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17.03.2004
 

Rapport fra IMO, DE 48 
 
TIL:                Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, distriktssjefene, seniorrådgiver Scheel og  

adressatene til møtet i henhold til egen liste 
FRA:              Delegasjonen v/Sigurd Gude 
KOMITÉ:      DE 48 (21. februar – 25. februar 2005) 
 
 
 
I. Innledning 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Hovedfunksjon 
 

 Ass. sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sdir (Delegasjonsleder)  Plenum 
 Avdelingsdirektør Turid Stemre, Sdir    Plenum/WG3 
 Senioringeniør Einar Olai Johansen, Sdir    WG2 
 Senioringeniør Geir Kristad, Sdir     DG1 
 Senioringeniør Erik Finborud, Sdir     DG1 
 Overingeniør Torstein J. Olufsen, Sdir    WG1 
 Prosjektleder Knut Vågnes, DNV     WG1, DG2 
 Avdelingsleder Kåre Klokk, DNV     WG1, DG1 
 Ingeniør Stein Frode Bulling, DNV     WG2 
 Ingeniør Karl Rygh, DNV      DG1 
 Seksjonsleder Rune E. Karlsen, Norges Rederiforbund  WG1+2+3 
 Prosjektleder Ivar Grøneng, Helly Hansen    WG2 
 Direktør Bjarte Skaala, Norsafe 
 
Gruppearbeid: 
WG1: Protection of fuel tanks (agendapkt. 7) 
WG2: Performance testing and approval standards for SOLAS personal life-saving appliances 

(agendapkt. 9) 
WG3:  Passenger ships safety (agendapkt. 4) 
DG1:  Guidelines on on-board exhaust gas cleaning systems (agendapkt. 13) 
DG2: Anchoring, mooring and toeing equipment 

 
Formøte ble avholdt 16. februar 2005 i Sjøfartsdirektoratets lokaler.  
 
Offisiell rapport fra DE 48 vil bli distribuert så snart den er mottatt fra IMO. 
 
II. OPPSUMMERING 

1. Sesjonen ble åpnet av lederen for IMOs Marine Safety Division, Koji Sekimizu, som på 
vegne av generalsekretæren minnet underkomiteen om temaet for verdens maritime dag 
”International Shipping – Carrier of World Trade. Videre ble underkomiteen minnet om 
alle de viktige punktene som skulle behandles på dette 48. møte i komiteen. 
Underkomiteen ble også minnet om tsunami-katastrofen i desember 2004 og det at IMO 
hadde en innsamlingsaksjon gående. Delegatene ble oppfordret til å støtte aksjonen. 

2. Utover oppfølging under MSC 80 er ytterligere oppfølging spesifisert under avsnitt IV, 
side 12. 
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III. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTENE PÅ AGENDAEN 
 
1. Adoption of the Agenda (agendapunkt 1) 
Under forberedelsene til møtet ble det observert at mange av de innsendte dokumentene utvidet 
agendapunktene ut over årsaken til at saken ble satt på underkomiteens arbeidsprogram. Dette 
gjaldt særlig agendapunktene 5 og 10. Dette gjorde Norge underkomiteen oppmerksom på, og ba 
om dette måtte fremgå av rapporten til MSC 80. 
 
Det ble besluttet å ned sette disse gruppene: 
WG1 Protection of fuel tanks (agendapunkt 7) 
WG2 Performance testing and approval standards for SOLAS personal life-saving appliances 

(agendapunkt 9) 
WG3 Passenger ship safety (agendapunkt 4 
DG1 Guidelines on on-board exhaust gas cleaning systems (agendapunkt 13) 
DG2 Consideration of IACS unified interpretations (only MARPOL Annex VI interpretations) 

(agendapunkt 21) 
 
 
2. Decisions of other IMO bodies (agendapunkt 2) 
Det ble her presentert dokumenter behandlet av FSI 12, MEPC 51, MSC 78, C 92, NAV 50 IMO 
komiteer/organer med relevans til DE 48. 
 
