
Dykeriarbete 

Om du ska dyka och andas andnings-gas under förhöjt tryck, måste du följa Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om dykeriarbete AFS 2010:16.  

Kontakta husprefekt om du planerar att dyka i arbetet. 

• Skriftlig dykplan baserad på en riskbedömning ska göras. 

• Riskbedömningen ska dokumenteras, dateras och lagras i lämplig form.  

• Den som genomför riskbedömningen ska ha god kunskap om metoder för riskbedömning och 

om de särskilda risker som finns vid vistelse i och arbete under vatten. 

• Teoretiska och praktiska kunskaper om dykeriarbete, dyk- och arbetsutrustning samt de 

arbetsuppgifter som ska utföras krävs. Kunskaperna ska vara dokumenterade i form av ett 

certifikat eller ett utbildningsbevis. 

• Arbetsgivaren ska säkerställa att de som utför eller medverkar i dykeriarbete upprätthåller 

tillräckliga kunskaper och färdigheter. 

• Dykutrustningen ska uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig 

skyddsutrustning. Användning ska ske enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning 

av personlig skyddsutrustning. 

• Arbetsgivare ska ordna med medicinska kontroller, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

medicinska kontroller i arbetslivet, för arbetstagare som utför eller kommer att utföra 

dykeriarbete, AFS 2014:6. 

I bilaga 2 till AFS 2010:16 finns information om vad man kan tänka på vid planering, förberedelser, 
åtgärder före och efter dykning och vid nödsituation. 
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