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RAPPORT (Utkast)       
 
TIL:  Sjøfartsdirektør, sikkerhetsdirektør, avdelingsdirektørene, 

delegasjonsmedlemmene, adressatene på DE's sirkulasjonsliste (se vedlegg)   
FRA:  Delegasjonen v/Trygve Scheel 
DATO:  30 mars 2001  
KOMITE: IMO’s underkomité Design and Equipment 44. sesjon (DE 44),   

5. – 9. mars 2001 
 

 
I. INNLEDNING 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Funksjon: 
 

 Seniorrådgiver Trygve Scheel  (Delegasjonsleder)   Plenum  
 Overing. Ivar Grøneng      Plenum, DG 2 
 Avdelingsing. Cristian Moe       Plenum, WG 2 
 Sjefsingeniør Knut Vågnes, Det norske Veritas    Plenum, IG 1, IG 3 
 Seksjonsleder Per Holmvang, Det norske Veritas   Plenum, DG 1 
 Seksjonsleder Arne Peder Blix, Norges Rederiforbund   Plenum 
 Forskningssjef Randi Reinertsen, SINTEF    DG 2 
 Direktør Tore Gjestrum, Norsk Sjøoffisersforbund    Plenum 
 Konsulent Jørgen Kyed, TeamTec A/S     Plenum 
   
WG 1:  Working Group on Ship manoeuvrability 
WG 2:  Working Group on guidelines for ships operating in ice-covered waters  
WG 3:  Working Group on revision of res. MEPC.60(33) and A.586(14) 
DG 1:  Guidelines under MARPOL Annex 6 
DG2: Improved thermal protection 
 
I tillegg ble det opprettet 3 "Informal Groups": 
IG 1: New SOLAS Reg. II-1/12-2 
IG 2: Asbestos related problems 
IG 3: Amendment to ESP (A.744(18)) 

 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 15. februar 2001 i Sjøfartsdirektoratet. 
 
Offisiell rapport fra møtet vil bli distribuert så snart denne foreligger fra IMO.  
 
II. OPPSUMMERING 
 
De viktigste sakene for Norge anses å være følgende: 
- Retningslinjer for termisk beskyttelse. Norge hadde sendt inn forslag. Dette forslaget ble 

betydelig forenklet i "Drafting-gruppen", og ble senere godtatt av Plenum.  
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- Endring av A.744(18): Det ble vedtatt omfattende endringer basert på IACS's forslag. 
Norge fikk tilslutning til enkelte endringsforslag. Norges tilleggsforslag - basert på Leros 
Strength - måtte utsettes til neste møte.  

- Retningslinjer for "sampling of fuel oil" (MARPOL Annex VI) ble vedtatt, i 
overensstemmelse med norske synspunkter. 

- Japan og Korea forslo endring av IMO's krav til incineratorer. Norge var uenig i disse 
forslag, og forslagene fikk heller ikke tilslutning av DE's flertall. Endelig avgjørelse ble 
imidlertid utsatt til DE 45.  

 
DE 44 var preget av god samarbeidsånd - noe som bl.a. illustreres ved at ingen protesterte på 
opprettelse av hele 3 "Informal Groups" (i tillegg til 3 WG og 2 DG).  
 
 
III. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTER PÅ AGENDAEN 
 
1. Desicions of other IMO bodies (agendapunkt 2) 
 
Hovedsakene på dette agendapunkt kom fra MSC 73, som hadde opprettet en AdHoc WG på 
"measures to eliminate sub-standard ships".  
a) Kun ett av disse forslagene skulle behandles i detalj: Bahamas forslag til "besiktelses-

vennlige skip". Bahamas hadde sendt inn et detaljert forslag til DE 44. 
b) For de øvrige forslag skulle DE 44 i første rekke ta stilling til om det var behov for nye 

agendapunkter på DE's agenda. 
 
