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RAPPORT     
 
TIL:  Sjøfartsdirektør, sikkerhetsdirektør, avdelingsdirektørene, 

delegasjonsmedlemmene, adressatene på DE's sirkulasjonsliste (se vedlegg)   
FRA:  Delegasjonen v/Trygve Scheel og Turid Stemre 
DATO:  4 juni 2002  
KOMITE: IMO’s underkomité "Design and Equipment" 45. sesjon (DE 45);  

18 - 22 mars 2002 
 

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

 Seniorrådgiver Trygve Scheel  (Delegasjonsleder 18 - 20 mars)  Plenum  
 Senioring. Turid Stemre (Delegasjonsleder 20 - 22 mars)   Plenum 
 Prosjektleder Ivar Grøneng      Plenum 
 Senioring. Erlend Aamodt      Plenum, WG 3 
 Senioring. Helge Nicolaisen      Plenum 
 Førstekonsulent Ingunn Hestnes     Plenum 
 Sjefsingeniør Knut Vågnes, Det norske Veritas    Plenum, WG 3 
 Seniorrådgiver Christian Strobel, Det norske Veritas   Plenum, WG 3 
 Seksjonsleder Rune Karlsen, Norges Rederiforbund   Plenum, WG 3 
 Konsulent Jørgen Kyed, TeamTec A/S     Plenum, WG 2 
 Ing. Knut Sand, NORSAFE A/S     Plenum 
   
WG 1:  Working Group on Ship manoeuvrability 
WG 2:  Working Group on revision of res. MEPC.60(33) and A.586(14) 
WG 3:  Working Group on amendments to resolution A.744(18)  
DG 1:  Guidelines for on-board NOx devices 
DG2: Requirements for WIG-crafts 
 
I tillegg ble det opprettet diverse "Informal Groups". 

 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 14. mars 2002 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 (se nummerering i rapporten): 
 
 6.   Her bør vi følge opp videre arbeid med revisjon av res. A. 744.  
 10.  Her bør vi følge opp arbeidet med revisjon av kode og retningslinjer for  

  fiskefartøy i korrespondansegruppen.  
 11.  Her bør vi følge opp arbeidet med fortolkninger til 2000 HSC Code i SLF og 

  FP. 
 12.  Vi må følge arbeidet med sikkerhet på store passasjerskip i korrespondanse- 

  gruppen i tråd med det vi gjør i andre underkomiteer. 
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 16.  Med hensyn til tiltak mot ulykker med livbåter bør Sdir utfordre næringen til å 
  komme med forslag og datagrunnlag med utgangspunkt i fremdriftsplanen.
  Videre bør vi være forberedt til å bidra i arbeidsgruppen under neste sesjon. 

 18.  Testing og godkjenning av personlig livredningsutstyr. Prosjekt "Forbedret 
  personlig redningsutstyr 2002" er en pådriver i dette arbeidet, og vil forberede
  dokumenter for innsending til DE 46. 

 19.  Redningsfarkoster, bruk og testing. Her bør vi følge opp arbeidet i den 
  uformelle korrespondansegruppen samt delta i arbeidsgruppen på neste møte. 

 
 
III. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTER PÅ AGENDAEN 
 
1. Desicions of other IMO bodies (agendapunkt 2) 
 
Hovedsaken på dette agendapunkt var "maritime security" og kom fra den spesielle 
arbeidsgruppen  under MSC  som hadde hatt "intersessional-møte" i februar 2002. Etter 
påtrykk fra USA hadde DE fått i oppgave å vurdere følgen saker:  
a) Tilleggsutstyr til skipets radioutstyr slik at skip angrepet at terrorister skal kunne alarmere 

omverdenen uten at dette oppdages av terroristene 
b) Vurdere mulig utstyr for å oppdage "unauthorized boarding in ports and at sea". 
 
Norsk posisjon: 
a) Det antas at det vil være snakk om forholdsvis enkelt og billig tilleggsutstyr til skipets 

eksisterende radioanlegg. Man kan stille spørsmål ved kost-nytteverdien, men det er 
vanskelig å gå i mot USA på dette punkt. 

b) Etter vår oppfatning kan det ikke være riktig å innføre internasjonale krav om at 
spesifikke typer skip skal anskaffe slikt utstyr.  

 
Konklusjon: 
a) Flertallet aksepterer at det kan innføres krav om slikt utstyr, men MSC må vurdere 

nærmere om det trengs ny "performance standard" samt når et slikt krav eventuelt kan 
settes ut i livet. 

b) Flertallet mente at det ikke bør innføres internasjonale krav om at spesifikke typer skip 
skal anskaffe spesielt utstyr for overvåking av "unauthorized boarding in ports and at sea". 
Imidlertid foreslås å ta inn et krav om at det enkelte skip skal foreta en vurdering av 
eventuelt behov for slikt utstyr. 

