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OPPFØLGING 

 
Punkt i rapport Oppgave Kommentarer Ansvarlig 

S.Dir 
3. B) Delta i 

korrespondansegruppen 
Res.A.744(18) 

Kristian Markegard, DNV 
representerer Norge direkte i 
gruppen etter avtale med DNV 

 

3. C) Brief MSC  TBS 
3. D) Eventuelt 

kommentardokument til 
MSC 86. 

Sjekke om endringene i 
kapittel 6 og 13 er ok. 

TBS/ 
IBU 

3. E) 1. Brief MSC/Innlegg for 
å underbygge/forsvare 
Norges posisjon da dette 
var vårt forslag. 
2. Delta i 
korrespondansegruppen 
 

1. China kommer trolig  til å ta 
opp krav om min. 45 o rotasjon 
før kroken åpner under MSC 
86. 

1.LKA 
 
 
 
2. BTO 

3. F) 1. Brief MSC 
2. Delta i 
korrespondansegruppen 

 1. TBS 
2. BTO 
 

3. G) Brief MSC  TBS 
3. H) Forberede innlegg til 

MSC 86. 
I tilfelle noen ønsker å 
motarbeide forslaget om 
utvikling av en obligatorisk 
kode/obligatoriske regler. 
Søke aktivt støtte for forslag 
om bindende regler 

TBS 

3. J) Brief MSC  TBS 
3. K) Brief MSC  TBS 
3. M) Brief MSC SDir i samråd med DNV har 

besluttet ikke å delta i 
korrespondansegruppen 
(ikke prioritert) 

TBS 

3. N) Delta i 
korrespondansegruppen 

 TBS/TBJ 

3. O) Gjennomgå foreslåtte 
funksjonskrav. Evt. 
Innspill til neste møte 

Kompetansegruppe redning LKA 

3. S) 3. Vurdere innspill til DE 
53 

Evt. I samarbeid med USA TBS 
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1. INNLEDNING 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 11. mars 2009. Det var ingen EU-
koordinering i forkant av møtet, men koordineringsmøte ble avholdt i London 16. og 18. mars. På 
møtene deltok Turid Stemre.   
 
Det ble nedsatt følgende arbeidsgrupper under DE 52: 
 WG 1 Life saving appliances 
 WG 2 Guidelines for ships operating in Arctic ice-covered waters 
 WG 3 Safety recommendations for fishing vessels 
 
Det ble nedsatt følgende draftinggrupper under DE 52: 
 DG 1 Code on Alarms and Indicators 
 DG 2 Protective coatings 
 
Følgende agendapunkt skulle etter planen ferdigstilles på DE 52: 
Agendapunkt 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14 and 15. 
 
 
2. OPPSUMMERING 
 
De viktigste sakene for Norge under dette møtet var retningslinjer for skip som opererer i polare 
områder og sikkerhet ved livbåtøvelser. 
 
Operasjon i polare områder: 
DE 52 ble enige om å utvide virkeområdet for retningslinjene som opprinnelig ble utviklet for 
lasteskip som opererer i Arktis (Polar-koden) så den omfatter alle skip som opererer i Arktis og 
Antarktis. Det ble i tillegg gjort enkelte oppdateringer og mindre endringer i retningslinjene. Dette 
er første skritt på veien mot forbedrede krav til sikkerhet og bevaring av miljøet i disse sårbare 
områdene. DE 52 erkjente at retningslinjene trenger ytterligere forbedringer, men i første omgang 
var det viktigst å inkludere Antarktis. USA, Danmark og Norge har tidligere i år sendt inn forslag 
om at det må utvikles obligatoriske krav til sikkerhet og beskyttelse av miljøet i Arktis og 
Antarktis. Dette forslaget skal behandles på MSC i mai/juni, og etter diskusjonene under DE 52 å 
dømme, er det trolig at forslaget vil få tilslutning. Retningslinjene, som nå omfatter både Arktis og 
Antarktis ble godkjent og oversendes MSC 86 og MEPC 59 for godkjenning. 
Selv om utfallet ikke var helt i tråd med Norges utgangspunkt, går arbeidet likevel i riktig retning 
så vi må si oss relativt fornøyd med utfallet. 
 