 
3. Amendments to Resolution A.744(18) (agendapunkt 3) 
Dokumenter som ble behandlet:     Norsk posisjon: 
a) 48/3   IACS      Til etterretning 
b) 48/3/1   Japan       Støttes med forbehold 
c) 48/3/2  Japan      Støttes med forbehold 
d) 48/3/3  Japan      Støttes med forbehold 
e) 48/WP.8  Marshall Islands    Støttes med forbehold 
f) MEPC 51/17, /17/1 og 17/4 
  
Saken har vært diskutert tidligere, senest i under MSC 78, der det ble enighet om hvor langskips 
inspeksjonsplattformer skulle plasseres. Diskusjonen gikk nå på om IACS UR Z 10.5 skulle 
gjøres gjeldende for dobbelskrogs bulkbåter. Det var konsensus om at det skulle den, men IACS 
ba om mer tid til å ferdigstille 10.5. 
 
 
4. Passenger Ship Safety (agendapunkt 4) 
Dokumenter som ble behandlet:     Norsk posisjon: 
a) 48/4   Report of the Correspondence Group Støttes med forbehold 
b) 48/4/1  Outcome of MSC 79    Til etterretning 
c) MSC 79/WP.14 
 
I plenumsdiskusjonen ble det påpekt at MSC 79 hadde besluttet å endre arbeidstittel for dette 
punktet til å være sikkerhet på passasjerskip, ikke sikkerhet på store passasjerskip, som var den 
opprinnelige tittelen på dette punktet på agendaen. Det ble videre påpekt at MSC 79 hadde lagt 
føringer for bl.a. tid til redning og overlevelsestid etter skade. Disse forholdene var tatt videre av 
korrespondansegruppen. 
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Etter plenumsdiskusjonen deltok Norge ved Stemre i arbeidsgruppen, som ble instruert, med basis 
i rapporten fra korrespondansegruppen, til å: 

1. foreslå krav til babyvester og vurdere eksisterende barnevestkrav 
2. foreslå retningslinjer for alternativ design 
3. standard og krav for essensielt utstyr i forbindelse med redundans (safe return to port) 
4. definisjon av skade kontroll arrangement 

 
Utfall 
Arbeidsgruppen utarbeidet forslag til krav til å føre babyvester. Det var to interesser ute og gikk 
under diskusjonen. På den ene siden cruiseindustrien som ikke ønsket krav om et prosentvis antall 
av passasjerantallet, da dette ville føre til langt høyere krav til antall enn det som var det faktiske 
behovet. Cruiseindustrien kan forutsi hvor mange babyer som vil oppholde seg om bord til en 
hver tid. På den annen side var det interessene til skip der det er vanskelig å forutsi antallet, som 
for eksempel ferger. Her var det ønske om et spesifikt antall. Resultatet ble en kombinasjon der 
begge sider ble ivaretatt. Grensen mellom ”en til hver” og 2.5 % av passasjerantallet ble lagt ved 
reisetid på 24 timer. Frankrike tok til orde for å øke denne perioden til 36 timer for å favne alle 
ferger i kort internasjonal reise. Forslag om dette kan komme opp på neste MSC. Norge ønsker 
ikke å øke tidsrammen, heller ta den ned, da vi mener at fergene i internasjonal fart vil kunne 
forutsi sammensetningen av passasjerer. Uforutsigbarheten ligger for eksempel hos 
riksveisfargene, og tidrammen kan derfor tas ned. 
 
Arbeidsgruppen kom noe videre med arbeidet med retningslinjer for alternativ design, noe som 
ideelt sett bli tilsvarende som dagens kapittel II-2. Arbeidet skal fortsette i korrespondanse-
gruppen, som også skal foreslå retningslinjer for godkjennelse av alternativ design. Res.A.520(20) 
er foreslått som utgangspunkt. Denne er imidlertid veldig detaljert, og må nok omarbeides. 
 
Gruppen avsluttet foreløpig arbeidet med standard og krav for essensielt utstyr, og foreslo å sende 
utkastet til andre berørte underkomiteer. 
 
Med hensyn til definisjon av skadekontrollsystemer, trådte teflonhjernen inn hos gruppen. Det var 
tvil om verdien av å definere dette, og ingen hadde klarhet i hvorfor en bestemte seg for dette i 
utgangspunktet. Korrespondansegruppen skal avgjøre om det har noen verdi å gå videre med dette 
arbeidet. 
 