 
2. Revision of the interim standard for ship manoeuvrability (Agendapunkt 3) 
 
Korea og Japan hadde sendt inn dokumenter med forslag om å endre någjeldende standard 
A.751(18). Forslagene gikk ut på å redusere någjeldende standard, og begrunnelsen var at en 
god del nye skip ikke er i stand til å oppfylle gjeldende standard. Flere byggekontrakter 
inneholder krav om å oppfylle A.751(18), og saken er derfor spesielt viktig for Japan og 
Korea. 
 
Norsk posisjon: 
Någjeldende standard er ikke å betrakte som et internasjonalt krav. I prinsippet virker det 
derfor uheldig og unødvendig å redusere spesifikasjonene. 
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Konklusjon: 
Flere av forslagene om å redusere "kravene" ble avvist. Det ble imidlertid vedtatt å redusere 
standarden på visse punkter. Det ble utarbeidet utkast til MSC-resolusjon som vil vedta 
revidert standard, og dessuten et utkast til et MSC circular med "explanatory notes". 
 
3. Guidelines for onboard NOx devices (agendapunkt 4) 
 
DE har fått i oppgave å utarbeide retningslinjer for overvåkning av NOx utslipp fra skip. Til 
forrige møte hadde USA sendt inn et dokument som i hovedsak kommenterer tidligere forslag 
fra motorfabrikantene (EUROMOT), men det kommenterte også et forslag fra Japan. 
Utgangspunktet for utformingen av disse retningslinjene må være NOx koden, noe også USA 
understreket 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. DE 44 etablerte en korrespondansegruppe på saken, som la frem sin rapport. Det 
ble dessuten etablert en arbeidsgruppe for å jobbe videre med saken under DE 45. 
  
Norsk posisjon: 
Få land (men inkludert Norge) har hittil tiltrådt MARPOL Annex 6. Etter vår vurdering bør 
kravene til "NOx-device" ikke settes for strenge, fordi dette kan ytterligere forsinke at Annex 
6 trer i kraft.  
 
Konklusjon: 
Arbeidsgruppes utarbeidet et forslag som ble diskutert i Plenum. Arbeidet har gått fremover, 
men mye gjenstår og det er fremdeles mange "square brackets". Saken må derfor drøftes 
videre på DE 46. For å få fortgang i arbeidet ble det besluttet å la en intersessional-gruppe 
jobbe videre med saken frem til neste møte. 
 
4. Revision of resolutions MEPC.60(33) and A.586(14)" (agendapunkt 5) 
 
Saken gjelder revisjon av spesifikasjonene for utstyr for "machinery space bilges" og dessuten 
for "oil discharge monitoring systems" for oljetankskip. Någjeldende spesifikasjoner er meget 
omfattende og detaljerte. I forbindelse med de to siste sesjoner har det vært en 
korrespondansegruppe på saken ledet av UK. 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 har ikke vært enighet i 
gruppen om dette. Etter forrige møte i DE har MEPC 47 gitt avklaring av enkelte prinsipielle 
spørsmål. 
 
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 både mht. revisjon 
både av MEPC.60(33) og A.586(14). Men det gjenstår en del detaljer; bl.a vedrørende 
testprosedyrer. Det var enighet om at Sekretariatet renskriver utkastene fra DE 45 og sender 
disse til sluttbehandling på DE 46.  
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5. WIG (agendapunkt 6) 
 
Rapport fra korrespondansegruppen inkludert utkast til retningslinjer samt dokumenter fra 
Australia og USA forelå til behandling. Retningslinjene er utarbeidet mye på bakgrunn av 
HSC-koden, men tar hensyn til den spesielle konstruksjonen der HSC-kodens krav ikke 
passer.    
 
 
Norsk posisjon: 
Norge har ikke involvert seg i dette arbeidet og tar retningslinjene til etterretning. 
 
Konklusjon:  
Det ble nedsatt en drafting-gruppe bestående av representanter fra Australia, Tyskland, 
Russland og USA som ble instruert i å ferdigstille retningslinjene da det ble ansett som viktig 
å få distribuert retningslinjer til næringen så fort som mulig. Det ble enighet om at dette skulle 
være midlertidige retningslinjer som skulle revideres når man har opparbeidet mer erfaring 
med bygging og drift av WIG. Utkast til MSC-sirkulære sendes til MSC 76 for godkjennelse 
og agendapunktet strykes fra DE’s arbeidsprogram forutsatt godkjennelse fra MSC.  
 
6.  Matters related to Res. A.744 (agendapunkt 7)   
 
Generelt 
 
Mens DE og FSI tidligere har hatt delt arbeid med endringer av Res. A.744(18) skal dette for 
fremtiden ivaretas av DE. 
 