Sikkerhet ved livbåtøvelser: 
DE 52 ble enige om forbedrede krav til livbåtkroker (on-load release hooks). Forslagene til 
endringer i SOLAS og LSA-koden (life-saving appliances Code) forventes godkjent på 
kommende MSC møte i mai/juni i år. Forslagene er langt på vei endringer foreslått av Norge for å 
sikre at kroker ikke løser ut ved feil. DE vil jobbe videre med tiltak for å utfase kroker som anses 
ustabile. 
 
 
Det ble nedsatt følgende korrespondansegruppe under DE 52: 
 

 Amendments to resolution A.744 (vil ikke starte før submission deadline for DE 53. 
Rapporterer til DE 54. 

 Life saving appliances 
 Guidance to ensure consistent policy for determining the need for watertight doors to 

remain open during navigation. 



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian  Maritime Directorate

 

 4
 

 Cargo oil tank coating and corrosion protection 
 
Det vil bli nedsatt følgende arbeids-og draftimggrupper på DE 53: 
 
(DEs formann vil i samråd med sekretariatet beslutte hvilke som blir arbeidsgrupper og hvilke 
som blir drafting-grupper i god tid før neste møte.) 
 
1. Life-saving appliances: 

 Measures to prevent accident  with lifeboats 
 Performance standards for recovery systems 

 
2. Cargo oil tank coating and corrosion protection 
 
3. Alternative arrangements for the bottom inspection requirements for passenger ships other 

than ro-ro passenger ships. 
 
4. Safety provisions applicable to tenders operating from passenger ships 
 
5. Consideration of IACS unified interpretations 
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3. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTENE PÅ AGENDAEN 
 
A) Decisions of other IMO bodies (agendapunkt 2) 
 
Kun generell informasjon. Der DE spesifikt er blitt bedt om å gjøre noe tas det opp under relevant 
agendapunkt eller ”any other business”.  
 
 
B) Amendments to resolution A.744(18) (agendapunkt 3) 
 
DE 51 reetablerte korrespondansegruppen som hadde i oppdrag å gjennomgå retningslinjene med 
tanke på harmonisering med andre IMO instrumenter og IACS Z10 serier. Norge v/DNV har 
deltatt i gruppen. Gruppen har ikke klart å bli enige om formatet av retningslinjene. Dette går 
primært på detaljnivå og struktur og gruppen ønsker en beslutning på dette fra underkomiteen.  
 
Utfall: DE 52 ønsker at retningslinjene skal ligge nært opp til IACS Z10 serie og 
korrespondansegruppen ble gjenopprettet. Denne skal rapportere til DE 54 og skal ikke 
påbegynne arbeidet før dokumentfrist for ”bulky documents” til DE 53 er passert. Dette for å 
unngå at flere enn 3 korrespondansegrupper går parallelt.  
MSC bes om å utsette frist for ferdigstillelse til 2010. 
 
Oppfølging: Delta i Korrespondansegruppen v/DNV. 
 
 
C) Revision of the Code on Alarms and Indicators (agendapunkt 4) 
 
Under DE 51 påtok IACS seg å oppdatere eksisterende kode i forhold til endringer i andre IMO-
instrumenter koden henviser til. Det er også tatt hensyn til det pågående arbeidet i underkomiteen 
Safety of Navigation på IBS (Intergrated Bridge Systems) herunder Bridge Alert Management 
(BAM). 

Norsk posisjon: Støtter oppdatering og utfallet av IACS arbeid. 

