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Rapport fra møte i IMO 
SHIP DESIGN & EQUIPMENT (DE 51) 

 
TIL:                Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene, regionslederne og delegasjonsdeltagerne 
FRA:              Delegasjonen v/Sigurd Gude 
KOMITÉ:      DE 51 (18. – 22. februar 2008) 
 
 
I. Innledning 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Hovedfunksjon 

 Ass. sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sdir (delegasjonsleder)  Plenum/WG5 
 Teknisk direktør Lasse Karlsen     WG1 
 Seniorrådgiver Turid Stemre, Sdir     Plenum 
 Rådgiver Ian Christian Burman, Sdir    WG4 
 Rådgiver Mona Kristensen      WG3 
 Overingeniør Karolina Lundgren, Sdir    WG2 
 Sjefsingeniør Knut Vågnes, DNV     Plenum/GoE 
 Overingeniør Ove Aastad, DNV     WG1 
 Overingeniør Sille Grjotheim     WG2  
 Seksjonsleder Rune E. Karlsen, Norges Rederiforbund  Plenum/WG1/GoE 

 
Som observatører deltok: 
Kommunikasjonsdirektør Eilif Fjon, Sdir     Plenum 
Hr. Leiv Grønstøl (for Schat Harding)     WG1 
Hr. Alf Martin Sandberg, Gard      Krokutstilling/WG1 

 
Gruppearbeid: 
WG1: LSA          (ag.pkt. 8, 9, 10, 16 og 17) 
WG2: Performance standard for protective coatings     (ag.pkt. 14, 15 og 19) 
WG3:  Review of MEPC.1/Circ.511       (ag.pkt. 18) 
WG4:  Amendments to the MODU Code       (ag.pkt. 7) 
WG5: Review of the SPS Code        (ag.pkt. 5) 
GoE: Group of experts on  Definition of bulk carrier     (ag.pkt. 27) 
 
Formøte ble avholdt 13. februar 2006 i Sjøfartsdirektoratets lokaler. Under møtet fremkom det 
ingen vesentlige innsigelser mot de norske posisjonene Sjøfartsdirektoratet hadde utarbeidet.   
 
Offisiell rapport fra DE 51 blir ikke distribuert, men kan lastes ned fra IMOs dokumentsider. 
 
OPPSUMMERING 
DE 51 var et typisk arbeidsmøte uten de helt store beslutningene. 
 
Det ble fremforhandlet forslag til endelig behandling og beslutning av MSC 84 hhv. 85 om 

 Ag.pkt. 5 revisjon av SPS Code  
 Ag.pkt. 18 ny Unified Interpretation 15.1.5 til MARPOL ANNEX I, reg. 12.1 
 Ag.pkt. 20 MSC resolusjon ang. fortolkning av SOLAS reg. II-1/1.3 
 Ag.pkt. 21 endring av SOLAS reg. II-1/3-5.2 om forbud mot asbestholdige materialer 
 Ag.pkt. 22 MSC resolusjon ang. fortolkning av SOLAS reg. III/11.7 og 16.1 
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II. OPPFØLGING (møte avholdt med DNV 14.3.2008) 
 

Pkt. Sakens navn18 Oppfølging Ansvar 
3 Amendments to Res. A.744(18) Delta i korrespondansegruppe DNV/Kristian 

Markegård 

4 Development of provisions for gas-
fuelled ships 

Ev. innspill til korrespondansegruppe (BLG 
12) 

T. Stemre 

5 Revision of the SPS Code Forberede innlegg til MSC 84 mtp de 
reservasjoner som ble gjort av China, 
Danmark, Frankrike og Marshall Islands. 
 
Søke uoffisiell støtte hos bl.a. UK, Sverige, 
US 

S. Gude 

6 Revision of the Code on Alarms and 
Indicators 

Følge dokumenter innsendt av IACS 
til og delta i draftinggruppe DE 52 

S Gude 

7 Revision of the MODU Code Skal avsluttes på DE 52 I. C. Burman 
8-9-10-

17 
LSA Delta i korrespondansegruppe L. Karlsen 

11 Amendments to the guidelines for 
ships operating in arctic ice-covered 
waters 

Delta i korrespondansegruppe T. Stemre/J. H. 
Koefoed 

13 Guidelines for uniform operating 
limitations of HSC 

Delta i korrespondansegruppe T. Stemre/S.Gude 

14 Guidelines for maintenance and 
repair of protective coatings 

Følge innsending fra IACS av UR til DE 52  K. Lundgren 

16 Performance standard for recovery 
systems 

Delta i korrespondansegruppe L. Karlsen 

25 Safety recommendation for decked 
fishing vessels of less than 12 metres 

Følge opp ev. innspill til DE 52 (Norge 
støttet forslaget slik det forelå) 