Korrespondansegruppen ble gjenopprettet og i tillegg til det som er nevnt over skal den se på 
funksjonskrav for redningsfarkoster. 
 
 
5. Measures to prevent accidents with lifeboats (agendapunkt 5) 
Dokumenter som ble behandlet:     Norsk posisjon: 
a) 48/5   Frankrike     Støttes med forbehold 
b) 48/5/1  Japan      Støttes med forbehold 
c) 48/5/2  Tyskland     Støttes med forbehold 
d) 48/5/3 ILAMA     Støttes 
e) 48/5/4 Australia     Støttes 
f) 48/5/5 Korea      Støttes med forbehold 
g) 48/5/6 Korea      Støttes med forbehold 
h) 48/5/7  Japan      Støttes ikke 
i) 48/5/8  USA      Til etterretning 
j) 48/5/9  UK      Til etterretning 
k) 48/5/10  ICS      Støttes ikke 
l) 48/5/INF.2  Sverige     Til etterretning 
m) 48/5/INF.5  USA, Canada og Sverige   Til etterretning 
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n) MSC 78/8/2, FSI 12, MSC Circ.953 og MEPC Circ.372. 
 
I plenumsdiskusjonen ble det innledningsvis vist til at MSC 78 hadde godtatt å gi DE ytterligere et 
år for å sluttføre dette agendapunkt til 2006. 
 
Plenum behandlet dokumentene i disse gruppene: 
a) 48/5, 48/5/1, 48/5/2, 48/5/4, 48/5/5, 48/5/7 og 48/5/8 
b) 48/2/2 og 48/5/6 
c) MSC 78/8/2, 48/5/10, 48/INF.2 og 48/INF.5 
d) 48/5/9 
 
Utfall: 
a) Dokumentene ble sendt til korrespondansegruppen nedsatt under agendapunkt 10. 
 
b) Dokumentene ble i prinsippet støttet. Det ble vedtatt å forslå inntatt tillegg i LSA ulykkesdata. 
 
c) Dokumentene fikk varierende grad av støtte. I diskusjonene var det mange land som ga støtte til 
at trening med frifalls livbåter bare skulle bestå av at mannskapet entret livbåten og satte seg fast i 
setene. Separat fra dette skulle det i tillegg testes om utløsningsmekanismen virket, men da uten 
folk om bord. Det var også støtte for kravet om at sjøfolk skal ha gjennomgått minst en frifalls 
utsetting ved et treningssenter. Diskusjonen ble avsluttet med at saken skulle drøftes på nytt under 
DE 49. 
 
d) Dokumentet ble diskutert. Siden dette dreide seg om flere forhold (design, plassering, utsetting 
og bruk i nød) ble det invitert til innspill til dokumentet under DE 49. 
 
 
6. Anchoring, mooring and towing equipment (agendapunkt 6) 
Dokumenter som ble behandlet:     Norsk posisjon: 
a) 48/6   Sekretariatet     Til etterretning 
b) 48/6/1  Korea      Støttes for nye skip 
c) 48/6/2  Australia     Støttes ikke 
d) 48/6/3  Kina      Til etterretning 
 
Gjennom dokument 48/6/2 fremmet Australia på nytt forslag om krav til ny SOLAS-regel om 
mooring lines and towing equipment, som en fortsettelse av beslutning truffet av NAV 50. Etter 
presentasjonen av dokumentene, og en kort debatt, ble det satt ned en drafting-gruppe som 
fremmet forslag om en slik SOLAS-regel. 
 
Utfall: 
I plenums behandling av rapporten fra drafting-gruppen ble det vist til vedtaket under DE 47 om 
ikke å foreslå slik regel. Det ble votert over saken og DE 48 gjentok samme beslutning som DE 
47. En ekspertgruppe ble nedsatt til å revidere det foreslåtte vedlegget overensstemmende. 
 
Den nye SOLAS-regelen skal bare gjelde for nye skip. 
 