Outcome of FSI 9 
 
Det forelå et dokument fra FSI 9 som det ikke hadde vært tid til å vurdere på DE 44 og som 
inneholdt de av de norske forslagene (etter granskning av forlis av Leros Strength) til endring 
av Res. A.744(18) mht. besiktelsesrutiner (bl.a. rapportering, terminologi, oppdelte besiktelser 
og tykkelsesmålinger). Dokumentet inneholder og IACS og FSI’s kommentarer og videre 
fremdrift på de samme forslagene. 
 
Norsk posisjon: 
Forslagene kommer som kjent fra Norge, og Norge bør følge nøye med i videre arbeid på 
disse punkter. 
 
Konklusjon: 
Da IACS arbeider videre med disse forslagene ble det bestemt å avvente dette arbeidet. 
 
Sampling method of thickness measurements 
 
Det forelå et dokument fra Japan og IACS som spesifiserer tykkelsesmålingskrav på eldre 
oljetankskip for å kunne vurdere langskipsstyrken basert på eksisterende vedlegg 12 i Res. 
A.744(18), samt beskrivelse av  reparasjonsmetodikken når skipet ikke oppfyller det 
eksisterende vedlegg. Dokumentet var basert på Japans og IACS’ forskjellige forslag til DE 
44 og partene hadde nå kommet frem til ett felles forslag. Videre forelå et dokument fra 
OCIMF som gikk i mot IACS forslag om å kunne tillate straps som en permanent 
reparasjonsmetodikk når langsskipsstyrken ikke er opprettholdt. 
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Norsk posisjon: 
Norge hadde ingen bemerkninger til spesifikasjonene til tykkelsesmålinger, men mente at 
OCIMF hadde viktige tekniske betraktninger vedrørende straps som en permanent 
reparasjonsmetodikk som burde diskuteres videre. 
 
 
 
Konklusjon: 
Det ble utarbeidet et forslag til MSC-sirkulær og likelydende forslag til tillegg til vedlegg 12 i 
Res. A.744(18) som oversendes til MSC 75 for godkjenning. Forslaget inneholdt også en 
bearbeidet utgave med tekniske betingelser og begrensninger ved bruk av straps som en 
permanent reparasjonsmetodikk. 
 
Revised SOLAS regulation II-1/12-2 and Technical provisions for means of access for 
inspections 
 
MSC 74 hadde godkjent et dokument som et forslag til utvidelse av SOLAS II-1 Reg. 12-2 
vedrørende tilkomstmuligheter av skrogstruktur for tank- og bulkskip. Nåværende Reg. 12-2 
gjelder kun oljetankskip men uten begrensning i størrelse. Det settes i forslaget en nedre 
tonnasjegrense på 500 for oljetankskip og 20,000 for bulkskip. I tillegg til mer spesifikke og 
utvidede krav inneholder dokumentet også krav til en tilkomstmanual som skal utarbeides og 
beskrive tilkomst der så vel generell inspeksjon og close-up inspeksjon av kritiske områder 
skal foretas, spesifikasjoner av permanente stillinger og vedlikehold av disse.  
 
Det forelå et dokument fra Japan som foreslår justeringer i endringsforslaget til SOLAS II-1 
Reg. 12-2 samt til de mer spesifikke konstruksjons- og dimensjoneringskrav til permanente 
stillinger som behandlet av DE 44. Videre forelå 2 nye tabeller som spesifiserer hvor i hhv. 
oljetankskip (dobbeltskrog) og bulkskip det skal innsettes permanente stillinger. Japan hadde 
underbygget dette dokumentet med kost-nytte analyser som imidlertid kun tok hensyn til de 
initielle kostnader. IACS hadde utarbeidet et dokument med tilsvarende tabeller for omfang 
av permanente stillinger i oljetankskip og bulkskip. Tabellene fra IACS forutsatte en større 
dekning av stillinger i forhold til close up kravene enn Japans forslag (selv om også IACS’ 
forslag kan tillate flåtebesiktelser/besiktelser fra temporære stillinger på visse strukturer), og 
det var disse forskjellene som var det store diskusjonstema. (Japan hadde sågar laget et 
dokument som imøtegikk IACS’ forslag). I tillegg hadde Kina et dokument som gikk inn for å 
liberalisere stillingskravene. Arbeidsgrupen fikk imidlertid utarbeidet et felles forslag til 
omfang av tabeller for permanente stillinger som i hovedsak ivaretok de mest omfattende 
forslagene (IACS’). 
 
Det var konsensus om at ikrafttredelsen av SOLAS II-1 Reg. 12-2 måtte utsettes 1 år (for skip 
bygget fra 1. jan 2005 i stedet for 1. jan 2004). 
 
I IACS’ forslag forelå også krav til permanente stillinger i forpigg tank. Da SOLAS II-1 Reg. 
12-2 ikke dekker tanker utenom lasteområdet, kunne ikke dette forslaget realitetsbehandles 
nå. 
 