Utfall: Basert på utkastet utarbeidet av IACS ble utkast til revidert kode utarbeidet. Revidert kode 
oversendes MSC 86 for godkjennelse. Strykes fra arbeidsprogrammet forutsatt godkjennelse av 
MSC. 
 
Oppfølging: Brief MSC.  
 
 
D) Amendments to the MODU Code (agendapunkt 5) 
 
Revisjonen av MODU-koden har pågått i flere underkomiteer gjennom de siste årene. DE er 
koordinerende underkomité og arbeidet skulle avsluttes under dette møtet.  
 
Norsk posisjon: Støtter utkast til revidert kode med enkelte kommentarer.  
 
Utfall: Revidert kode ble godkjent med noen endringer, spesielt i kapittel 6 og 13. Disse 
endringene ble gitt ut som J-paper under møtet. Revidert kode oversendes MSC 86 og MEPC 59 
for godkjenning og deretter til Assembly 26 for endelig godkjennelse i desember 2009. Foreslått 
”ikrafttredelse” 1. januar 2012. 
Punktet slettes fra DEs arbeidsprogram forutsatt godkjennelse fra MSC. Samtidig ber DE om et 
nytt punkt på arbeidsprogrammet for å vurdere endringer i SOLAS, MODU-koden og IAMSAR-



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian  Maritime Directorate

 

 6
 

manualen relatert til helikopterdekk. Dette på bakgrunn av endringer i andre internasjonale 
standarder. 
 
Oppfølging: Sjekke om endringene i kapittel 6 og 13 er ok og hvis ikke sende 
kommentardokument til MSC 86. 
 
 
E) Measures to prevent accidents with lifeboats (agendapunkt 6) 
 
1. On-load release hooks – Fall preventer devices 
Arbeidet i korrespondansegruppen på dette området har primært konsentrert seg om ustabile 
kroker og om ”fall preventer devices” (FPD). 
 
Norsk posisjon: Støtter endringer i SOLAS og LSA-koden for å sikre at kroker ikke utløses 
utilsiktet. Norge kan akseptere FPD som en midlertidig løsning til problemer med ustabile kroker 
er løst. 
 
EU posisjon: Støtter foreslåtte endringer til anbefalingene for testing og evaluering av 
redningsutstyr. Støtter utvikling av retningslinjer for FPD samt finne en løsning på unfavourable 
conditions of trim and list. 
 
Utfall: Endringene i SOLAS og LSA-koden ble godkjent og sendes MSC 86 for godkjennelse 
(approval) og påfølgende vedtagelse (adoption) på MSC 87. Det ble besluttet at dersom FPD 
benyttes skal disse være på plass hele tiden.  
 
Oppfølging: China kommer trolig til å ta opp krav om min. 45 o rotasjon av cam før kroker av 
”hook tail and cam” design åpner under MSC 86. Den norske delegasjonen må være forberedt på 
å forsvare sin posisjon da dette var vårt forslag. 
 
2. Utfasing av ustabile kroker 
Utfall: Endringer i SOLAS som medfører utfasing av ustabile kroker ble godkjent og sendes MSC 
86 for godkjennelse (approval) og påfølgende vedtagelse (adoption) på MSC 87. 
Korrespondansegruppen fikk i oppdrag å utarbeide retningslinjer for hvordan en skal vurdere 
eksisterende kroker i forhold til de reviderte kravene i LSA-koden.  
 
3. Revisjon av MSC.1/Circ.1206 
Utfall: Arbeidet ble avsluttet og revidert sirkulære sendes MSC 86 for godkjenning. 
 
4. Unfavourable conditions of trim and list 
Det forelå et forslag fra Tyskland for å løse dette tilbakevendende problemet. 
 
Norsk posisjon: Vi bør stå på at utstyret må kunne settes ut ved en krengning på 20o, men er åpne 
for å finne løsninger på trimkravet. 
 
Utfall: Forslaget fra Tyskland fikk ikke umiddelbar tilslutning og det ble ikke tid til noen 
detaljdiskusjon. Dette blir også en oppgave for korrespondansegruppen. 
 