Norsk posisjon: 
a) Norge støtter i prinsippet Bahamas forslag. Detaljene i forslaget bør imidlertid diskuteres 

nærmere. 
b) De fleste forslagene fra AdHoc-gruppen blir fulgt opp av IACS, og det er ønskelig å se 

hva IACS kommer frem til før de samme sakene tas opp i DE. Imidlertid bør forslag nr. 4 
- "Protection of fuel oil tanks" - tas opp i DE, og vil da måtte få et nytt agendapunkt. 

 
Konklusjon: 
a) Bahamas forslag fikk bred støtte i Plenum. Det ble satt ned en "Informal Group" på saken, 

som bearbeidet Bahamas forslag. Selve SOLAS-teksten ble gjort mindre detaljert, men 
den henviser til et sirkulære som kan gjøres bindende. Det ble ikke tid til å fullføre teksten 
i sirkulæret, men selve SOLAS-teksten går til MSC 74 for "approval". 

b) Det ble enighet om at "Protection of fuel oil tanks" bør tas opp i DE som et nytt 
agendapunkt. "Justification" for dette forslaget ble utarbeidet, og legges frem for MSC for 
godkjennelse. 

 
2. Casualty analysis (Agendapunkt 3) 
Det var ingen dokumenter til behandling.  
Sekretariatet informerte om resultatet av andre underkomiteers arbeid på området. Det ble 
spesielt vist til FSI 9/19, punkt 10.16.5, som dreier seg om ulykker i sammenheng med 
redningsmidler. Det ble i denne sammenheng vist til dokumenter under agendapunkt 18 som 
gjelder ulykker med livbåter. 
 
Norsk posisjon: 
Avventet debatt. 
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Konklusjon: 
Livbåtulykker skulle diskuteres nærmere under agendapunkt 18. 
 
 
 
3. Revision of the Interim Standard for Ship Manoeuvrability (agendapunkt 4) 
 
Et dokument fra Japan hevder at någjeldende standard er for streng, slik at selv skip som 
anses å ha god manøvreringsdyktighet, ikke oppfyller standarden. De foreslår derfor at 
standarden revideres. 
  
Konklusjon: 
Saken ble først diskutert i Plenum, og det ble etablert en Arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen 
konkluderte at det er behov for utfyllende dokumentasjon før man eventuelt bør endre 
standarden. Plenum sa seg enig i dette, og saken tas opp igjen på DE 45.  
 
4. Use of desalinators on lifeboats and rafts (agendapunkt 5) 
Det ble behandlet et japansk dokument om innføring av krav om avsaltingsutstyr i livbåter og 
redningsflåter.    
 
Norsk posisjon: 
Forslaget bør ikke støttes, heller ikke aktivt motarbeides slik de foreligger nå. Dersom noe 
skal vurderes bør det være å øke mengden av vann, da særlig i redningsflåter.  
 
Konklusjon: 
Forslaget møtte stor skepsis. Det ble klart at generelle endringer i SOLAS ikke var ønskelige. 
Saken skal gå en sesjon til, og det ble invitert til innsending av kommentarer og forslag til 
standard for avsaltingsutstyr.  
 
Forslag til oppfølging: 
Japan har tydeligvis lagt stor prestisje i saken, slik at vi bør følge opp aktivt frem mot neste 
sesjon. Det er ønskelig at vi tenker på hvilke behov vi ser at slikt utstyr skal dekke. Særlig 
med hensyn til størrelse, kapasitet og effektivitet. Nyttig om Norge kan foreslå produktnøytral 
ytelsesstandard ut fra identifiserte behov. 
 
5. Asbestos-related problems on board ships  (agendapunkt 6) 

 
DE 43 etablerte en Korrespondansegruppe for å utarbeide utkast til Retningslinjer for 
behandling og eventuell fjerning av asbest.  

 
Norsk posisjon: 
Norge støtter hovedtrekkene i forslaget fra Korrespondansegruppen. 
 
Konklusjon: 
Under debatten i Plenum, var det bred enighet om hovedprinsippene, men visse forslag 
vedrørende administrative forhold ble imøtegått. Det ble nedsatt en liten "Informal Group" 
som reviderte forslaget. Dette forslag ble godkjent i Plenum, og sendes til MSC 75 for endelig 
godkjennelse og utsendelse som MSC-sirkulære. 
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6. Low powered homing devices for liferafts on ro-ro passenger ships (agendapunkt 7)  
Det var ingen dokumenter til behandling. Saken ble diskutert på grunnlag av tidligere 
behandling i SOLAS konferansen i 1995 og siste møte i COMSAR. Det var motstridende 
meninger om sakens innhold. 
 
