jf Lossius-rapporten punkt 
5.7.6. Det ble påpekt at personen med ansvar for tilsynet med dykking hadde fokus på 
brannsikkerhet og styrkeegenskaper i for eksempel kraner og kabler, og mindre fokus på 
dykkermetodene, jf punkt 5.7.5. En arbeidsgruppe nedsatt i 1975 med representanter fra 
Industridepartementet, Oljedirektoratet, Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, Sjøforsvaret, og 
Veritas skrev i sin delinnstilling nr 1 fra 1978 (faktisk utdrag side 928 flg.) om bakgrunnen 
for nedsettelse av gruppen, at i dykkervirksomheten offshore har det i forhold til 

virksomhetens omfang vært ført en relativt beskjeden kontroll fra det offentliges side, og 

det foreligger ingen formelle forskrifter i denne forbindelse.  Utvalget mente det åpenbart 
var behov for en sterkere offentlig sikkerhetsmessig kontrollvirksomhet. Også 
Oljedirektoratet mente i ettertid at tilsynet med dykking i Nordsjøen var utilstrekkelig 
mens Arbeidstilsynet hadde tilsynsansvaret. Dette fremgår blant annet i et brev til Statoil 
av 23.03.90 (faktisk utdrag side 2269).  
 
At det ikke var dykkerforskrifter og at tilsynet med dykkingen var begrenset, er imidlertid 
ikke ensbetydende med at ansatte i staten har vært uaktsomme. At Arbeidstilsynet, 
Oljedirektoratet, andre offentlige etater eller utvalg mener bevilgningene er for små, 
etablerer ikke noe ansvarsgrunnlag. Retten kan ikke se at det er sannsynliggjort at ansatte i 
Arbeidstilsynet var uaktsomme. Retten mener de ressurser Arbeidstilsynet hadde til 
rådighet ble utnyttet på en forsvarlig måte. Da Arbeidstilsynet ble tilsynsorgan i 1969 fikk 
de påleggsrett og inspeksjonsrett. Arbeidstilsynet foretok inspeksjoner i Nordsjøen og det 
ble utarbeidet inspeksjonsrapporter. Tilsynet var innrettet mot de tekniske innretningene, 
noe som var i tråd med tilsyn med øvrig industriell virksomhet på land eller til sjøs. Det er 
heller ikke korrekt at kun 1 person jobbet med dykking i Arbeidstilsynet. Under stedlige 
tilsyn eller undersøkelser av ulykker ga det regionale kontoret bistand.  
 
Med den kunnskap man nå har om faren for senskader, er det åpenbart at større fokus 
burde vært rettet mot dykkermetodene, herunder dekompresjon, klokkeløp og hviletid 
mellom dykk. I den perioden Arbeidstilsynet hadde tilsynsansvaret var den medisinske 
kunnskapen om faren for senskader begrenset. Retten viser til at Godøysundkonferansen i 
juni 1993, det vil si 15 år etter at Arbeidstilsynet hadde tilsynsansvaret, blant annet 
konkluderte med at vitenskapelig viten var begrenset og ytterligere forskning nødvendig 
for å fastslå mer presist lagtidsvirkning av dykking. Da hadde både et forskermiljø ved 
Haukeland sykehus og et forskermiljø ved SINTEF, forsket på senskader i flere år. 
Kunnskapen om senskader var enda mer begrenset da Arbeidstilsynet hadde 
tilsynsansvaret fra 1969 til 1978. Dette illustreres av at trykkfallsyke, som mange dykkere 
opplevde, ble ansett som en for dykkeren ubehagelig, men akseptabel side ved dykking. 
Den var akseptabel fordi man antok at behandling i trykkammer fullt ut restituerte 
dykkeren. Dette var i tråd med den medisinske kunnskap man hadde den gang. Så sent som 
på Godøysundkonferansen i 1993 var konklusjonen at de påviste endringer i skjelettet, 
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sentralnervesystemet og lungene hos dykkere i de fleste tilfeller var små og ikke innvirket 
på dykkernes livskvalitet. 
 
Også før 1978 fantes det forskning som omhandlet skader forårsaket av trykkforandringer. 
Saksøkerne har blant annet vist til forskning utført at den ungarske legen Dr. Rozahegy. 
Fremlagte dokumenter viser at Arbeidstilsynet var kjent med Dr. Rozahegys forskning. Det 
er anført at staten forsøkte å holde denne forskningen skjult, men det er intet i sakens bevis 
som underbygger dette. Forskningen har vært offentliggjort i medisinske tidsskrifter og på 
medisinske konferanser.  
 
Retten mener det ikke var uaktsomt av ansatte i Arbeidstilsynet eller departementet at 
utarbeidelsen av dykkerforskrifter tok tid. At det ikke var gitt særskilte forskrifter om 
dykking, betød ikke at det hersket lovløse tilstander. 1967-sikkerhetsforskriften fastsatte i § 
121 at plan for hvordan dykking skulle utføres, hvilket utstyr som skulle benyttes, herunder 
hvilke sikkerhetstiltak som ble tatt for å beskytte dykkernes liv og helbred, skulle 
forelegges Arbeidstilsynet til godkjennelse. Dykkerarbeid skulle utføres på en forsvarlig 
måte. Dykkernes forklaringer viste at yrkesdykkingen de første 10 årene foregikk på 
samme måte i Norge som i andre land. Samme dykkermetoder, herunder 
dekompresjonstabeller, ble brukt. De største utenlandske dykkerselskapene, som franske 
Comex, hadde utviklet egne dekompresjonstabeller som de benyttet under oppdrag i hele 
verden. Vannet er kaldere i Nordsjøen enn mange andre steder saksøkerne dykket, for 
eksempel utenfor Afrika-kysten. Det er imidlertid ikke kaldere på norsk sokkel enn på 
britisk. Det er intet som tyder på at arbeidsforholdene på norsk sokkel var dårligere enn på 
britisk. I følge dykkernes egne forklaringer var det heller tvert imot. Det har vært påpekt at 
det var mindre behov for dypdykking (dypere enn 180 meter) på britisk sokkel. Retten vil 
imidlertid peke på at dypdykking foregikk i lite omfang på norsk sokkel de første 10 årene. 
En fremlagt oversikt over dypdykk utarbeidet av Oljedirektoratet (faktisk utdrag side 
11084) viser at de første dypdykkene i Nordsjøen fant sted i 1978 til 207 meter.  
 
Som nevnt ovenfor er dekompresjon en kritisk del av dykkeroperasjonen, og det kan 
oppstå alvorlige komplikasjoner. Som nevnt ovenfor under punkt 6 tok Arbeidstilsynet i 
slutten av 1972 initiativ til å utvikle egne norske dekompresjonstabeller for 
metningsdykking. Bakgrunnen var det økende omfang av metningsdykking. Som nevnt 
under punkt 6, ble det utført 3 testdykk ved Institut für Flugmedizin med 2 dykkere fra 
marinen. Begge dykkere ble skadet. Saksøkerne har gjort et stort poeng ut av at Institut für 
Flugmedizin ble ledet av en lege som hadde fortid som lege i tyske Luftwaffe, og spesialist 
i flymedisin, under den 2. verdenskrig. Han deltok under krigen i forsøk på 
konsentrasjonsleierfanger. Det er intet i saken som tyder på at det ble benyttet metoder 
under forsøksdykkene tilsvarende metoder som ble brukt ved forskning på mennesker i 
konsentrasjonsleirene. Dersom testdykkene var basert på forskningsresultater oppnådd 
gjennom forskning på mennesker i konsentrasjonsleirene, reiser dette alvorlige etiske 
problemstillinger. Det er imidlertid ikke fremlagt noe som tyder på det. Det er heller ikke 
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fremlagt noe som tyder på at Arbeidstilsynet var kjent med den tyske legens fortid. Uansett 
så kan retten ikke se at eventuelle feil under disse testdykkene kan gi noen av saksøkerne et 
krav mot staten. Ingen av saksøkerne deltok under disse dykkene, og det ble ikke utviklet 
tabeller etter dykkene som er blitt brukt i Nordsjøen. Som nevnt under punkt 6, ble 
samarbeidet med Institut für Flugmedizin avsluttet etter de mislykkede testdykkene.  
 
Antallet rapporterte tilfeller av trykkfallssyke viser at en del av dekompresjonstabellene 
som var i bruk, ikke var gode nok. Det tyder også på at dekompresjonstabellene i enkelte 
tilfeller ikke ble fulgt. For eksempel har dykkeren fortalt om ekskursjoner i strid med 
tabellene. I forhold til dekompresjonstabellene må utgangspunktet være at det først og 
fremst var arbeidsgiver/operatør som hadde ansvaret for at dekompresjonstabellene var 
forsvarlige, og at de ble fulgt. Som det er redegjort for ovenfor under punkt 6 anså 
dykkerselskapene tabellene som forretningshemmeligheter. Retten vil også peke på at det 
da Arbeidstilsynet hadde tilsynsansvaret var alminnelig antatt at trykkfallssyke, dersom det 
raskt ble behandlet i trykkammer, ikke ga senskader. Etter rettens mening viser imidlertid 
både kontakten med Institut für Flugmedizin, og den senere kontakten med Universitetet i 
Zürich og Underwater Engineering i London, at Arbeidstilsynet arbeidet med utvikling av 
dekompresjonstabeller tilpasset det økende behovet for dypere dykking i Nordsjøen og 
fremveksten av metningsdykking. 
 
Den stadig økende petroleumsvirksomheten i Nordsjøen førte til økt behov for dykking. 
Ved den ovenfor nevnte arbeidsgruppens avgivelse av delinnstilling nr 1 i 1978, antok 
arbeidsgruppen at antall dykkere på norsk sokkel varierte fra 100 til 300. Antall 
dykkerselskaper på norsk sokkel ble anslått til mellom 8 og 10. Det økende omfanget og 
ulykkesstatistikker viste at det var behov for et mer detaljert regelverk, og et mer effektivt 
tilsyn. Vedtakelsen av de første dykkerforskriftene i 1978, og Oljedirektoratets overtakelse 
av tilsynsansvaret, må ses på denne bakgrunn. Etter rettens mening viser den klare 
nedgangen i trykkfallssyke og andre skader, at dykkerforskriften hadde en positiv 
innvirkning på dykkernes arbeidsmiljø. Retten viser til redegjørelsen under punkt 9 
ovenfor. Under sine forklaringer hevdet flere dykkere at arbeidsbelastningen ikke ble 
mindre når Oljedirektoratet overtok tilsynet med virksomheten, og de første 
dykkerforskriftene trådte i kraft. Dette stemmer dårlig med de skader som ble rapportert. 
Dykkernes forklaringer tyder imidlertid på at mange av dem opplevde 
arbeidsgivere/dykkerledere som satte dem under hardt arbeidspress, og brøt det regelverket 
som gjaldt. Statens lovgivnings- og tilsynsvirksomhet er på alle livsområder basert på et 
utgangspunkt om at reglene følges. Brudd på regelverket kan gi grunnlag for erstatning fra 
arbeidsgiver. Det er ikke sannsynliggjort at det har vært så omfattende brudd at  
Oljedirektoratets tilsynsarbeid burde oppdaget det og kommet med pålegg i den 
forbindelse. En undersøkelse foretatt av NUTEC i 1986 tegner tvert imot et langt mer 
positivt bilde av arbeidsmiljøet. Retten kommer tilbake til undersøkelsen nedenfor.    
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Dykkerne har fremhevet at arbeidsmiljøet var farlig, blant annet på grunn av stort tidspress 
pålagt av dykkerselskapenes ledelse og dykkerledelsen under det enkelte dykk. Få dykkere 
hadde fast ansettelse, og de som protesterte fikk ikke nye oppdrag i Nordsjøen. Etter 
rettens mening er dette en anførsel som først og fremst retter seg mot arbeidsgiver eller 
operatør. Dersom staten skal gjøres ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte dykk 
pålegges staten ansvar for noe staten ikke har noen reell mulighet til å kontrollere. I forhold 
til arbeidsmiljøet på enhver arbeidsplass er det en vesentlig forutsetning at ansvaret for 
dette først og fremst ligger på den enkelte arbeidsgiver. Retten kan ikke se at staten, som 
konsesjonsmyndighet, forskriftsmyndighet eller tilsynsmyndighet, satte rammebetingelser 
som skapte et dårlig arbeidsmiljø, herunder risiko for skader ved dykking.  
 