Ved en inkurie, og fordi diskusjonen hadde gått frem og tilbake, ble det ikke tatt med at det skal 
foreligge en godkjent plan som viser hvilken faktisk belastningsstyrke det enkelte utstyr har, slik 
at man ved kombinasjon kan få fordelt de påkjenninger som oppstår under for eksempel tauing. 
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7. Protection of fuel tanks (agendapunkt 7) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/7   Tyskland      Støttes med forbehold 
b) 48/7/1  Japan       Til etterretning 
c) 48/7/2  USA       Til etterretning 
d) 48/7/INF.4 Japan       Til etterretning 
 
Dokumentene ble sendt til WG1. 
 
Utfall: 
Plenum sluttet seg til arbeidsgruppens forslag om å gjøre gjeldende, via MARPOL Annex I/13A, 
kravene til minimumsavstand mellom hud og tankskott, samt tilhørende minimums 
utslippsberegninger (parametere) ved skade. 
 
Saken er ferdig behandlet av DE. 
 
 
8. Compatibility of life-saving appliances (agendapunkt 8) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/8/  Canada      Støttes 
 
Dokumentet reiser 3 problemstillinger; 

 bruk av overlevningsdrakt og redningsvest 
 plass i livbåter med overlevningsdrakt og redningsvest 
 bruk av redningsvest og marine evakueringssystemer 

 
I plenums diskusjon var det generell støtte for problemstillingen, men ikke alene plassproblem 
som følge av bruk av personlig redningsutstyr. Etter plenums oppfatning var det mer et problem at 
dagens sjøfolk er større/tyngre enn hva som opprinnelig ble lagt til grunn da designparametrene 
for plass per person ble fastlagt. 
 
Utfall: 
DE 48 besluttet å behandle saken videre under DE 49. 
 
 
9. Performance testing and approval standards for SOLAS personal life-saving appliances 
   (agendapunkt 9) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/9   USA       Støttes med forbehold 
b) 48/9/1  USA       Støttes 
c) 48/9/2  ILAMA      Til etterretning 
d) 48/9/3  USA       Til etterretning 
 
Plenum ble minnet om behandlingen under DE 47 og ønsket om endringer til LSA og 
retningslinjene for testing (Res. A.689(17). 
 
Under plenumsdiskusjonen nå ble det besluttet å behandle dokument 48/9/2 under agendapunkt 
10. De øvrige dokumentene ble besluttet viderebehandlet i arbeidsgruppe WG2. 
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Utfall: 
Arbeidsgruppens rapport fokuserte på: 

 at personlig redningsutstyr også måtte kunne brukes av personer med stor kropp med for 
eksempel en tilleggsstropp for festing til kroppen 

 at forslaget om redningsutstyr for babyer også skulle vurderes av arbeidsgruppe WG3  
(Passenger Ship Safety) mtp å bli et nytt SOLAS kap. III/7 

 at testmetodikkforslaget skulle oversendes MSC 80 mtp å få revidert MSC.81(70) 
 

DE 48 vedtok å oversende endringsforslag til SOLAS kap. III/7 om babyvester, 
testmetodikkendring av MSC.81(70) til MSC 80 for godkjenning. 
 
Videre ble forslag om munnoppblåsing av overlevelsesdrakter til korrespondansegruppen etablert 
under agendapunkt 10. 
 
Saken er ferdig behandlet av DE. 
 
 
10. Inconsistencies in IMO instruments regarding requirements for life-saving appliances 
(agendapunkt 10) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/10  Polen       Støttes 
b) 48/10/1  Polen       Til etterretning 
c) 48/10/2  ILAMA      Støttes 
d) 48/10/3  Finland      Til etterretning 
e) 48/10/4  ISO       Til etterretning 
f) 48/10/5  Norge 
 
Det ble spesielt anført i plenumsdiskusjonen at forslaget i dokument 48/10/3 falt sammen med 
instruksjonene til DE gjennom MSC 79/11/8, hva angår forslag til endring av SOLAS kapittel II-
1. Det var konsensus om at DE ikke kunne foreslå modifisering av SOLAS kapittel II-1 som 
foreslått av SLF, men at DE skulle vurdere mulige parallelle endringer i SOLAS kapittel III/21.1 
angående kort internasjonal reise og krav til babyvester. 
 