 
Norsk posisjon: 
Dersom saken realitetsbehandles bør vi være tilbakeholdne, eventuelt be om utsettelse. 
("target completion date": 2001) 
 
Konklusjon: 
Saken ble utsatt til DE 45. Medlemmene ble oppfordret til å sende inn forslag. 
 
Forslag til oppfølging: 
Sjøfartsdirektoratet bør ta en runde med hovedorganisasjonene for å informere om utviklingen 
og avklare norsk holdning. Det er ønskelig at vi bidrar med et forslag til DE 45, som avspeiler 
den norske holdningen. Vi kan gjerne foreslå konkrete installasjonskrav. 
 
7. Amendments to SOLAS requirements on electrical installations (agendapunkt 8) 
 
Det forelå et dokument fra Danmark som viste til tidligere forslag om å tillate bruk av 
elektriske pumper i lastetankene på oljetankskip. Dokumentet henviser til IEC's nye standard 
for elektriske installasjoner i skip. Da oppgaven ble satt på DE's og BLS's agenda sa MSC 
bl.a. følgende: "Exercise extreme care in their deliberations …" slik at man unngår økt risiko i 
tankskip.   
 
Norsk posisjon: 
Samme sak var opp på BLG 6, og Norge argumenterte der mot Danmarks forslag ut fra 
sikkerhetsmessige hensyn. De samme argumenter ble gjentatt på DE 44. 
 
Konklusjon: 
De fleste land som uttalte seg på DE 44, støttet de norske innvendingene. Men enkelte land 
gikk i mot norsk syn, og mente det var viktig å ikke stoppe utviklingen av alternative tekniske 
løsninger. Det ble ikke trukket endelig konklusjon i saken, som også kommer opp igjen på DE 
45. Som nevnt var samme sak oppe også på BLG 6, men det viste seg at rapporten derfra var 
tvetyding mht. anbefaling om hvilken underkomite (DE eller BLG) som burde koordinere 
arbeidet. Dette spørsmål må derfor avklares av MSC 74. 
 
8. Improved thermal Protection (agendapunkt 9) 
 
a) Retningslinjer for termisk beskyttelse 
Det ble presentert et forslag om retningslinjer for termisk beskyttelse fra Norge. 
Det ble opprettet en ”Drafting-gruppe” som skulle forenkle forslaget. 
 
Norsk posisjon: 
Arbeide aktivt for å få forslaget godtatt. 
 
Konklusjon: 
Den foreslåtte retningslinjen ble forenklet av gruppen, datagrunnlaget som var innsendt ble 
allikevel beholdt. Utkastet ble anbefalt av underkomiteen. 
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Forslag til oppfølging: 
Retningslinjen bør iverksettes i Norge. Retningslinjen bør også tas i betraktning i 
sammenheng med prosjekt Store passasjerskip.  
Videre arbeid med termisk beskyttelse for passasjerer bør avventes til vi har bedre kunnskap 
om virkningen av de nasjonale kravene vi satte i verk fra 01.01.01. 
 
b) Inspeksjon av redningsdrakter 
Det ble presentert et forslag om retningslinjer for inspeksjon av redningsdrakter fra USA. 
Det ble vedtatt at ”Drafting-gruppen” skulle gjennomgå også dette forslaget. 
 
Norsk posisjon: 
Støtte forslaget, i tillegg å påvise muligheter for dobbel gevinst ved bruk i steden for 
lagerhold. Samt å sammenholde systemet for service på redningsflåter og oppblåsbare 
redningsvester, med kravet om service i land. 
 
Konklusjon: 
Det ble utarbeidet og anbefalt en retningslinje for kontroll av redningsdrakter og 
beskyttelsesdraker av besetningen ombord. Forslaget om obligatorisk kontroll på land ble 
avvist av prosedyregrunner, men medlemmene ble oppfordret til å ta opp saken på nytt 
gjennom MSC. 
 
