
RAPPORT 
 
Til:   Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, delegasjonen og adressatene på 

BLG’s sirkulasjonsliste. 
Kopi til:  NHD og MD 
Fra:   Delegasjonen v/Jens Henning Koefoed 
Dato:   16. juli 1998 
Emne:  Rapport fra BLG 3 (6. – 10. juli 1998) 
 
 

Innledning: 
 
Den norske delegasjonen besto av følgende:    Funksjon: 
 Rådgiver Jens Henning Koefoed (delegasjonsleder)  Plenum, DG1 
 Overingeniør Jarl Henriksen     Plenum, WG2 
 Konsulent Bente Michaelsen     Plenum, DG2 
 Sjefsingeniør Jens Riksheim     Plenum, WG2, DG1 
 Overingeniør Otto Nyquist     Plenum, DG1, DG2 
 Seksjonsleder Arne K. Jørgensen    Plenum 
 Kaptein Frank Høgelid      Plenum 
 FoU sjef Jan Soleng      Plenum, WG2, DG3 
 
WG 1: Revision of MARPOL regulations I/22 to 24 
WG 2: Amendments to the IBC Code 
DG 1: Review of MARPOL regulation I/13G and interpretation on hydrostatic balance loading 
DG 2: Review of Annex I of MARPOL 
DG 3: Review of Annex II of MARPOL 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 23. Juni 1998 i Sjøfartsdirektoratet, samt 
et internt formøte 19. Juni 1998. Oppfølgende møte planlegges holdt i Sjøfartsdirektoratet i 
august. 
 
Offisiell rapport fra møtet vil bli distribuert så snart denne foreligger fra IMO. Ytterligere 
informasjon eller dokumentasjon kan fås ved henvendelse til Bente Michaelsen (22 45 44 09). 

 
 

Generelt: 
 

Delegasjonen fungerte bra og det var ikke aksentuert intern uenighet. Delegasjonen er enig 
om å se nærmere på revisjonen av Annex I til MARPOL. Møtet ble til dels preget av landenes 
noe firkantede forhold til prosedyrereglene for komiteen, og Generalsekretæren uttrykte i sin 
åpningstale et klart ønske om ikke å se disse prosedyrene som en tvangstrøye.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Agendapunktene: 
 
3. ADDITIONAL SAFETY MEASURES FOR TANKERS 
 
Generelt: 
Ingen saker for behandling under dette agendapunktet. Etter noe diskusjon ble det klargjort at 
utestående saker er: 
 Revisjon av Guidelines for Inert Gas Systems (MSC/Circ.353/387) som en følge av 

endringene i SOLAS Ch. II-2, Reg. 59. 
 Revisjon av MSC/Circ. 677 vedrørende ”Revised standards for the design testing and 

locating of devices to prevent passage of flame into cargo tanks in tankers” som en følge 
av ISO standard ISO/CD 15364 som blir publisert før neste BLG-møte. 

 
Norsk posisjon/oppfølgning: 
Ingen spesielle norske synspunkter på disse sakene, men vi bør passe på at ikke MSC/Circ. 
677 blir revidert på en slik måte at alle P/V ventiler og flammefeller må re-sertifiseres uten at 
dette er absolutt påkrevet.  
 
 
4. TANKER PUMP-ROOM SAFETY 
 
Generelt: 
Generell enighet om at endringene til SOLAS vedtatt for nye skip av MSC 69 skal gjøres 
gjeldende for eksisterende skip. Noe diskusjon om hvorvidt alle eller bare noen krav skal 
gjøres tilbakevirkende. OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) lovet å komme 
med et forslag til BLG 4.  
Utvidelse av kravene til pump-room safety foreslått av OCIMF skal vurderes på BLG 4.  
 
Norsk posisjon/oppfølgning: 
Fra norsk synspunkt bør tilbakevirkende krav bedømmes ut fra ”cost-benefit”. Dette tilsier at 
gassovervåkning og lensebrønnalarm for pumperom bør kreves, mens øvrige krav kanskje bør 
utelates. Med hensyn til utvidelse av kravene foreslått av OCIMF bør disse vurderes nøye slik 
at Norge har klare synspunkter til neste møte.  
 