Det følger av konsensusuttalelsen etter Godøysund-konferansen i 1993 at kunnskapen om 
senskader var begrenset også da Oljedirektoratet overtok tilsynet i 1978. Saksøkerne har 
hevdet at Norges økonomiske situasjon på 60- og 70-tallet var slik at oljen måtte opp, så 
fort som mulig, uavhengig av hvilke risiki dette medførte. Denne anførselen stemmer 
dårlig med den beskrivelsen vitnet Ådne Cappelen ga av norsk økonomi den gangen. 
Hadde denne anførselen vært riktig hadde man etter rettens mening sett svært mange 
alvorlige uhell i Nordsjøens som ukontrollerte ”blow-outs” og andre alvorlige hendelser 
med store skadevirkninger. Etter rettens mening ga norsk økonomi staten tid og 
handlingsrom, slik at oljeleting og utvinning, herunder dykking knyttet til dette, foregikk 
på en forsvarlig måte ut fra de kunnskaper man den gang hadde.  
 
Dykkernes beskrivelse av arbeidsmiljøet i retten stemmer i forhold til flere viktige områder 
dårlig med en kartlegging av arbeidsmiljøet blant norske nordsjødykkere NUTEC foretok i 
1986 (rapport nr 7-86, faktisk utdrag side 1870 flg.). 45 norske dykkere deltok i 
undersøkelsen. På grunn av antallet er retten forsiktig med å trekke konklusjoner av 
rapporten, men retten mener likevel at den gir et bilde av hvordan dykkere i 1986 vurderte 
sitt arbeidsmiljø. I forhold til to viktige faktorer for arbeidsmiljøet, arbeidstid og sikkerhet, 
står det følgende i rapporten: En relativt stor andel (mellom 51 og 60%) er derimot fornøyd 

med varigheten av klokkeløp, dykk og intervallet mellom klokkeløpene. De fleste (68,9%) 

oppgir videre at maksimaltiden for klokkeløp og dykk under klokkeløp som oftest 

overholdes. Generelt sett blir det uttrykt stor grad av tilfredshet med sikkerheten ved 

dykking på den norske kontinentalsokkelen. Kun 2,2% utrykker misnøye med de 

sikkerhetsmessige forholdene. Det var også en rekke forhold dykkerne var misfornøyd 
med, som sesongansettelse i forhold til fast lønn, utenlandske dykkerselskap i forhold til 
norske, muligheten for mosjon under kammeropphold, tid til trening på sikkerhetsrutiner 
med mer. Hovedinntrykket er imidlertid at dykkerne som deltok i undersøkelsen den gang 
syntes langt mer positive til arbeidsmiljøet enn saksøkerne.  
 
En ny undersøkelse av arbeidsmiljøet ble foretatt av psykolog Bergan i 1994. 
Utgangspunktet for undersøkelsen var klager NOPEF mottok fra medlemmer etter 
sammenslåingen av dykkerselskapene Comex og Seaway. 15 dykkere og 5 dykkerledere, 
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alle ansatt i det sammenslåtte Stolt Comex Seaway AS, deltok i undersøkelsen. Av 
rapporten (faktisk utdrag side 2981 flg.) fremgår det under den oppsummerende 
vurderingen blant annet at resultatene tyder på at det hadde skjedd en forverring av 
arbeidsmiljøet i forhold til den gang NUTEC foretok sin undersøkelse i 1986. Som årsak 
påpekes ledelse (personellbehandling) og kulturelle konflikter (norsk vs. britisk 

arbeidsmiljø). Heller ikke denne undersøkelsen omfatter tilstrekkelig antall dykkere til at 
man bør trekke generelle konklusjoner. Den synes dessuten svært påvirket av 
sammenslåingen av de to nevnte selskapene, og de kulturkollisjoner denne 
sammenslåingen medførte. Således har den liten overføringsverdi til dykkere i andre 
selskaper. Den peker imidlertid på viktige forhold som har påvirket arbeidsmiljøet, og som 
det etter rettens mening er arbeidsgiver som er ansvarlig for. Det er også viktig å merke seg 
at 18 av de 20 som var med på undersøkelsen oppga at sikkerheten på britisk sektor var 
dårligere enn på norsk. Også flere av saksøkerne ga utrykk for at arbeidsforholdene på 
britisk sokkel var dårligere enn på norsk. Dette stemmer dårlig med saksøkernes påstand 
om at staten kynisk utnyttet dem. Det tyder tvert imot på at statens tilsyn og regelverk 
hadde en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet på norsk sokkel.  
 
En vesentlig side ved dykkernes arbeidsmiljø har hele tiden vært faren for at noe uforutsett 
skulle skje. Mange av saksøkerne har opplevd bortfall av pustegass eller at gassen var 
forurenset. Dette igjen har ført til besvimelse. Mange har opplevd at umbilicalen ble 
hengende fast i gjenstander på bunnen. Mange har opplevd at de plutselig ble trukket av 
gårde, fordi dykkerskipet ikke klarte å holde posisjonen. En del har sett dykkerkollegaer bli 
skadet eller drept. Noen har deltatt i redningsarbeide som har medført opphenting av lik fra 
bunnen. Flere av saksøkerne har fått diagnosen PTSD etter undersøkelse på Haukeland 
sykehus. Retten legger til grunn at dette for flere av dem har sin årsak i opplevelser som 
nevnt ovenfor. Det er etter rettens mening vanskelig å redusere faren for PTSD gjennom 
regelverk eller tilsyn. Det er uforutsette hendelser, teknisk svikt, menneskelige feil og 
lignende som er hovedårsaken til at det oppstår livstruende situasjoner som kan gi PTSD. 
Dykking i Nordsjøen innebar et komplisert samspill mellom mennesker og høy-
teknologisk utstyr. Forebygging måtte skje ved planleggingen og gjennomføringen av det 
enkelte dykk. Kontroll av utstyr, vurdering av værforhold, planlegging av arbeidsoppgaven 
og lignende er noe dykkerledelsen og dykkerne ved det enkelte dykk må ta ansvaret for.  
 
En faktor som etter rettens mening har påvirket arbeidsmiljøet på en negativ måte er 
kombinasjonen av høy lønn når man var i jobb, og mangel på fast ansettelse. Dykking var 
sesongarbeid. Sesongen var fra mai til september. Dykkeren fikk lønn pr dag når han var 
ute i Nordsjøen, pluss lønn pr døgn i metning. Når dykkeren jobbet tjente han godt, når han 
ikke jobbet hadde han ingen inntekt fra dykkingen. Utover på 90-tallet var det stor 
konkurranse om jobbene som dykker.  
 
En av de viktigste faktorene for utvikling av et trygt arbeidsmiljø, er de ansattes 
tilbakemeldinger til ledelsen på forskjellige nivåer. Overført til dykkerne så kunne de 
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påvirke planlegging av dykk gjennom tilbakemeldinger og klager i forhold til situasjoner 
oppstått under tidligere dykk. Dette gjelder både i forhold til tilbakemeldinger fra den 
enkelte og gjennom fagforening. Det er vel dokumentert at NOPEF, som mange dykkere 
meldte seg inn i, tok opp en rekke forhold både med arbeidsgiver og Oljedirektoratet. Den 
enkelte dykker synes imidlertid i alt for liten grad å ha varslet om farlige enkelthendelser, 
fysisk ubehag etter dykk, problemer under dykk med mer. Retten antar at dette må ses på 
bakgrunn av konsekvensene det hadde å varsle. Retten legger til grunn at en del 
dykkerledere anså dykkere som rapporterte enkelthendelser som bråkmakere, og 
svartelistet dem i forhold til nye oppdrag. Retten mener dette er forhold skapt av 
arbeidsgiver, som arbeidsgiver og operatørselskap har ansvaret for. Staten kunne ved lov 
pålagt dykkerselskapene/operatørselskapene å gi fast ansettelse. Den lovgivende 
myndighet tilligger imidlertid Stortinget. Retten kan ikke idømme staten erstatningsansvar 
med den begrunnelse at en slik lovregel burde vært gitt. Et slikt standpunkt vil innebære et 
klart brudd på maktfordelingsprinsippet fastslått i Grunnloven. Retten vil også påpeke at 
det er lite trolig at dykkerne selv ønsket en slik type regulering. Mange dykkere foretrakk 
av økonomiske grunner å være selvstendig oppdragstakere, isteden for ansatte.  
 
Staten fikk advarsler fra medisinsk hold om fare for senskader. Overlege Tonem, som 
sammen med legene Thorsen og Motvær, undersøkte 156 dykkere i perioden 1986 til 1988, 
advarte i 1990 Oljedirektoratet om at undersøkelsene viste unormale nevrologiske funn. I 
følge hennes vitneforklaring var hennes entydige råd at dypdykking (dypere enn 180 
meter) var for farlig. Hun forklarte også at undersøkelsene viste de samme medisinske funn 
hos dykkere som bare hadde dykket metningsdykking etter 1980, som hos dykkere som 
hadde dykket før. Tonems undersøkelser, herunder tverrsnittsundersøkelsen av den nevnte 
156 dykkerne, ble offentliggjort i NUTEC rapport nr 15-98 (faktisk utdrag side 2077 flg.). 
I rapporten konkluderes det blant annet med at dypdykking kan gi langtidsvirkninger hos 
noen dykkere, at dypdykkere har en høyere helserisiko enn andre arbeidstakere, og for 
dykking generelt at dykkerne har dårligere helse enn kontrollpersonene. Med henvisning til 
at vel halvparten av dykkerne i undersøkelsen har hatt trykkfalssyke, påpekes det at 
dekompresjonsprosedyrene disse dykkerne har brukt var for dårlige. Det påpekes også at 
dykkersikkerheten er blitt bedre de senere årene. Andre forskere mente at dypdykking 
utført på forsvarlig måte ikke var farlig. Retten viser til konsensusuttalelsen fra 
Godøysundkonferansen i 1993, se ovenfor under punkt 4.  
 
Retten mener Oljedirektoratet tok advarslene fra norske og utenlandske forskere alvorlig. 
Retten viser til at Krombergutvalget i sin rapport blant annet skrev at Utvalgsarbeidet har 

dokumentert at det har funnet sted en betydelig utvikling innen helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) i dykking i petroleumsvirksomheten, slik at Norge i 1992 befant seg på et meget 

høyt nivå. Dykkernes fagforening NOPEF var representert i utvalget. Uttalelsen viser etter 
rettens mening at dykkerforskrifter og Oljedirektoratets tilsyn medførte en klar forbedring 
av dykkernes arbeidsmiljø og at man i Oljedirektoratet tok advarslene om mulige 
senskader alvorlig. Krombergrapporten ble fulgt opp. Oppfølgningen lå først og fremst 
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under andre departementer enn Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Sosial- og 
helsedepartementet gav en oversikt over oppfølgingen i brev av 07.06.99 (faktisk utdrag 
side 3044). Som det fremgår der ble det etablert et omskoleringsfond for dykkere.  
Trygdekontorene ble instruert om å henvise dykkere til Haukeland sykehus for å sikre en 
bedre trygderettslig behandling av dykkernes eventuelle skader. Det fremgår av rapporten 
”Helseeffekter av dykking” avgitt av Haukeland universitetssykehus i april 1999 at 
arbeidet var en oppfølgning av Krombergrapporten.  
 