Forslag til oppfølging: 
Retningslinjen bør iverksettes i Norge. 
Norge bør også støtte eventuelle forslag om regelmessig service av redningsdrakter på 
godkjente servicestasjoner. Jf. Redningsflåter. 
 
9. Guidelines under MARPOL Annex 6 on prevention of air pollution (agendapunkt 10) 
a) Guidelines for on-board monitoring and recording devices: DE har fått i oppgave å 

utarbeide retningslinjer for overvåkning av NOx utslipp fra skip. USA hadde sendt inn et 
dokument som i hovedsak kommenterer tidligere forslag fra motorfabrikantene 
(EUROMOT), men det kommenterer også et forslag fra Japan. Utgangspunktet for 
utformingen av disse retningslinjene må være NOx koden, noe også USA understreker 
som grunnlag for kommentarene. NOx koden sier (i para. 2.4.5) at man skal ha en 
kontinuerlig NOx overvåkning som inkluderer både ”steady-state” og ”transitional” 
operasjon. Dette er viktig da endringer i turtall, eller generelt motorens belastning, vil 
medføre svært ulike NOx utslipp. I tillegg mener USA at kontinuerlig overvåkning må 
tolkes strengere enn EUROMOTs forslag om måling vær 100 time under ”steady-state”, 
noe som vil være i strid med NOx-koden. Ved kontinuerlig måling mener også USA at 
gjennomsnittlige verdi kan benyttes for å justere for varierende luftkvalitet og temperatur. 

 
b) Guidelines for sampling of fuel oil: DE 43 hadde laget utkast til slike retningslinjer, men 

det ble omfattende debatt om saken på MEPC 45. Dette førte til at saken ble sendt tilbake 
til DE, men beskjed om å ta hensyn til "concern over the proposals related to commercial 
aspects". INTERTANKO og IACS hadde lagt frem dokumenter til MEPC 45 som 
argumenterte for at slike prøver bør tas "at the receiving ship's inlet bunker manifold." 
Særlig Bahamas engasjerte seg sterkt mot dette syn, og ville ha større fleksibilitet i 
retningslinjene.  

 
Norsk posisjon: 
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a) USAs dokument støttes. 
b) Norge støtter forslaget fra INTERTANKO og IACS. 
 
 
 
 
Konklusjon: 
a) Etter behandling i en Drafting Group ble det godkjent en liste over hvilke temaer som 

burde dekkes i slike retningslinjer. Det ble vedtatt å etablere en Korrespondansegruppe 
ledet av USA for å behandle saken nærmere. 

b) En Drafting Group utarbeidet et revidert utkast til retningslinjer for "sampling" i henhold 
til INTERTANKO/IACS's syn. Utkastet ble godkjent i Plenum og sendes til MEPC 46 for 
endelig godkjennelse som MEPC-sirkulære. 

 
10. Revision of resolutions MEPC.60(33) and A.586(14)" (agendapunkt 11) 
 
Det har vært en korrespondansegruppe på saken ledet av UK, og hoveddiskusjonen har 
omhandlet om man skulle endre tilnærmingsmåte fra å definere lensevannsseperatorer fra å 
kun behandle olje, til å utvide begrepet slik at andre komponenter også kan behandles. Det var 
ikke enighet i gruppen om dette. Det er flertall for å benytte termen ”Bilge separator” i stede 
for ”oil filtering equipment”.  
 
Norsk posisjon: 
Dette er ingen vesentlig sak for Norge. Vi har heller ikke gått i dybden på de ulike tekniske 
implikasjonene av å utvide omfanget for spesifisering av lensevannsseparator.  
 
Konklusjon: 
Det ble nedsatt en Arbeidsgruppe på saken, som kom et godt stykke videre mht. revisjon av 
MEPC.60(33), men som ikke ble helt ferdig. MEPC anmodes om å ta stilling til om temaet 
skal utvideds til "a whole bildge treatment system". Det var enighet om at 
Korrespondansegruppen på saken burde fortsette sitt arbeid, og legge frem nytt dokument til 
DE 45. 