Norsk posisjon: 
Norge støtter forslaget om endringer i SOLAS, samt tillegg i form av tekniske krav til 
stillinger og omfang av permanente stillinger. Selv om permanente stillinger medfører visse 
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ulemper og meromkostninger vil fordelen i form av bedre tilgang for besiktelser (og 
reparasjoner) for inspektører og mannskap være større. 
 
Konklusjon: 
Det ble utarbeidet et forslag endringer til SOLAS II-1 Pt. B Reg. 12-2 samt til en MSC 
resolusjon med de spesifikke konstruksjons- og dimensjoneringskrav til permanente stillinger 
og tabeller for omfang av permanente stillinger som oversendes til MSC 75 for godkjenning. 
 
Mht. stillinger i forpigg tank blir MSC bedt om å gi DE mandat til å kunne oppføre dette 
arbeidet videre i sitt program. 
 
Øvrige dokumenter 
 
Harmonisering IACS Unified Requirements (UR) og Res. A.744(18) 
 
Et dokument som tidligere godkjent av MSC 74 utarbeidet med hensikt å harmonisere IACS 
UR og Res. A.744(18) ble videresendt som sirkulær brev til MSC 75 for godkjenning. 
 
CAS 
 
Det forelå en anmodning fra MEPC om å inkludere relevante punkter fra CAS (MEPC Res. 
94(46)) i Res. A.744(18). Da det ikke forelå noen dokumenter på dette, ble dette arbeidet 
utsatt til DE 46. 
 
Hull surveys of double hull oil tankers 
 
IACS hadde utarbeidet et dokument for skrogbesiktelse av dobbelt skrog oljetankskip. Dette 
ble ikke tid til å behandle, bes kommentert til DE 46. 
 
 
7. Development of guidelines for ships operating in ice-covered waters (agendapunkt 8)  
 
Det forelå dokumenter fra sekretariatet samt kommentarer fra IACS og INTERTANKO 
Denne saken har versert lenge i IMO-systemet. Det ble i prinsippet enighet om disse 
retningslinjene under DE 44, men relevante deler ble overført til andre underkomiteer..  
 
Norsk posisjon: 
De endringene som forelå er tidligere behandlet i andre underkomiteer. Vi har ingen nye 
synspunkter.  
 
Resultat: 
Bortsett fra BLG 7 som møtes senere i år har relevante underkomiteer kommet med sine 
innspill. Sekretariatet utarbeider revidert tekst der innspill fra øvrige underkomiteer inkludert 
kommentarer fra BLG 7 samt IACS/INTERTANKO inntas. Russland vil ha et statement i 
endelig rapport, og vil sannsynligvis ta opp problematikken med hvilke isklasser som skal 
tillates å operere i disse farvannene når saken kommer opp i MSC. DE anser seg ferdig med 
saken og oversender retningslinjene til MSC for godkjennelse forutsatt at MEPC ikke har 
innvendinger. Agendapunktet foreslås strøket fra arbeidsprogrammet.    
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8. Low powered homing devices for liferafts on ro-ro passenger ships (agendapunkt 9)  
 
Til DE 44 forelå ingen dokumenter til behandling. Til dette møtet hadde imidlertid Australia 
utarbeidet et forslag med krav om SART i redningsflåter i ro-ro passasjerskip.  
 
Norsk posisjon: 
Norge støtter krav om slikt utstyr, men har ikke sterke oppfatninger mht. om alle 
redningsflåter uansett størrelse bør ha krav om slikt utstyr. Vi mener at SARTer bør ha 
manuell utløsning. 
 
Konklusjon: 
Australias forslag fikk bred støtte i prinsippet. Det var imidlertid uenighet om kravet bør 
gjelde om alle redningsflåter uansett størrelse, eller begrenses noe. Det var heller ikke enighet 
om utstyret skal ha automatisk eller manuell aktivering. Det forslag som legges frem for MSC 
til avgjørelse innebærer krav om SART i alle flåter, og har krav om manuell aktivering. 
Imidlertid gis argumentene både for å velge automatisk og for å velge manuell aktivering, så 
MSC står forholdsvis fritt. 
 
9. Use of desalinators on lifeboats and rafts (agendapunkt 10) 
På DE 44 ble det behandlet et japansk dokument med forslag om innføring av krav om 
avsaltingsutstyr i livbåter og redningsflåter. Det japanske forslaget fikk ikke tilslutning, men 
det var enighet om å utarbeide en "performance standards" for slikt utstyr. Til dette møtet 
hadde Japan utarbeidet et utkast til en slik standard. 
 
Norsk posisjon: 
Det japanske forslaget virket stor sett fornuftig, men trenger betydelig språklig bearbeidelse..  
 
Konklusjon: 
 En "uoffisiell gruppe" som besto av USA, Japan og Norge laget et revidert utkast til 
"performance standards", som fikk tilslutning i Plenum. Saken oversendes til MSC for vedtak.  
 