ØSK art. 7 lyder slik i norsk oversettelse:  
 
Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til rettferdige og gode arbeidsvilkår 

som særlig sikrer: 

 

a.   Godtgjørelse som skal gi alle arbeidere som et minimum: 

 

i.   Rettferdige lønninger og lik lønn for arbeid av lik verdi uten 

forskjellsbehandling av noe slag, særlig skal kvinnen sikres arbeidsvilkår som 

ikke er dårligere enn mannens, med lik lønn for likt arbeid, 

 

ii.   En anstendig tilværelse for dem selv og deres familie i samsvar med 

bestemmelsene i denne konvensjon, 

 

b.   Trygge og sunne arbeidsforhold, 

 

c.   Samme mulighet for alle til å bli forfremmet i sitt arbeid til en passende høyere 

stilling uten hensyn til andre forhold enn ansiennitet og dyktighet, 

 

d.   Hvile, fritid, en rimelig begrensning av arbeidstiden og periodiske fridager med 

lønn, samt godtgjørelse for offentlige fridager. 
 
Bestemmelsen fastslår retten til trygge og sunne arbeidsforhold. Med dagens kunnskap om 
risiko for senskader kan det sies at denne bestemmelsen er overtrådt. Kravet om trygge og 
sunne arbeidsvilkår må imidlertid ses i lys av den eksisterende kunnskap om senskader da 
den enkelte dykker jobbet i Nordsjøen. Etter rettens mening er bestemmelsen ikke brutt. 
Etter hvert som kunnskapen om risikoen for senskader ble bedre ble arbeidsforholdene 
bedre.  
 
Retten mener at Oljedirektoratet var for optimistisk i forhold til risikoene ved dykking til 
360 meter, eller dypere. Arbeidstilsynet gav i brev av 20.04.88 (faktisk utdrag side 2057) 
utrykk for bekymring basert på resultatene av OTS-dykkene til 360 meter ved NUTEC. 
Oljedirektoratet mente imidlertid dykking til 400 meter kunne utføres forsvarlig. Retten 
kan imidlertid ikke se at denne optimismen var basert på uaktsomhet fra ansatte i 
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Oljedirektoratets side. Det er uansett ikke påvist noen årsakssammenheng mellom denne 
optimismen og skader hos saksøkerne. Det ble ikke dykket til slike dyp i Nordsjøen.  
 
Oljedirektoratet hadde adgang til å dispensere fra sikkerhetskrav fastsatt i 
dykkerforskriftene. Saksøkerne har pekt på at det nesten uten unntak ble dispensert fra 
bestemmelsene om maks metningsperiode og maks umbilicallengde. Retten legger 
imidlertid til grunn at hensynet til dykkernes sikkerhet var et viktig moment ved 
vurderingen av søknadene. Retten viser til forklaringen til Per Rosengren, tidligere 
seksjonssjef for dykkerseksjonen i Oljedirektoratet. I Oljedirektoratet mente man at en 
lengre umbilical i mange tilfeller var bedre for dykkerens sikkerhet enn at dykkerskipet ble 
liggende for nærme plattformen dykkeren skulle inspisere. Ved forlengelse av 
metningsperioden ble det vektlagt at det var bedre at et dykkerteam som allerede var under 
trykk avsluttet oppdraget, enn at man trykksatte et nytt team. Trykksetting av nytt 
dykkerteam nødvendigjorde at to team måtte dekomprimeres. I følge Rosengrens 
forklaring ble søknader om slike dispensasjoner innvilget når de var signert både av 
dykkerselskap og verneombud for dykkerne. For retten fremstår dispensasjonspraksisen 
som begrunnet i dykkernes sikkerhet. Uansett så kan retten ikke se at det er sannsynliggjort 
at dispensasjonspraksis, eller enkeltstående dispensasjoner, har påført noen av saksøkerne 
skader.   
 
Ovenfor, under punkt 8, er det kort redegjort for dykkeropplæringen i Norge. Behovet for 
opplæring var økende etter hvert som flere og flere nordmenn begynte som dykkere i 
Nordsjøen, og etter hvert som dykkingen ble dypere. Opplæringen ved Sjøforsvarets 
dykker- og froskemannsskole gav etter rettens mening gode kunnskaper om 
dykkerfysiologi. Opplæringen var mangelfull i forhold til utstyr brukt under dypdykking 
og bruk av blandingsgass som pustegass. I følge Lossius-rapporten tok Generalinspektøren 
for sjøforsvaret opp behovet for opplæring i dypdykking i 1971. Arbeidstilsynet var enig 
med at det var behov for slik opplæring i offentlig regi.  
 
Før dykkerforskriften kom i 1978 var det med hjemmel i 1967-sikkerhetsforskriften § 121 
et krav at man hadde dykkersertifikat fra Arbeidstilsynet dersom man skulle jobbe som 
dykker i Nordsjøen. For å få slikt dykkersertifikat måtte dykkeren ha gjennomgått militært 
eller sivilt hjelmdykkerkurs ved  Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole. Det synes 
imidlertid klart at ikke alle arbeidsgivere fulgte dette kravet, også personer med sertifikat 
kun for fritidsdykking ble ansatt. Etter innføringen av dykkerforskriften i 1978 måtte 
dykkerne ha sertifikater utstedt av Oljedirektoratet for å jobbe i Nordsjøen. For dykking 
dypere enn 50 meter måtte man ha klokkedykkersertifikat. Utstedelse forutsatte bestått 
klokkedykkerkurs godkjent av Oljedirektoratet eller arbeidserfaring som klokkedykker. 
Det siste var en overgangsordning som skulle sikre dykkere som allerede jobbet i 
Nordsjøen at de ikke mistet jobben på grunn av det nye sertifikatkravet. Den 
arbeidserfaring de hadde fått som dykkere ble ansett likestilt i forhold til de kvalifikasjoner 
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kursene gav. For grunnere dykking enn 50 meter, var dykkerutdannelse fra Sjøforsvarets 
dykker- og froskemannsskole fortsatt tilstrekkelig.  
 
Retten legger til grunn at det først og fremst var den enkelte arbeidsgiver som hadde 
ansvaret for at dykkerne hadde tilfredsstillende opplæring før de dykket i Nordsjøen. Det er 
heller ingen tvil om at flere dykkerselskaper ga slik opplæring. Innholdet i denne 
opplæringen har vært lite belyst. De store internasjonale dykkerselskapene, som Comex, 
synes å ha hatt et meget profesjonelt opplegg. Men også det norske dykkerselskapet Threex 
ga sine ansatte opplæring. I et brev fra selskapet til Sjøforsvarets dykker- og 
froskemannsskole av 23.10.72 (faktisk utdrag side 475 flg.) fremgår det at selskapet ga 
opplæring i bruk at utstyr, både teoretisk og praktisk. I brevet sies blant annet følgende om 
norske dykkeres kompetanse: En kan si at de norske dykkerne er fullt på høyde med de 

utenlandske når det gjelder selve dykkingen, men med hensyn til å kunne vedlikeholde og 

reparere et trykkammer, så vet de svært lite om dette. Dette sitatet er selvfølgelig ikke noe 
bevis for at norske dykkere hadde tilfredsstillende opplæring, men det gir et bilde av 
hvordan et norsk dykkerselskap selv så på situasjonen i 1972. Overlege Todnem forklarte 
at dykkerne fra marinen og statens dykkerskole hadde en god utdannelse, og  kunne 
utstyret og dykkerfysiologi. 
 
Arbeidstilsynet prioriterte ikke arbeidet med opprettelsen av en statlig dykkerskole. Retten 
kan ikke se at det var uaktsomt i forhold til de bevilgninger Arbeidstilsynet hadde. Det tok 
2 år etter at Oljedirektoratet overtok tilsynet før de nødvendige midler var bevilget og 
skolen var etablert. Heller ikke dette mener retten tilsidesatte de krav dykkerne med 
rimelighet kunne stille.   
 
I forhold til om staten kan gjøres erstatningsansvarlig er det også et vesentlig poeng at 
saksøkerne ikke har påvist at det er noen årsakssammenheng mellom eventuell manglende 
utdannelse og senskader. Alle saksøkerne, bortsett fra 1, hadde dykkerutdannelse enten fra 
Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole, eller fra Statens dykkerskole, eller begge 
deler. De helseplager dykkeren med kun sportsdykkersertifikat har, og de hendelser han 
knytter disse til, kan etter rettens mening ikke tilbakeføres til manglende opplæring.  
 
Petroleumsvirksomheten i Nordsjøen har gitt oljeselskaper og forskjellige 
underleverandører, som dykkerselskaper, muligheten til stor fortjeneste. Pålegg fra 
Oljedirektoratet kunne få betydelig negativ innvirkning på fortjenestemuligheten. Retten 
tviler ikke på at de forskjellige oppdragstakerne i petroleumsvirksomheten har forsøkt å 
påvirke Oljedirektoratet i deres arbeid. Det er i seg selv verken ulovlig eller klanderverdig. 
At en slik motivasjon eksisterer er ikke nok til å idømme staten erstatningsansvar. Det er 
etter rettens mening ikke sannsynliggjort at Oljedirektoratet ”ofret” dykkerne etter press fra 
oljeselskaper eller andre. Fremlagte rapporter, som Krombergrapporten fra 1993, viser 
tvert i mot at sikkerheten var betydelig bedret.  
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Oljedirektoratet har vært representert i en rekke internasjonale fora, hvor også 
representanter fra oljebransjen har vært representert. At saksøkerne har påvist at 
oljebransjen har deltatt i disse organisasjonene/kontaktgruppene er ikke nok til å gjøre 
Oljedirektoratets deltakelse suspekt. Tvert imot antar retten at slik deltakelse har vært en 
måte å få informasjon om blant annet farene for senskader. Slik deltakelse ser retten som 
en naturlig del av Oljedirektoratets tilsynsvirksomhet.  
 
Etter rettens mening viser gjennomgangen ovenfor at Arbeidstilsynet og Oljedirektoratet 
arbeidet aktivt med sentrale problemer knyttet til dykkernes arbeidsvilkår og helse. At 
mange dykkere har fått alvorlige helseplager på grunn av dykking kan ikke tilbakeføres til 
uaktsomhet hos ansatte i Arbeidstilsynet eller Oljedirektoratet. De krav dykkerne med 
rimelighet kunne stille har vært oppfylt.  
 
Saksøkerne har anført at oppfølgingen av skadede dykkere, i helsevesenet og hos 
trygdemyndigheter, har vært nedverdigende og inhuman, og således i strid med EMK art. 
3. Den norske oversettelsen av bestemmelsens 1. ledd lyder slik: 
 
Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig  eller nedverdigende behandling  eller 

straff.  

 
Om noe er umenneskelig eller nedverdigende behandling, beror på en konkret vurdering og 
avhenger bl.a. av behandlingens art, varighet og virkninger,  jf. EMD-dommen Irland v. 
UK, A 25 (1978) pkt. 162 og 167. Saken gjaldt britiske myndigheters avhørsteknikker mot 
nord-irske terrormistenkte. De måtte stå oppreist mot veggen i flere timer, ha hetter på, ble 
utsatt for støy, ble berøvet søvn og i noen grad mat og drikke (pkt. 96). Behandlingen 
forårsaket intens fysisk og psykisk lidelse. Dette ble ansett som umenneskelig behandling. 
Behandlingen ble også ansett for nedverdigende fordi den skapte frykt, engstelse og 
underlegenhet som ydmyket ofrene. Denne avgjørelsen illustrerer hvor alvorlige overgrep 
som faller inn under EMK art. 3.  
 
Manglende medisinsk behandling under fengsling eller lignende frihetsberøvelse kan etter 
EMDs praksis føre til krenkelse. Det følger av EMDs praksis at de innsattes helse og 
velvære blant annet må sikres ved nødvendig medisinsk bistand. I EMD-dommen Kudla v. 
Polen (2000) forelå ingen krenkelse til tross for to selvmordsforsøk (pkt. 82-100). 
Resultatet ble motsatt i Keenan v. UK av 13. mars 2001, hvor en innsatt med psykiske 
problemer begikk selvmord under soning. Han hadde ikke fått tilstrekkelig tilsyn (pkt. 108-
115).  
 