Utfall: 
Etter en kort plenumsdebatt ble det besluttet å sende dokumentene sammen med MSC 79/11/8, til 
videre behandling i en delt korrespondansegruppe ledet av Japan hhv. USA, som skal legge frem 
rapport til DE 49. 
 
 
11. Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC    
      Code (agendapunkt 11) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/11/  Australia      Støttes med forbehold 
b) 48/11/1  Sekretariatet       
c) 48/11/2  Frankrike      Støttes 
d) 48/11/3  Frankrike      Støttes delvis 
e) 48/11/4  Interferry      Støttes ikke 
f) 48/11/5  Tyskland      Støttes 
g) 48/11/6  Norge 
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Utfall: 
Det var generell støtte for korrespondansegruppens rapport (48/11), men siden innspill ikke var 
mottatt fra FP, COMSAR og SLF, ble det besluttet å fortsette korrespondansegruppen under 
ledelse av Australia frem til DE 49. De manglende innspillene innebar at arbeidet ikke kunne 
avsluttes nå, slik at DE fant å be MSC om ytterligere et års arbeidstid. 
 
I plenumsdiskusjonen fikk det norske dokumentet om krav til utsetting og innhenting av 
redningsbåt ingen støtte. 
 
Videre ble det i plenumsdiskusjonen besluttet at korrespondansegruppen skulle diskutere 
muligheter for å redusere risikoen for ulykker ved evakueringsdemonstrasjon. Det ble fra 
formannen understreket at FP har besluttet at det skal være evakueringsdemonstrasjon, og at dette 
vedtaket står. Vi kan imidlertid forvente innspill fra Australia til korrespondansegruppen om 
forenklet evakueringsdemonstrasjon. Dette har vi tidligere gått mot. 
 
 
12. Performance standards for protective coatings (agendapunkt 12) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/12  BIMCO m/flere     Støttes med forbehold 
b) 48/12/1  Japan       Støttes med forbehold 
c) 48/12/2  Japan       Støttes med forbehold 
d) 48/12/3  Japan       Støttes med forbehold 
e) 48/12/4  Japan       Støttes med forbehold 
f) 48/12/5  Japan       Støttes med forbehold 
g) 48/12/6  Koreas       Støttes ikke 
 
Under plenumsbehandlingen ble det vist til de foreslåtte standardene var utviklet av industrien, at 
kostnadene for samme var balansert mellom bygging og vedlikehold, og at standardene var ”Goal 
based” med muligheter for alternative standarder. Det ble videre gitt klart uttrykk for at 
klasseselskapene ikke skulle være innblandet i inspeksjon av påført beskyttelse. 
 
Klasseselskapenes rolle skulle være å godkjenne selve beskyttelsesproduktet hhv. at 
malingsinspektøren hadde nødvendig kunnskap og trening. 
 
Utfall: 
Det ble besluttet at standarden skulle gjelde for alle ballasttanker og void spaces på alle skip, at 
standarden skulle være basert på 15 års beskyttelsesvarighet med tilhørende tekniske opplysninger 
og at beskyttelsen ikke skulle være et 1-strøks system. 
 
For å utarbeide en spesifikasjon for standarden ble dokumentene oversendt 
korrespondansegruppen, som skal ledes av Kina. 
 
 
13. Guidelines on on-board exhaust gas cleaning systems (agendapunkt 13) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/13  USA       Støttes 
b) 48/INF.3  Japan       Til etterretning 
 
Under plenumsdiskusjonen ble det lagt fast at det skulle være et sertifisert anlegg for den enkelte 
motorinstallasjon. 
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Utfall: 
Med basis i arbeidsgruppens rapport (DG1) forslo DE å sende beregningsmetoder for SOx og CO2 

og forslag til retningslinjer for slikt renseutstyr til MEPC 53. 
 
DE diskuterte generelt rundt krav til vaskevannsutslipp, men konkluderte at slike utslippskrav 
måtte utvikles av MEPC. 
 
