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(1) Helikopterdekk
Helikopterdekk som
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for flyging
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under forhold
forhold
(1)
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benyttes for
om natten
natten eller
eller under
HelikopterdekkKantlys
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candela.
Kantlys på
på helidekk
helidekk hadde
hadde ikke
ikke en
en lysstyrke
lysstyrke på
på minimum
minimum 30
Helikopterdekkmed redusert
redusert sikt
sikt skal
ha:
med
skal ha:
belysning
belysning
b. Kantlys
Kantlys langs
helikopterdekkets ytterkant,
ytterkant, plassert
plassert med
jevne mellomrom
b.
langs helikopterdekkets
med jevne
mellomrom
som ikke
3 m.
m. Kantlysene
være rundtstrålende
og gi
som
ikke overstiger
overstiger 3
Kantlysene skal
skal være
rundtstrålende og
gi fast
fast grønt
grønt
lys,
med en lysstyrkepå
påboreinnretninger
minst 30 candela.
Kantbelysningen
skal ikke være synlig Statuslys
(5) Helikopterdekket
Helikopterdekket
boreinnretninger
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et visuelt
visuelt varslingssystem
varslingssystem
(5)
på
skal
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HelikopterdekkStatuslys var
de fungerte
fungerte iht
var montert,
montert, men
men det
det ble
ble ikke
ikke verifisert
verifisert at
at de
iht
Helikopterdekkunder
helikopterdekkets
(statuslys)
mednivå.
kapittel
«Code for
for the
the construction
construction and
(statuslys)
ii samsvar
samsvar med
kapittel 13.5.26
13.5.26 ii «Code
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belysning
forskriftskrav. Antall,
Antall, farge,
farge, blinkefrekvens,
styring mv.
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belysning
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blinkefrekvens, styring
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drilling units,
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(MO DU-koden, jf.
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Res. A.
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1.1.2023.
fra
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(1) Helikopterdekket
Helikopterdekket skal
ha et
et skumslokkingsanlegg
består av
av tre
tre
(1)
skal ha
skumslokkingsanlegg som
som består
Utstyr
for
Defekt
Utstyr for
Defekt monitor/brannvanskanon
monitor/brannvanskanon på
på adkomstplattform
adkomstplattform ii baug.
baug.
skummonitorer eller
eller et
dekkintegrert brannslokkingssystem
med dyser
(DIFFS).
skummonitorer
et dekkintegrert
brannslokkingssystem med
dyser (DIFFS).
brannbekjempelse
Fjernstyring
fungerte ikke.
brannbekjempelse
Fjernstyring av
av horisontal
horisontal bevegelse
bevegelse fungerte
ikke.
(2) Under
Under alle
skal
(2)
alle operasjonsforhold
operasjonsforhold på
på helikopterdekket
helikopterdekket skal
skumslukkingsanlegget:
skumslukkingsanlegget:
a. kunne
innen 15 sekunder
skumslokkingsanlegget er
a.
kunne levere
levere skum
skum innen
sekunder etter
etter at
at skumslokkingsanlegget
er
aktivert
aktivert
b. effektivt
til hele
b.
effektivt levere
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skum til
hele helikopterdekket
helikopterdekket
c. oversprøyte
alle deler
deler av
helikopterets ytterflater.
c.
oversprøyte alle
av helikopterets
ytterflater.
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