Syke og skadete tidligere dykkere har vært henvist til det samme helse- og trygdetilbudet 
som ethvert annet medlem av folketrygden. Retten antar at det er få land i verden som har 
et bedre offentlig tilbud på disse områdene enn Norge. Saksøkerne har ikke på noen måte 
fått begrenset helse- eller trygdetilbudet på grunn av dykkingen. Retten finner det åpenbart 
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at saksøkerne, i sitt møte med helsevesenet og trygdemyndighetene, ikke ble utsatt for 
umenneskelig eller nedverdigende behandling.  
 
At Norge har et godt offentlig helsetilbud og godt utbygd trygdesystem, har ikke forhindret 
at primærleger og trygdekontor har hatt mangelfull kunnskap om yrkesdykking, og hvilke 
skader det kan gi. Retten er ikke i tvil om at dette for mange dykkere har ført til et 
vanskelig møte med det offentlige hjelpeapparat. Feil diagnoser er blitt stilt, og det tok i 
mange tilfeller lang tid før dykkerne fikk de trygdeytelser ved sykdom og uførhet som de 
hadde krav på. Det ligger utenfor denne saken å vurdere den enkelte leges, og den enkelte 
saksbehandler på trygdekontorenes, behandling av dykkerene. Departementet har 
imidlertid spilt en rolle i forhold til å gjøre kunnskapen om senskader kjent i andre 
offentlige etater.  Det samme gjelder Oljedirektoratet, gjennom sitt samarbeid med 
Helsedirektoratet. At det tok tid før senskader ble korrekt diagnostisert og anerkjent som 
yrkesskader mener retten imidlertid at verken ansatte i Oljedirektoratet eller departementet 
kan klandres for. Mange av de vanlige symptomene, som muskel- og leddsmerter eller 
konsentrasjonsproblemer, er plager som svært mange som aldri har jobbet som dykkere 
har. Etter hvert som kunnskapen om senskader ved dykking ble bedre har også 
hjelpeapparatet tatt imot skadede/syke dykkere på en bedre måte. Flere senskader er 
anerkjent som yrkesskader i forhold til folketrygdens ytelser og 
yrkesskadeserstatningsloven. I juni 1999 fikk alle trygdekontor melding om å henvise 
personer med mulig dykkersykdom til Haukeland sykehus for vurdering. Ved vurderingen 
av tidspunktet, i forhold til at det hadde vært drevet dykking i Nordsjøen siden slutten av 
60-tallet, må det tas hensyn til at det de første årene var lite dykking ,og at senskadene først 
viste seg etter mange år. Overlege Todnem, som undersøkte 156 dykkere i perioden 1986-
88 forklarte at hun den gang så indikasjoner på senskader, men ikke at dykkerne skulle bli 
så skadet som de har blitt.  
 
Saksøkerne har anført at dykking i Nordsjøen var et medisinsk eksperiment og at 
dykkernes rettigheter etter SP art. 7 er krenket. Bestemmelsen lyder slik: 
 
Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for 

medisinske eller vitenskapelige eksperimenter. 

 
Første punktum har tilnærmet samme ordlyd som EMK art. 3. Annet punktum, som krever 
fullt samtykke ved medisinske eksperimenter, kom inn som en reaksjon mot de medisinske 
eksperimentene som ble utført i Tyskland under nazistyret. Det fremgår av forarbeidene at 
det ikke har vært meningen å ramme legitim forskning og medisinsk praksis. Selv om 
EMK art. 3 ikke spesifikt nevner medisinske eksperimenter, så kan medisinske 
eksperimenter på personer som ikke har gitt samtykke være i strid med EMK art. 3, jf 
EMD-dommen X v. Danmark, 9974/82.  
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Vitnet Kari Todnem beskrev dypdykk (dypere enn 180 meter) som et ukontrollert 
fysiologisk eksperiment, med henvisning til den påkjenning på kroppen dykkerne ble utsatt 
for. Selv om ethvert dykk vil påvirke kroppen fysiologisk mener retten at operasjonell 
dykking i Nordsjøen ikke er eller var et medisinsk eller vitenskapelig eksperiment. 
Dykkerne ble ikke sendt i dypet fordi oppdragsgiver søkte svar på medisinske spørsmål. 
De skulle ikke utprøve eller utvikle nye prosedyrer, teknikker eller utstyr. De dykket for å 
utføre konkrete arbeidsoppgaver i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Under 
dykkene ble det benyttet utprøvd utstyr og teknikker. At kroppens fysiologi påvirkes, gjør 
ikke dykkene til forskning eller eksperiment.  
 
Det ble i perioden 1979 til 2002 foretatt 30 testdykk (metningsdykk) ved NUI/NUTEC. 
Disse dykkene var etter rettens mening vitenskaplige eksperimenter.  Som redegjort for 
under punkt 7 ble NUI opprettet i 1976 gjennom Norges Teknisk- Naturvitenskapelige 
Forskningsråd (NTNF), som er et statlig organ, og Det norske Veritas (DNV). I 1981 ble 
NUI omgjort til stiftelse. Stiftere var Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum, NTNF og 
DNV. Stiftelsen byttet navn til NUTEC. I 1985 ble NUTEC omdannet til et aksjeselskap 
med Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum som eiere. I 1998 fisjonerte NUTEC AS i to 
selskaper: NUTEC AS og NUI AS. Saksøker Stevens deltok på Troll-dykket, et dykk til 
450 meter i 1995. Saksøker Solberg deltok i OTS III, et dykk til 360 meter i 1986. 
Saksøker Andersen deltok på 250 metersdykket i 2002. Da disse saksøkerne deltok i 
forsøksdykk var således NUTEC et aksjeselskap. Staten var ikke aksjonær.  
 
Hvorvidt dykkene har vært vellykkede eller ikke, var et tema under hovedforhandlingen. 
Oppdragsgivere for testdykkene har i media betegnet testdykk som vellykkede, samtidig 
som dykkere har fått HPNS og nevrologiske skader etter dykket. Et testdykk kan være 
vellykket i forhold til at det har gitt svar på spørsmål man søkte svar på, selv om 
testpersoner blir skadet. Det er imidlertid åpenbart uheldig og misvisende å bruke 
betegnelsen vellykket når mennesker skades.  
 
Dykkene ved NUI/NUTEC omfattes av SP art. 7 og staten er ansvarlig for at dykkene der 
ikke var i strid med bestemmelsen. Retten legger til grunn at dykkerne fikk informasjon 
om hensikten med forsøkene og hvordan dykkene skulle gjennomføres. Retten viser til 
forklaringene til de av saksøkerne som hadde deltatt under slike forsøksdykk. Retten kan 
ikke se at det er fremlagt beviser som tyder på at dykkerne ble feilinformert eller at 
opplysninger ble holdt tilbake. På bakgrunn av forklaringene legger retten også til grunn at 
de samtykket til deltakelsen. På bakgrunn av den informasjon de hadde fått er dette et 
samtykke i tråd med samtykkekravet i SP art. 7.  
 
Retten er ikke i tvil om at dykkere har blitt skadet under testdykk på NUI/NUTEC. Retten 
er heller ikke i tvil om at staten ikke var skadevolder, slik at erstatningskrav ikke kan 
gjøres gjeldende mot staten. NUI/NUTEC er og var ikke et statlig organ. Staten var ikke 
oppdragsgiver for testdykkene. Arbeidstilsynet hadde tilsyn med det tekniske utstyret på 
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NUI/NUTEC, og med overholdelsen av arbeidsmiljølovens bestemmelser for øvrig. 
Arbeidstilsynet hadde ikke tilsyn med de forskningsetiske vurderinger, herunder med hva 
slags informasjon testpersonene fikk. Det er ingen opplysninger i saken som peker mot at 
svikt i det tekniske utstyret er årsak til skader. Statens rammevilkår for oljeutvinning 
skapte et behov for testdykk. Dette medfører imidlertid ikke at staten blir ansvarlig for 
testdykkene. Når staten ikke er skadevolder er det ikke nødvendig å gå inn på om skadene 
er voldt på grunn av uaktsomhet.  
 
Det er ingen tvil om at dykkerne i mange år manglet kjennskap til farene for senskader. 
Som redegjort for ovenfor var kunnskapen om dette mangelfull også hos forskere som 
arbeidet med dette. De umiddelbare farene ved dykking mener retten imidlertid at 
saksøkerne var kjent med. Saksøkerne har anført at den manglende informasjon om 
risikoen ved dykking var et brudd på EMK art 8. Den norske oversettelsen av 
bestemmelsen lyder slik: 
 
(1) Enhver har rett til respekt  for sitt privatliv  og familieliv, sitt hjem  og sin 

korrespondanse.  

(2) Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet 

unntatt når dette er i samsvar med loven  og er nødvendig i et demokratisk samfunn  av 

hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for 

å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte 

andres rettigheter og friheter. 

 
Det er ingen skarp grense mellom privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse, slik at det 
i noen grad blir et skjønn hvilket alternativ et påklaget forhold faller inn under. Felles for 
dem er at de gir et vern av individets private rettssfære som kommer i tillegg til den 
beskyttelser som følger av andre rettigheter. Begrepet ”privatliv” er vidt og dekker en 
rekke forskjellige forhold. Det omfatter ikke bare den innerste private sfære, men også i 
noen grad retten til å etablere og utvikle kontakt med andre mennesker, se f.eks. EMD-
dommen Niemietz v. Tyskland, A 251-B (1992) pkt. 27-29. Begrepet ”familieliv” omfatter 
selvsagt forholdet mellom ektefeller. Også forholdet mellom foreldre og barn omfattes. 
Begrepet ”hjem” omfatter i alle fall det hus eller den bolig hvor en person bor. Saksøkerne 
har anført at dykkerne ble utsatt for omfattende forurensning, fra for eksempel forurenset 
bunnslam som de sto i mens de jobbet. Art. 8 kan etter omstendighetene gi et visst vern 
mot forurensning, se EMD-dommen Lopez Ostra v. Spania, A 303-C (1994). En 
forurensende fabrikk nær klagerens hjem ble ansett i strid med hennes rett til hjem, 
privatliv og familieliv.  
 
Selv om begrepene ”privatliv”, ”familieliv” og ”hjem” skal tolkes vidt, mener retten det er 
åpenbart at yrkesdykking i Nordsjøen faller utenfor EMK art. 8. Noe brudd på denne 
bestemmelsen har således ikke funnet sted. 
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Selv om eksponering for kjemikalier på jobb ikke omfattes av EMK art 8, kan slik 
eksponering gi grunnlag for erstatning. Som nevnt under punkt 4 kom Thelmarapporten i 
mai 2007. Rapporten behandler effekten av dykkernes eksponering for kjemiske 
forbindelser fra for eksempel forurensning på sjøbunnen, sveising i hyperbart sveisehabitat 
og kjemiske forbindelser med mikrobiologisk opphav i boligkammer. Det konkluderes 
blant annet med at man ikke med sikkerhet vet hva som befinner seg av kjemiske 
komponenter i metningssystemet. Prøvetaking og overvåkning anses som mangelfull, noe 
som gjør det umulig å beregne fullstendig nivå av forurensning og helserisiko i forbindelse 
med hyperbar aktivitet, spesielt for sveisehabitatet. Det konkluderes med at det ikke 
foreligger noen oversikt over hvor stor andel dykkeroperasjoner som foregår på forurenset 
lokalitet. Det konkluderes med at det har skjedd flere forbedringer når det gjelder 
prøvetaking og overvåkning av kjemiske forbindelser i metningssystemer, men disse er 
ikke gode nok. Norge karakteriseres som ledende når det gjelder prøvetaking og 
kartlegging av kjemisk forurensning under hyperbare forhold, men det påpekes at det er 
store hull i kunnskapen om effekten av kontinuerlig eksponering for kjemiske forbindelser. 
 
I hvilken grad saksøkerne har vært eksponert for kjemikalier, og for hva slags er imidlertid 
svært dårlig opplyst. Flere saksøkere har forklart at de stod i forurenset slam på bunnen, og 
at dykkerdraktene ble ødelagt av kjemiske stoffer i bunnslammet. Retten legger dette til 
grunn, men om dette har ført til skader, og i tilfelle hvilke foreligger det ingen 
opplysninger om. Det er således ikke sannsynliggjort  skader på grunn av slik 
forurensning, eller årsakssammenheng. At opphold i metningskammer har gitt 
ørebetennelser, er utvilsomt. Retten legger også til grunn at betennelsen har blitt effektivt 
behandlet ved bruk av øredråper.   
 
