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05.05.2003
  

Rapport fra IMO, DE 46 
  
TIL:                Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, distriktssjefene, seniorrådgiver Scheel og  

adressatene til møtet i henhold til egen liste 
FRA:              Delegasjonen v/Sigurd Gude 
KOMITÉ:      DE 46 (10. – 19. mars 2003) 
  
  
  
Innledning 
  
Den norske delegasjonen bestod av følgende:                                      Hovedfunksjon 
  

 Avdelingsdirektør Sigurd Gude, Sdir (Delegasjonsleder)                     Plenum  
 Avdelingsdirektør Dag Liseth, Sdir                                                     DG2                             
 Underdirektør Turid Stemre, Sdir                                                       Plenum  
 Underdirektør Odd-Ketil Jørgensen, Sdir                                           WG1  
 Prosjektleder Ivar Grøneng, Sdir                                                        WG3  
 Rådgiver Hege Strand, Sdir                                                                DG2  
 Overingeniør Erlend Aamodt, Sdir                                                      WG1  
 Prosjektleder Knut Vågnes, DNV                                                      WG1  
 Prosjektleder Arve Myklebust, DNV                                                 WG1  
 Seksjonsleder Tore Baunan, DNV                                                     WG3  
 Senioringeniør Christian Strobel, DNV                                               WG1  
 Ingeniør Knut Sand, Norsafe A/S                                                       WG3  
 Senioringeniør Leiv Grønstøl, Umoe Schat-Harding                 WG3  
 Seksjonsleder Rune E. Karlsen, Norges Rederiforbund                       WG1 og WG3  
  
Gruppearbeid: 
WG1:             Working group on bulk carrier safety (agendapkt. 13, 18-25) 
WG2:             Working group on revision of Res. MEPC.60(33) og A.586(14) – (Norge deltok ikke i gruppen) 
WG3:             Working group on measures to prevent accidents with lifeboats (agendapunkt 9) 
DG1:               Drafting group on guidelines for on-board NOx monitoring and recording devices – (agendapkt. 3, 

Norge deltok ikke i gruppen) 
DG2:               Drafting group on the revision of the fishing vessel Safety Code and Voluntary Guidelines 

(agendapkt. 8) 
  
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 27. februar 2003 i Sjøfartsdirektoratets 
lokaler.  
  
Offisiell rapport fra DE 46-komiteens møte vil bli distribuert så snart den er mottatt fra IMO. 
  
  
Agendapunkt 1 – Generelt 
Sesjonen ble åpnet av generalsekretær O’Neill, som i sin åpningstale rettet oppmerksomheten mot 
arbeidet med ”Maritime Security” og ISPS-koden, og oppfordret alle medlemsland til å iverksette 
arbeidet med implementering frem mot fristen 1. juli 2004. Videre la generalsekretæren vekt på 
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det forestående arbeidet med sikkerhet for bulkskip og det utvidede inspeksjonsomfang som også 
var et emne for DE 46. 
Generalsekretæren pekte også på at IMO skulle bli sett på som det viktigste organet for utvikling 
av nye, internasjonale regler, og at ikke ulykkeshendelser skulle medføre at regional regler bli 
innført, som samtidig var konkurransevridende. 
  
Agendapunkt 2 – Decisions of other IMO bodies 
Det ble her presentert dokumenter behandlet av andre IMO komiteer/organer med relevans til DE 
46: 
a) 46/2                        Outcome of MSC 75 
b) 46/2/1                     Outcome of BLG 7, FSI 10, NAV 48 og SLF 45 
c) 46/2/2                     Outcome of MEPC 48 
d) 46/2/3                     Outcome of MSC 76 
  
Agendapunkt 3 – Guidelines for on-board NOx monitoring and recording devices 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/3                        Report of the correspondence group 
b) 46/3/1                     Verification criteria for NOx emission limits on-board 
c) 46/INF.5                 Field and on-board study on NOx measurement and monitoring 
             
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet støttes 
b) Tatt til etterretning 
c) Tatt til etterretning 
  
Utfall: 

-         DE 46 godkjente forslaget til retningslinjer som utarbeidet av korrespondansegruppen, 
men endret retningslinjenes henvisningstekst til å klargjøre at det dreide seg om 
”verifisering, måling og overvåkningsmetode”. 

-         DE 46 tok til etterretning at det vil komme ytterligere informasjon når studien (DE46/INF. 
5) er ferdig. 