8.10. Revision of the fishing vessel Safety Code and Voluntary Guidelines (agendapunkt 

11) 
 
Det forelå dokument fra sekretariatet. Denne revisjonen koordineres av SLF og DE har fått 
oversendt relevante kapitler til uttalelse. Norge har vært sterkt involvert i revisjonen og har 
stor delaktighet i de foreliggende utkastene. 
 
Norsk posisjon:  
Norge konsentrerer arbeidet om retningslinjene da koden omhandler fartøy som er dekket av 
rådsdirektiv 97/70. Vi har konkrete endringsforslag på en del punkter, spesielt i kapittel 7 som 
omhandler redningsmidler. 
 
Konklusjon:  
Det ble nedsatt en uformell draftinggruppe under ledelse av Island. Gruppen besto av 
representanter fra Bangladesh, Canada, Danmark, Tyskland, Island, Japan, Norge, Peru, 
Polen, Russland samt representanter fra FAO og en observatør fra ICFTU. Gruppen arbeidet 
hele uken og la et godt grunnlag for videre arbeid. Det er nedfelt som prinsipp i arbeidet at 
koden og retningslinjene ikke skal ha strengere krav enn Torremolinos protokollen, 1993. 
Norge fikk støtte for en del av sine forslag. De øvrige skal diskuteres videre i 
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korrespondansgruppen som ble besluttet opprettet. Det ble også bestemt å reservere en 
arbeidsgruppe som kan sluttføre arbeidet under DE 46.  
13.11. Interpretation of the 2000 HSC Code (agendapunkt 12) 
 
2000 HSC Code trer i kraft 1. juli 2002. I den forbindelse har MSC besluttet at det er 
nødvendig med enkelte fortolkninger som bør ferdigstilles snarest. Det forelå et omfattende 
dokument fra UK med forslag til fortolkninger til spesifikke punker i  HSC-koden 2000 samt 
et dokument fra Australia med mer overordnede innspill til fortolkninger.  
 
 
Norsk posisjon: 
Norge har begynt å benytte koden og det er tydelig at fortolkninger er nødvendig på en del 
punkter. Vi er imidlertid ikke enig i alle forslagene. 
 
Konklusjon: 
Det ble besluttet å oversende forslag som omhandler kapittel 2 til SLF og forslag som 
omhandler kapittel 7 til FP. På de resterende fortolkningene hadde Norge kun en kommentar 
som ble tatt til følge. Vi bør vurdere å sende inn et dokument til SLF med våre kommentarer 
til de foreslåtte fortolkningene. 
 
12. Large passenger ship safety (agendapunkt 13) 
 
Dette agendapunktet kommer som et resultat av MSC’s beslutning om å fordele de områder 
som MSC har definert som mulige problemområder i forbindelse med bygging og drift av 
store passasjerskip til de relevante underkomiteene. Det forelå et dokument fra sekretariatet 
med detaljer om hva DE skulle vurdere, samt dokumenter fra USA med såkalt GAP-analyse 
av de problemstillingene DE var instruert i å se på. 
 
Norsk posisjon: 
Norge har ikke tatt stilling til de enkelte detaljene i dokumentene. Vi mener at arbeidet med 
sikkerhet på store passasjerskip er fordelt ut på underkomiteene på et for tidlig stadium. Vi 
frykter at helheten i arbeidet går tapt på denne måten, og at det kan få uheldige resultater i 
form av at hver enkelt underkomite kommer med forslag til tiltak uten at tiltakene veies opp 
mot hverandre for å se hva som gagner den totale sikkerheten mest.  USA’s GAP-analyser er 
etter vår mening ikke tilstrekkelig grunnlag til å foreta endelige avgjørelser på. Analysen er 
basert på en subjektiv vurdering av i hvilken grad de forskjellige problemstillingene er dekket 
opp i eksisterende IMO-instrumenter.  
 
Konklusjon: 
USA fikk støtte fra Bahamas på sine konklusjoner om at enkelte av de områdene DE var 
instruert i å se på var tilstrekkelig dekket opp i dagens regelverk og ikke trengte ytterligere 
arbeid. Tyskland og Norge gikk mot dokumentet på prinsipielt grunnlag. Tyskland mente det 
måtte defineres et akseptabelt risikonivå for å komme noen vei med arbeidet og at man måtte 
bli enige om hvilken skipsstørrelse vi skal forholde oss til i arbeidet. Det er verdt å merke seg 
at USA var åpne for å foreta en analyse av foreslåtte tiltak på et senere tidspunkt.  
 
Det ble besluttet å opprette en korrespondansegruppe fram til neste DE. USA og Norge med  
deltagelse fra Tyskland og Bahamas ble bedt om å utarbeide terms of reference for gruppen. 
Norge fikk forhindret at anbefalingene i USA’s dokument ble tatt til følge i instruksjonene til 
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korrespondansegruppen. USA påtok seg å koordinere korrespondansegruppen. Norge vil delta 
i korrespondansegruppen.      
 