Rettens standpunkt i forhold til spørsmålet om arbeidsgiveransvar/culpaansvar kan noe 
forenklet sammenfattes med at dykkernes anførsler forutsetter en statlig kontroll med 
næringsvirksomhet som er lite forenelig med norsk tradisjon. Dykkerne har forsøkt å tegne 
et bilde av staten som kynisk utnyttet dykkerne for å gjøre Norge til et av verdens rikeste 
land. Retten har ikke funnet grunnlag for et slikt syn i de bevisene som er gjennomgått. 
Alvorlige menneskerettighetsbrudd er anført, og det er trukket paralleller til rettspraksis fra 
EMD som behandler faktum uten noen likhetspunkter med faktum i saken. Staten er, og 
bør ikke være, så alstedsnærværerende som saksøkerne forutsetter i sine anførsler. 
Saksøkernes syn på statens rolle har som konsekvens at ansvaret flyttes fra den som er 
nærmest til å forebygge skadene. En slik gjennomskjæring kan retten ikke se at det er 
grunnlag for.  
 
På bakgrunn av rettens konklusjoner ovenfor, er det ikke nødvendig å ta stilling til om det 
for statens tilsynsvirksomhet gjelder en mildere aktsomhetsnorm enn ellers. Selv om den 
alminnelige aktsomhetsnorm legges til grunn, er det ikke sannsynliggjort at staten har vært 
uaktsom.  
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14.2 Objektivt ansvar 

Når ansvarsgrunnlaget er objektivt, pålegges skadevolder plikt til å betale erstatning selv 
om det ikke er utvist skyld fra skadevolders side. Man spør ikke om skaden er voldt ved 
uaktsom adferd, men hvem av to ”uskyldige” parter som skal belastes det tap skadevolder 
har påført skadelidte. I Rt-2003-1546 (Røykedommen) står følgende om utviklingen av det 
ulovfestede objektive ansvaret:  
 
Det ulovfestede objektive erstatningsansvar i norsk rett er utviklet gjennom en omfattende 

rettspraksis. Når rekkevidden av ansvaret skal søkes fastlagt, må det skje med 

utgangspunkt i denne praksis.  

 

Utviklingen startet ved at skadevoldere fra annen halvdel av 1800-tallet ble pålagt ansvar 

for såkalt « farlig bedrift ». Først på 1900-tallet ble ansvaret utvidet til også å omfatte 

skade som følge av « en stadig Risiko for Omgivelserne », se dommen i Rt-1905-715 om 

vannskader forårsaket ved brudd på en hovedvannledning. I dag kan ansvaret sies å bygge 

både på risikobetraktninger og interesseavveininger. 

 
Risikobetraktningene har i rettspraksis og juridisk teori kommet til uttrykk i krav om at 
risikoen for skade er stadig, typisk og ekstraordinær. Disse grunnvilkårene ble vurdert av 
Justisdepartementets lovavdeling som en del av lovavdelingens vurdering av Lossius-
rapporten. Om grunnvilkårene skrev lovavdelingen: 
 
Risikoen det er tale om i dette tilfellet, er risikoen for (sen)skader ved dypdykking i 

Nordsjøen. Denne risikoen er utslag av den dykkevirksomhet som har foregått i 

tilknytningen til oljeproduksjonen i Nordsjøen.  

        

Ved slik dykkevirksomhet er det en stadig risiko for skade, i den forstand at skader, 

herunder senskader, er noe som hyppig forekommer og som man derfor må være forberedt 

på. Risikoen for senskader er også typisk i den forstand at det er noe som særpreger 

dypdykkingsvirksomhet. At man ikke hadde fullgod kunnskap om dette i startfasen av 

virksomheten, kan ikke ha noe vesentlig å si i den sammenheng. Risikoen for senskader vil 

også fremstå som ekstraordinær for skadelidte (dykkerne) i forhold til det de hadde grunn 

til å forvente. Her vil et sentralt poeng være at dykkerne jevnt over hadde dårligere 

forutsetninger til å vurdere risikoen enn innehaverne av virksomheten, og at man i liten 

grad aksepterer bortfall av rett til erstatning som følge av ”aksept av risiko"-synspunkter, 

jf. under 6 nedenfor. Det er derfor ikke rimelig at dykkerne må tåle den risikoen de ble 

utsatt for gjennom dykkingen.  

 

Etter Lovavdelingens syn er det derfor mye som taler for at de aktuelle minstevilkår er 

oppfylt. 
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Retten finner dette sitatet dekkende for rettens syn, og går ikke nærmere inn på 
grunnvilkårene. Det sentrale spørsmålet i forhold til objektivt erstatningsansvar er om 
staten hadde tilstrekkelig tilknytning til virksomheten til at staten er riktig ansvarssubjekt, 
det vil si om staten er skadevolder. Ved vurderingen av om staten er skadevolder kommer 
den interesseavveining som Høyesterett viste til blant annet i den ovenfor nevnte 
Røykedommen, inn som et sentralt vurderingsmoment.  
 
Skadevolder er først og fremst den som har skapt risikoen for skade. Det sentrale 
spørsmålet i vurderingen av om staten er skadevolder, er om det er staten som har skapt 
risikoen for trykkfallssyke, gasskutt, andre uforutsette farlige hendelser, bennekrose, 
skader i nervesystemet, PTSD med mer. En gjennomgang av farer ved dykking og skader 
er gitt ovenfor under punkt 3.  
 
Skadevolders, enten han er en fysisk eller juridisk person, vanligste tilknytning til den 
farlige virksomheten er som eier eller innehaver av vedkommende virksomhet. Staten har 
ikke hatt en slik tilknytning til dykking i Nordsjøen. Denne tilknytningen hadde selskapene 
dykkerne var ansatt i, eller hadde oppdrag for. Tilknytningen kan også bli sterk nok på 
annet grunnlag, jf Nils Nygaard: Skade og ansvar, 6.utg., s. 258.  
 
Spørsmålet om tilstrekkelig tilknytning ble vurdert i tingrettens sak 05-028758TVI/03. Fra 
dommen siteres følgende som retten slutter seg til:  
 
Når det gjelder statens tilknytning til den risikofylte virksomhet vil retten ta utgangspunkt i 

det faktum at alle undersjøiske forekomster på norsk kontinentalsokkel tilhører staten. 

Dette følger av konvensjoner og ble også fastslått ved kontinentalsokkelloven av 21.06.63 § 

2, 1.ledd, om lyder som følger: 

 

 Retten til undersjøiske naturforekomster tilligger staten. 

 

Statens eierskap til de undersjøiske naturforekomstene på kontinentalsokkelen er fulgt opp 

ved senere lovgivning, jfr. petroleumsloven av 29.11.96 § 1-1 som lyder som følger: 

 

Den norske stat har eiendomsrett til undersjøiske petroleumsforekomster og eksklusiv rett 

til ressursforvaltning. 

 

Staten kan gi andre tillatelse til å utnytte petroleumsforekomstene og sette vilkår for slike 

tillatelser. Det vises til kontinentalsokkelloven § 2, 2.ledd: 

 

Kongen kan gi norske eller utenlandske personer, herunder også stiftelser, selskaper 

og andre sammenslutninger, adgang til å undersøke eller utnytte naturforekomstene. 

Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser 
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Denne bestemmelsen er videreført i senere lovgivning, senest petroleumsloven av 29.11.96, 

§ 1-3 som lyder som følger: 

 

Ingen andre enn staten kan drive petroleumsvirksomhet uten de tillatelser, 

godkjennelser og samtykker som kreves i medhold av denne lov.  

 

Staten er dermed eier av petroleumsforekomstene. Staten har myndighet til å bestemme 

hvem som kan undersøke og utnytte forekomstene og på hvilken måte.  

 

Etter at det ble klart hvilke enorme ressurser en stod ovenfor, kom det også  inn i lovverket 

hvordan ressursene skulle forvaltes, jfr. petroleumsloven av 22.03.85, § 3, 2.ledd, 1. pkt. 

 

Petroleumsforekomstene skal forvaltes slik at de kommer hele det norske samfunn til 

gode. 

 

Denne målsetting er videreført i petroleumsloven av 1996. 

 

Men det er ikke tiltrekkelig at staten eier grunnen og kan ”leie” den bort. Det er ikke 

kontinentalsokkelen eller naturforekomstene i seg selv som utgjør risikoen, men 

undersøkelses- og utvinningsvirksomheten. Innehaveren av undersøkelses- og 

utvinningsvirksomheten har ikke vært staten, men oljeselskapene. Nils Nygård, op.sit, 

uttaler på s. 258: ”Ein grunneiar som leiger bort tomt til verksemda, utan å ha 

”befatning” med drifta, har ikkje sterk nok tilknytning” . I Rt. 1983 s.1052 (Gol Bygg-

dommen) gjaldt saken skade på skog ved at et dynamittlager eksploderte. Skogeierne 

krevde erstatning og fikk medhold i Høyesterett (3-2). Dynamittprodusenten var eier av 

lagerbygningen, men bygningen ble disponert av en forhandler (Gol Bygg). Det var en 

sinnsforvirret ansatt hos Gol Bygg som startet brannen som medførte eksplosjonen. 

Høyesterett kom til at både Gol Bygg og dynamittprodusenten var ansvarlig på objektivt 

grunnlag. For dynamittprodusenten la Høyesterett vekt på at lagerbygningen var bygd av 

produsenten, som også hadde fått den godkjent.    

 

I Gol Bygg-dommen ble både eier og leier funnet å ha tilstrekkelig tilknytning til den 

skadevoldende virksomhet og begge ble ilagt erstatningsansvar på objektivt grunnlag. 

Dette innebærer etter rettens oppfatning at selv om rettighetshaverne (oljeselskapene)  

skulle være erstatningsansvarlige, medfører ikke dette at ikke Staten også kan holdes 

ansvarlig.       

 

Tingretten kom videre til følgende i sak 05-028758TVI/03 som retten slutter seg til: 
  
Etter rettens oppfatning er det likevel slik at det ikke er tilstrekkelig for å konstatere 

objektivt erstatningsansvar at staten eier naturforekomstene og er regulerings og 

tilsynsmyndighet. Det må mer til for å pålegge staten ansvar for dykkernes helseskader.  
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Norge har andre naturforekomster som utnyttes, som for eksempel fiskeriressursene. Også 

her driver staten en reguleringsvirksomhet i form av konsesjoner og annen kontroll med 

forvaltningen av ressursene. Det er ikke naturlig å anse statens tilknytning til 

fiskerivirksomheten som sterk nok i forhold til vurderingen av om det kan være aktuelt å 

konstatere et objektivt erstatningsansvar for staten for skader som skjer i denne næringen. 

Det er derfor nærliggende å stille spørsmålstegn ved hvorfor petroleumsvirksomheten skal 

være i en særstilling.  

 
I dommen i  sak 05-028758TVI/03 påpekes det også at  
 
I motsetning til hva som er tilfelle ved våre andre naturressurser, har staten et direkte 

økonomisk engasjement i petroleumsvirksomheten. Det vises til statens direkte økonomiske 

engasjement (SDØE). SDØE-ordningen innebærer at staten deltar som en direkte investor 

i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Staten har direkte deltakerandeler i 104 

utvinningstillatelser og 12 interessentselskap for rørledninger og landanlegg. SDØE-

ordningen ble opprettet i 1985. Staten har også betydelige eierandeler i Statoil.  