Y. F. Bergesen 

26 Guidelines to ensure consistence 
policy for determining the need for 
WT doors to remain open during 
navigation 

Delta i korrespondansegruppe T. Stemre 

26 Tenders on passenger ships Støtte forslag fra IACS til DE 52 S. Gude 
27 Definition of bulk carrier Sende forslag til MSC 84 som oppfølging av 

DE 51 (dok. sendt) 
T. Stemre 

 
 
III. GJENNOMGANG AV PUNKTENE PÅ DAGSORDEN 
 
1. Adoption of the Agenda 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/1/Rev.1  Provisional Agenda      Til eft. 
b) 51/1/1  Annotations to the provisional Agenda  Til eft. 
c) 51/1/1/Add.1 Annotations to the provisional Agenda   Til eft. 
d) 51/1/2  Arr. for working groups at DE 51   Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen delegasjoner hadde innsigelser til dokumentene. 
 
Utfall: 
Agendaen ble godkjent og DE 50 besluttet å ned sette gruppene nevnt over. 
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2. Decisions of other IMO bodies 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/2  Outcome of MSC 83      Til info. 
 
b) 50/2/1 Outcome of BLG 11, SLF 50, FSI 15, MEPC 56,  Til info. 
  NAV 53 and DSC 12 
c) 50/2/2 Outcome of FP 52 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen. 
 
Utfall: 
Dokumentene, som inneholdt føringer, informasjon og relevans for DE 51, ble tatt til etterretning i 
det videre arbeidet. 
 
 
3. Amendments to Resolution A.744(18) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/3  Proposed course of action for the revision of Res. A.744 Støttes 
  to align with IACS UR Z10.1 and 10.4 
b) 50/3/1  Proposal for a revision of participants required to  Støttes  
  the survey planning meeting 
  
Plenumsdiskusjon: 
Plenum tok i hovedsak til etterretning sakens dokumenter og at korrespondansegruppen ikke 
hadde klart å foreslå revidert forslag til ESP Guidelines. 
 
Utfall: 
DE 51 vedtok å sette ned en korrespondansegruppe under ledelse av Tyskland som skal 
ferdigstille til DE 52 forslag om harmonisering mellom IACS Z10-serie og retningslinjene. 
 
 
4. Development of provisions for gas-fuelled ships 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/4  Outcome of BLG 11      Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Plenum tok til etterretning utfallet av BLG 11 og 12 og FP 52. 
 
Utfall: 
DE 51 besluttet at eksperter, som møter til DE, bør følge korrespondansegruppen nedsatt av BLG 
12 som skal ferdigstille forslag til foreløpige retningslinjer. Norge leder BLGs 
korrespondansegruppe. 
  
  
5. Review of the SPS Code 
 Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/5            Report of the correspondence group    Norsk dok. 
b) 51/5/1         Outcome of SLF 50 and DSC 12    Til eft. 
c) 51/5/2 Comments on the report of the CG    Norsk dok. 
d) 51/5/3 Comments on the report of the CG    Støttes 
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Plenumsdiskusjon: 
I diskusjonen tok plenum til etterretning dokumentene i saken. UK hadde et innlegg om å gjøre 
koden ”mandatory”, noe plenum ikke tok stilling til. 
 
Plenum godkjente at arbeidsgruppe (WG5) skulle nedsettes under ledelse av Norge. WG5 ble 
instruert til å drøfte dokumentene i saken og kommentarene i plenum, med tanke på å presentere 
en endelig utgave av den reviderte koden, herunder også utvikle pro & contra mht. om koden 
skulle foreslås overfor MSC 84 å bli bindende. 
 
Arbeidsgruppe WG5: 
I arbeidsgruppen, ledet av Norge, ble det etablert: 

 flertall for at koden ikke skulle kunne brukes til å frakte industriarbeidere på f.eks. skip 
bygget etter OSV-koden, med reservasjon fra China, Frankrike og Marshall Islands; 

 omforenet tekst hva angår personell som undergår maritim trening på seilskip med 
reservasjon fra Danmark;  

 definisjon av hva som skal utgjøre treningsprogrammet; og 
 pro & contra mht. å gjøre koden bindende. 

  
Utfall 
På et generelt grunnlag ble arbeidsgruppens rapport, inklusive den reviderte koden godkjent av 
plenum. Videre tok plenum til etterretning de reservasjoner som var gjort. 
 
Arbeidsgruppens forslag til MSC.Circ. ble godkjent og besluttet oversendt MSC 84. 
 
Saken er ferdig behandlet i DE og slettes fra arbeidsprogrammet forutsatt MSCs godkjenning. 
 
 
6. Revision of the Code on Alarms and Indicators 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/6  Outcome of NAV 53, DSC 12 and the E&T Group  Til eft. 
b) 51/6/1 Performance standards for a bridge alert management Til eft. 
  as part of the guidelines for IBS  
 
Plenumsdiskusjon: 
Da saken ble diskutert under DE 50 var det generell støtte for den reviderte koden som ble 
besluttet sendt til NAV-, DSC-, FP- og BLG-underkomiteene. 
 