  
11. Development of guidelines for ships operating in ice-covered waters (agendapunkt 12)  
Dette agenda punktet var også oppe på DE 42/43. Dokumentet ble ikke ferdig sist pga. 
tidsnød. Dette er nå klart, men diverse punkter skal vurderes nærmere av BLG, FP, NAV, 
SLF, STW, og DSC. Det ble bestemt at dokumentet skal utsendes i form av MSC- og MEPC 
sirkulær.  
 
Norsk posisjon 
Norge har ikke vært med på utarbeidelsen av dokumentet, men har deltatt i WG (DE 43/44) 
uten noe sterkt engasjement.  
 
Konklusjon 
Rapporten fra arbeidsgruppa skal tas opp igjen på DE 45, hvor en skal vurdere innspillene fra 
de andre underkomiteene. Dokumentet skal ferdigstilles i 2002.  
 
Oppfølging 
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Dokumentet er stort sett  ferdig, men hvis Norge nå skulle endre holdning å ønske påvirkning, 
må dette gjøres når ovennevte underkomiteer skal behandle de relevante delene av 
dokumentet.   
 
12.  Amendments to Res. A.744 (agendapunkt 13)   
a) Det forelå et dokumentet fra IACS som foreslo inntatt endringer i res. A.744(18) med 

senere endringer, i hht. endringer foretatt i IACS UR's for henholdsvis bulkskip 
(dokumentets Annex 1) og tankskip (dokumentets Annex 2), for å harmonisere Res. 
A.744(18) med IACS UR's. I forslaget er inntatt de siste forslag fra dokumentene MSC 
72/INF.11 og FSI 9/12/3 (Erika-oppfølging). 

 
b) Japan hadde sendt in forslag vedrørende "sampling method of thickness measurements for 

ship's longitudinal strength evaluation of aged tankers". IACS hadde sendt inn dokument 
som ga detaljerte kommentarer til forslaget fra Japan. IACS' dokumentet er redigert med 
ett Annex 1 som forklarer punktvis årsak til endringsforslag og ett Annex 2 med selve 
endringsforslagene. 

 
Norsk posisjon: 
a) Norge støtter forslaget fra IACS, men vi har oppdaget en del uheldige detaljer som bør 

endres. Dette gjelder delvis feilaktige bruk av begreper, og delvis at noen formuleringer 
kan tolkes til å svekke kravene sammenlignet med någjeldende krav (til overvåking av 
tykkelsesmålinger). 

 
b) IACS's kommentarer synes velfundert og tas til etterretning. IACS skriver i dokumentet at 

de vurderer disse forhold videre. 
 
Konklusjon: 
a) Norge (K. Vågnes) deltok i den uformelle gruppen som ble nedsatt for å gjennomgå IACS 

dokumentet og ta hensyn til kommentarene som fremkom i Plenum. Gruppen utarbeidet 
forslag til endringer av Res A.744(18) i DE44/WP.9 som ble ferdigbehandlet i 
underkomiteen og vil bli sendt til MSC 74 for godkjennelse. De norske kommentarene ble 
i betydelig grad inkludert i DE/WP.9. 

 
b) Det var enighet om at det trengs mer tid å fatte beslutning i saken. Begge dokumentene 

går til DE 45. 
 
Oppfølging: 
a) Vi bør vurdere om Norge bør utarbeide et MSC-dokument med kommentarer til 

DE/WP.9. 
 
b) Vi bør vurdere eventuelle forslag fra Japan, IACS eller andre før DE 45. 
 
13. Interpretation of MARPOL Reg. I/16 on oil filtering equipment (agendapunkt 14) 
 
Det finnes ikke krav eller retningslinjer i MARPOL med hensyn til hvilken kapasitet hvert 
enkelt skip skal ha mht. "oil filtering equipment; dvs. hvilke mengder oljeforurenset 
lensevann som skal kunne behandles. Det forelå to ulike forslag til retningslinjer fra 
henholdsvis India og fra 9 Østersjøen-land.  
 