  
Agendapunkt 4 – Revision of Resolutions MEPC.60(33) and A.586.(14) 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/4                         Revision of resolutions MEPC.60(33) and A.586(14) 
b) 46/4/1                     Comments on the draft revised resolution MEPC.60(33) 
c) 46/4/2                     Comments on paper DE 46/4 
d) 46/4/3                     Test fluids specification and test procedures for type approval of 15 ppm 

bilge separators 
e) 46/4/4                     Integrated Bilge Treatment System (IBTS) 
  
Norsk posisjon: 
Dokumentene støttes da disse omhandler forhold Norge har vært enig i under tidligere møter og 
behandling av sakene. 
  
Utfall: 

-         Revisjon av MEPC.60(33) 
DE 46 vedtok å oversende de foreslåtte, reviderte retningslinjene og spesifikasjonene om 
hindring av forurensning fra maskinrom m.m. til MEPC 49 for godkjenning. 

-         Revisjon av Resolution A.586(14) 
DE 46 vedtok å oversende de foreslåtte, reviderte retningslinjene og spesifikasjonene for 
olje-over bord-kontrollsystem m.m. for oljetankskip til MEPC 49 for godkjenning. 
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Agendapunkt 5 – Amendment to Resolution A.744(18) 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/5                         Outcome of FSI 10 
b) 46//INF.6                A study on hull condition assessment for aged double hull tankers 
c) 45/7/4                     Hull surveys of double hull oil tankers 
d) MSC 76/8/3            Proposed amendments to Guidelines on the enhanced programme of 

inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers 
  

Norsk posisjon: 
a) Mange kommentarer og forslag til alternativ, støttes prinisipielt 
b) Tatt til etterretning 
  
Utfall: 

-         DE 46 vedtok å sette ned en korrespondansegruppe under ledelse av Hellas til å arbeide 
videre med saken frem til DE 47. 

  
Agendapunkt 6 – Safety aspects of ballast water management 
Ingen dokumenter forelå til behandling. 
  
Utfall: 

-         DE 46 besluttet at den ikke kunne bidra med ytterligere innspill i mangel av innspill fra 
MSC eller MEPC, men at MEPC 49, eller den forestående konferanse om ballast vann, 
kunne medføre at saken ble bedt utredet av for eksempel DE 47. 

-         DE 46 henstilte til medlemslandene om å gjøre sine eksperter tilgjengelig som nødvendig. 
-         DE 46 besluttet å beholde agendapunktet også for DE 47. 

  
Agendapunkt 7 – Store passasjerskip 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a, 46/7             Utfall av behandling i MSC 75 med instrukser til DE om vurdering av krav til 

redningsmidler med tanke på å forbedre mulighetene til en vellykket evakuering og 
gjenfinning, samt SAR prosedyrer, og tiltak for å sikre at skipet kan returnere trygt 
til havn for egen maskin etter en brann eller vannfylling. 

  
b, 46/7/1          Rapport fra korrespondansegruppen, herunder en rekke konkrete forslag om 

- regler for alternativ design og arrangementer, herunder forslag om revisjon av  
  IMO Res A.520(13) og LSA-koden 
- framdrift for vurdering av livbåt-design 
- utgangspunkt for diskusjon vedrørende unntak for kort internasjonal reise 
- hva som er viktige systemer med tanke på redundans 
- diskusjonsmomenter under ”forbedret overlevelsesevne”. 
- momenter til diskusjon rundt grensen på 150 passasjerer pr. livbåt 
- parametere for definisjon av ”stor” i sammenhengen store passasjerskip 

  
Norsk posisjon: 
a, Det foreligger ingen god grunn til at personlig redningsutstyr på store passasjerskip skal ha en 

annen standard enn på andre skip. Arbeidet med forbedringer er alt på DEs agenda. 
Redningsfarkoster er ikke på DEs agenda, men heller ikke her skulle det være behov for en 
spesiell standard for store passasjerskip. Norge støtter forslaget om redundans. 

b, Norge støtter forslag om regler som tillater alternativ design over samme lest som SOLAS II-  
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2/17, men videre arbeid med reglene er nødvendig, bl.a. fordi det kun er i kapittel II-2 SOLAS 
at målet for de enkelte regler er definert. Vi kan ikke støtte at ”time to rescue” brukes som 
kriterium for design, da denne ikke lar seg fastsette 
Kort internasjonal reise er neppe aktuelt for store passasjerskip, men vi støtter at listen over 
viktige systemer brukes som utgangspunkt for videre diskusjon om redundans. 
Det er uklart hva som ligger i begrepet forbedret overlevelsesevne for her trekkes kun inn 
overføring av personer fra vannet, og fra redningsfarkoster til skipet. Instruksen fra MSC gjelder 
vel skipets overlevelsesevne. 
Parametrer kan identifiseres, men ikke kvantifiseres før eventuelle regler/retningslinjer er på    

   bordet. 
  