 
Staten har således tilknytning til nordsjødykkingen som lovgiver, tilsynsmyndighet, eier av 
petroleumsforekomstene, konsesjonsmyndighet, gjennom SDØE, gjennom eierandeler i 
StatoilHydro og gjennom beskatning av petroleumsvirksomheten. Tilknytning som 
lovgiver, tilsynsmyndighet, konsesjonsmyndighet og mottaker av skatt har staten til mye 
av den industrielle virksomhet som foregår i Norge. Det gjelder også for virksomhet som 
utgjør en stadig, typisk og ekstraordinær risiko for skade. Det som særlig skiller statens 
tilknytning til petroleumsvirksomheten fra tilknytningen til annen farlig virksomhet, er 
eierskapet til oljen/gassen, og statens enorme inntekter av petroleumsvirksomheten i 
Nordsjøen.  
 
Det såkalte prevensjonshensynet har i rettspraksis vært et viktig moment ved vurderingen 
av objektivt erstatningsansvar. I Rt-1991-1303 (Gulvlukedommen) la Høyesterett vekt på 
at skaderisikoen enkelt og omkostningsfritt kunne vært eliminert av skadevolder. 
Spørsmålet om hvem som kan eliminere, eller i hvert fall redusere, risikoen sier også noe 
om dennes tilknytning til virksomheten 
 
Skaderisikoen ved dykking i Nordsjøen kan bare fjernes helt ved å forby dykking. Dykking 
har vært viktig for petroleumsvirksomheten. Et slikt forbud ville gitt store negative 
konsekvenser for hele petroleumsvirksomheten. Det er imidlertid åpenbart at staten 
gjennom regler og tilsyn kunne redusert risikoen. At risikoen kunne reduseres på denne 
måten, viser det faktum at dykkingen faktisk ble tryggere, etter at dykkerforskriften kom i 
1978, og Oljedirektoratet overtok tilsynet med virksomheten.  
 
Det var imidlertid ikke Stortingets lover eller Oljedirektoratets forskrifter som gjorde 
dykking så risikabelt. Det er dykking som sådan som er farlig. De regler som ble gitt har 
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hele tiden hatt som mål å begrense farene ved dykking. Gjennom strengere 
dykkerforskrifter kunne staten gjort dykking tryggere. For eksempel så kunne staten 
forbudt dykking dypere enn 50 meter, vedtatt strengere arbeidstidsbestemmelser eller 
forbudt bouncedykking. På mange livsområder kan staten sikre borgerne bedre gjennom 
strengere regler. Etter rettens mening var det imidlertid arbeidsgiver/oppdragsgiver som 
var nærmest til å gjøre det enkelte dykk så trygt for dykkerne som mulig. De planla 
arbeidsoppgavene, valgte dekompresjonstabeller, dykkermetode og turnusordning. 
Dykkerselskapene hadde den nødvendige kunnskap og kompetanse til å velge trygge 
løsninger for dykkerne. Det var intet i regelverket som vanskeligjorde valg av trygge 
løsninger. Det er mulig valg av trygge løsninger, for eksempel valg av langsomme 
dekompresjonstabeller, presset dykkerselskapenes fortjenestemargin. Dette fratar dem 
imidlertid ikke ansvaret for valg og bruk av tabellene.  
 
Statens tilsynsvirksomhet, Arbeidstilsynets og Oljedirektoratets, har heller ikke gjort 
dykking risikabelt. Også tilsynsvirksomhetens mål var å begrense farene ved dykking. 
Staten kunne også gjennom mer tilsyn begrenset risikoen for skade. Hadde det for 
eksempel vært en statlig inspektør tilstede på hvert dykkerfartøy, antar retten at risikoen for 
ulykker/skader hadde vært mindre. Også i forhold til tilsynsvirksomheten er det imidlertid 
arbeidsgiver/oppdragsgiver som var nærmest til å begrense risikoen. De hadde den 
nødvendige kunnskap og kompetanse til å velge trygge løsninger for dykkerne. Det er 
arbeidsgiver/oppdragsgiver som var nærmest til å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, 
gjennom ansettelse av kompetente dykkerledere. Det er vanskelig for tilsynsmyndighetene 
å fjerne for eksempel utenlandske dykkerledere fordi de har en autoritær arbeidsstil.  
 
Staten har som konsesjonsmyndighet ikke satt rammebetingelser som skapte risiko for 
skader ved dykking. Saksøkerne har hevdet at Norges økonomiske situasjon på 60- og 70- 
tallet var slik at oljen måtte opp, så fort som mulig, uavhengig av hvilke risiki dette 
medførte. Det er etter rettens mening intet i bevisførselen som underbygger dette. Det vises 
til det som er sagt om dette under punkt 14.1.  
 
Det følger av gjennomgangen ovenfor at prevensjonshensynet taler for at andre enn staten 
anses som skadevolder.  
 
Særlig i forhold til senskader har det tatt mange år før skadene har materialisert seg. Mange 
av dykkerselskapene var små og eksisterte ikke lenger når skadene viste seg. Et moment i 
den interesseavveining som skal finne sted, er om dykkerne har hatt noen reell mulighet til 
å holde andre enn staten ansvarlig. Petroleumsloven fastsatte solidaransvar for 
rettighetshaver, det vil si oljeselskapene, for erstatningsansvar dykkerselskapene hefter for. 
At dykkerselskapene kom og forsvant reduserte således ikke dykkernes mulighet til å få 
erstatning. 
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Ved vurderingen av nærheten i statens tilknytning til dykkingen i Nordsjøen, er det et 
moment at de fleste  av saksøkerne har hatt en ikke ubetydelig dykkererfaring andre steder 
enn på norsk del av sokkelen. Dykkerselskapene de var ansatt i tok oppdrag også på britisk 
sokkel, og i andre deler av verden. Også ved dykking andre steder opplevde dykkerne 
nestenulykker, gasskutt, trykkfallssyke med mer. Arbeidsforholdene på norsk sokkel ble av 
flere dykkere betegnet som bedre enn andre steder. Dette fremgår også av den 
arbeidsmiljøundersøkelsen som ble foretatt i 1994, og som er omtalt ovenfor under punkt 
14.1. Dette momentet knytter seg først og fremst til spørsmålet om årsakssammenheng, det 
vil si hvilke dykk som er årsak til skadene. Det er imidlertid også et moment ved 
vurderingen av statens tilknytning til dykkingen.  
 
I enkelte saker har Høyesterett lagt vekt på at skadevolder, i motsetning til skadelidte, har 
tjent penger på den risikable virksomheten. Staten har tjent enorme beløp på grunn av 
petroleumsforekomstene i Nordsjøen. I den interesseavveining som skal finne sted mener 
retten dette profittsynspunktet skal tillegges liten vekt når det er staten som tjener pengene. 
Statens fortjeneste på petroleumsvirksomheten tilfaller ikke noen få, men fellesskapet som 
helhet. Inntektene er en viktig del av finansieringen av fellesgoder som trygdesystem, 
helsevesen, skole med mer. 
 
Som nevnt ovenfor uttaler Høyesterett i Rt-2003-1546 (Røykedommen) at det ulovfestede 
objektive erstatningsansvaret bygger både på risikobetraktninger og interesseavveininger. 
Høyesterett uttalte at det må det skje en helhetsvurdering, hvor både hensynet til partene i 

den aktuelle sak og mer overordnede interesser av samfunnsmessig karakter trekkes inn. 
Spørsmålet om staten har nær nok tilknytning til å være skadevolder, må vurderes i lys av 
en slik helhetsvurdering 
 
I den interesseavveining som skal finne sted er det et viktig spørsmål om det gir et rimelig 
resultat å pålegge staten et objektivt erstatningsansvar. Retten har hørt 18 dykkere fortelle 
om sin livssituasjon med skader av forskjellig alvorlighetsgrad og økonomiske problemer. 
Flere har fortalt om en hverdag med sterke smerter. Andre har fortalt om selvmordsforsøk. 
Erstatning vil ikke løse de helsemessige problemene, men for mange av dem vil det bedre 
livskvaliteten. Ser man på dykkernes livssituasjon, fremstår det som rimelig at de skal få 
erstatning.  
 
Ved en slik rimelighetsvurdering må man imidlertid også se på om resultatet blir rimelig i 
forhold til den påståtte skadevolder, det vil si staten. For staten vil utbetaling av erstatning 
ikke ha stor økonomisk betydning, slik den kan ha for en annen skadevolder. Staten har råd 
til å betale erstatning, selv om det endelige resultatet i denne saken også kan få betydning 
for langt flere saker anlagt av tidligere dykkere. Erstatning til dykkerne betyr imidlertid at 
det blir mindre penger til andre viktige formål. Ved vurderingen av om det er et rimelig 
resultat at staten anses som skadevolder blir de overordnede interessene av 
samfunnsmessig karakter, som Høyesterett viste til i Røykedommen, sentrale.  
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Ved denne vurderingen blir det et viktig moment å se på hva staten har gjort for å bedre 
dykkernes livssituasjon. Det er ikke slik at  skadede nordsjødykker ble glemt og overlatt til 
seg selv. De har hatt rett til samme helsetjenester og trygdeordninger som den øvrige 
befolkning. Haukeland sykehus har fått ekstrabevilgninger for å undersøke dykkerne. Disse 
undersøkelsene har vært viktige i forhold til å få en riktig trygderettslig behandling av 
dykkerne. Ovenfor under punkt 10 er det redegjort for de særskilte 
kompensasjonsordningene som ble etablert for nordsjødykkerne. 14 saksøkere har fått 
kompensasjon etter Strakshjelpsordningen, 15 saksøkere har fått kompensasjon etter 
Statoilordningen og 16 saksøkere har fått kompensasjon etter 40G-ordningen. 
Strakshjelpsordningen og 40G-ordningen er finansiert av staten, og særlig den siste må 
tillegges vekt ved vurderingen av statens behandling av dykkerne. Dykkernes egen innsats, 
gjennom NSDA, for å få etablert en kompensasjonsordning kan ikke overvurderes. Uten 
denne utrettelige innsatsen fra en del ildsjeler ville 40G-ordningen neppe blitt etablert. Når 
den ble etablert må den imidlertid tas med i den rimelighetsvurdering retten skal foreta. 13 
av 19 saksøkere har fått maks kompensasjon fra de 3 ordningene, noe som har gitt dem en 
utbetaling på litt over 3.500.000 kroner hver. For de som ble arbeidsuføre tidlig i sin 
yrkeskarriere gir dette ingen fullgod økonomisk kompensasjon, men det er et moment som 
må trekkes inn i rimelighetsvurderingen.  
 
Stortinget foretok en interesseavveining av dykkernes krav da de behandlet Lossius-
rapporten. Stortinget vurderte om det skulle etableres en kompensasjonsordning hvoretter 
erstatning skulle betales som om staten har objektivt ansvar for dykkerne. En slik 
kompensasjonsordning var det ikke flertall for. Selv om Stortinget ikke foretok noen 
juridisk vurdering av om dykkerne hadde krav på erstatning, er Stortingets behandling av 
Lossius-rapporten relevant for rettens vurdering fordi den baserte seg på en 
interesseavveining hvor overordnede interesser av samfunnsmessig karakter var sentrale. 
Retten legger til grunn at Stortinget mente en kompensasjon, som den som senere ble 
etablert gjennom 40G-ordningen, ga et rimelig resultat. 
 
I dommen i  sak 05-028758TVI/03 konkluderte tingretten slik: 
Selv om retten ser at statens tilknytning til dykkervirksomheten nok strekkes utover det en 

kan finne klar dekning for i rettspraksis, er retten likevel etter en helhetsvurdering kommet 

til at staten har en slik tilknytning til dykkervirksomheten at staten bør ilegges ansvar for 

skadene. Etter rettens oppfatning er det er et godt og rimelig resultat at staten ilegges et 

objektivt ansvar for dykkernes helseskader. Rettsferdighetsbetraktinger og ønsket som å 

komme frem til en rimelig regel bør få betydning i denne saken og dette er, som nevnt 

innledningsvis, hensyn som domstolene gjennom utviklingen av det objektive ansvar har 

vært opptatt av. 
 