 
14. Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater than 20,000 
      DWT (agendapunkt 14) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/14  Tyskland      Støttes delvis 
b) 48/14/1  Japan       Støttes ikke 
 
Plenumsdiskusjonen gjorde det klart at det var ønskelig med funksjonskrav, men at ikke krav om 
selve utstyret skulle bli fremmet. 
 
Utfall: 
DE konkluderte at det var nødvendig å revurdere Tysklands forslag om utstyrskrav gjennom 
arbeid i en korrespondansegruppe frem til DE 49 ledet av Tyskland. 
 
 
15. Review of the OSV guidelines (agendapunkt 15) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/15  Sekretariatet      Støttes 
 
Oppfølgingen av dette punktet ledes av SLF-komiteen. Plenumsdiskusjonen under DE 48 dreide 
seg derfor bare om del 4 og 6 i OSV guidelines, forhold som ligger inn under Des ansvarsområde. 
 
Utfall: 
Plenum sluttet seg til forslaget om endring av del 4 og 6 og oversender dette til SLF 48 som 
koordinator. Siden del 4 og 6 handler om maskineri og redningsutstyr går DE ut fra at SLF tar 
innspillene til etterretning. 
 
 
16. Inspection and survey requirements for accommodation ladders (agendapunkt 16) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
Ingen dokumenter forelå til behandling. 
 
Denne saken har sitt utspring i Canadas dokument MSC 77/23/1. 
 
I plenumsdiskusjonen kom det frem at å endre SOLAS kap. I, som Canada foreslo, ikke var 
tjenlig pga den omstendige godkjennelsesprosedyren for endringer til kap. I. Samtidig var DE 
enig om at det ikke var nødvendig med konstruksjonskrav til slikt utstyr, fordi uhellene som hadde 
skjedd hadde med vedlikehold å gjøre. 
 
Utfall: 
DE mente at eventuelle endringer måtte gjøres i SOLAS kap. II-1 eller XI-1 og at eksisterende 
standarder, herunder en ISO-standard, kunne brukes til dette.  
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17. Safety of water ballast management (agendapunkt 17) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/17  Brasil       Brief ikke laget 
b) 48/17/1  Brasil       Brief ikke laget 
c) 48/17/2  Japan       Brief ikke laget 
d) MEPC 52/WP.7 
 
Plenumsdiskusjonen konkluderte med at operasjonelle forhold tilknyttet skifting av ballast m.v. 
ikke var en sak for DE, men andre underkomiteer. 
 
Utfall: 

 Hva angår dokument 48/17 og 48/17/2 fant DE det riktig å sende dette til MEPC for 
behandling. 

 DE var enig i at ombordtesting for biologisk effektivitet måtte gjøre for typegodkjennelse, 
men ikke som del av installasjonstest. 

 Hva angår retningslinjer for godkjennelse av slike system, konstruksjon, sedimentkontroll 
og typegodkjennelsesprosedyre vil DE ta stilling til dette når slike retningslinjer foreligger 
fra MEPC. 

 
 
 
18. Revision on the guidelines for systems for handling oily wastes in machinery spaces  
      (MEPCCirc.235) (agendapunkt 18) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/18  Japan       Støttes med forbehold 
 
I plenumsdiskusjonen av dokument 48/18 hevdet Norge at forslaget om integrert 
lensevannsbehandling (IBTS) slik som det var foreslått lett føre til merarbeid pga vedlikehold av 
de pumper og ventiler som IBTS behøvde. 
 
Utfall: 
Plenum besluttet å fortsette revisjon av MEPC Circ. 235) under DE 49. 
 
 
19. Development of provisions for gas-fuelled ships (agendapunkt 19) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/19  Norge        
b) 48/19/CORR.1 Norge 
c) 48/19/1  USA       Støttes med forbehold 
 
Det var klart flertall for å utvikle regler for skip med gassmotorer. Plenum sluttet seg også til at 
slike regler ikke måtte utelukke andre gasser enn naturgass, men foreløpig skulle det utvikles 
funksjonsbasert forslag til regler for naturgass, så kunne andre gasser vurderes senere. 
 
IACS opplyste at det er under utvikling et tilsvarende regelverk hos dem og at IACS vil holde DE 
orientert om fremdriften. 
 