Utfall: 

-         Det ble nedsatt en uformell ekspertgruppe under ledelse av USA, der Norge v/Gude og 
Stemre deltok, som ble instruert i å identifisere områder det anses nødvendig å se nærmere 
på, samt å identifisere relevante parametere for en framtidig definisjon av ”stor”. Gruppen 
arbeidet utenfor arbeidstid, og rapporterte til plenum. 

-         DE 46 var enig i at krav til personlig redningsutstyr må revideres, men dette dekkes av  
            agendapunkt 7er ytterligere oppfølging ikke nødvendig. 

-         Det var bred støtte for at redundans var ønskelig, og det var støtte for at risikoanalyser    
skal legges til grunn.  

-         Det var enighet om at kriterier for alternativ design må fastsettes før en regel over samme 
lest som SOLAS II-2/17 kan utarbeides. 

-         Norge fikk støtte for sitt syn om at ”time to rescue” var vanskelig å fastsette. Det var bred 
enighet om at funksjonelle krav bør stilles og risikoanalyser foretas. Det ble antydet at 
aktuelle løsninger kunne være differensiert utstyr i livbåter avhengig av tilgjengelighet av 
SAR-tjenester. På denne måten unngås det at forskjellige typer livbåter er nødvendig 
avhengig av operasjonsområdet. Begrensning av passasjerantall i enkelte 
operasjonsområder ble også antydet. Ingen konklusjoner. Skal diskuteres ytterligere. 

-         Listen over systemer som det var ønskelig hadde redundans skal brukes som utgangspunkt 
for videre diskusjon. Imidlertid fikk UK støtte for sitt synspunkt at hva som var å anse som 
essensielle systemer vil avhenge av hvilket scenario en tenker seg. Også her foreslås 
risikoanalyser. Hvilke scenarioer det skal tas utgangspunkt i bør vedtas av MSC. 

-         DE 46 merket seg at gruppen hadde snevret inn området til overlevelse av passasjerer og 
ikke skip, og fant at ytterligere arbeid nødvendig. 

-         Enkelte relevante parametere ble antydet, men ikke kvantifisert. 
  
Agendapunkt 8 – Revision of the fishing vessel Safety Code and Voluntary Guidelines 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/8             Report of the correspondence group 

  
Norsk posisjon: 
a) Norge hadde valgt å ikke involvere seg aktivt i arbeidet med koden som Guidelines da 
Rådsdirektiv 97/70 gir regler for fiskefartøy over 24 meter og kodens praktiske betydning for 
Norge blir liten. Ellers har Norge spilt inn en rekke forslag til hhv. koden og Guidelines for å 
oppnå et hensiktsmessig og helhetlig sikkerhetsregime, særlig fordi EU kan tenkes å ville innføre 
Guidelines for et harmonisert sikkerhetsregime for fiskefartøy under 24 meter. 
  
Utfall: 

-         DE 46 tok korrespondansegruppen rapport til etterretning og vedtok å sette ned en 
draftinggruppe som skulle sluttføre revisjonen av koden og Guidelines. 

-         DE 46 vedtok at resultatet av draftinggruppens arbeid var ensbetydende med at arbeidet 
med koden og retningslinjene var sluttført og at MSC ble bedt om å fjerne dette punktet fra 
DE’s arbeidsprogram. 



G:\K\FRA_STAB\INFO\Lorna\Til nett\DE\Rapport_fra_IMO__DE_46_0903.doc  -  17.01.2012 5
 

  
  
  
Agendapunkt 9 – Measures to prevent accidents with lifeboats 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/9             Guidelines on safety during abandom ship drills and fire drills on board ships 
b) 46/9/1         Draft amendments to SOLAS Reg. III/20 
c) 46/9/2          Draft MSC circular to replace MSC/Circ.614 
d) 46/9/4         Measures on maintenance (norsk dokument) 
e) 46/9/5          Launching of free fall lifeboats with persons on-board during drills (norsk  
                       dokument) 
f) 46/9/6          Review of SOLAS Reg. III/19 and Reg. III/20 
g) 46/9/7          Proposals to standardise the “Operation and maintenance manual for lifeboat  
                        launching” 
  
Norsk posisjon: 
Norge bør bidra til at arbeidsgruppen får et klart mandat, særlig med hensyn til gruppering av 
oppgaver og omfang av endringsforslag til SOLAS og LSA-koden. En bør også forsøke å lage 
rom for å bringe trening og skolering inn i de tekniske diskusjonene.   
  
Det bør være en klar målsetning å få gjennom krav som ansvarliggjør produsentene i hele 
produktets levetid. Det må vedtas et alternativ til frifall øvelse med personer om bord. Det bør 
vedtas endringer i SOLAS som klargjør hensiktene med livbåtøvelser, og muliggjør for alternative 
løsninger. 
  