 
5. REVISION OF MARPOL REGULATIONS I/22 TO 24 IN THE LIGHT OF THE 
PROBABILISTIC METHODOLOGY FOR OIL OUTFLOW ANALYSIS 
 
Generelt: 
En arbeidsgruppe utviklet utkast til ny regel 19 i Annex I som i prinsippet ble godtatt av BLG 
3. Korrespondansegruppen arbeider videre med en del forklarende tekster til regel 19.  
 
Konklusjon 
Norge vil vurdere ny regel 19, og Sjøfartsdirektoratet vil be Veritas vurdere denne teksten. 
 
Norsk posisjon:  
Dersom Veritas ikke har innvendinger vil vi godta den nye teksten. 
 
Norsk oppfølging 
Veritas vil på oppfølgingsmøtet bli bedt om synspunkter. 



 
 
6. REVIEW OF ANNEXES I AND II OF MARPOL 73/78  
 
Generelt: 
Både Annex I og II er nå gjennomgått på redaksjonelt grunnlag.  
Fordi GESAMP nå har endret  sin klassifiseringsmetode, må Annex II gjennom en 
hovedrevisjon både mht. kjemikalieklassifisering (A-B-C-D, Appendiks III etc.) og 
skipstyper. Det er derfor fare for at tidsskjemaet vil sprekke og at target date vil bli satt til år 
2002-2003. Det ble nedsatt en draftinggruppe på revisjonen av Annex II. Gruppen utviklet en 
generell action plan for BLG inkludert en forventet tidsramme. Videre utarbeidet 
draftinggruppen et utkast til terms of reference for ESPH-arbeidsgruppen. 
Det var enighet om formatet på Annex I. Imidlertid stilte enkelte delegasjoner seg skeptiske til 
løsningen med grand-father clause. Man vil begynne å se på substansielle forslag. Norge fikk 
ros for arbeidet med Annex I så langt. 
 
Konklusjon: 
Vedrørende Annex II er det nå et problem at target date blir utsatt, især for de som bygger nye 
skip. Det synes imidlertid som om det er i ferd med å bli enighet om at nye kjemikalieskip 
som skal frakte laster under Kap. 17 i IBC koden (ikke sikkerhets og miljømessig 
uproblematiske laster), bør tilfredsstille Annex I 13F (dobbelt skrog) som standard. I tillegg 
skal alle andre IBC-krav etterleves.  
Draftinggruppen konkluderte, etter tidkrevende diskusjoner hvor noen delegater var i sterk 
opposisjon, sine oppgaver. Konklusjonene er i samsvar med Norges tidligere holdninger hva 
gjelder revisjonen av Annex II. Rapporten fra draftinggruppen er nedfelt i BLG 3/WP.5, 
 
Norsk posisjon:  
Norge støtter både den helt nødvendige utsettelsen av ferdigrevisjonen av Annex II og at det 
tas en prinsippavgjørelse mht. oppgradering av kravet til nye skip. Vi har enda ikke tatt 
stilling til om det er 13F eller kravet til type II-skip vedrørende dobbeltbunnshøyden som skal 
gjelde i fremtiden. 
Med hensyn til Annex I har vi gjort en uformell prinsippavtale med DNV om utarbeidelse av 
en ny redaksjon av Annex I. Denne redaksjonen vil inneholde en oljetankskipskode og bør 
kunne oversendes BLG 4 som alternativt forslag til å løse både spørsmålet om 
nye/eksisterende skip og for å få et mer brukervennlig regelverk. 
 
Norsk oppfølging: 
Vedrørende Annex I vil Norge utarbeide forslag til ny redaksjon som presenteres på BLG 4. 
Veritas og Sjøfartsdirektoratet vil sammen gjennomgå andre utestående ikke-redaksjonelle 
endringer med tanke på utfyllende oppfølgingsdokumenter til BLG 3/6/5. 
Vedrørende Anneks II vil norsk oppfølging av arbeidet skje i tett samråd med 
Kjemikalieskipsutvalget i Rederiforbundet.  Bente Michaelsen og Jarl Henriksen vil derfor 
delta i KSU fremover. 
 