Utfall: 
Av hensyn til revisjonen av MODU-koden, og de parallelle endringene som måtte gjøres, besluttet 
DE 51 å utsette endelig behandling av forslaget til revidert kode til DE 52. 
 
IACS ble pålagt å legge frem det endelige forslaget til revidert kode, inkludert MODU-, DSC 12- 
og FP 52-kommentarene. 
 
De 51 besluttet tentativt at arbeids- eller draftinggruppe skulle nedsettes under DE 52. 
 
 
7. Amendments to the MODU Code 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/7  Report of the Drafting Group at DE 51   Betinget støtte 
b) 51/7/1 Outcome of SLF 50      Støttes unntatt pkt. 3.1.5 
c) 51/7/2 Report of the correspondence group    Mange forbehold 
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d) 51/7/3 Comments on the draft amendments to the Code  Støttes ikke 
e) 51/7/4 Comments on the report of the correspondence  Må behandles videre 
  group on amendments to the MODU Code 
 
 
Plenumsdiskusjon: 
Under DE 50 ble det satt ned en korrespondanse gruppe som fikk i oppgave å sluttføre arbeidet 
med en ny MODU-kode. Gruppens arbeid ble forelagt DE 51 for endelig gjennomgang av ny 
MODU-kode. 
 
Norge støttet bare resultatet av arbeidet i arbeidsgruppen som var i tråd med norsk posisjon før 
møtet. Norge hadde dissens på noen punkter, men fikk ikke flertall for sine synspunkter. Vi fikk 
støtte for noen endringer i koden vedrørende livbåtøvelser og elektriske anlegg i hazardous areas. 
 
Utfall: 
Utgangspunktet for en ny MODU-kode er klar. Noen endringer er sendt andre underkomiteer for 
gjennomgang. Arbeidet med ny kode planlegges ferdigstilt i plenum på DE 52. 
 
Norge skal delta i det videre arbeidet bl.a. med ny definisjon av "hazardous areas" (inkl. 
materialer som maling o.l.), omfang av henvisning til IEC 61892 i chapter 6.6 og hvordan man i 
fremtiden skal holde koden oppdatert. 
 
 
8. Measures to prevent acidents with lifeboats 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/8  Report of the correspondence group    Utsette til DE 52 
b) 51/8/1 Comments on the proposal regarding free-fall seats  Utsette til DE 52 
c) 51/8/2 Comments on the proposals regarding release systems Tas med i behandlingen 
d) 51/8/3 Training of ships’ officers and crew    Sendes til STW 
e) 51/8/4 Guidelines for certification of service personnel  Tas med i behandlingen 
f) 51/8/5 Information on lifeboat project    Norsk dok. 
g) 51/8/6 MSC.1/Circ.1206      Støttes ikke 
h) 51/8/7 Comments on the report of the correspondence group Tas med i behandlingen 
i) 51/8/8 Training of ships’ officers and crew    Sendes til STW 
j) 51/8/9 Comments on the report of the correspondence group Tas med i behandlingen 
k) 51/8/10 Comments on the report of the correspondence group Tas med i behandlingen 
l) 51/8/INF.3 Education and training of service engineers   Til eft. 
m) 51/8/INF.5 Status report on release gear requirements   Til eft. 
n) 51/8/INF.6 MSC1.Circ.1206 – Service availability   Norsk dok. 
o) MSC 83/9/5         Tas med i behandlingen 
 
Plenumsdiskusjon: 
Design of free-fall lifeboat seats and seating space 
Generell diskusjon ift. rapporten og de øvrige dokumentene. Plenum besluttet at WG1 skulle 
drøfte saken videre. 
  
Design problem with on-load release gear 
Generell diskusjon ift. rapporten og de øvrige dokumentene. Plenum besluttet at WG1 skulle 
drøfte saken videre. 
 
Implementation of MSC.1/Circ.1206 
Generell diskusjon ift. rapporten og de øvrige dokumentene. Plenum besluttet at WG1 skulle 
drøfte saken videre. 
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Definition of unfavourable conditions of trim and list   
Generell diskusjon ift. rapporten og de øvrige dokumentene. Plenum besluttet at WG1 skulle 
drøfte saken videre. 
 
Guidance concerning formula for the required subdivision index R (SOLAS II-1) 
Plenum sluttet seg til rapportens konklusjon om ikke å ta dette videre utover diskusjonen under 
MSC 83. 
 
Utfall: 
Design of free-fall lifeboat seats and seating space 
WG1 utarbeidet forslag til tillegg til pkt 4.7.2 I LSA koden basert på forslag fra CG. Begrensning 
til 3 seter i bredden, krav til hodestropp og bredde på hodestøtte ble ikke tatt med. Forslag til 
nødvendige endringer for krav til testing ble utarbeidet. DE sluttet seg til forslagene som 
oversendes MSC.  
 
