
Sammandrag av teknisk utredning i samband med dykolycka i 

Spårösund, Västervik 2015-05-22 

1 Bakgrund 

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FM DNC) och Polismyndigheten, Po Kalmar 

vill med detta sammandrag redovisa förlopp och fynd i samband med utredningen av en dykolycka i 

Spårösund den 22 maj 2015. Syftet är att allmänheten skall ges möjlighet att dra lärdomar av 

resultaten från utredningen. Spekulationer eller hypoteser redovisas inte. 

2 Händelseförlopp 

Två privatpersoner genomförde dyk med öppet dyksystem, maxdjupet var ca 19 m. Efter ca 9 min 

tappade dykare 1 kontrollen över sin avvägning. Dykare 2 (den förolyckade) assisterade då för att 

försöka få kontroll över situationen. Vid ca 4 meters djup börjar de sjunka mot botten igen. Väl på 

botten sätter de sig ner för att lugna ner sig litet. Därefter avser de avbryta dyket och börjar simma 

ur den farled där de befinner sig. Under förflyttningen upplever dykare 1 en ökad flytkraft och kan 

inte hålla sig kvar på botten. Dykare 2 stiger också uppåt. På ytan ropar dykare 2 på hjälp till den 

dykbåt som finns i närheten. Båtföraren uppfattar det som att dykare 1 behöver hjälp. Dykare 2 

försvinner under ytan igen. Samtidigt är dykare 1 uppe vid ytan. Enligt dykdatorn är dykare 2 nere på 

ca 8 meter och vänder där för att komma upp igen till ytan, medvetslös, med dräkten fylld som en 

”Michelin-gubbe”. Detta tar sammanlagt mindre än en minut. Dykbåten anlöper dykarna och efter 

lite besvär och avskuren dykutrustning, som sjunker till botten, kan dykare 2 tas upp i båten. 

3 Resultat av teknisk utredning 

- Regulatorerna har testats i andningssimulator och av testdykare och levererat gas vid aktuellt 
dykdjup och vattentemperatur, men var något trögandade. Bitmunstyckena hade små hål. 

- Gas fanns kvar i gasflaskorna och en gasanalys visar på luft utan föroreningar. 

- Inloppsventil och utloppsventil till torrdräkt fungerar normalt vilket avprovats för den då 
rådande vattentemperaturen. Däremot användes ett underställ, som med sitt täta ytskikt, 
kan täppa till utloppsventilen på torrdräkten.  

- Dykdatorn visar på förhöjd uppstigningshastighet (30 m/min) i samband med rapporterad 
uppflytning.  

- Dykapparaten vägde 66 kg på land (med 300 bar i flaskorna) men deplacerar bara 38 kg vilket 
ger ca 275 N negativ flytkraft med tom avvägningsväst och 33 N negativ flytkraft med fylld 
avvägningsväst. Eftersom torrdräkt använts så kan neutral avvägning uppnås ändå.  

- Dödsorsaken har kunnat fastställas som lungbristning. 
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Faktaruta: 

Risk för lungbristning förekommer ifall dykaren ej ventilerar eller blåser ut den överskottsgas som expanderar under förflyttning mot ett mindre djup. 

Stor vikt på utrustningen kan, beroende på deplacement, innebära att dykaren behöver kompensera med mycket luft i dräkt och avvägningsväst. 

Avvägningen kan då bli svårkontrollerad och väldigt känslig för djupförändringar, framförallt vid djupminskning då gasen expanderar. 

Underställ som ej har luftgenomsläppande egenskaper vid torrdräktens utloppsventil riskerar att täppa till utloppsventilen så luft ej kan dumpas. Norska 

marinen har erfarenhet av incidenter med underställ modell Orion Thermal 100. 

Bitmunstycken i silikon eller gummi kan få dolda hål som upptäcks först när andningsventilen skall användas under vatten. Inspektion av bitmunstyckena 

bör ske innan varje dyk. 