Utfall: 

-         Det ble opprettet en arbeidsgruppe under norsk ledelse på dette temaet. 
-         Det ble vedtatt et forslag til endring av SOLAS III/20 som innskjerper krav til vedlikehold 

av livbåt arrangementer. Det ble bl.a. vedtatt at båtene på lasteskip skal løses fra 
surringene og davit beveges ukentlig. At alle livbåter skal kjøres ut månedlig. Videre at en 
”Thorough Examination” av arrangementet skal utføres årlig, inklusive dynamisk 
bremsetest med lett båt. 

-         Det ble utformet et utmerket forslag til MSC sirkulære om produsentens service- og 
vedlikeholdssystem som oversendes MSC 77. 

-         Det ble vist til at kapteinen reelt sett kan avgjøre hvordan en livbåtmanøver kan 
gjennomføres med minimal risiko for deltakerne. Vedtaket oversendes MSC 77. 

-         Det ble utformet et forslag til endring av SOLAS III/19.3.3.4 for å gi rederiet mulighet for 
å øve besetningen i fri fall livbåt uten å gjennomføre bemannet øvelse om bord. Forslaget 
møtte motstand, og skal behandles på neste møte, samt at det er oversendt STW 35 for 
vurdering. 

-         Det ble vedtatt å utvikle retningslinjer for sikre livbåtøvelser på neste møte, etter 
kommentarer fra STW 35. 

-         Det ble utformet en arbeidsplan for det videre arbeidet med denne saken i DE. 
  
Oppfølging: 

-         De sakene som er oversendt til MSC 77 må følges nøye opp. Forslagene til krav om at 
produsent av utstyr skal sertifisere servicepersonell er spenstige og møtte motstand fra 
Kina, som henviste til at det etter deres mening ikke er i samsvar med WTOs krav. 

-         Finland tok alene reservasjon mot forslaget til endring av SOLAS III/19.3.3.3. 
-         STW 35 får oversendt flere forslag fra DE 46 og delegasjonen må koordinere sine innspill 

med delegasjonen til DE 46 og 47. 
-         Norge bør sende inn et godt forslag til endring av SOLAS III/19.3.3.4 til STW 35 og til 

DE 47. Videre bør den vedtatte arbeidsplanen følges tett opp frem mot neste møte. 
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-         Det ble vedtatt at en av arbeidsgruppene på DE 47 skal arbeide videre med denne saken. 
  
  
Agendapunkt 10 – Interpretations of the HSC 2000 Code 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/10           Outcome of SLF 45 
b) 46/10/1       Proposed draft interpretations 
c) 46/10/2        Proposed draft interpretations 
d) 46/2/4         Outcome of FP 47 
  
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet støttes 
b) Dokumentet støttes 
c) Norge støtter dokumentet prinsipielt, men det inneholder definisjoner som ikke er reflektert på   
    samme måte i alle dokumentene 
d) Norge støtter at dokumentet tas inn, men var bekymret hvis dette medførte at saken ble sendt  
    tilbake til SLF 
  
Utfall: 

-         DE 46 besluttet å oversende fortolkningen av ”pheriphery of the craft”, og utfallet av dette 
agendapunktet generelt, til SLF 46 for gjennomgang og beslutning. 

-         DE 46 besluttet, med bakgrunn i dokumentene 46/10 og 46/2/4, å vedta fortolkningene 
som inntatt i DE 45/12 og DE 45/12/1 i den konsoliderte utgaven av fortolkninger etter 
SLF sin behandling. 

-         DE 46 vedtok å be MSC 77 om å vurdere beslutningene fra hhv. DE 46 og MSC 76, samt 
å godkjenne forslaget til MSC Circular. umiddelbart etter behandlingen i SLF 46. 

-         DE 46 besluttet å be MSC om å stryke dette agendapunktet fra DE sitt arbeidsprogram. 
  
Agendapunkt 11 – Review of fast rescue boat and means of rescue requirements 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/11           Evaluation of fast rescue boats 
b) 46/11/1       Report of operators’ experience and expectations 
  
Norsk posisjon 
a) Norge støtter dokumentet, men vi må undersøke om det er mulighet for å fortsette arbeidet 
neste sesjon, og bidra til at arbeidsgruppen får et klart mandat, særlig med hensyn til gruppering 
av oppgaver og omfang av endringsforslag til SOLAS og LSA-koden. Det er ikke grunnlag for 
konkrete beslutninger i de fremlagte dokumenter. 
Utfall 

-         Det var støtte for å gå videre på det grunnlaget som var innsendt. UK stilte seg til 
disposisjon for å stå for innsendelse av forslag til oppdatering av MSC Circ. 1016 til neste 
sesjon. 