Design problem with on-load release gear 
Møteleder for WG1 valgte å utsette behandlingen av de innspill som var kommet i saken i lys av 
at LSA med stor sannsynlighet vil være på dagsorden frem til DE52 og at en ny CG bør bearbeide 
saken for ny drøfting i DE52. Mange av delegatene reagerte kraftig på dette da de hadde forberedt 
seg på å drøfte saken.  
 
Møteleder satte stor pris på den innsats som var lagt ned for å vise frem 17 forskjellige kroker 
(takket være Alf Martin Sandberg fra Gard) og de presentasjoner som var avholdt av 
krokprodusenter. 
 
Norge ba om protokolltilførsel på kriterier og plan for utskiftning av ustabile kroker for at dette 
skulle bli en del av mandatet til en ny CG for LSA. Protokolltilførselen ble begrunnet i plenum. 
DE sluttet seg til forslagene. 
 
Implementation of MSC.1/Circ.1206 
WG1 utarbeidet forslag til foreløpige retningslinjer for autorisering av servicetilbyder for 
oppfyllelse av MSC.1/Cirs. 1206 og tilhørende retningslinjer for sertifisering av personell. 
 
Forslaget åpner for frittstående/rederier, men krever at alle skal ha den samme kvalifisering, 
kvalitetssikring, tilgang på original; informasjon, verktøy og kritiske reservedeler og autorisering.  
I tilfeller hvor forannevnte ikke er oppfylt skal servicetilbyder avstå fra oppdraget og ta kontakt 
med ADM for løsning. 
 
Forslag knyttet til det ansvar produsenter, ADM’s og redere burde ha for tilgjengelighet av 
informasjon, verktøy og reservedeler ble løftet til en foreslått revisjon av 1206 fordi det ikke har 
noe med autorisering å gjøre. Det ble reist behov for å avklare om DE/IMO kan pålegge slikt 
ansvar. INTERTANKO, Panama mfl. ba om protokolltilførsel på tilgjengelighet fordi de mente 
forslaget la opp til monopol. 
  
WG1 anbefalte videre at utløsningskroker for flåter og fritt-fall livbåter vurderes ved revisjon av 
1206, at STW bør inviteres til å se på autorisasjonsforslaget fordi det krever opplæring/trening 
samt at ILAMA bør oppfordres til å rapportere tilgjengelighet for kvalifisert service. 
DE støttet forslagene og ville spesielt avklare hvilket ansvar IMO kan pålegge produsenter. 
 
Definition of unfavourable conditions of trim and list 
WG1 foreslo at dette punkt ble satt på agendaen for en ny CG for rapportering til DE52. DE 
aksepterte forslaget. 
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Guidance concerning formula for the required subdivision index R (SOLAS II-1) 
WG1 foreslo at dette punkt ble satt på agendaen for en ny CG for rapportering til DE52. DE 
aksepterte forslaget. 
 
 
9. Compatability of life-saving appliances 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/9  Report of the Correspondence Group on LSA  Betinget støtte 
b) 51/9/1 Result of abandon ship drill w/immersion suits donned Betinget støtte 
c) 51/INF.8 Result of abandon ship drill w/immersion suits donned Til eft. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Plenum sluttet seg til rapportens konklusjoner og forslag, men ba WG1 utvikle forslag til MSC 
Circ. 
 
Utfall: 
WG1 utarbeidet forslag til tillegg i LSA koden hvor vekt på personer i livbåter skal settes til 82,5 
kg for lasteskip, at 75 kg beholdes som i dag for passasjerskip og at krav til merking endres slik at 
livbåter kan ha merking både for bruk i lastebåter og passasjerbåter. 
WG1 anbefalte videre at vekt på personer i redningsbåter skal settes til 82,5 kg. Forslag omfatter 
også nødvendige endringer for krav til testing. Endringen vil gjelde nye skip som normalt. 
 
WG1 utarbeidet et forslag til Circ. med anbefaling om at det ikke skal benyttes overlevingsdrakt i 
lukkede livbåter. 
 
WG1 foreslo at spørsmål om personvekt/størrelse for redningsflåter bør drøftes av en CG og 
rapporteres til DE52. DE støttet forslagene. 
 
10. Test standards for extended service intervals of inflatable liferafts 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/10 Report of the Correspondence Group on LSA  Kan støttes 
b) 50/10/1 Comments on the report of the correspondence group Kan støttes 
c) 50/10/2 Comments on the report of the correspondence group Kan støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
I plenumsdiskusjonen viste enkelte flaggstater til at det var for tidlig å iverksette forlenget service-
intervall og at saken burde utredes utover rapportens forslag. 
 
Plenum ba derfor om at WG1 skulle se på dette og rapportere til plenum. 
 
Utfall: 
Korrespondansegruppen nedsatt under pkt. 8 ble instruert i å arbeide videre med saken og 
rapportere til DE 52, alternativt utarbeide forslag til MSC Circ. 
WG1 drøftet saken og besluttet å foreslå at saken behandles videre i en ny CG som rapporterer til 
DE52. 
 