 
 
 
 
 



7. REVISION OF CARRIAGE REQUIREMENTS FOR CARBON DISULPHIDE IN 
THE IBC CODE 
 
Generelt: 
ESPH-arbeidsgruppen har vurdert foreslåtte endringer til IBC-koden hva gjelder ”carriage 
requirements for carbon disulphide”. Underkomiteen instruerte ESPH-arbeidsgruppen om å 
nærmere vurdere de foreslåtte endringene.  
 
Konklusjon/oppfølgning: 
Target completion date er forlenget til 1999. Dette følges opp gjennom arbeid i KSU. 
 
 
8. REQUIREMENTS FOR PERSONNEL PROTECTION INVOLVED IN 
TRANSPORTATION OF CARGOES CONTAINING TOXIC SUBSTANCES IN OIL 
TANKERS 
 
Generelt:    
Denne saken anses som svært viktig fra Rederiforbundets side for å unngå fremtidige 
yrkesskader hos besetningen som håndterer visse flyktige laster på oljetankskip.  
På BLG 3 ba Norge om mer tid til å fremskaffe vitenskapelige grunnlagsmateriale, samt om å 
beholde agendaen også på BLG4. 
Det australske dokumentet BLG 3/17 tar opp mangelen på brukbar informasjon om sjøfolks 
helse og de stoffer de utsettes for på alle typer skip. Det foreslås å utvikle en uniform standard 
til SOLAS. BLG 3/INF.13 inneholder informasjon om arbeidet i USA med draft guideline for 
å integrere HMS i styringssystemet om bord. 
Underkomiteen anerkjente at Australias forslag medfører et nytt punkt i arbeidsprogrammet 
og Australia ble bedt om å sende et dokument til MSC 70.  
MSC vil i neste instans vurdere om Australias forslag skal behandles i BLG eller andre 
underkomiteer og/eller om andre internasjonale organisasjoner som ILO og WHO skal delta i 
arbeidet.     
          
Norsk posisjon:   
Norge fikk gjennomslag for å beholde agendapunktet. 
”Target completion” ble satt til år 2000, og fortsatt med høy prioritert status.  
 
Konklusjon, fremtidig arbeid: 
Dersom vi ønsker å opprette en høy profil på denne agendaen, bør Norge til neste møte stille 
med mer informasjon om personeksponering.  
Når dette foreligger bør det utarbeides forslag/utkast til regelverk, samt hvor og hvordan dette 
kan legges til i SOLAS. 
 
 
9. REVIEW OF EXISTING SHIPS’ SAFETY STANDARDS 
  
Generelt: 
Flertallet i komiteen ga støtte til forslaget fra UK om å gjøre GC koden og koden for ”existing 
gas carriers” obligatorisk under SOLAS.  
 
Norsk posisjon: 



Fra norsk side ble det uttrykt prinsipiell støtte, men stilt spørsmål om nytteverdien 
rettferdiggjør en slik ”amendment” tatt i betraktning av at antall skip som berøres er svært 
lavt. Ingen norskeide skip blir berørt.  
 
Konklusjon: 
Beslutningen er utsatt til BLG 4. Ingen ”action” fra norsk side anses nødvendig.  
 
 
10. REVIEW OF SPECIFICATIONS FOR CRUDE OIL WASHING SYSTEMS 
 
Generelt: 
Både på BLG 2 og BLG 3 fremkom flere dokumenter om behovet for å beholde like strenge 
COW-krav i det nye Annex I, især for dobbeltskrogsskip. Norge har hevdet at de nye 
tankskipene ikke krever like mye råoljevasking som tidligere, og at man derfor bør stille krav 
som tar hensyn til luftforurensningen som oppstår ved cowing. 
Til dette agendapunktet forelå flere dokumenter fra Brasil, INTERTANKO og IACS med til 
dels motstridende forslag. Ved møtets åpning sluttet IACS seg til INTERTANKO’s ønske om 
å beholde kravene til COW og trakk derfor sitt dokument tilbake. 
Norge hevdet følgende: 
COW er en nødvendig sludgereduserende teknologi hvis bruk skal minimaliseres til et 
funksjonelt minimum dersom skipet ikke har VOC rekondenseringssystem som reduserer 
luftforurensningen.   
 