I utgangspunktet bør tingretten komme til samme resultat i like saker. Retten mener 
imidlertid at tingretten i sak 05-028758TVI/03 utvider det ulovfestede objektive ansvaret, 
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og skaper ny rett. At tingretten i den saken ikke fant  dekning for resultatet i rettspraksis 
fremgår av sitatet ovenfor. I Norge er det først og fremst Stortinget og Høyesterett som 
skaper ny rett. Stortinget gjennom vedtakelse av lover, Høyesterett gjennom sine 
avgjørelser. Objektivt erstatningsansvar er ulovfestet, det vil si at ansvarsgrunnlaget er 
domstolsskapt. Retten mener at det ikke er tingrettens oppgave å utvide dette 
ansvarsgrunnlaget, selv om resultatet fremstår som rimelig i forhold til dykkerne. En slik 
utvidelse av det objektive erstatningsansvaret kan få stor samfunnsmessig betydning. På en 
rekke områder med stor skaderisiko har staten tilknytningspunkter tilsvarende denne saken. 
Også annen virksomhet knyttet til petroleumsvirksomheten enn dykking er forbundet med 
stor risiko for skade. Det samme gjelder utvinning av andre naturforekomster, som for 
eksempel ved gruvedrift. Menneskelige hensyn taler for at det objektive 
erstatningsansvaret utvides, slik at de dykkerne som har fått senskader på grunn av 
dykkingen får full erstatning. En eventuell utvidelse av området for det ulovfestede 
objektive ansvaret bør først skje ved Høyesteretts behandling av spørsmålet. At dette 
spørsmålet vil bli behandlet av Høyesterett har vært klart fra det første saksanlegget.   
 
Etter gjeldende rett er staten ikke skadevolder, og det er således ikke grunnlag for å 
idømme staten erstatningsplikt på grunnlag av objektivt ansvar.  
 

14.3 Erstatning på grunn av diskriminering eller mangelfull 

etterforskning 

Martins sak skiller seg i betydelig grad fra de øvrige saksøkernes.  Som nevnt under punkt 
11 så er Martin enke etter dykkeren John Martin, som druknet i en dykkerulykke i februar 
1975. Han omkom da han dykket ved en Condeep-platform som var under bygging i 
Gansfjorden. Erstatningskravet er bygget på at Martin urettmessig er blitt nektet erstatning 
etter 40g-ordningen. Det er anført at nektelsen er et brudd på EMK art 14. Martin har også 
anført at EMK art 13 er krenket. Retten vil komme tilbake til denne anførselen nedenfor.  
 
Også Stevens erstatningskrav knytter seg til at han  fikk avslag på søknad om erstatning 
etter 40G-ordningen. I tillegg er det anført at vilkårene for 3-dagers undersøkelsen på 
Haukeland sykehus har utelukket ham fra denne. Stevens har anført at  vilkårene for 
undersøkelse ved Haukeland og for tildeling av kompensasjon fra 40G-ordningen er i strid 
med EMK art. 14.  
 
I forhold til Martins og Stevens erstatningskrav legger retten til grunn at retten ikke kan 
overprøve nemndas vurdering av om Martins og Stevens søknader skulle innvilges. Retten 
kan i denne saken ikke vurdere om nemnda har tolket vilkårene for tildeling av erstatning 
riktig. Vilkårene for erstatning ble fastsatt i kongelig resolusjon av 04.06.2004 i henhold til 
forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Retten kan prøve om vilkårene 
diskriminerer Martins og Stevens i strid med EMK art 14. Dersom de fastsatte vilkår er i 
strid med EMK art 14 kan det gi grunnlag for erstatning dersom det har påført Martins og 
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Stevens et tap. Det tapet de anfører å ha blitt påført korresponderer med den erstatning de 
mener de skulle hatt etter 40G-ordningen.  
 
EMK art 14 lyder slik i norsk oversettelse 
 
Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon  skal bli sikret 

uten diskriminering  på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk 

eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal 

minoritet, eiendom, fødsel eller annen status. 
 
Bestemmelsen rammer diskriminering, dvs. usaklig forskjellsbehandling. Den rammer ikke 
enhver usakelig forskjellsbehandling, bare usakelig forskjellsbehandling i forhold til 
rettigheter fastlagt i  EMK og tilleggsprotokollene. Art 14 eksisterer ikke uavhengig av 
dem, siden den bare får virkning i forhold til disse rettighetene. Art. 14 krever ikke at de er 
krenket. Men den kan ikke anvendes med mindre de faktiske forhold i saken faller innenfor 
virkeområdet for en eller flere av de andre rettigheter.  
 
Retten kan ikke se at rett til 40G-ordningen faller innenfor noen av de rettigheter som er 
fastlagt i EMK eller tilleggsprotokollene. Saksøkerne har vist til tilleggsprotokoll 1 art. 1. 
Den beskytter eiendomsretten. En forventning om utbetaling av penger etter 40G-
ordningen faller utenfor eiendomsrettsbegrepet. Retten viser til Møse, Menneskerettigheter 
side 501.  
 
Retten finner uansett at vilkårene for kompensasjon etter ordningen var objektive og 
rimelige. Under punkt 10 er det kort redegjort for vilkårene for tilkjennelse av erstatning 
etter 40G-ordningen. De utelukker ingen på grunn av nasjonalitet. Også utlendinger har 
krav på kompensasjon dersom de var medlemmer av folketrygden, enten da de jobbet som 
dykkere eller på søknadstidspunktet. Dette kravet må ses i lys av at de som medlemmer av 
folketrygden har vært med å finansiere statens velferdsordninger. Heller ikke kravet om at 
dykkeroppdragene i Nordsjøen skulle være underlagt petroleumslovgivningen er 
diskriminerende. Det var denne typen dykking man mente hadde gitt helseskader som 
skulle kompenseres. Martins og Stevens avslag kan da ikke være i strid med EMK art 14.  
 
Saksøker Hasle har anført diskriminering fordi kompensasjonsordningen knyttet seg til 
nordsjødykking i perioden 1965 til 1990. Hasle begynte som yrkesdykker i Nordsjøen i 
1991. Tidsbegrensningen var begrunnet med at fra 1990 fikk skadede nordsjødykkere 
kompensasjon etter yrkesskadeforsikringsloven, som trådte i kraft 10.01.90. Kompensasjon 
etter 40G-ordningen skulle gis til nordsjødykkere som ikke fikk erstatning etter denne 
loven. Det er et saklig krav, og Hasle er ikke diskriminert eller utsatt for usakelig 
forskjellsbehandling.  
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Stevens har også anført at vilkårene for undersøkelse ved Haukeland sykehus krenker hans 
rettigheter etter EMK art 14. Det fremgår av avtalen mellom Sosial- og helsedepartementet 
og Haukeland sykehus at målgruppen for undersøkelsen var norske dykkere og 
utenlandske dykker bosatt i Norge. Stevens har aldri vært bosatt i Norge. Retten legger til 
grunn at rett til helseundersøkelse er en rettighet som kan falle inn under både EMK art. 2 
og art 3. Manglende helsetjeneste kan tenkes å være livstruende. Ovenfor under punkt 14.1 
er det vist til EMD-avgjørelser hvor manglende medisinsk behandling under fengsling ble 
ansett som krenkelse av art. 3. Retten viser videre til ØSK art. 12. Uansett så mener retten 
at vilkåret er objektivt og rimelig. Krav om bosettelse gjelder også for andre helsetjenester, 
for eksempel helsetjenester etter kommunehelseloven. I den grad EMK sikrer rett til 
helsetjenester er det landets innbyggere som sikres. På samme måte som for 40G-
ordningen utelukker vilkåret ingen på grunn av nasjonalitet. Også utlendinger ble 
undersøkt dersom de var bosatt i Norge.   
 
Martin har som grunnlag for sitt erstatningskrav også anført at EMK art 13 er krenket. 
Bestemmelsen lyder slik i norsk oversettelse:  
 
Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en 

effektiv prøvningsrett  ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av 

personer som handler i offisiell egenskap. 
 
Retten vil for det første påpeke at det menneskerettighetsbrudd Martin har påberopt, brudd 
på EMK art. 14 er vurdert ovenfor. Kravet til effektiv prøvingsrett er oppfylt.  
 
Saksøkers anførsel i forhold til EMK art. 13 knytter seg imidlertid til manglende 
etterforskning av ektefellens dødsfall. Saksøker har ikke klargjort nærmere hvilke EMK-
krenkelser som den gang ikke ble tilstrekkelig etterforsket. Siden ektefellen døde legger 
retten til grunn at den menneskerettighet som hevdes krenket er retten til liv, jf EMK art. 2. 
Denne bestemmelsen er behandlet ovenfor under punkt 14.1 
 
John Martin hadde ett dykk fra dykkerfartøy ved en Condeep-platform som lå  i 
Gansfjorden. Han omkom under dette dykket og han ble aldri funnet. Martin var en erfaren 
dykker. Dette var hans eneste dykk i Norge, og det var ikke i Nordsjøen. Dødsfallet ble 
ulykkesdagen meldt til politiet, som satte i gang etterforskning. I følge den fremlagte 
politirapporten ble det avhørt 2 andre dykkere som hadde vært tilstede på dykkerfartøyet 
da ulykken skjedde. Det ble også innhentet opplysninger fra en 3. dykker og 
Arbeidstilsynets ansvarlige for dykking ble varslet, og reiste til ulykkesstedet. Politiet tok 
bilder av en dykkermaske tilsvarende den avdøde hadde brukt, koblingen ytterst på 
luftslangen som hadde vært festet i masken, bilde av hvordan luftslange var festet til maske 
og bilde av hvordan luftslangen var festet til dykkerbelte. Arbeidstilsynets lokale 
distriktskontor anbefalte overfor Arbeidstilsynet sentralt at saken ble henlagt. 
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Arbeidstilsynet sentralt sluttet seg til dette, og politiet henla saken på grunn av bevisets 
stilling.  
 
Det fremgår av dokumentene at Arbeidstilsynet la til grunn at  avdøde ved en feiltakelse 
hadde løsnet karabinkroken som festet avdødes luftslange (umbilicalen) til belte, isteden 
for verktøyet. Avdødes umbilical var da bare festet til dykkermasken. Da avdøde ble 
forsøkt trukket inn ved å trekke inn umbilicalen, løsnet den i festet ved masken. Med dette 
var også koblingen mellom avdøde og dykkerfartøyet borte. Arbeidstilsynet la til grunn at 
andre ikke kunne legges til last for dette.  
 
Retten tolker Arbeidstilsynets vurdering av ulykken dit hen at avdøde selv gjorde en feil da 
han løsnet karabinkroken som festet umbilicalen til dykkerbeltet. Saksøker har anført at det 
ble brukt feil type karabinkrok, og at det skulle vært brukt en krok som bare kunne åpnes 
ved å skru den opp. Videre er det anført at pusteslange og dykkerhjelm hadde gjenger som 
ikke passet sammen.  
 
Det er 33 år etter at dødsfallet fant sted vanskelig å ha noen klar oppfatning av hva som var 
årsaken til dødsfallet. Retten kan ikke se at det er sannsynliggjort at Arbeidstilsynet eller 
politiet har vurdert hendelsesforløpet feil. De fremlagte dokumenter viser at ulykken ble 
etterforsket på vanlig måte av begge instanser. Retten kan ikke se at de undersøkelser som 
ble foretatt av politiet og Arbeidstilsynet, og de konklusjoner som ble trukket, kan 
innebære noen krenkelse av EMK art 13.  
 
Retten vil også påpeke at Martin kunne ha påklaget henleggelsesbeslutningen. Dersom hun 
den gang mente noen kunne klandres for dødsfallet med erstatningsrettslige konsekvenser, 
kunne hun stevnet et slikt krav inn for retten. I et slikt søksmål kunne hun også fått 
behandlet eventuelle anførsler knyttet til EMK. Hennes krav behandles dessuten i denne 
dommen.  
 

14.4 Konklusjon 

Det foreligger ikke noe ansvarsgrunnlag som gir saksøkerne krav på erstatning, herunder 
foreligger det ikke brudd på menneskerettighetene. Staten har ikke krevd 
saksomkostninger. I denne dommen avgjøres 19 saker som er forent til felles behandling 
og avgjørelse. Saksøkerne er forskjellige, men saksøkte er den samme i alle 19 sakene. 
Navn på saksøkerne og saksnummer fremgår av dommens 1. side flg. Domsslutningen blir 
den samme i alle sakene, og det utformes derfor en felles slutning for samtlige 19 saker.  
 