 
11. Amendments to the Guidelines for ships operating in Arctic ice-covered waters 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/11/ Comments on the issues to be considered   Generell støtte 
a) 51/11/1 Comments on the proposals by the Antarctic Treaty Generell støtte 
a) 51/11/2 Ice operation training      Til info. 
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Plenumsdiskusjon: 
Det ble vist til at det fra BLG 12 forelå flertall for å forby at tungolje var om bord på skip i 
arktiske strøk, men at andre forhold måtte klareres også. BLG 12 hadde bedt MSC om å få 
tungoljeforbudet som egen sak til BLG 13 hhv. DE 52. 
 
Utfall: 
DE 51 sluttet seg til utfallet under BLG 12, men pekte på at trening kan være en sak for STW. 
Videre må dobbeltbunnskrav, dekkede livbåter og eventuell tilleggssertifisering avklares. 
 
DE 51 besluttet at 

 retningslinjene skulle revideres, ikke bare endres; 
 koden måtte gjøres bindende iht. relevant prosedyre; 
 SLF må konsulteres mht. innvirkningen av de reviderte SOLAS II-1 kravene mht. vanntett 

oppdeling og skadestabilitet 
 
DE 51 besluttet å sette ned en korrespondansegruppe under ledelse av Canada som skal se på 
saken frem mot DE 52, herunder om andre underkomiteer skulle involveres i gjennomgangen av 
retningslinjene. 
 
 
12. Revision of resolution A.760(18) 
Ingen dokumenter til behandling. 
Plenumsdiskusjon: 
DE 51 hadde instruert korrespondansegruppen (pkt. 8) om å revidere resolusjonen ang. symboler 
for livredningsarrangement. 
 
ISOs representant opplyste under DE 51 at ISO ikke hadde avsluttet endringen av ISO 24409, 
symboler for livredningsarrangement. 
 
Utfall: 
DE 51 besluttet å utsette saken til DE 52 i påvente av ferdigstilling av ISO 24409. 
 
 
13. Guidelines for uniform  operating limitations of HSC 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 50/13/ Report of the Correspondence Group   Støttes 
b) 50/13/1 Outcome of COMSAR 11, SLF 50 and NAV 53  Til eft. 
 
Plenumsdiskusjon: 
DE 51 ga sin prinsippielle støtte tilarbeidsgruppens rapport. 
 
Det var klart flertall for at forholdene mht. konsistent anvendelse av operasjonsbegrensninger ift. 
forskjellige sjøtilstander og sjøprøver hhv. ekstrapolering av resultater fra andre sjøtilstander enn 
verst tenkelige, skulle bearbeides videre. 
 
Utfall: 
DE 51 besluttet arbeidsgruppen, ledet av Australia, skulle arbeide videre med sakene nevnt i 
plenumsdiskusjonen frem mot DE 52. 
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14. Guidelines for maintenance and repair of protective coatings 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/14 Report of the Correspondence Group (Part1)  Støttes 
b) 51/14/Add.1 Report of the Correspondence Group (App. A-G)  Støttes 
b) 51/14/Add.2 Report of the Correspondence Group (App. H1-I)  Støttes 
c) 51/14/1 Development of guidelines (MSC.215(82)   Støttes 
d) 51/14/2 Comments on the method of measuring salt   Støttes ikke 
e) 51/14/3 Comments of the report of the Correspondence Group Støttes 
f) 51/14/4 Comments on the guidelines     Til informasjon. 
 
Plenumsdiskusjon: 
DE 51 ga sin prinsipielle støtte til korrespondansegruppens rapport. Disse dokumentene samt DE 
51/14/3 ble oversendt til WG2 med en spesiell anmerkning om at definisjonene av ”maintenance” 
og ”repair”, verifiseringsprosedyren og ”area under consideration” skulle vurderes. 
 
Industriens retningslinjer for implementering av PSPC (Res.MSC.215(82)) ble sendt til IMO for 
informasjon og IMO noterte at retningslinjene kunne være nyttige i forbindelse med 
implementering av PSPC. I samme dokument ba industrien IMO om en fortolkning av begrepene; 
”salt measurements” og ”stripe coating method”. DE 51 hadde ikke mulighet å klargjøre disse 
begrepene og det ble besluttet at industriens retningslinjer med de beslektede dokumentene ikke 
skulle behandles av IMO. IACS medlemmene informerte IMO om hvordan IACS kommer til å 
fortolke de to nevnte begrepene, og at disse ”Unified Interpretations” ville bli sendt til IMO.  
 
Utfall: 
DE 51 besluttet å utsette utkast av retningslinjene til DE 52 i påvente av videre arbeide 
vedrørende ”area under consideration” som skal utføres av IACS. Videre noterte DE 51 at WG2, 
som vedtatt, separerte ”recommended maintenance” og “recommended repairs” og at de i tillegg 
videreutviklet strukturen av retningslinjene. 
 