Oppfølging: Delta i korrespondansegruppen. 
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F) Compatibility of life-saving appliances (agendapunkt 7) 
 
Det er tidligere besluttet å øke gjennomsnittsvekten på personer fra 75 kg til 82.5 kg ved 
typegodkjenning av livbåter til bruk i lasteskip. Det ble ansett nødvendig å gjøre tilsvarende 
endringer for flåter, men av praktiske årsaken ønsket en ikke skille mellom flåter til bruk ombord i 
lasteskip og de som skal ombord i passasjerskip. Økningen i personvekt gjøres ikke gjeldende for 
MES-systemer. 
Det ble diskusjon i forhold til testing av utsettingsarrangement ved økt vekt på personer om bord 
og en kom til at for passasjerskip skulle utsettingsarrangementene fremdeles testes for en 
personvekt på 75 kilo.  
 
Utfall: Forslag til endringer i LSA-koden i forhold til økt personvekt ble godkjent og oversendes 
MSC 86 for godkjennelse. 
Korrespondansegruppen nedsatt under 3. E) over skal utarbeide utkast til MSC.1 sirkulære om 
testing av utsettelsesarrangementer i forbindelse med endringene i LSA-koden. 
 
Oppfølging: Brief MSC. Delta i korrespondansegruppen. 
 
 
G) Test standards for extended service intervals of inflatable liferafts (agendapunkt 8) 
 
Utfall: Reviderte retningslinjer for godkjenning av flåter med utvidet serviceintervall ble godkjent 
og oversendes MSC 86 for godkjenning. 
 
Oppfølging: Brief MSC 
 
 
H) Amendments to the Guidelines for ships operating in Arctic ice-covered waters 

(agendapunkt 9) 
 
Norge har deltatt i arbeidet i korrespondansegruppen fram mot DE 52, men den har ikke fungert 
tilfredsstillende og etter vår mening er det mye i de foreliggende retningslinjene som må rettes 
opp før vi har en tilfredsstillende sikkerhets- og miljømessig standard. Vårt utgangspunkt var 
derfor at arbeidsgruppen skulle, på et overordnet nivå, sette opp en arbeidsplan frem mot 2010. 
Dette ble nedstemt og det ble besluttet å ferdigstille revisjonen av retningslinjene under møtet.  
Norge uttrykte at hastverket med å ferdigstille retningslinjene ville gå på bekostning av kvaliteten. 
Vi fikk støtte av bl.a. UK, men det ble klart på møtet at det viktigste for USA m.fl. var å få 
godkjent retningslinjer som inkluderte Antarktis, uavhengig av godheten. Dette for å få utvidelsen 
av virkeområdet godkjent på Assembly 26 i desember. Dersom DE ikke avsluttet arbeidet under 
DE 52, ville endelig vedtagelse bli utsatt til Assembly 27 som møtes først i 2011. 
  
Det var imidlertid også klart for de fleste at vider arbeid er nødvendig for å sikre en god standard. 
Det ble derfor besluttet å utarbeide en ”justification” for et nytt punkt på DEs arbeidsprogram kalt 
”utvikling av en kode for Polare områder”. Norge så det som sin oppgave i forbindelse med 
utarbeidelsen av ”justification” at det tydelig fremgår at koden må styrkes sikkerhetsmessig i 
forhold til retningslinjene og inkludere et hensiktsmessig miljøkapittel og at retningslinjene kan 
men ikke må utgjøre en basis dersom det skal utarbeides en bindende kode. Relevante 
underkomiteer og MEPC må inkluderes i arbeidet. Dette synet fikk gjennomslag.  
 