13. Matters related to bulk carrier safety (agendapunkt 14) 
 
MSC 74 hadde instruert DE 45 om å vurdere enkelte konkrete saker vedrørende bulkskip; dvs 
alternative løsninger for å hindre inntrenging av vann i "spurling pipes"; sikring av innganger 
til "chain lockers"; vurdere krav om utstyr for å måle vannivå og eventuelt krav om 
uavhengige pumper i tanker forut for kollisjonsskottet; samt vurdere eventuelt krav om at 
bulkskip skal ha om bord og på land oppdaterte konstruksjonstegninger etc. I tillegg hadd UK 
sendt inn forslag om å innføre krav om "high-level alarms and level monitoring systems" i 
bulkskip. 
 
Norsk posisjon 
Fra norsk side anses det spesielt viktig å innføre krav om "high-level alarms and level 
monitoring systems" i bulkskip. DnV har tidligere utført en FSA på vegne av Norge og 
ICFTU som viser at slikt utstyr er konstnadseffektivt for alle bulkskip med lengde over 85 
meter. 
 
Konklusjon 
Det ble etablert en "uformell gruppe" som utarbeidet utkast til krav om "high-level alarms and 
level monitoring systems" både for eksisterende og nye skip. Forslaget gjelder også tanker 
forut for kollisjonsskottet. Kravet foreslås som et nytt krav i SOLAS kapittel II-1, og sendes 
til MSC for videre behandling. 
 
Når det gjaldt alternative løsninger for å hindre inntrenging av vann i "spurling pipes"; sikring 
av innganger til "chain lockers" opplyste IACS at de er i god gang med å utarbeide slike krav 
og vil rapportere til IMO så snart kravene er klare. DE besluttet derfor å utsette videre 
behandling til IACS's forslagene er klare. Når det gjaldt eventuelt krav om at bulkskip skal ha 
om bord og på land oppdaterte konstruksjonstegninger etc, ga DE generell støtte til prinsippet, 
men konkluderte at denne saken bør vurderes nærmere som en del av revisjonen av A.744. 
 
14. Amendments to SOLAS requirements on electrical installations (agendapunkt 15) 
 
Eneste innsendte dokument til denne sesjonen var fra Norge. Vi siterte bl.a instruksen fra 
MSC som sa følgende: "Exercise extreme care in their deliberations …" slik at man unngår 
økt risiko i tankskip.   Det norske dokumentet ga støtte til å akseptere den nye IEC-standarden 
for elektriske installasjoner i tankskip, men med visse restriksjoner for å unngå å øke 
risikonivået. 
 
Norsk posisjon: 
Se ovenfor. 
 
Konklusjon: 
De fleste land som uttalte seg på DE 45, støttet de norske synspunktene. Enkelte land - særlig 
USA - gikk også lenger enn det norske synet, og hadde ytterligere betenkeligheter med den 
nye IEC-standarden. Men enkelte land - særlig Danmark - gikk i mot norsk syn, og mente det 
var viktig å ikke stoppe utviklingen av alternative tekniske løsninger. IEC's representant holdt 
et innlegg etter at det var klart at flertallet ikke støttet standarden fullt ut, der han åpnet for at 
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IEC ikke ville avvise å revidere standarden på enkelte punkter. Dette er imidlertid ikke nevnt i 
rapporten fra DE 45.  
 
Flertallet støttet en forsiktig linje, og konklusjonen ble at den nye IEC-standarden kun skulle 
følges i den grad standarden ikke er i strid med gjeldende krav i SOLAS. Samme sak skal 
også opp på BLG 7, som har fått i oppgave å koordinere arbeidet, og BLG blir orientert om 
DE's konklusjon. Saken kommer også opp igjen på DE 46.  
 
 
15. Anchoring, mooring and towing equipment (agendapunkt 16) 
 
MSC 74 vedtok å sette "anchoring, mooring and towing equipment" på DE's agenda, og 
Australia og Canada hadde sendt inn felles dokument med vurderinger og forslag til nye 
SOLAS-krav i kapittel II-1, Del C. 
 
Norsk posisjon 
Norge har tidligere sendt inn dokument til MSC om samme sak, og vi støtter i prinsippet 
forslaget fra Australia og Canada. Vi mener imidlertid at kravet hører hjemme i del A-1 i 
kapittel II-1, og ikke i del C som foreslått av Australia og Canada. 
 
Konklusjon 
Flertallet støttet forslaget fra Australia og Canada i prinsippet, men bl.a av tidsmangel var det 
ikke tid til å bli enig om kravet bør gjelde både nye og eksisterende skip, samt hvor i kapittel 
II-1 kravet hørte hjemme. Saken tas derfor opp igjen på DE 46. 
 
