
 Fältarbetsdykare

Fältarbetsdykare – ett yrkesval på Göta ingenjörregemente

– I rollen som fältarbetsdyka-
re övar och utvecklar jag min 
självkontroll både mentalt och 
fysiskt, säger Anders Walhjalt. 
   Övningarna är nödvändiga 
för att han ska klara krävande 
uppgifter under ytan. Därför ger 
tjänsten många möjligheter till 
konditions- och styrketräning.

– Jag är ingen elitsimmare 
men är intresserad av fysisk 
träning och håller mig i form. 
Mitt största intresse just nu är 
triathlon.
   Det bästa är den stora varia-
tionen, menar Anders. Jobbet 
ger erfarenhet inom flera om-
råden. Allt från övningar med 

eldhandvapen på regementet i 
Eksjö, till dykning i strömmande 
vatten i norra Norrland. 
   Du kan utbilda dig till fältar-
betsdykare under en militär 
grundutbildning på 11 månader.
   Vill du veta mer? Kontakta 
Anders:
anders.walhjalt@mil.se

Som fältarbetsdykare arbetar du 
under ingenjörbataljonen i en liten 
grupp om totalt sex personer. Ofta 
rycker ni fram helt ensamma, och ni 
sammanställer era beslutsunderlag 
utifrån information om till exempel 
antal, storlek och vikt på de fordon 
som ska rycka fram.

I ditt arbete ingår att undersöka olika 
sträckor för att se vilka möjliga färd-
vägar som finns, vilken väg som är 
bäst, eller för att se om det finns någ-
ra hinder som måste röjas bort eller 
om det behövs byggas broar.

Om någon väg korsas av ett vatten-
drag får du dyka för att undersöka 
botten: Finns det hinder som stenar, 

stockar eller grund som måste tas 
bort? Du kan komma att arbeta ända 
ner till 40 meters djup.

Dessutom undersöker du stränderna 
för att se om det går att ta sig i och 
upp ur vattnet med fordon, eller kont-
rollera om stranden behöver förstär-
kas. Ytterligare en uppgift kan vara att 
förbereda en hamn för landstigning.

Du bär på tung och stor utrustning, 
och beroende på hur terrängen ser 
ut där ni ska rekognoscera kanske 
du måste bära utrustningen till fots. 
Förutom dykarutrustningen och övrig 
personlig utrustning handlar det om 
kikare, datorer och instrument som 
tar ut GPS-positioner och räknar ut 

vattnets strömhastighet.Om ni måste 
röja undan hinder eller utföra större 
arbeten under vatten kan ni dessutom 
komma att behöva exempelvis svet-
sar, skärutrustning och borrar.

En stor del av det vardagliga arbetet 
går ut på att ta hand om din utrust-
ning. Efter att ha tillbringat en lång, 
kall vinterdag i skog och dyigt vatten 
måste exempelvis dykutrustningen 
göras rent ordentligt för att fungera 
som de ska vid nästa uppdrag.

För att utbildas till fältarbetsdykare 
krävs att du har god fysik, både för 
att orka bära all utrustning och för att 
klara de ansträngande dykuppdragen.
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