USA var redd for at dette skulle ”ødelegge” for dokumentet til MSC 86 fra USA, Danmark og 
Norge, men etter å ha bearbeidet det opprinnelige forslaget en del og fått inn Norges forslag til 
endringer, tror Norge og Danmark at det heller kan støtte opp under dokumentet. 
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Utfallet av revisjonen var materielt sett kun enkelte oppdateringer i forhold til endringer i andre 
IMO instrumenter siden retningslinjene ble utarbeidet. Hovedsaken var inkluderingen av 
Antarktis og nye definisjoner vedr. anvendelsesområdet. Retningslinjene skal gjelde i Polare 
områder (Polar Waters) som inkluderer både Arktisk og Antarktis. Enkelte deler av retningslinjer 
gjelder Arktisk eller Antarktis og enkelte deler av retningslinjene skal gis anvendelse i islagte 
farvann (ice-covered waters i Arktis eller Antarktis). Definisjonen av islagte farvann er uklar, 
noen land herunder Bahamas, vil nok ha en snever fortolkning av dette, mens Norge mener at 
islagte farvann inkluderer farvann hvor det kan være fare for å støte på isfjell og isflak. Vår 
fortolkning underbygges av at ice-covered waters i retningslinjene er beskrevet som områder hvor 
det kan være fare for strukturelle skader på fartøyet. 
 
Utfall: Både retningslinjene og justification ble godkjent av DE og oversendes MSC 86 og MEPC 
59 for godkjenning. Endelig vedtagelse forventes på Assembly i år. 
 
Oppfølging: Brief MSC. 
 
Kommentarer: I vårt arbeid frem mot MSC må vi forsøke å få flere land til å støtte at det 
utvikles bindende krav, og at mer arbeid er påkrevet for at resultatet skal bli et regelverk som både 
tar hensyn til sikkerhet og miljø. Vi må i arbeidet frem mot MSC ha kontakt med UD, MD hva 
gjelder Arktis og Antarktis og FKD for så vidt gjelder Arktis. Dersom det dukker opp spørsmål 
knyttet til redning må vi orientere JD. Vi må samtidig forberede et innlegg dersom MSC ikke 
beslutter å sende retningslinjene til Assembly. Da må arbeidet med en revisjon fortsette. 
Om det bør utarbeides en egen kode som gjøres bindende gjennom SOLAS eller om endringer bør 
skje direkte i SOLAS og MARPOL har vi ikke endelig konkludert. Opplæringskrav bør inn i 
STCW-konvensjonen og dette arbeidet er igangsatt etter initiativ fra Norge. 
 
 
I) Revision of Resolution A.760(18) (agendapunkt 10) 
 
Diskusjonen ble utsatt til DE 53 da ISO ikke hadde ferdigstilt sitt arbeid. ISO inviteres til å sende 
inn sine resultater så tidlig som mulig for å ha noe konkret å diskutere. 
 
 
J) Guidelines for uniform operating limitations of high-speed craft (agendapunkt 11) 
 
Arbeidet med utvikling av retningslinjene er nå avsluttet og skal godkjennes på DE 52. 
Eneste utestående er hvorvidt vedlegg C som omhandler effekt av ”wake wash waves” skal med 
eller ikke. 
 
Norsk posisjon: Retningslinjene er svært omfattende som de er og avsnittet om ”wake wash 
waves” bør slettes. 
 
Utfall: Retningslinjene ble godkjent uten vedlegg C. Retningslinjene utgis i form av et MSC 
sirkulære og oversendes MSC 86 for godkjenning. Arbeidet er avsluttet og slettes fra 
arbeidsprogrammet forutsatt godkjennelse fra MSC. 
 
Oppfølging: Brief MSC. 
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K) Guidelines for maintenance and repair of protective coatings (agendapunkt 12) 
Utkast til retningslinjer med tilhørende utkast til MSC sirkulære skulle ferdigstilles på møtet. Det 
ble enighet om at ”Areas under consideration” fortsatt skulle inneholde en del for oljetankskip og 
en del for skip andre enn oljetankskip. 
 