16. Measures to prevent accidents with lifeboats (agendapunkt 17) 
 
Innspillene beskriver forslag til tiltak for å forebygge ulykker og skader som forårsakes av 
feilhandtering og feilfunksjon på utsettingsarrangement for livbåter. Det er også kommet 
innspill fra organisasjonene ILAMA, OCIMF,  INTERTANKO, SIGITO og IADC. 
 
Norsk posisjon: 
Norge støttet i prinsipp de foreslåtte tiltak og var positive til å delta i arbeidet for forbedring 
av regelverket. Vi rettet oppmerksomheten mot at etter siste endring av krav til kontroll og 
vedlikehold av utstyret, Solas kapittel III, Regel 20, er det gått relativt kort tid, og virkningen 
av endringene er ennå ikke klart dokumentert. Samt at det er viktig å se hele arrangementet 
med båt, kroker og davit som en pakke som skal tilpasses skipet. I tillegg påpekte vi at det må 
skilles klart mellom tiltak rettet mot nyinstallasjoner og tiltak rettet mot eksisterende utstyr 
om bord. 
 
Konklusjon: 
Det ble utformet et forslag til MSC sirkulære som oversendes MSC 75. Under utformingen av 
MSC sirkulæret fikk Norge gjennomslag for at det blir anbefalt at produsentene av on-load 
kroker trekkes inn ved reparasjoner utover normalt vedlikehold om bord. Det ble videre 
utformet en fremdriftsplan for det videre arbeidet med denne saken i DE, for sesjonene 46 og 
47. Det ble besluttet å avsette en arbeidsgruppe på DE 46 til dette temaet, sammen med saken 
under agendapunkt 20. 
 
17. Carriage and stowage of immersion suits (agendapunkt 18) 
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Saken gjelder vurdering av krav til føring redningsdrakter i kalde farvann og stuing av disse. 
Canada foreslår at lasteskip skal ha redningsdrakter til alle om bord, i kalde farvann. ICCL 
fastholder at redningsdrakter (passasjerdrakter) er uønsket på passasjerskip. ILAMA foreslår å 
opprette et servicesystem for redningsdrakter på linje med det som gjelder for oppblåsbart 
utstyr. 
 
Norsk posisjon: 

Norge støttet det kanadiske forslaget, og støttet forslaget fra ILAMA begrunnet med at en slik 
ordning virket bra for norske fiskefartøy. 
 
Konklusjon: 
Det kanadiske forslaget fikk bred støtte, med noen reservasjoner i forhold til hva som var 
ment med "kaldt vann". Forslaget fra ICCL fikk bred støtte. Forslaget fra ILAMA fikk noe 
motbør. Canada var villige til å komme med et konkret endringsforslag til SOLAS til neste 
sesjon, også med hensyn til definisjon av "kaldt vann". Likedan var UK villig til å følge opp 
forslaget fra ILAMA. 
 
18. Performance testing and approval standards for SOLAS personal life-saving 

appliances (agendapunkt 19) 

Her er ingen konkrete forslag, bare en bred erkjennelse av at dette er omfattende og viktig. 
USA ber om at arbeidet med forbedring av personlig redningsutstyr samordnes og tas opp til 
realitetsbehandling senere. 

 
Norsk posisjon: 
Norge viste klart at vi prioriterer dette arbeidet. Videre inviterte vi til uoffisielt  samordnet 
internasjonalt arbeid på dette området fremover mot neste sesjon. 
 
Konklusjon: 
Det var enighet om nødvendigheten av endringer i regelverket, og delegasjonene ble 
oppfordret til å sende inn konkrete forslag til neste sesjon. 
 
19. Review of fast rescue boat and means of rescue requirements (agendapunkt 20) 
 
Angående ”Fast Rescue Boats” (FRB), Means of Rescue” (MOR), med tilhørende 
utsettingsarrangement.  Problemstillingen er praktisk bruk av utstyret, uklarhet om krav til 
utstyret og problemer for reder, skipsmannskap og også for godkjennende myndigheter. 
 
Norsk posisjon: 
Norge støttet forslaget om en revurdering av gjeldende krav for å rydde opp i uklarheter.  
Vi la vekt på at en gjennomgang av regelverket må baseres på en overordnet revurdering av 
forventningene til dette utstyret i forhold til hensikt, kapasitet, og forventede vær og 
sjøforhold. Vi gjorde det klart at Norge står for praktisk testing av dette utstyret under 
realistiske forhold, og ikke aksepterer simulerte tester. Til slutt gjentok vi (som under 17) at 
hele arrangementet bør vurderes og godkjennes som en komplett ”pakke". 
 
Konklusjon: 
Det var støtte for å gå videre på det grunnlaget som var innsendt. UK stilte seg til disposisjon 
for å samordne innsendelse til neste sesjon. Det ble vedtatt et mandat for denne uoffisielle 
korrespondansegruppen. Flere i den norske delegasjonen meldte sin interesse for å delta i den 
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uoffisielle gruppens arbeid. Vi bør væres spesielt opptatt av å få revurdert hensikten med dette 
utstyret, særlig siden dette gjelder mange norske skip, også i nasjonal fart. 
 