Plenum sluttet seg til en grense for oppløselig salter som tillates før belegg påføres i forbindelse 
med reparasjoner på 80mg/m2, i tråd med flertallet i WG2. 
 
 
15. Requirements and standard for corrosion protection of means of access arrangements 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/15 Report of the Correspondence Group on LSA  Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Flere delegasjoner var bekymret over kravet at ”hot dip galvanizing” skulle være den primære 
korrosjonsbeskyttelsen for PMA. 
 
DE 51 oversendte dokumentet til WG2 som basis for å ferdigstille ”Requirements and standard 
for corrosion protection of means of access arrangements” og forberede en forside til et MSC 
sirkulær. 
 
Utfall: 
DE 51 sluttet seg til utkastet bearbeidet av WG2 inkl. gruppens anbefalinger vedrørende å endre 
”requirements” i tittel til ”guidelines” siden Res.MSC.215(82), 4.3.2 ikke krever at alle PMAs 
skal korrosjonsbeskyttes.  
 
Utkastet av retningslinjene sendes til MSC 84 for godkjenning. 
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16. Performance standards for recovery systems 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/16 Report of the Correspondence Group   Støttes 
b) 51/16/1 Comments on the report of the Correspondence Group Til eft.  
 
Plenumsdiskusjon: 
Drøftingene i plenum viste ikke bred interesse for en performance standard for alle fartøy ut fra 
mange betraktninger som høye fribord, utstyret kan skade personer mv.  
 
Utfall: 
WG1 drøftet ikke saken og den må tas med i arbeidet til en ny CG for rapportering til DE52 
 
 
17. Guidelines for the approval of novel life-saving appliances 
Dokument som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/17 Development of framework of requirements   Til eft. 
b) 51/17/1 Report of the Correspondence Group on LSA  Til eft. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Diskusjonen i plenum tok til etterretning dokumentene i saken. 
 
Utfall: 
DE 51 besluttet at dette spesielle arbeidspunktet skulle slettes fordi sakskomplekset er besluttet 
overfør til et nytt arbeidspunkt under DE 52 ”Development of a new framework for requirements 
for life-saving appliances”. 
 
 
18. Review of MEPC.1/Circ.511 and relevant MARPOL Annex I/VI requirements 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/18 Outcome of MEPC 56     Til eft. 
b) 51/18/1 Report of the Correspondence Group   Støttes 
c) 51/18/2 Blanking of overboard valves    Støttes 
d) 51/18/3 Comments on the report of the Correspondence Group Støttes 
e) MEPC 56/6/2        Tas med i behandlingen 
f) MEPC 56/6/11        Tas med I behandlingen 
 
Plenumsdiskusjon: 
DE 51/18/1 Report of the Correspondence Group 
Plenum behandlet korrespondansegruppens rapport. Flere av områdene krevde ytterligere 
diskusjon. 
 
DE 51/18/2 (IACS) Blanking of overboard valves 
Det var enighet om at ventiler for utslipp over bord ikke skulle stenges av, slik som enkelte 
havnestatskontrollører har krevd. DE anbefalte at problemstillingen tas opp i de regionale 
MOUene og på det årlige møte mellom disse i regi av IMO. Dokumentet ble overført til 
arbeidsgruppen for ytterligere diskusjon. 
 
DE 51/18/3 (INTERTANKO) Comments on the report of the Correspondence Group 
Dokumentet ble overført til arbeidsgruppen for ytterligere diskusjon. 
 
DE 51/18 Outcome of MEPC 56, herunder MEPC 56/6/2 og MEPC 56/6/11. 
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Det ble informert om at MEPC 56 hadde vurdert et forslag om obligatorisk utfasing av 
olje/vannseparatorer og overvåkingssystemer for oljeutslipp konstruert i henhold til 
res.MEPC.60(33) og res.A.586(14), og bedt om vurdering fra DE 51.  
 
Flertallet var tilsynelatende imot tidlig utfasing. Andre mente at dette utstyret enkelt kunne 
oppgraderes. Det ble imidlertid poengtert at noen rederier allerede i dag installerte nytt utstyr i 
henhold til nye res.MEPC.107(49) og res.MEPC.108(49), uten at dette var et krav.  
 
Målet er å fullføre denne saken i 2009.  
 
DE 51/25/1 Outcome of MEPC 56, herunder MEPC 56/19/2 og MEPC 56/INF.4. 
DE 51 ble bedt om å gi sin vurdering av denne saken til MEPC 57. Saken ble behandlet under 
agendapunkt 18 i stedet for agendapunkt 25. 
 
Det var enighet om å kommunisere til MEPC 57 at, selv om det ikke var noen protester mot bruk 
av elektronisk kontroll av oljeutslipp på skip, bør ikke et slikt system erstatte oljedagboken. 
Elektronisk kontroll bør kun være et frivillig supplement til denne. 
 