Utfall: 
Utkastet av sirkulæret og retningslinjene ble ferdigstilt og sendes MSC 86 for godkjenning. 
 
Norsk oppfølging: Brief MSC. 
 
 
L) Performance standards for recovery systems (agendapunkt 13) 
 
Saken ble satt på arbeidsprogrammet i etterkant av arbeidet med sikkerhet på passasjerskip. 
COMSAR uttalte at redningsoperasjoner etter en ulykke med et skip med et stort antall personer 
om bord krever assistanse fra nærværende skip. Dette medfører at de assisterende skip må være 
utstyrt for å ta opp personer fra sjøen. Det er delte meninger om dette skal være dedikerte, 
spesialutviklede systemer eller prosedyrer som kan involvere bruk av eksisterende utstyr. 
 
Norsk posisjon: Bør ikke kreve spesialutviklet utstyr, men tillate bruk av utstyr som alt er om 
bord og utvikle prosedyrer for bruk av dette i redningsoperasjoner. 
 
Utfall: Ingen konklusjon ble fattet på møtet. Diskuteres videre på DE 53. 
 
 
M) Cargo oil tank coating and corrosion protection (agendapunkt 14) 
 
Underkomiteen ga prinsipielle støtte til rapporten fra WG1 ved DE 51 og oppgaven under DE 52 
var: 

 å ferdigstille utkastet av en ny SOLAS regel på ”Corrosion protection of cargo oil tanks of 
crude oil tankers”.  

 å videreutvikle “Performance Standard for protective coatings for cargo oil tanks of crude 
oil tankers” (PSPC). 

 
Utfall: 
DE 52 støttet utkastet til ny SOLAS regel som tillater at både korrosjonsbeskyttet materiale 
(coating) og korrosjonsbestandig materiale benyttes. Utkastet sendes til MSC 86 for godkjenning. 
 
Underkomiteen sluttet seg til utkastet for PSPC og opprettet en korrespondansegruppe under 
ledelse av Japan med oppdrag å ferdigstille et utkast til DE 53.  
 
Norsk oppfølging: 
Brief MSC (Norge prioriterer ikke denne korrespondansegruppen). 
 
 
N) Guidance to ensure consistent policy for determining the need for watertight doors to 
remain openduring navigation (agendpunkt 15) 
 
Arbeidet med utvikling av retningslinjer har pågått I en korrespondansegruppe under ledelse av 
SVerige. SLF har også et tilsvarende agendapunkt. DE skal utvikle operasjonelle retningslinjer, 
mens SLF skal se på designkrav.  
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Norsk posisjon: Det er flere ubesvarte spørsmål så korrespondansegruppen bør reetableres. 
 
Utfall: Det ble nedsatt en korrespondansegruppe under ledelse av Sverige. 
 
Oppfølging: Delta i korrespondansegruppen. 
 
 
O) Development of a new framework of requirements for life-saving appliances 

(agendapunkt 16) 
 
Japan har satt saken på agendaen og en ser for seg et stort arbeid i form av en fullstendig revisjon 
av kapittel III i SOLAS. 
 
Utfall: Japans dokument ble ansett som et godt utgangspunkt for videre arbeid. 
 
Oppfølging: Gjennomgå de foreslåtte funksjonskravene og komme med innspill til neste møte. 
Japan er kontaktpunkt for arbeidet mellom sesjonene slik at samarbeid mellom interesserte 
delegasjoner er mulig mellom sesjonene. 
 
 
P) Consideration of IACS unified interpretations (agendapunkt 17) 
 
1 Anvendelse av coating-standarden 
 
IACS fortolkning SC 223/Corr.1 gis ikke ut som MSC/Circ., da fortolkningen trenger noe 
omarbeiding. 
 
2. Major conversions 
 
IACS har utarbeidet sine fortolkninger til major conversion ved ombygging fra enkelt- til 
dobbeltskrog. Dette står på DEs arbeidsprogram og vurderingen av fortolkningene utsettes til DE 
får dette på agendaen. 
 