Konklusjon: 
Møtet sluttet seg i para 10.11 i hovedsak til de norske synspunktene.  Norge lovet forøvrig å 
utarbeide forslag til ny tekst vedrørende COW i Annex I som oversendes til BLG 4. 
  
Norsk posisjon:  
Norge er tilfreds med utfallet så langt. INTERTANKO viste for øvrig under dette punktet et 
aktivitetsnivå og kom med innlegg langt ute på kanten av det som kan regnes som 
observatørers rolle i BLG, noe som Norge påtalte. 
 
Norsk oppfølging: 
SFD vil i samarbeid med Veritas utarbeide dokument til BLG 4 med forslag til revidert tekst i 
Annex I for dobbeltskrogsskip. 
 
 
11. REVISION OF CHAPTER 8 OF THE IBC CODE IN THE LIGHT OF REVISED 
SOLAS REGULATION II-2/59. 
 
Generelt:   
Det ble på  BLG 2 vedtatt at kravet til redundans for tankventilasjon skal gjelde nye 
kjemikalietankere. Det ble også stilt spørsmål om hvorvidt dette også skal gjelde for 
eksisterende skip.  
INTERTANKO (BLG 3/11) støtter dette og anbefaler samtidig trykksensorer med alarm som  
annet alternativ og dessuten at det stadfestes krav til vedlikehold i kapittel 8 i IBC-koden. 
Norge ønsket samtidig en avklaring om hvorvidt kombinerte kjemikalie/oljetankskip skal 
tilfredsstille SOLAS-II-2/59 eller kapittel 8 i IBC-koden.  
Japan  ønsket at et slikt vedtak ikke skulle gjelde skip under 500 gt. i nasjonal fart, samtidig 
mente Japan at  manuelle opererbare ventiler skulle aksepteres som redundans. 



WG  2 fikk i oppdrag  å utrede dette, samt utarbeide et forslag til ny tekst i IBC og BCH-
kodene. 
 
Flertallet i arbeidsgruppen vedtok at kravet til redundans skal gjelde alle skip uansett fart og 
størrelse for å være i samsvar med IBC-kodens anvendelse, videre at redundans skal være 
automatisk utløsbar. Japan tok sine reservasjoner på disse to punktene.  
Det ble også avklart at bare Ch. 8. i IBC-koden skal gjelde for kombinerte 
kjemikalie/oljetankere. INTERTANKO’s forslag om vedlikehold ble nedstemt i gruppen da vi 
mente ISM skal dekke alt nødvendig vedlikehold. 
Arbeidsgruppens  forslag til tekst i IBC og BCH-kodene ble vedtatt av underkomiteen og skal 
sendes MSC 70 og MEPC 42 for godkjennelse. 
 
Norsk posisjon:   
Norge tilhørte flertallet i gruppen som fikk gjennomslag for tilbakevirkende kraft for 
tankventilasjons-redundans. 
 
Konklusjon:   
Forslaget går til MSC og MEPC for godkjennelse og er tatt av agendaen for BLG 4. 
MSC og MEPC-delegasjonene briefes etter behov.  
 
 
12. EVALUATION OF SAFETY AND POLLUTION HAZARDS OF CHEMICALS 
 
Generelt: 
Punktet omfatter rapporten fra ESPH som er BLG’s arbeidsgruppe på miljø- og 
sikkerhetsmessig forsvarlig transport av kjemikalier.  
 
Norsk posisjon: 
Norge støtter og deltar aktivt i dette arbeidet. 
 
Konklusjon: 
Rapporten fra ESPH ble godtatt uten innsigelser, og de nødvendige rettelsene til IBC-koden 
ble godtatt for oversendelse til MEPC/MSC. 
 