Arbeidsgruppen WG 3 (DE 51/WP.3): 
 
- ferdigstilte utkast til endringer av MARPOL Annex I. 
- ferdigstilte utkast til endringer i sertifikatmalen for IOPP, Supplement Forms A and B. 
- kom ikke til enighet angående kapasitet på incineratorer, men reduserte alternativene til to. 
 
 
19. Cargo oil tank coating and corrosion protection 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/19 Report of the Correspondence Group   Prinsippiell støtte 
b) 51/19/1 Report of Industry JWG/COTCPS    Prinsippiell støtte 
c) 51/19/2 Corrosion resistant steel for cargo tanks   Lytte, mulig støtte 
d) 51/19/3 Draft performance standard     Nøytral holdning 
e) 51/19/4 Comments on the Report of Industry JWG/COTCPS Nøytral holdning 
f) 51/19/5 Comments on the draft performance standard  Nøytral holdning 
g) 51/INF.2 Background information ON TEST METHOD  Til orientering 
h) 51/INF.4 Background information on 51/19/2    Til orientering 
 
Plenumsdiskusjon: 
DE 51 ga sin prinsipielle støtte til korrespondansegruppens rapport men de vær enige i at der var 
behov for noe mer arbeid.  
 
Utfall: 
WG2 ble instruert, dersom tiden tillot, til å videreutvikle utkastet av ”SOLAS regulation” og 
”Performance standard for protective coatings for cargo oil tanks of crude oil tankers” som en 2. 
del av arbeidsgruppens rapport og sende dette til DE 52. Arbeidet ble ikke ferdigstilt på DE 51 og 
vil derfor fortsette på DE 52. 
 
 
20. Interpretation of SOLAS Reg. II-1/1.3 and II-1/3-6 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/20 Clarification as interpreted by MSC/Circ.1176  Kan støttes 
b) 51/20/1 Application of SOLAS, MARPOL and LL req.  Kan Støttes 
c) 51/20/2 Conversion of single hull to double hull   Samme som EU 
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Plenumsdiskusjon: 
Diskusjonen i plenum var kort fordi det var bred støtte til de justeringene av regel II-1/1.3 og /3.6 
som var foreslått. Industrien var ikke like enig. 
 
Utfall: 
DE 51 besluttet å sende til MSC 84 to forslag til MSC Circular i tilknytning til dette punktet. 
 
Siden saken er ferdig behandlet i DE skal saken strykes fra arbeidsprogrammet, forutsatt MSCs 
godkjennelse. 
 
 
21. Review of SOLAS requirements on new installation of materials containing asbestos 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/21 Total ban on new installations containing asbestos  Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det var uforbeholden tilslutning til forslaget fra Japan. 
 
Utfall: 
DE 51besluttet å gjøre MSC oppmerksom på at det foreslåtte asbestforbudet (endring av SOLAS 
II-1/3-5.2) kunne omfatte andre IMO-instrumenter. 
 
Dette kan også ha innvirkning på MEPCs arbeid med konvensjonen om opphugging av skip 
 
 
22. Consideration of IACS unified interpretations 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/22 Clarification to SOLAS III/16.1    Støttes 
b) 51/22/1 Definition of dedicated seawater ballast tanks  Støttes 
c) 51/22/2 Arrangement for remotely located survival craft  Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Det var tilslutning til forslaget om en utskipningsstasjon på hver side av skip som ikke hadde krav 
om slike stasjoner. 
 
Det var tilslutning til at det finnes tanker som dels brukes til ballast og dels til last (offshore 
supply skip) og at en definisjon var nødvendig. 
 
Det var klart flertall for at ”knotted rope” ikke var tilstrekkelig for å kunne embarkere fra et 
fjerntliggende sted med redningsfarkost. 
 
Utfall: 
Forslag til MSC Circ. om utskipningsstasjon ble vedtatt. 
 
IACS skal legge frem forslag til definisjon av vannballasttanker på DE 52. 
 
I utgangspunktet er ikke ”knotted rope” et egnet middel for å embarkere, men det kan brukes i 
nødsfall. Kravet blir derfor minst en fast montert leider. 
 
 
23. Work programme and agenda for DE 52 (tentativt 16-20 March 2009) 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/WP.6         Til eft. 
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b) 51/2, Annex        Til eft. 
 
Plenumsdiskusjon: 
Ingen delegasjoner hadde innsigelser mot den foreslåtte arbeidsprogram for DE 52. 
 
 
Utfall: 
Plenum tiltrådte forslaget til arbeidsprogram for DE 52. 
 
Dette vil, om arbeidsprogrammet godkjennes av MSC 83, medføre at disse WG/DG etableres 
under DE 52: 

 Life-saving appliances 
 Revision of the Code on Alarms and Indicators 
 Amendments to the MODU Code/Safety recommendations for fishing vessels 
 Amendments to the Guidelines for ships operating in Arctic ice-covered waters 
 Cargo oil tank coating 

 
24. Election of Chairmand and Vice-Chairman for 2009 
Norge ble tildelt oppdraget med å nominere gjenvalg av Anneliese Jost som formann for 2009. 
 
