
Utkast til forskrift om endring i forskrift om bygging av flyttbare innretninger og 

forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.2018 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 7, § 8, 

§ 9, § 11, § 13, § 14, § 21, § 22, § 28a og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og 

delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002. 
 

 

I 

I forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger gjøres følgende 

endringer: 
 

§ 10 nr. 1.1.2 og nr. 1.1.3 skal lyde: 

1.1.2. Innretningen skal ha positivt air gap i operasjonstilstand. Dersom innretningen er 

beregnet til å kunne pumpe ut ballast i dårlig vær for å få større avstand fra underste dekk til 

havflaten, skal det være fastsatt i driftsinstruksen når og hvorledes dette skal utføres. 

Kriteriene for når innretningen skal øke avstanden fra underste dekk til havflaten skal 

utarbeides etter metode for beregning i DNVGL-OTG-13 «Prediction of air gap for column 

stabilised units» eller etter retningslinjer med tilsvarende sikkerhetsnivå.  

1.1.3 Det skal ved hjelp av modellforsøk eller beregninger bevises at innretningen i 

sikkerhetstilstand er sikker ved alle bølgehøyder og bølgekombinasjoner som innretningen er 

styrkemessig konstruert for. Dersom det er negativ klaring mellom underkant av nederste 

dekk og høyeste bølgetopp, skal innretningen med overbygg og dekkshus dimensjoneres for 

påkjenninger fra bølger. Modellforsøk og beregninger skal gjøres i samsvar med DNVGL-

OTG-13 «Prediction of air gap for column stabilised units» og DNVGL-OTG-14 «Horizontal 

wave impact loads for column stabilised units» eller med retningslinjer med tilsvarende 

sikkerhetsnivå.  
 

§ 13 nr. 2.1 skal lyde: 

2.1 En eller flere lanterner med hvitt lys plassert slik at minst én lanterne kan bli sett fra 

hvilken som helst retning. Lanternene skal ikke plasseres høyere enn 30 meter og minimum 6 

meter over havflaten. Dersom innretningen er slik at lanternene ikke kan plasseres på 30 

meter eller lavere, kan lanternene plasseres høyere, men så nær 30 meter som mulig. 

Lanternene skal en mørk natt med god sikt være synlig minst 15 nautiske mil. Det skal være 

anordnet et reservesystem med en nominell lysvidde på minst 10 nautiske mil. Lanternene 

skal gi karakteren morsebokstaven U hvert 15. sekund. Linsene i lanternene må være 

konstruert slik at lyset, foruten å bli sett på den ovenfor nevnte avstand, også kan bli sett i 

nærheten av innretningen. 

 

II 

I forskrift 2. februar 2016 nr. 90 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare 

innretninger skal § 33 syvende ledd lyde:  

(7) Forbindelsen mellom krankrok på offshorekran og HMOB-båten skal være et fibertau som 

er lagret på et hensiktsmessig sted, slik at det er beskyttet for vær og sollys og klart til 

øyeblikkelig bruk. Fibertauet skal ha en lengde som sikrer både tilfredsstillende demping og 

sikker avstand mellom krankrok og båt i tung sjø. 

 

III 

Forskriften trer i kraft straks. 