Oppfølgning: 
Norge vil delta i ESPH i september med representanter fra SFD og næringen. Detaljert 
planlegging av arbeidet vil skje i samarbeid med KSU tidlig i september. 
 
 
13. REVIEW OF MARPOL REGULATION I/13G ON OIL TANKERS 
(Det japanske forslaget om dobbeltskrog for produkttankere som frakter tung fyringsolje).  
 
Generelt: 
Japan foreslo med utgangspunkt i Nakhoda-ulykken å skjerpe 13G for produkttankskip 
mellom 20 000 og 30 000 tonn slik at disse tankere som frakter tung fyringsolje skal utfases 
etter 13F (for å få lastene over på bedre tonnasje). Begrunnelsen for forslaget er at tung 
fyringsolje utgjør et stort forurensningsproblem når det slippes ut i store mengder. Dette er 
første gang IMO har gjennomtenkt en slik differensiering etter oljens art.  
 
 



Konklusjon: 
Møtet konkluderte med at det japanske forslaget ville få svært marginal betydning for 
tankskipsflåten i og med at under 1/2 % av de aktuelle tankskipene ville berøres av forslaget. I 
hvert enkelt tilfelle ville imidlertid forslaget bety økonomisk uttelling for rederne, og alle 
oljesøl som kunne unngås ville medføre betydelige besparelser for  de kyststater som rammes. 
 
Norsk posisjon:  
Norge støttet sterkt oppfattelsen av tung bunkers som et særskilt oljesølsproblem basert på 
våre erfaringer med slike ulykker de siste 15 år. På bakgrunn av dette, ledet Norge 
draftinggruppen som formulerte BLG’s initielle vurdering av forslaget.  
 
Norsk oppfølging: 
Norge vil fortsatt støtte det japanske forslaget og be om at oljesøl som involverer tung 
bunkers skal håndteres særskilt også i andre sammenhenger. Det kan enten være aktuelt å 
forlange dobbelt skrog rundt bunkerstanker som skal inneholde tung bunkers eller å forby at 
den tyngste bunkersen blir benyttet på skip. Det er som bunkers denne oljen har det største 
oljesølspotensialet.  
 
 
14.   HYDROSTATIC BALANCE LOADING 
 
BLG 3 aksepterte IACS' "Unified Interpretation" vedrørende hydrostatisk 
balansert lasting og utarbeidet et forslag til et MEPC sirkulære for 
distribuering av disse fortolkningene.  Forslaget til sirkulære gir også 
forklarende tilleggsinformasjon vedrørende ballasting i forbindelse med 
beregning av omfanget av krevet HBL og aktuelle HBL kondisjoner. 
 
 
15. WORK PROGRAMME 
 
Arbeidsprogrammet er i tråd med vårt syn på prioriteringene til BLG. 
 
 
17. ANY OTHER BUSINESS  
 
Equivalent arrangements under MARPOL 73/78 and the IBC Code 
 
Generelt: 
Underkomiteen var instruert av MEPC om å vurdere innholdet i ekvivalens fra Malaysia 
vedrørende aksept av mindre dobbeltbunnshøyde for kjemikalieskip type 2 enn krevet av 
koden.  
Komiteen unnlot å diskutere dette ferdig.  
 
Norsk posisjon:  
Norge stod på at saken skal diskuteres gjennom i BLG. Norge ønsker generelt at 
underkomiteen skal gjøre det klart at denne type ekvivalenser ikke kan godtas, uten at dette er 
til hinder for at denne type tankarrangementer skal kunne godkjennes når Annex II er revidert. 
 
Konklusjon: 
Norge følger saken videre på BLG 4. 



 
 
18. REPORT TO THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE 
ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE  
 
BLG-delegasjonen vil være ansvarlige for å briefe delegasjonene til MSC og MEPC om 
utfallet etter hvert som disse møtene skal forberedes. 
 
 
 
 
Oslo, 16. juli 1998 
 
 
 
 
Jens Henning Koefoed 
 