-         Det ble vedtatt at denne saken kan inngå i mandatet til arbeidsgruppen for livbåtulykker 
under neste sesjon. Det ble samtidig stilt spørsmål med praksis i forskjellige flaggstater, og 
hva som var blitt hensikten med dette utstyret i lys av variabel praksis. 

Oppfølging 
Norge bør undersøke om det er særlige problemer som kan meldes inn under dette punktet, og 
uansett melde inn norsk praksis. 
  
Agendapunkt 12 – Anchoring, mooring and towing equipment 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/12           Comments to paper DE 46/16 proposing a new SOLAS regulation 
b) 46/12/1       Proposal for SOLAS amendments 
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c) 46/12/2        New text for proposed SOLAS amendments 
d) 46/12/3       IACS unified requirement for anchoring, mooring and towing equipment 
e) 46/INF.3     Mooring lines and bitts – safety of personnel 
f) 46/INF.7      Use of high-modulus synthetic fibre mooring line 
  
Norsk posisjon: 
a) Støtter ikke at eksisterende skip holdes utenfor, men dokumentet har mange konstruktive  
    forslag 
b) Dokumentet støttes ikke 
c) Støttes prinsipielt, men det er nødvendig med lempelige tiltak for eksisterende skip 
d) Dokumentet støttes 
e) Tatt til etterretning 
f) Tatt til etterretning 
  
Utfall: 

-         Diskusjonen i plenum avdekket at DE mente det var for tidlig å gi prioritet til et enkelt 
forslag og at mer tid skulle brukes til å gjenomarbeide et forslag mtp krav, tilbakevirkende 
kraft m.m. 

-         DE 36 inviterte IACS til å sende inn sine ferdige standarder til DE 47. 
  

Agendapunkt 13 - Carriage and stowage of immersion suits 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/13           Guidelines for periodic testing of immersion suit and anti-exposure suit seams and  

closures 
b) 46/13/1       Amendments to SOLAS Ch. III/32 
  
Norsk posisjon: 
a) Norge kan ikke støtte dokumentet aktivt, men det godt egnet for videre diskusjon 
b) Dokumentet støttes i år også 
Utfall 

-         DE 46 besluttet å opprette en ad-hoc ekspertgruppe som la frem et forslag til endring av 
SOLAS III/32.3, på basis av innsendte dokumenter og vedtak på MSC 76 om sikkerhet på 
bulkskip, som ble vedtatt. Det vedtatte forslaget er bedre enn utgangspunktet, men fortsatt 
er det mulighet for unntak etter administrasjonens vurdering. Det ble ikke endelig avklart 
om unntaket også skal gjelde bulkskip. 

-         Forslaget til MSC sirkulære om prosedyrer for trykktest av redningsdrakter ble vedtatt 
med små endringer. 

Oppfølging 
-         Vår delegasjon til MSC 77 (78) bør være forberedt på å vedta de foreliggende forslag. 
-         Unntak for havområder bør søkes fjernet. 
-         Det foreliggende forslaget må ikke utvannes ytterligere.  

  
Agendapunkt 14 - Performance testing and approval standards for SOLAS personal life- 
                                saving appliances 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/14           Improving lifejacket performance 
b) 46/14/1       Functional requirements reflecting risk and end user needs 
  
Norsk posisjon: 
a) Norge støtter at det settes ned en korrespondansegruppe som bør koordinere alle aktivitetene  
    som foregår på dette området. 
b) Norsk dokument 
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Utfall 
-         Det var enighet om nødvendigheten av endringer i regelverket basert på risikovurderinger. 
-         Det ble vedtatt å opprette en korrespondansegruppe med USA som koordinator. 
  

Oppfølging 
-         Norge bør delta aktivt i korrespondansegruppen og bidra til at rapporten fra denne 

gruppen reflekterer de holdninger som ble presentert i vår innsending DE 46/14/1, og de 
konklusjoner som ligger i rapporten fra vårt prosjekt. 

  
Agendapunkt 15 – Amendments to SOLAS requirements on electrical installations 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/15           Outcome of BLG 7 
b) 46/15/1       Proposal for amending SOLAS Ch. II-1/45 
c) DE 43/16/2  Proposed amendmenst to SOLAS requirements on electrical installations 
  
Norsk posisjon: 
a) Tatt til etterretning. 
b) Dokumentet kan støttes, men det krever avklaring ift. SOLAS II-1/45.4.1 
  
Utfall 

-         DE 46 støttet i prinsippet dokument 46/15/1, og vedtok sekretariatets endelig forslag som 
skulle sendes til MSC 78 for videre behandling. 