Utfall: 
Plenum var ellers av den oppfatning at dokument 48/19 hadde tekniske løsninger på de generelle 
forholdene som dokument 4819/1 beskrev måtte ses på eller vurderes. 
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20. Test standards for extended service intervals of inflatable liferafts (agendapunkt 20) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/20  Italia       Støttes med forbehold  
b) 48/20/1  Danmark      Til etterretning 
 
Denne saken (dokument 48/21/1) har sitt utspring i MSC 78 som ga DE oppgaven med å utvikle, 
innen 2006, tester for flåter som har utvidet tid mellom service. 
 
Utfall: 
Ettersom Danmark ikke kunne rapportere om fremskritt i forhold til utprøving av lengre intervall 
besluttet DE å be om forlengelse til 2007. DE ba også om at eventuelle erfaringsinnspill måtte bli 
sendt til den danske kontakten. 
 
MSC 78 ba i tillegg om at DE måtte vurdere brukbarhet av medisiner m.m. i forhold til utløpsdato 
og neste service, og eventuelt å foreslå endringer i Res. A.761(18). Siden dette ikke var et 
agendapunkt under DE 48 ble det besluttet å sette opp et eget agendapunkt under DE 49 og 
behandle dokumentet der. 
 
21. Consideration of IACS unified interpretations (UI) (agendapunkt 21) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/21  IACS       Støttes ikke 
b) 48/21/1  IACS       Støttes 
c) 48/21/2  IACS       Til etterretning 
d) 48/21/3  Tyskland      Støttes 
e) 48/21/4  IACS       Støttes 
f) 48/21/5  IACS       Støttes 
g) 48/21/6  Euromot      Til etterretning 
h) MSC 78/22/1, MEPC 52/4/6, MEPC 52/4/7, MEPC 52/4/11 
 
Etter plenumsdiskusjon ble dokumentene oversendt til DG1 (Guidelines on on-board exhaust gas 
cleaning systems). Plenum tiltrådte forslagene om UI til MARPOL Annex VI. Samtidig ble det 
pekt på at enkelte UI gjennom sin tekst ville endre MARPOL Annex VI, derfor ble det foreslått 
endringer i regel 13(1), 13(2), 14(6) og 14 og 18 og i NOx  Technical Code paragraf 5.6, 5.9.2.3, 
5.9.3.1, 5.11, 5.2.2.1 og 5.9.1.2.’ 
 
Plenum slo fast at en rekke MPC-dokumenter ikke var akseptable, jf. pkt 21.9 i rapporten som 
ikke skulle ha vært sendt DE. 
 
Videre var det en rekke MPC-dokumenter, jf. pkt. 21.10 i rapporten, som av tidshensyn ikke 
kunne bli behandlet. 
 
Utfall: 

 Plenum oppfordret interesserte til å sende innspill til MEPC 53. 
 Regel 9 om sertifisering av maskineri (dokument MEPC 52/4/6) kan det være vanskelig å 

tilfredsstille ved flaggskifte. Plenum inviterte til oppklarende innspill i sakens anledning. 
 Regel 13 (dokument 78/22/1) inneholdt en rekke akseptable UI.  
 Sekretariatet ble instruert om å forberede forslag til MSC Circ. overensstemmende med 

plenums anbefalinger, jf. pkt. 21.20 og 21.21 i rapporten. 
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22. Work programme and agenda for DE 49 (agendapunkt 22) 
Dokument som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/WP.1  Chairman      Støttes 
 
Utfall 
a) DE 48 forslo å opprette fem WG/DG under DE 49, med tentativ møtedato 20-24. februar 2006; 

 Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC Code 
 Mandatory emergency towing systems in ships other than tankers greater than 20 000 tdw 
 Amendments to Res. A.744(18) 
 Passenger Ship Safety 
 Performance standards for protective coatings 

 
 
23. Election of Chairman and Vice-Chairman for 2006 (agendapunkt 23) 
Under ledelse av K. Sekimizu gjenvalgte plenum I. Ponomarov, Russland, som formann og fr. 
Xiang Yang fra Kina som viseformann. 
 