DE 51 gjenvalgte Anneliese Jost/Tyskland som ordstyrer også for 2008. 
 
Som viseformann ble Ms. Xiang Yang/Kina gjenvalgt. 
 
 
25. Any other business 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/25 Safety recommendation for decked fishing vessels  Støttes 
b) 51/25/Add.1 Safety recommendation for decked fishing vessels  Støttes 
c) 51/25/1 Outcome of MEPC 56     Til eft. 
d) 51/25/2 Codes, recommendations and guidelines   Til eft. 
e) 51/25/3 Vague expressions in SOLAS II-1, Part C   Støttes 
f) 51/25/INF.7 Tenders on passenger ships     Støttes 
g) MEPC 56/19/2        Tas med i behandlingen  
h) MEPC 56/INF.4        Tas med i behandlingen  
 
Plenumsdiskusjon: 
Safety recommendations 
Det ble vist til at forslagene om redningsutstyr hadde henvisninger til punkter som er blitt endret. 
 
Codes, recommendations 
Generell informasjon til plenum. 
 
Vague expressions 
Under DE 50 forslo Tyskland at det under spesielle forhold kunne være tillatt med bare en 
sikkerhetsventil på dampkjeler og –generatorer. Dette var UK ikke enig i, et syn Norge støttet. 
 
Tenders on passenger ships 
Plenum tok informasjonen til etterretning, selv om enkelte flaggstater og IACS har utviklet egne 
regler for denne type skip. 
 
Utfall: 
Safety recommendations 
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DE 51 oppfordrer flaggstater til å sende inn forslag eller kommentarer. 
 
Codes, recommendations 
Sekretariatet arbeider med å gjøre oversikten over koder m.m. tilgjengelig via GSIS. DE 51 støttet 
arbeidet og oppfordret flaggstater til f.eks. å gjøre nasjonalt regelverk tilgjengelig under de 
forskjellige instrumentene. 
Vague expressions 
Plenum sluttet seg til det foreslåtte MSC Circ. 
Tenders on passenger ships 
IACS vil sende inn forslag om dette til DE 52 med støtte fra en flaggstat. 
 
 
26. Guidance to ensure consistent policy for determining the need for watertight doors to 
remain open during navigation 
 Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/26 Background information     Til info. 
b) 51/26/1 Comments on the agenda item    Støtter Sverige 
c 51/26/2 Proposal for possible content of guidance   Norge er co-sponsor 
 
Plenumsdiskusjon: 
DE 51 hadde fått  oppgave fra MSC 83 med å utarbeide retningslinjer for å sikre enhetlig 
vurdering av nødvendigheten av at vanntette dører ble tillatt å være åpne under sjøreise, sett i 
sammenheng med SLF-komiteens arbeid med samme sak om konsekvensene for eksisterende og 
nye skip. 
 
Plenum drøftet også hva som måtte dokumenteres fra reder for å få lov til å holde vanntette dører 
åpne under sjøreise, herunder analyse og kriterier mht. til skipets overlevelsesevne samt 
informasjon og indikering av åpne dører. 
 
Bahamas distribuerte sine retningslinjer om samme sak til informasjon. 
 
Utfall: 
DE 51 besluttet at arbeidet skulle videreføres i en korrespondansegruppe ledet av Sverige som 
skal rapportere til DE 52. 
 
 
27. Definition of the term ”bulk carrier” 
Dokumenter som ble behandlet:      Norsk posisjon: 
a) 51/27 Discussion of the various definitions    Støttes 
 
Plenumsdiskusjon: 
Saken ble også drøftet under DE 50, og under MSC 83. Det foreliggende dokumentet, som hadde 
støtte fra alle EU-statene, inneholdt forslag til MSC resolusjon med endringer til SOLAS XI-1/2. 
 
Plenum besluttet at en Group of Experts (GoE) skulle drøfte saken under DE 51. 
 
Utfall: 
Det var bred støtte for den foreslåtte definisjonen, men det ble påpekt mangler ift. når et skip ikke 
var bulk carriers pga. type last. GoE hadde ikke hatt tid til å drøfte ferdig eventuelle endringer til 
SOLAS. 
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DE 51 var av den oppfatning at ytterligere, og mer formelt arbeid, måtte utføres. Det ble besluttet 
å be MSC om et nytt punkt på DEs arbeidsprogram med ferdigstillelse i 2010. Forutsatt MSCs 
godkjennelse vil saken bli tatt opp neste gang under DE 52. 
 
Ordstyreren oppfordret derfor medlemsstatene om å sende inn forslag til MSC 84 som kan danne 
grunnlaget for DEs senere ferdigstillelse og som ivaretar det arbeidet som er gjort i saken under 
DE 50 og 51. 

_ _ _ _ _ _ _ 