3. Automatic shutoff 
 
Fortolkningen gis ut som MSC.1/Circ. og sendes MSC 86 for godkjenning. 
 
4. Remotely located survuval craft 
 
Fortolkningen er nå rettet i henhold til kommentarene under DE 51, dvs rep med knuter er ikke 
tillatt som entringssystem. 
 
5. Free float capability 
 
IACS stiller spørsmål om friflyt egenskapene skal være der også ved kantring. Dette har ikke vært 
diskutert tidligere. Bahamas og CLIA vil trolig be om et nytt punkt på DEs arbeidsprogram for å 
se på dette. 
 
6. Ikrafttredelse av ulike endringer i SOLAS, LSA-koden og FSS-koden 
 
DE 52 støttet IACS forståelse av ikrafttredelse for de ulike endringene, bl.a. at krav om baby-
vester gjelder for alle skip, men mente det var unødvendig med et MSC.1/Circ. 
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7. Dedikerte ballasttanker 
 
IACS fortolkning fikk ikke full støtte og beholdes som IACS fortolkning (ikke MSC.1/Circ). 
 
 
Q) Work programme an agenda for DE 53 (agendapunkt 18) 
 
Arbeidsprogrammet ble justert ut fra beslutningene som ble fattet. Dato for DE 53 møte er 
tentativt satt til 
 

22.-26. februar 2010 
 

MSC har foreslått at DE får 2 møter neste år. Dette vil bli endelig besluttet av Council. 
 
Dato for DE 54 er tentativt satt til 25.-29. oktober 2010 forutsatt godkjennelse av Council 
 
 
R) Election of Chairman and Vice Chairman for 2010 (agendapunkt 19) 
 
Anneliese Jost (Tyskland) ble gjenvalgt som formann. 
Dr. Susumu Ota (Japan) ble valgt til ny viseformann. 
 
 
S) Any other busisness (agendapunkt 20) 
 
1. Retningslinjer for sikkerhet på små fiskefartøy 
 
DE fikk av SLF oversendt relevante kapittel og vedlegg av “safety recommendations for small 
fishing vessels” til gjennomgang. I tillegg hadde FAO, på bakgrunn av et samarbeid med NTNU, 
sendt inn forslag til endring av to vedlegg i standarden. 
  
De aktuelle kapitelene ble gjennomgått og det ble gjort enkelte mindre endringer i dokumentet, 
både på det som gjelder design og det som gjelder utstyr. FAO sine forslag til endringer av 
vedleggene ble tatt til følge. 
 
Utfall: DE sender nå kapitlene og vedleggene tilbake til SLF for videre arbeid og ferdigstillelse.” 
 
2. Retningslinjer for konstruksjon, installasjon, vedlikehold og inspeksjon av leidere og 

gangveier 
 
Norsk posisjon: Støtter retningslinjene med forbedringer forelått av Australia m.fl. 
 
Utfall: Retningslinjene ble godkjent med mindre endringer. Forbedringene foreslått av Australia 

m.fl. ble tatt inn i retningslinjene. Sendes MSC 86 for endelig godkjennelse. 
 
3. Bunninspeksjoner i sjøen 
 
Saken er satt på agendaen av Bahamas og CLIA. De ønsker aksept på å gjennomføre 
mellomliggende bunnbesiktelser i sjøen og har utviklet retningslinjer for dette. Retningslinjene 
gjelder kun rene passasjerskip. 
 
Norsk posisjon: Norge støtter ikke forslaget. En besiktelse i sjøen er ikke likeverdig med 
bunnbesiktelse i dokk. 
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Utfall: Retningslinjene vil gå gjennom, men det var ikke mulig å konkludere under dette møtet. 
En arbeids/ draftinggruppe vil bli nedsatt under DE 53 for å ferdigstille retningslinjene. 
 