 
24. Any other business (agendapunkt 24)) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 48/24  Canada      Brief ikke skrevet 
b) 48/24/1  Japan       Støttes 
d) 48/INF.6  UK       Brief ikke skrevet 
 
Utfall: 
Under behandlingen av 48/24 tok plenum til etterretning at IACS og UK hadde en pågående 
diskusjon om utvikling av bestemmelser for minimum stålkvaliteter. 
 
Under behandlingen av 48/24/1 tok plenum til etterretning Japans oppfordring om oppfølging av 
TKO som forestår godkjenning av utstyr til bruk om bord. Det ble besluttet å be MSC om å 
instruere Contracting Governments om å gi slik instruks til TKO. 
 
Under behandlingen av 48/INF.6 tok plenum til etterretning at UK hadde avgitt kommentarer på 
en rekke IACS UR til IACS og kommentarer til IACSs felles regler for bulk skip. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian  Maritime Directorate 

 

  

G:\K\FRA_STAB\INFO\Lorna\Til nett\DE\Rapport IMO DE 48.doc  -  17.01.2012 12
 

IV. Oppfølging 
 
Pkt. Sakens navn Oppfølging Ansvar 

3 Amendments to Resolution 
A.744(18) 

1. Vurdere deltagelse i 
arbeidsgruppen under DE 49 om 
2. Om Norge har sterke 
synspunkter må innspill 
forberedes, eventuelt med 
assistanse fra DNV 

Lasteskipsavd. 
 
 
Lasteskipsavd. 

4 Passenger Ship Safety 1. Brief til MSC 80 om krav til 
babyvester 
2. Delta i korr.gruppe 

Passasjerskipsavd. 
 
TBS 

5 Measures to prevent accidents with 
lifeboats 

1. Innspill til ag.pkt 5 til DE 49 
2. Innspill til ag.pkt 10 til DE 49 

Passasjerskipsavd. 
 
Passasjerskipsavd. 

6 Anchoring, mooring and towing 
equipment 

Krav om godkjent plan falt ut 
ved en inkurie. Liberia sa seg 
villig til å komme med et slikt 
innspill, noe Norge bør støtte 
aktivt/medunderskrive på 

SGU – dok. innsendt 
MSC 17.3.05 

8 Compatibility of life-saving 
appliances 

Innspill DE 49 med støtte fra 
Norsafe og Scaht Harding 

Passasjerskipsavd. 

10 Inconsistencies in IMO instruments 
regarding requirements for life-
saving 

Delta i korr.gruppe EOJ 

11 Review of the 2000 HSC Code and 
amendments to the DSC Code and 
the 1994 HSC Code 

1. Delta i korr.gruppe 
2. Motinnspill til lett evak.test 
3. Arb.gruppe DE 49 

TBS 
TBS 
TBS 

12 Performance standards for protective 
coatings 

1.Delta i korr.gruppe 
2. Arb.gruppe DE 49 

Jon Strengehagen 

13 Guidelines on on-board exhaust gas 
cleaning systems 

Innspill til MEPC 53 om krav til 
vaskevannsutslipp 

Lasteskipsavd. 

14 Mandatory emergency towing 
systems in ships other than tankers < 
20,000 DWT 

1.Delta i korr.gruppe 
2.Arbeidsgruppe DE 49 

T. Olufsen 
Lasteskipsavd. 

16 Inspection and survey requirements 
for accommodation ladders 

Nasjonalt innspill til DE 49? Lasteskipsavd. 

17 Safety of water ballast management 1. Følge opp i MEPC 
2. Nasjonalt innspill? 

Lasteskipsavd. 

18 Revision on the guidelines for 
systems for handling oily wastes in 
machinery spaces 

Nasjonalt innspill til DE 49? Lasteskipsavd 

19 Development of provisions for gas-
fuelled ships 

1.Utvikle felles dokument for 
DE 49 med basis i dok. av 19 og 
19/1. 

Lasteskipsavd 

20 Test standards for extended service 
intervals of inflatable life rafts 

1.Brief på dokument 48/20/1 for 
DE 49 
2. Erfaringsinnspill til Danmark 
(dokument 48/20) 

Passasjerskipsavd. 
 
Passasjerskipsavd. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