-         DE 46 vedtok å oversende utfallet også til BLG 8 for å bli tatt hensyn til når IBC- og IGC-
kodene revideres. 

  
Agendapunkt 16 – Consideration of IACS unified interpretations 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) MSC 76/18/2 IACS unified interpretations   
b) MSC 75/19/2 IACS unified interpretations 
  
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet er tidligere støttet 
b) Dokumentet er tidligere støttet 
  
Utfall 

-         DE 46 besluttet å be sekretariatet legge frem et endelig forslag til behandling under DE 
47. 

  
Agendapunkt 17 – Protection of pump rooms of tankers and acess to shore-based computer  
                                programs for salvage operation 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) MEPC 47/18/1 Amendments to Annex I of MARPOL 73/78 to address foreseen salvage  
                             difficulties with damaged tankers 
  
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet er tidligere støttet 
  
Utfall 

- DE 46 støttet i prinsippet forslaget, men pekte på at dette kanskje ikke skulle være et krav for  
  tankskip < 5000 dwt, som også har større skrogstyrke og i hovedsak går i regional fart. 
- DE 46 vedtok å sluttbehandle saken under DE 47 og ba om at medlemmene sendt inn sine   
  syn og forslag overensstemmende 
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Agendapunkt 18 – Performance standard for water ingress alarms on bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/18           Performance standard for water ingress monitoring 
b) 46/18/1       Draft performance standard for water ingress detectors 
c) 46/18/2        Basic contents of performance standards for the water ingress alarm 
  
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet er godt egnet som et diskusjonsforslag. 
b) Dokumentet støttes i prinsippet. 
c) Dokumentet er godt egnet som et diskusjonsforslag. 
  
Utfall 

-         DE 46 besluttet å opprette en arbeidsgruppe. 
-         I DE 46s behandling av arbeidsgruppens rapport ble saken henvist til MSC og DE 

oppfordret medlemmer til å sende inn kommentarer eller forslag overensstemmende. 
-         DE 46 vedtok et utkast til MSC Circular som ble oversendt til MSC for videre behandling. 

  
Agendapunkt 19 – Guidance on early abandonment of bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/19           Guidance on early abandonment – Draft MSC Circular 
b) 46/19/1       Guidance for early abandonment of bulk carriers 
  
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet må reduseres i omfang før det sendes til NAV. 
b) Støtter at dokumentets innhold tas med i den videre diskusjonen. 
  
Utfall 

-         DE 46 ba arbeidsgruppen, jfr. agendapunkt 18 om å utarbeide forslag til MSC Circular 
basert på dokumentene. 

-         DE 46 besluttet at retningslinjene måtte gjelde for alle bulkskip som ikke kan motstå 
vanninntrengning i et enkelt rom, uavhengig av lastens tetthet. 

-         DE 46 besluttet videre at retningslinjene måtte tiltres av hhv. NAV 49 og STW 35 før 
behandling i MSC 78. 

-         Sekretariatet ble bedt om å underrette MSC 77 overensstemmende. 
  
Agendapunkt 20 – Application of IACS URS S26, 27 and 31 to bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/INF.9     IACS UR S26 – Strength securing of small hatches on the exposed fore deck 
b) 46/INF.10   IACS UR S27 – Strength requirements for fore deck fittings and equipment 
c) 46/INF.11   IACS UR S31 – Renewed criteria for side shell frames in single side skin bulk  
                                                   carriers not built in accordance with UR S12 Rev.1 or subsequent  
                                                   revisions 
  
Norsk posisjon: 
a) Dokumentet ble støttet da saken ble behandlet av MSC 
b) Dokumentet ble støttet da saken ble behandlet av MSC 
c) Dokumentet ble støttet da saken ble behandlet av MSC 
  
Utfall 

-         DE 46 ba arbeidsgruppen, jfr. agendapunkt 18 om å utarbeide forslag til MSC Circular 
basert på dokumentene. 
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-         DE 46 vedtok å oversende arbeidsgruppens forslag til MSC Circular til MSC for videre 
behandling. 

Agendapunkt 21 – Steel repair standards and shipbuilding practices 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/INF.8     IACS Shipbuilding and Repair Quality Standards (SARQS) 
  
Norsk posisjon: 
a) Tatt til etterretning.. 
  
Utfall 

-         DE 46 ba arbeidsgruppen, jfr. agendapunkt 18 om å utarbeide forslag til MSC Circular 
basert på dokumentene. 

-         DE 46 besluttet å be MSC 77 erstatte MSC Circ.807 med arbeidsgruppens forslag til MSC 
Circular. 