Det ble vedtatt at denne saken inngår i mandatet til en arbeidsgruppe under neste sesjon. 
Norge bør være representert i denne arbeidsgruppen. 
 
14.20. Matters related to incinerators (agendapunkt 21) 
 
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. Men etter å ha diskutert forslagene på DE 44, konkluderte flertallet 
at det ikke var behov for å endre spesifikasjonen i MEPC.76(40). Imidlertid ble saken tatt opp 
igjen på DE 45, men det forelå ingen nye forslag. 
 
Norsk posisjon: 
Det tok 7 år å bli enig om någjeldende spesifikasjon, og arbeidet ble avsluttet for kun 4 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 er det derfor 
ikke behov for å endre spesifikasjonen nå.  
 
Konklusjon: 
Da det ikke forelå nye dokumenter, ble det besluttet å beholde nåværende spesifikasjon 
uendret. 
 
21. Amendments to the 2000 HSC Code (agendapunkt 22) 
 
Som koordinator av arbeidet med 2000 HSC Code, har DE fått oversendt forslag til endringer 
i koden fra SLF 44. De foreslåtte endringene er framsatt av Norge. DE hadde ingen 
kommentarer og oversender saken til MSC.  
 
22. Casualty analysis (agendapunkt 23) 
 
Ingen saker til vurdering. 
 
15.23. Work programme and agenda for DE 46 (agendapunkt 24) 
 
Arbeidsprogrammet ble revidert og punkter DE anså seg ferdig med ble slettet fra utkast til 
arbeidsprogram. Det ble en heftig debatt om omfanget av DE’s agenda. Formannen etterlyste 
støtte i MSC når han forsøkte å begrense oppgaver som ble lagt på DE fra andre  
underkomiteer og MSC. Videre ble det en lang diskusjon om for hvilke agendapunkter det 
skulle reserveres arbeidsgrupper og draftinggrupper til neste sesjon. Det var flere enn fem 
aktuelle kandidater. Resultatet ble: 
WG: 

- Revisjon av res. MEPC.60(33) og A.586(14) (se punkt. 4) 
- Revisjon av kode og retningslinjer – fiskefartøy (se punkt 10) 
- Ulykker med livbåter samt redningsfarkoster og redningsmidler (se punkt 16 og 

19) 
DG: 

- Retningslinjer Nox (se punkt 3) 

Formatert: Punktmerking og
nummerering
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- Fortolkninger av 2000 HSC kode (se punkt 21) 
 
 
16.24. Any other business (agendapunkt 26) 
 
Oil tanker safety-related matters. 
Saken gjelder effekt av oppvarmet olje med høy egenvekt på skipet struktur og var oversendt 
fra MSC 74. DE mente instruksen fra MSC var uklar. For øvrig var det ingen kommentarer. 
 
Konklusjon: 
Vurderes på et senere tidspunkt hvis nye opplysninger kommer på bordet. 
 
Design philosophy aimed at achieving a higher structural standard. 
 
IACS orienterte om at deres medlemmer var engasjert i et kontinuerlige arbeid med 
forbedringer av klasseregler basert på erfaringer og økt kunnskap. Et rammeverk var utviklet 
og under kontinuerlig oppdatering. Målet er å oppnå uniforme krav. IMO vil bli holdt 
orientert om utviklingen. 
 
Recycling of ships    
 
DE var bedt av MEPC 47 om å vurdere spesifikke punkter i IMO’s retningslinjer. Dette 
punktet var kommet på DE’s agenda uken før møtet, og det var ikke mulig å få til noe 
konstruktivt på så kort tid.  
 
Konklusjon:  
MEPC 47/3/2 fremskaffes til neste sesjon og saken tas opp igjen da. 
 
Draft MSC circular on new ISO standard 17631. 
 
FP 46 ble enige om et utkast til MSC sirkulære som inviterer næringen til å bruke denne 
standarden ved utforming av brann kontroll planer. I den forbindelse ble DE forespurt om 
også å ta i bruk denne standarden da den også er relatert til redningsmidler. 
 
Resultat:  
 
DE fant det ikke hensiktsmessig med et felles MSC sirkulære med FP. Bl.a. var det motstand 
mot å endre fysisk merking på skip. Videre var det en viss motstand mot å kun ha 
henvisninger til standarder i stedet for å reprodusere tekst og symboler i et MSC sirkulære. 
Imidlertid ble det da en diskusjon om opphavsrett. Spørsmål rundt opphavsrett skal 
undersøkes av sekretariatet, da dette kan være et generelt problem. 
 
Det ble besluttet å ta inn en paragraf i FP’s utkast som informerer næringen om utviklingen av 
ny ISO standard for merking av redningsmidler og rømningsveier om bord.     

 
 
Oslo 4 juni 2002 
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