Oppfølging: Vi bør gjennomgå retningslinjene og sende inn forslag til forbedringer til neste møte. 
Bl.a. bør det stå noe om kvalifikasjoner og sikt (vannkvalitet). Det må også gjøres klinkende klart 
at det kun er mellomliggende besiktelser det er snakk om. 
 
4. Losleidere 
 
DE 52 hadde enkelte kommentarer til de foreslåtte SOLAS endringene og retningslinjene. 
Bl.a. ”periode of grace” for eksisterende skip (forbud mot mekaniske vinsjer) og justeringer 
grunnet egne retningslinjer for leidere og gangveier. 
Det var også en kommentar i forhold til fjerning av ”fendering construction”. Dette bør tas opp 
med offshore, da det kan skape problemer i forhold til arbeid op mot offshore installasjoner.  
Kommentarene blir oversendt NAV evt. korrespondansegruppen under NAV for videre diskusjon. 
 
 
5. Phase out of existing pollution prevention equipment 
 
Norsk posisjon: Norge er positive til å finne en løsning 
 
Diskusjon: Denne saken er ikke på DEs arbeidsprogram, men MEPC har bedt DE se på mulig 
oppgradering av utstyr. Næringen (ICS) er skeptiske til et krav om å teste oppgradert utstyr som 
en enhet etter MEPC.107(49) og det er skepsis blant noen i forhold til å fase ut eksisterende utstyr 
(Panama, Liberia, Hellas, BIMCO, Marshall Islands, Malta, Bahamas, Vanuatu, Japan, China). 
Det stilles også spørsmål ved om dette må gå via MEPC for å få et nytt punkt på 
arbeidsprogrammet. 
US, Sverige, Australia og Danmark er alene om å mene at eksisterende utstyr må fases ut. 
 
Utfall: Det var ikke mulig å komme til enighet og uten et reelt agendapunkt er det lite DE kan 
gjøre. Det ble oppfordret til å be MEPC om et nytt punkt på arbeidsprogrammet. Dette gjelder 
også forslaget om retningslinjer for diagnostisering.  
 
6. Forslag til endringer i res. MEPC.108(49) 
 
Danmark er bekymret for muligheten for kun å gjøre en visuell kontroll. Dette ble diskutert på 
MEPC 58. Danmark la fram et forslaget til løsning under møtet (J-paper). 
 
Utfall: Heller ikke dette er på DEs arbeidsprogram, så det ble ingen løsning. Det ble oppfordret til 
å be MEPC sette dette på DEs arbeidsprogram. 
 
7. Reduksjon i sludge volum 
 
Dette er også en sak MEPC har bedt DE se på. Igjen har vi ikke dette på arbeidsprogrammet og 
det å sette en fast prosent reduksjon anses urealistisk. Dette blir rapportert tilbake til MEPC 59. 
 
8. High speed craft 
 
Utfall: 
De ulike spesifikke forslagen fra Frankrike ble ansett ikke å ligge under DEs kompetanse og 
Frankrike ble bedt om å sende innspill til relevante underkomiteer (NAV og COMSAR). 
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Forslag fra UK og Norge om endringer i forordet til HSC-koden fikk støtte og ved dette løses 
eventuelle problemer med ikrafttredelsesdatoer. Sekretariatet ble instruert i å utforme nytt forord. 
Et sirkulære vil også bli utarbeidet. 
 
9. SPS-code – Offshore construction vessels 
 
Opplysninger om problemene med å vite hvilke regler som gjelder for ulike skipstyper ble lagt 
fram. Ulike skipstyper behandles ulikt av ulike administrasjoner og klasseselskaper. Klargjøring 
av definisjoner og anvendelsesparagrafer i eksisterende koder bør være første skritt på veien i 
arbeidet som skal påbegynnes neste år. 
 
 
 

Haugesund 3.april 2009  
 
 
 
 

Turid Stemre 
Delegasjonsleder 