  
Agendapunkt 22 – Standards for hatch cover securing mechanisms on bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/22           Hatch cover operation and maintenance guidelines 
b) 46/INF.13   Cargo hatch cover securing arrangements 
  
Norsk posisjon: 
a) Støtter dokumentet i prinsippet, men er uenig i enkelte av forslagene. 
b) Tatt til etterretning. 
  
Utfall 

-         DE 46 konkluderte med at det var for tidlig å ta hensyn til forslaget fremsatt i 46/22.2.1 
ettersom ILLC har krav om besiktelser. 

-         DE46  ba arbeidsgruppen, jfr. agendapunkt 18 om å utarbeide forslag til MSC Circular 
basert på dokument a). 

-         DE 46 mente at dokument b) skulle gjøres kjent for næringen og foreslo at dette skulle tas 
med i forslaget til MSC Circular. 

-         DE 46 støttet forslaget til MSC Circular, men pekte på at endring av SOLAS Ch. XII tillå 
MSC, og oversendte forslaget til MSC 77. 

  
Agendapunkt 23 – Alternate holding ban for bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/23           Proposal to ban alternate hold loading for wxisting bulk carriers 
b) 46/23/1       Comments on the proposal to ban alternate hold loading for bulk carriers 
c) 46/23/2        Banning alternate hold loading of heavy cargoes in the full load condition 
d) 46/23/3       Consideration of the possibility of restricting heavy cargoes 
  
Norsk posisjon: 
a) Støtter ikke dokumentet. 
b) Dokumentet kan støttes som del av en pakkeløsning 
c) Støtter ikke forslaget om absolutt alder, men støtter dokumentet så lenge ikke  
    forbeholdene utvanner problematikken 
d) Dokumentet kan, med visse forbehold, støttes 
  
Utfall 

-         DE 46 ba arbeidsgruppen, jfr. agendapunkt 18, om å vurdere dokumentene under dette 
agendapunktet for avslutning under DE 47. 

-         DE 46 uttalte sin preferanse for forslaget fremsatt som alternativ III i arbeidsgruppens 
rapport og ba om innspill i saken til DE 47. 
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Agendapunkt 24 – Double-side-skin construction of bulk carriers 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/24           Double-side-skin construction of bulk carriers 
b) 46/24/1       Proposal for determination of the double hull width of new bulk carriers 
  
Norsk posisjon: 
a) Godt utgangspunkt for videre diskusjon. 
b) Godt utgangspunkt for videre diskusjon. 
  
Utfall 

-         DE 46 ba arbeidsgruppen, jfr. agendapunkt 18, om å vurdere dokumentene under dette 
agendapunktet. 

-         DE 46 sluttet seg til et kompromissforslag om 600 mm hhv.  800 mm åpninger. 
-         Det var flertall for 1000 mm avstand mellom indre og ytre hud. 
-         Det ble besluttet å viderebehandle saken under DE 47. 
-         DE 46 besluttet å be MSC 77 om å uttale seg om de foreslåtte definisjonene. 

  
Agendapunkt 25 – Application of structural standards in SOLAS Ch. XII 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/25           Proposed amendments to SOLAS Ch. XII og Ch. IX 
b) 46/25/1       Vulnerability of existing bulk carriers with inadequate post flooding structural  
                        strenght 
c) 46/25/2        Comments on the application of SOLAS Ch. XII structural standards to bulk  
                        carriers 
  
Norsk posisjon: 
a) Godt egnet for videre diskusjon under møtet 
b) Støttes sett i sammenheng med dokument 23/2 og 23/3 
c) Godt egnet for videre diskusjon under møtet 
  
Utfall 

-         DE 46 ba arbeidsgruppen, jfr. agendapunkt 18, om å vurdere dokumentene under dette 
agendapunktet. 

-         Det var flertall for å anvende SOLAS Ch. XII/4.1 og XII/5 for alle skip som kom under 
definisjonen i IX/1.6 uavhengig av enkel eller dobbel hud. 

-         Saken vil bli reist under MSC 77. 
  
Agendapunkt 26 – Improved loading/stability information for bulk carriers 
Følgende dokument forelå til behandling: 
a) 46/INF.12   IACS UR S1 – Requirements for loading conditions, loading manuals and loading  
                       instruments and UR S1A – Additional requirements for loading conditions, loading   
                       manuals and loading instruments for bulk carriers, ore carriers and combination  
                       carriers 
  
Norsk posisjon: 
a) Tatt til etterretning 
  
Utfall 

-         DE 46 var instruert av MSC 76, sammen med SLF, om å utvikle retningslinjer. 
-         DE 46 mente at IACS UR S1 var en god referansestandard, men bare for langskips styrke. 
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-         DE 46 besluttet å vurdere saken videre under DE 47 og ba om at medlemmene sendte inn 
dokumenter. 