Konklusjon 
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Etter debatt i Plenum ble saken overlatt til Arbeidsgruppen for Res. MEPC.60(33). Det ble 
imidlertid ikke oppnådd enighet om retningslinjer, og saken ble avsluttet med oppfordring om 
at hvert enkelt land bør fastlegge sine egne retningslinjer.  
 
 
 
 
 
14. Matters related to incinerators (agendapunkt 15) 
 
MEPC 45 mottok et dokument fra Japan og to dokumenter fra Korea vedrørende IMO's krav 
til incineratorer. Etter diskusjon ble det besluttet å sende dokumentene til DE 44 for videre 
behandling på to sesjoner. 
a) Forslaget fra Japan argumentere for strengere krav til insineratorer med hensyn til 

maksimum tillatt temperatur for "shock-cooled flue gas". Formålet med forslaget er å 
redusere dioxin-nivået i avgasser. 

b) Hovedforslaget fra Korea gjelder spesifikasjonen for innholdet av emulsifisert vann i "test 
sludge oil" i forbindelse med typegodkjenelse av insineratorer. Korea foreslår at 
vanninnholdet reduseres fra 20 til 5 %, noe som innebærer mindre strenge krav. 
Begrunnelsen fra Korea er målinger ("forskning") foretatt ombord i 8 skip. 

 
Norsk posisjon 
Det tok 7 år å bli enig om någjeldende spesifikasjon, og arbeidet ble avsluttet for kun 3 år 
siden. Alle deler av kravene - inkludert de forhold som foreslås endret av Japan og Korea - ble 
grundig debattert før någjeldende spesifikasjon ble vedtatt. Erfaringene med incineratorer 
laget etter någjeldende spesifikasjoner er dessuten gode. Etter vår oppfatning må det derfor 
foreligge svært gode argumenter dersom spesifikasjonen skal endres allerede nå.  
 
a) Det er høyst usikkert om endringen foreslått av Japan vil ha reell betydning for 

dioksinprodusjonen. Dessuten vil forslaget føre til øke kostnader, økt størrelse på utstyr, 
mer komplisert utstyr og større energiforbruk.  

 
b) Når det gjelder hovedforslaget fra Korea er dette basert på forsøk i kun 8 skip, og disse 

anses ikke representative for vanlige handelsfartøy. Etter TeamTecs erfaringer vil 
vanninnholdet i mange tilfeller kunne bli høyere enn de spesifiserte 20 %. Det er derfor 
ikke fornuftig å støtte forslaget fra Korea. 

 
Konklusjon 
De fleste gikk i mot forslagene fra Japan og Korea om å endre spesifikasjonen for 
incineratorer. Imidlertid hadde MEPC satt av to sesjoner til saken, og det ble derfor besluttet 
at saken ikke avgjøres før neste møte i DE.  
Under gjennomgang av utkastet til rapport ble det vedtatt vesentlige endringer i paragrafene 
15.3 og 15.6 i utkastet. 
 
 
15. Work programme and agenda for DE 45 (agendapunkt 16) 
 
Konklusjon: 
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Følgende agendapunkter ble ferdigbehandlet og derfor strøket fra arbeidsprogrammet: Asbest-
problemer, Forbedret termisk beskyllese og fortolkning av MARPOL Reg. I/16 ("Oil filtering 
equipment"). 
 
16. Any other business (agendapunkt 18) 
 
a) Nødtauings-arrangement for tankskip 
MSC 73 vedtok endrede SOLAS-krav til nødtauings-arrangement for tankskip. Dette 
medførte behov for å endre retningslinjene for slike, og Nederland hadde sendt inn forslag til 
endringer.  
Norsk posisjon: 
Støtter forslaget fra Nederland  
 
Konklusjon 
Dette ble vedtatt med enkelte endringer. 
 
b) Ulykker med livbåter 
På bakgrunn av et Australsk dokument som analyserte ulykker med livbåter (DE 44/18/1), og 
innspill fra FSI fra agendapunkt 3 Caualty Analysis, ble problemet bredt behandlet. Særlig ble 
det poengtert at de aller fleste ulykkene har sammenheng med øvelse og kontroll med davidt-
utsatte livbåter med on-load kroker.  
 
