
Sammandrag av teknisk utredning i samband med dykolycka i 

Holsjön 2015-06-20 

1 Bakgrund 

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FM DNC) och Polismyndigheten, Region Väst 

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

Holsjön den 20 juni 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 dykövningar med öppet dyksystem (SCUBA/OC) och våtdräkt. De 

befann sig nära en brygga och djupet var ca 2 meter. Efter att de påbörjat dyket upplever dykare 1 

att dennes avvägningsväst inte fungerar som den skall. Båda dykarna går upp till ytan där dykare 1 

förklarar att denne behöver in till bryggan för att kontrollera vad som är fel. Dykare 2 (den 

förolyckade) stannade kvar i vattnet utanför bryggan. När dykare 1 är färdig och vänder sig om finns 

dykare 2 ej kvar vid ytan. Efter en stund återfinns dykare 2 i vattnet livlös på mage med 

andningsventilen bredvid sig. HLR genomförs till dess räddningstjänsten anländer. 

3 Resultat av teknisk utredning 

- Regulatorerna har testats i andningssimulator och av testdykare och levererat gas vid aktuellt 

dykdjup och vattentemperatur. 

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

- Avvikande fynd på utrustningen var monteringen av nödandningsventil/octopus och dess 

slang. Denna var fastsatt i avvägningsvästens axelmonterade dumpventilsnöre. Detta gjorde 

att ventilen öppnade och tömde västen på luft i samband med att västen spändes ut, vid 

försök till inflation. 

- Avvägningssystemet och dess vikter var integrerade i västen. Dessa kunde endast dumpas 

ifall tillhörande snäppfästen lossades. Detta upplevdes som ett besvärligt moment av 

provdykaren. Vikterna hade ej dumpats. 

- Nödandningsventilen var svår att få in i munnen med anledning av monteringssättet. 

 

 

Mårten Silvanius, Utvecklingsingenjör, Försvarsmaktens Dyk och Navalmedicinska Centrum 

Rune Karlsson, inspektör, Polismyndigheten, Sjöpolisen Region Väst. 

Faktaruta: 

Ifall dykaren behöver flytkraft så kan vikterna som tillhör avvägningssystemet dumpas. Ifall detta utförs kommer sannolikt en okontrollerad uppstigning 

att ske, vilket orsakar gasexpansion. Stor uppmärksamhet skall ges till att blåsa ut expanderande gas ur lungorna, så att lungbristning ej uppstår. 

Små förändringar på dykutrustningen kan få oanade konsekvenser. Montering av utrustning bör ske enligt tillverkarens rekommendationer. 