-         Sekretariatet ble bedt om å informere SLF 46. 
Agendapunkt 27 – Performance standard for protective coatings 
Ingen dokumenter forelå til behandling 
  
Utfall 

-         MSC 76 besluttet at bare dedikerte ballastanker og tomme rom på nye skip skulle 
beskyttes. 

-         Saken skal viderebehandles under DE 47. 
  
Agendapunkt 28 - Free-fall lifeboats with float-free capability  
Ingen dokumenter forelå til behandling, men MSC 76 vedtok at det skal være krav om fri-fall fri- 
flyt livbåt på bulkskip. 
  
Norsk posisjon: 
Norge støtter initiativet til ICFTU, og vi bør bidra med innspill siden saken skal endelig behandles 
neste sesjon. Fortrinnsvis bør ndustrien spille inn tekniske forhold allerede nå.  
  
Utfall 

-         DE46 besluttet at saken ble behandlet i arbeidsgruppen på livbåtulykker, jfr. agendapunkt 
9. 

-         DE 46 vedtok et forslag om endring av SOLAS III/31 som reflekterte vedtaket på MSC 
76. Forslaget hadde uklarheter som skal revurderes på DE 47, før det endelige forslaget 
oversendes MSC 78. 

 DE 47 skal utvikle teknisk standard for fri-flyt funksjonen.  
 MSC 78 skal vurdere om det skal gis unntak for skip mindre enn 150 meter.  

Oppfølging 
-         Norge bør bidra aktivt i forhold til tekniske spesifikasjoner for fri flyt funksjonen, gjerne 

sammen med resten av Norden. 
-         Vi bør bidra til at det ikke blir gitt unntak for bulkskip under 150 meter lengde. 

  
Agendapunkt 29 – Work programme and agenda for DE 47 
Følgende dokument forelå til behandling: 
a) 46/29           Protection of fuel tanks against collission and stranding 
  
Norsk posisjon 
a) Støtter dokumentet i prinsippet, se også 46/INF.4 
  
Utfall 

-         DE 45 hadde vedtatt forslag fra IACS, men dette ble ikke tatt hensyn til i det reviderte 
SOLAS Ch. II-1/12.2 (MSC 76 som Regulation II-1/3.-6). 

-         DE 46 besluttet å be MSC om å ta hensyn til dokumentet og legge dette inn under 
arbeidsprogrammet for DE 47. 

-         DE 46 inviterte IACS til å sende inn forslag til nytt punkt på arbeidsprogrammet til MSC 
78. 

-         Endelig arbeidsprogram vil bli meddelt når MSC og MEPC har uttalt seg. 
  
Agendapunkt 30 – Election of chairman and vice-chairman for 2004 
DE 46 gjenvalgte enstemmig Igor Ponomarev (Russland) og P. San Miguel (Venezuela) som hhv. 
formann og viseformann. 
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Agendapunkt 31 – Any other business 
Følgende dokumenter forelå til behandling: 
a) 46/INF.2                 Annual survey of outside of high-speed craft’s bottom 
b) 46/INF.4                 Evaluation of accidental spills from bunker tanks 
c) BLG/INF.6             Carriage of emulsified oil and other high density oil 
d) MEPC 48/3            Report of the correspondence group on recycling of ships 
e) MSC 75/23/5          Microclimate in totally enclosed survival craft 
f) MSC 76/20/2           Proposal for the fitting of water ingress alarms in new, single hold dry  

cargo vessels 
g) FP 46/INF.8            International standard for shipboard plans for fire protection, life-saving 

appliances and means of escape 
h) MSC 76/INF.4        Service station for life rafts 
  
Norsk posisjon 
a) Støtter dokumentet 
b) Støtter at dokumentet diskuteres videre 
c) Støtter at dokumentet diskuteres videre 
d) Dokumentet er ikke vurdert av spesialister 
e) Støtter at dokumentet diskuteres videre 
f) Støtter at dokumentet diskuteres videre 
g) Støtter at dokumentet diskuteres 
h) Støtter ikke dokumentet 
  
Utfall 
a) Tatt til etterretning. 
b) Diskuteres under DE 47. 
c) Diskuteres under DE 47. 
d) Dokumentet er ikke vurdert av spesialister og DE kan ikke gi råd til MEPC 49. 
e) LSA-koden anses å være tilstrekkelig. 
f) Diskuteres under DE 47. 
g) Tas opp under DE 47 med avslutning etter to sesjoner. 
h) Endring av dagens regel anses ikke nødvendig. 
 


