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1 §7 Helikopterdekkdata
mv.

En helikopteroperatør kan kun benytte et
helikopterdekk hvor helikopterdekkoperatøren har
dokumentert og vedlikeholdt data om
helikopterdekket og andre data av betydning for
flysikkerheten. Helikopteroperatører og andre
som har behov for det, må ha tilgang til denne
dokumentasjonen.

Helikopterdekkoperatøren må ha oversendt
helikopterdekkdataene til kunngjøringstjenesten
for luftfarten i den form, og med den kvalitet som
kunngjøringstjenesten bestemmer. Dersom
dataene gjøres kjent gjennom et
kunngjøringssystem, må
helikopterdekkoperatøren overvåke de data om
helikopterdekket som publiseres, og sørge for
nødvendige endringer slik at
helikopterdekkdataene til enhver tid er korrekte.

Det var ikke utarbeidet flyplass info ark.
Flyplassdataark bør innholde tilstreklig
informasjon til at helikopteroperatøren får
første hands informasjon om utforming,
hindersituasjon og ytelser på tekniske
installasjoner.

GA-tegninger var mangelfull og beskrev ikke
utforming, hindersituasjon på en utfyllende
og lett forståelig måte.
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2 §21 Sikkerhetsnett En helikopteroperatør kan kun benytte et
helikopterdekk hvor helikopterdekket er omgitt av
et sikkerhetsnett som kan fange opp personer som
faller over helikopterdekkets ytterkant. For de
deler av helikopterdekkets omkrets der annen
struktur gir tilstrekkelig beskyttelse mot fall fra
helikopterdekkets ytterkant, trenger det ikke være
sikkerhetsnett.

Sikkerhetsnettet må ha en bredde på minimum 1,5
m målt fra yttersiden av rennen og må kunne
fange opp personer på en slik måte at de ikke
kommer til skade. Sikkerhetsnettet må være lagd
av fleksibelt, korrosjons- og brannbestandig
materiale. Sikkerhetsnett og renne, jf. § 20, må til
sammen ikke være bredere enn 2,0 m. Maskene i
sikkerhetsnettet må ikke være større enn 10 cm i
firkant. Sikkerhetsnettet må være festet under
helikopterdekket og ha cirka 10° helning oppover
slik at dets ytterkant kommer i høyde med nivået
for helikopterdekket.

På eldre helikopterdekk, når særlige
konstruksjonsmessige hensyn har gjort det
nødvendig, kan sikkerhetsnettets ytterkant være
inntil 25 cm over nivået for helikopterdekket.

Der det er nedsenket gangbro i stedet for
sikkerhetsnett, jf. første ledd andre setning, må
gangbroen minimum være 1,5 m målt fra
yttersiden av rennen. Gangbroen og rennen må til
sammen ikke være bredere enn 2,0 m. Der det er
nødvendig på grunn av adkomster og plassering
av utstyr relatert til driften av helikopterdekket,
kan gangbro og utkraging likevel ha en total
bredde på inntil 3,0 m.

Gangvei kl 6, utkraging hadde en bredde på
3,2 meter.
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3 §34 Merking av hinder En helikopteroperatør kan kun benytte et
helikopterdekk hvor faste hinder som befinner seg
i 150° sektor eller langs dens grenselinje, eller
som utgjør en fare for flyging, er markert med
kontrastfarger og om nødvendig utstyrt med faste
røde hinderlys med lysstyrke minst 10 candela.

Høyeste punkt på boretårn, kranbommer, kranhus,
legger på oppjekkbare innretninger eller andre
hinder som utgjør fare for flyging, må være
merket med faste røde hinderlys, synlig fra alle
sider. Boretårn, flammetårn, kranbommer og
legger på oppjekkbare innretninger og andre
hinder som utgjør fare for flyging må i tillegg
være utstyrt med faste røde hinderlys i plan for
hver tredjedel av den totale lengde, regnet fra
hinderets høyeste punkt. Minst ett lys i hvert plan
må være synlig fra alle retninger. Lysstyrken må
være minst 10 candela. På flammetårn som er
montert slik at disse stikker skrått opp og ut fra
innretningen eller skipet, må hinderlysene dekke
minst ¾ av flammebommens totale lengde.

Hvis hinder som nevnt i første og andre ledd ikke
ligger i eller nær inn- og utflygingssektoren, kan
hinderet alternativt være flombelyst i hele
hinderets høyde dersom det gir tilsvarende
synbarhet.

Hinderlys og flombelysning av hinder må være
tilknyttet avbruddsfri kraftforsyning.

En helikopteroperatør kan kun benytte et
helikopterdekk hvor hinder innenfor en radius av
1 km fra helikopterdekket er merket med faste
røde hinderlys.

Brannvegg i forbindelse med livbåter ligger
kloss opp mot  210 grader hinderfri sektor og
bør merkes med tigermaling (gul/sort) og
hinderlys.
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