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Sammandrag av polisens utredning av dykolycka i juli 2019 på ostkusten 
 

 

Bakgrund 

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FM DNC) och Polismyndigheten, vill med 

detta sammandrag redovisa fynd i samband med utredningen av en dykolycka på Sveriges ostkust i 

juli 2019. Syftet är att allmänheten skall ges möjlighet att dra lärdomar av resultaten från 

utredningen. Spekulationer eller hypoteser redovisas inte. 

 

Händelseförlopp 

Ett dyk med öppet andningssystem (SCUBA) skulle genomföras på grunt vatten. Dykaren 

provandades i utrustningen före dyk och kände att hen blev yr, men bestämde sig ändå för att dyka. 

Så sker, men efter en kort stund syntes inga bubblor från dykaren utandning. En kamrat simmade ner 

och drog upp dykaren till ytan. Hjärt-lungräddning påbörjades med påföljande ambulanstransport till 

sjukhus. Dykaren överlevde händelsen. När en annan person provandades i dykapparaten efter 

olyckan blev hen också yr och upplevde att gasen luktade/kändes konstig. 

 

Fynd vid teknisk undersökning 

Dykapparaten bestod av gasflaska 10 l trycksatt till 120 bar, 

med monterad regulator och räddningsväst 

 

� Gasflaskan var provtryckt 01/99 (januari 1999). Ytterligare 

stämplar för löpande revisionsbesiktningar saknades 

 

Analys av gasflaskans innehåll visade att syrgasfraktionen 

var 0 %. Resten bestod av ca 99 % kvävgas, argon och 

koldioxid, vilket indikerar att det varit luft i flaskan 

Flaskan tömdes på gas och flaskventilen lossades. Ca 3 liter 

brunaktig vätska uppblandat med rostiga metallbitar kunde 

hällas ut ur flaskan. Därefter spolades ytterligare 1,2 kg 

lössittande rost ut. Totalt fanns ca 1,5 kg rost i flaskan. 
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Faktaruta: 

• Järnoxid, rost i dagligt tal, är en förening av järn och syre. Rost uppstår när järnet angrips av syre som är löst i vatten.  
• Återkommande kontroll av flaskor för andningsapparater får inte överstiga 5 år för att de ska få användas.  

(AFS 2017:3, Användning och kontroll av trycksatta anordningar) 