SLUTNING 

   
 Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet frifinnes.  
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KJENNELSE 

 
Saksøkerne har krevd fastsettelsesdom for de påståtte brudd på menneskerettigheter, samt 
fullbyrdelsesdom for krav om erstatning. Påstanden er gjengitt i dommens punkt 12. Retten 
har i dommen ovenfor vurdert de påståtte menneskerettighetsbrudd, og konkludert med at 
staten ikke har brutt menneskerettighetene. Med et slikt resultat kan det synes likegyldig 
om denne konklusjonen fastslås i en fastsettelsesdom eller som en del av 
erstatningsvurderingen i en fullbyrdelsesdom. Imidlertid er kravet om fastsettelsesdom et 
krav knyttet til rettslig interesse som skal avgjøres i en egen kjennelse.  
 
Saksøkerne mener det er adgang til å kreve fastsettelsesdom. Saksøkte mener det ikke er 
det. Saksøkerne har anført at fastsettelsesdom på EMK brudd vil gi en viktig moralsk 
oppreisning som ikke gis gjennom tilkjennelse av erstatning. Saksøkte har anført at de 
påståtte menneskerettighetsbruddene skal vurderes i forhold til kravet om erstatning. Når 
det gjelder anførslene knyttet til menneskerettighetenes materielle innhold, viser retten til 
redegjørelsen for disse i dommens punkt 12.1 og 13.1.  
 

Rettens merknader til kravet om fastsettelsesdom 
Saksøkte har ikke formelt nedlagt påstand om avvisning, men rettslig interesse er en 
absolutt prosessforutsetning som retten uansett skal vurdere om er tilstede. Den 
prosessuelle vurderingen henger så nært sammen med vurderingen av saksøkernes 
materielle anførsler at det ikke har vært hensiktsmessig å skille den ut til særskilt 
behandling forut for hovedforhandlingen.  
 
I forarbeidene til menneskerettsloven, Ot.prp.nr.3 (1998-1999), vurderte departementet 
adgangen til å fremme fastsettelsessøksmål om menneskerettskrenkelser i pkt.10.2, og kom 
til at dersom det etter iverksettelse av menneskerettighetsloven skulle oppstå en situasjon 
hvor EMK art. 13 eller SP art. 2 krever rett til domstolsprøving uten at tvistemålsloven ga 
tilsvarende rett, måtte domstolsprøving tillates. Adgangen til saksanlegg etter 
tvistemålsloven § 54 ble dermed utvidet som følge av inkorporeringen av EMK gjennom 
vedtakelsen av menneskerettsloven. 
 
I Rt-2003-301 behandlet Høyesterett spørsmålet om adgang til rettslig prøving av 
beslutning om iverksettelse av en undersøkelsessak etter barnvernloven. 
Undersøkelsessaken var avsluttet og Høyesterett la til grunn at tvistemålsloven § 54 ikke 
ga adgang til søksmål. Saksøker hadde anført at undersøkelsessaken krenket hans 
menneskerettigheter etter EMK art. 8. Høyesterett la til grunn at det fulgte av EMK art. 13 
at kravet kunne prøves selv om tvistemålsloven § 54 ikke ga en slik rett.  
 
Det var i Rt-2003-301 ikke krevd erstatning, slik at de påståtte menneskerettighetsbrudd 
ikke kunne bli en del av erstatningsvurderingen i et fullbyrdelsessøksmål. Spørsmålet om 
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fastsettelsesdom for brudd på EMK ble også vurdert i Rt-1994-1244 (Kvinnefengselsaken). 
Saken gjaldt en nederlandsk kvinne som ble varetektsfengslet, dømt og innsatt til soning 
for en narkotikaovertredelse, og som var gravid ved pågripelsen. Hun krevde 
fastsettelsesdom, jf tvistemålsloven § 54 for konvensjonsbrudd. Hun krevde også 
erstatning og oppreisning, men spørsmålet om fastsettelsesdom var utskilt til særskilt 
prosessuell prøvelse. Det var dissens i Høyesterett (3/2). Flertallet fant at verken 
tvistemålsloven eller EMK art 13 ga grunnlag for fastsettelsessøksmål. Av flertallets votum 
fremgår blant annet følgende:  
 
I den utstrekning en part har krav på domstolsprøvelse, behøver dette, slik jeg ser det, ikke 

innebære en rett til å få spørsmålet prøvet i et fastsettelsessøksmål. Det kan som nevnt, 

ikke utledes av artikkel 13 at prøvelse av en påstand om menneskerettskrenkelse skal skje i 

en bestemt form. Bestemmelsen kan ikke under noen omstendighet gå lenger enn til at den 

som mener seg krenket, gis en reell mulighet for å få prøvet om det forhold det klages over, 

er i strid med konvensjonen eller tilsvarende nasjonale normer. Det må etter mitt syn være 

nok at det tas standpunkt til dette i premissene i et erstatningssøksmål. 

 
Tvistemålsutvalget la i NOU 2001:32 side 200 til grunn at EMK art. 13 var tilfredsstilt 
dersom retten tok stilling til spørsmålet om konvensjonskrenkelse i forbindelse med et 
ugyldighets- eller erstatningssøksmål. Utvalget foreslo en utvidelse av adgangen til å få 
fastslått om EMK var krenket. Departementet sluttet seg imidlertid ikke til forslaget. I  
Ot.prp nr. 51 (2004-2005) pkt. 11.8. skriver departementet følgende:  
 
Departementet mener videre at det ikke bør stilles noe krav om at forholdet til den aktuelle 

menneskerettskonvensjon kommer til uttrykk i domsslutningen selv. Det kan riktignok 

tenkes tilfeller hvor en egnet utforming av domsslutningen kan innebære nettopp den form 

for reparasjon som er nødvendig og tilstrekkelig i forhold til menneskerettskonvensjonen. 

En alminnelig regel om at forholdet til menneskerettskonvensjonen skulle gå uttrykkelig 

fram av domsslutningen, ville imidlertid naturlig føre med seg et stort antall utrykkelige 

frifinnelser for konvensjonsstrid, siden de fleste anførsler om at en 

konvensjonsbestemmelse er overtrådt, i praksis har vist seg å ikke føre frem. 

 
Retten legger på denne bakgrunn til grunn at det heller ikke etter ny tvistelov kan kreves 
fastsettelsesdom i en sak som denne.  
 
Retten viser også til at Borgarting lagmannsrett, ved vurdering  av om saksøkerne i 
tingrettens sak  05-028758TVI/03 skulle gis oppreisning for oversittelse av ankefrist, ga 
utrykk for at det i den foreliggende saken neppe er adgang til å kreve fastsettelsesdom for 

konvensjonsbrudd. Det fremgår av Rt. 2003 side 301 at EMK artikkel 13 i visse tilfeller 

leder til at spørsmålet om konvensjonskrenkelse kan gjøres til gjenstand for 

fastsettelsessøksmål. Som fremholdt av staten er det tilfelle hvor det ikke foreligger andre 

muligheter etter norsk intern rett til å få prøvd spørsmålet. I den foreliggende saken stiller 
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dette seg annerledes. Spørsmålet vil bli behandlet prejudisielt i forbindelse med avgjørelse 

av erstatningskravene. Kravet i artikkel 13 om at det skal være et effektivt rettsmiddel mot 

konvensjonsbrudd må da anses oppfylt. 
 
Retten legger på denne bakgrunn til grunn at verken tvistemålsloven § 54 eller EMK art. 
13 gir saksøkerne krav på fastsettelsesdom for påståtte brudd på menneskerettighetene, når 
de påståtte bruddene behandles som en del av erstatningskravene. Saksøkernes påstand er 
slik utformet at erstatningskravene knytter seg til samtlige påstander om EMK brudd. 
Saksøkernes påstand punkt 1 til 10, med unntak av punkt 8, og anførslene knyttet til disse 
er alle behandlet prejudisielt i forbindelse med rettens vurdering av erstatningskravene i 
dommen ovenfor. Kravet til effektiv prøvelsesrett i EMK art 13 er da oppfylt. 
Fastsettelsespåstandene gjelder, som i Kvinnefengselsaken, ikke selvstendige rettsforhold, 
men delspørsmål av betydning for avgjørelsen av de fremsatte erstatningskrav.  
 
Påstanden punkt 8 og anførslene om brudd på EMK art. 6 er ikke behandlet i dommen 
ovenfor. Den norske oversettelsen av bestemmelsens første ledd lyder slik: 
 
For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse  mot seg, har 

enhver rett til en rettferdig og offentlig  rettergang innen rimelig tid  ved en uavhengig og 

upartisk domstol  opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og 

offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til 

moralen, den offentlig orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når 

hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter 

rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville 

skade rettferdighetens interesser. 

 
Bestemmelsens annet og tredje ledd gjelder for straffesaker og får ikke anvendelse. Partene  
har krav på rettferdig rettergang.  Partene må være likestilt under rettergangen. 
  
Saksøkernes påstand om at EMK art 6 er brutt, knytter seg til en anførsel om at staten har 
tilbakeholdt dokumenter/bevis av betydning for saken. Saksøkernes krav om 
dokumentfremleggelse tok retten stilling til i kjennelse avsagt under hovedforhandlingen. 
Kjennelsen framgår av rettsboken. Retten kan ikke prøve om egen avgjørelse er EMK-
stridig. Dette må eventuelt prøves av ankeinstansen.  
 
Det samme gjelder saksøkers anførsel om at det var umulig å gjennomgå dokumentene 
saksøkerne fikk tilgang til kort tid før hovedforhandlingen startet. Saksøkerne ba ikke om 
utsettelse. Hvorvidt det var feil av retten å ikke gi utsettelse på eget initiativ må eventuelt 
behandles av lagmannsretten. Retten kan ikke fastsette at egen saksbehandling har vært i 
strid med menneskerettighetene. 
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På denne bakgrunn finner retten det åpenbart at kravet om fastsettelsesdom for påståtte 
menneskerettighetsbrudd skal avvises.  
 
Selv om saksøkers påstand punkt 9 kun knytter seg til 3 av 19 saksøkere og punkt 10 kun 
til 1 av 19 saksøkere, finner retten det mest hensiktsmessig at det utformes en felles 
slutning for samtlige saksøkere 
 

SLUTNING 

 
Søksmålene avvises for så vidt angår saksøkernes krav om fastsettelsesdom for brudd på 
Den europeiske menneskerettskonvensjon.  
 
 

 
 

Retten hevet 
 
 

Arne Lyng 
 
 
Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 



 - 81 - 06-052389TVI-OTIR/03   

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker 
 
Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer 
den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har 
noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. 
 
Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe 
annet er uttrykkelig bestemt av retten. 
 
Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen 
kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. 
 
Anke til lagmannsretten over dom i tingretten 
Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes 
på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den 
saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.  
 
Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om 
formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av 
ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal 
det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det 
synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. 
 
I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjenstanden – nektes fremmet når 
lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til 
enkelte krav eller enkelte ankegrunner. 
 
Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. 
Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten 
kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.  
 
I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, 
og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.  
Ankeerklæringen skal angi: 

- ankedomstolen 
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 
- hvilken avgjørelse som ankes 
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende 

parten krever 
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes 
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 
- de bevisene som vil bli ført 
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det 
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken 

 
Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. 
Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er 
omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. 
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Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten 
Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, 
rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en 
saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig 
og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare 
angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.  
 
En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell 
lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller 
på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. 
 
Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.  
 
Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over 
saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på 
grunnlag av feil i saksbehandlingen.  
 
Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt 
avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren 
skriftlig behandling i lagmannsretten.  
 
Anke til Høyesterett 
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.  
 
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt 
samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 
foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av 
Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 
 
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger 
dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke 
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende 
bevisspørsmål.  
 
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i 
lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 
 
Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig 
behandling i Høyesteretts ankeutvalg.  
 
 