Norsk posisjon: 
Problemet er velkjent og søkt løst i Norge ved å involvere produsentene av utstyr (SOLAS 
III/20.11). Den beste løsningen er livbåter med fritt fall utsetting, noe som fjerner problemet 
fullstendig. 
 
Konklusjon: 
Det ble vedtatt å be MSC 74 om at ulykker med livbåter ble tatt inn på agendaen til 
underkomiteen som en hastesak. 
 
Forslag til oppfølging: 
Det er tydelig at SOLAS III/20.11 som ble tatt inn etter konferansen i 1995 fra 01.07.1998 
ikke har hatt den ønskede effekt. Det er klart at utstyrets kompleksitet er for høy, derved at 
besetningen ikke kan ventes å ha kunnskap nok om vedlikehold og bruk til at det kan skje på 
en betryggende måte. Her må det hard lut til for å bedre situasjonen, fordelen er at 
kostnadskrevende og begrensende tiltak for on-load kroker vil bane vei for fritt fall livbåter- 
som løser problemet på sikt. 
 
c) Tilgjengelighet og bruk av redningsutstyr om bord 
Canada informerte om hendelsesforløpet omkring totalhavari med fartøyet FLARE, der flere 
besetningsmedlemmer omkom. En av erfaringene var at besetningen ikke kjente til plassering 
og bruk av redningsdraktene ombord. 
 
Norsk posisjon: 
Kjent problemstilling som er vanskelig å løse uten innarbeidet sikkerhetskultur ombord. 
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Konklusjon: 
Det ble inntatt et punkt i den utarbeidde Retningslinje for kontroll av redningsdrakter og 
beskyttelsesdraker av besetningen ombord, der besetningen ble oppfordret til å iføres seg 
drakten samtidig som den ble kontrollert. 
 
Forslag til oppfølging: 
Retningslinjen bør iverksettes i Norge 
 
d) Foreslåtte endringer i LSA koden 
Det ble behandlet 3 innsendt dokumenter fra Polen og ILAMA ( DE 44 18/2, 18/4 og 18/5) 
 
Norsk posisjon: 
Endringer i LSA koden kan ikke gjøres fra dette agendapunktet. 
 
Konklusjon: 
Forslagene ble avvist av prosedyregrunner. 
 
e) Endringer til HSC 2000 Koden 
Norske forslag som ble videresendt underkomiteen fra MSC 73 (MSC 73/3/21 og MSC 
73/3/22) om vanntett dekk og lang bunnskade ble behandlet. Videre ble forslag om endring av 
HSC kodens 8.7.4 om bl.a. ”Heavy Weather Test”  (MSC 73/3/6) behandlet. 
 
Norsk posisjon: 
Bør gjennomføres i HSC 2000 koden. 
 
Konklusjon: 
Forslag vedrørende vanntett dekk og lang bunnskade ble oversendt SLF 44, for at resultatet 
derfra skulle inngå under nytt agendapunkt på DE 45, Amendements to HSC 2000 Code.  
Det var ingen støtte for de gjenstående endringene til kodens 8.7.4. Medlemmene ble allikevel 
oppfordret til å sende inn relevante forslag til de nevnte agendapunkt på DE 45. 
 
Forslag til oppfølging: 
Vi bør gå noen runder til på forslagene, og eventuelt korrigerer de slik at de kan få støtte i 
underkomiteen. Det nye agendapunktet skal gå over 2 sesjoner, der hensikten er at koden skal 
revideres i 2004. 
 
f) Application of the human element analyzing process (HEAP) 
Metoden er beskrevet i MSC/Circ.878 – MEPC/Circ.346. 
 
Norsk posisjon: 
Avventet kommentarer i plenum. 
 
Konklusjon: 
Det ble uttalt at de kunne være et bidrag at underkomitéene benyttet HEAP i sitt arbeid minst 
en gang, for å eksemplifisere prosessen. 
 

*** 


