
 
 
RAPPORT FRA DE 53 

 
TIL:   Sjøfartsdirektør, assisterende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektørene, 

delegasjonsmedlemmene og regionledere. 
FRA:   Delegasjonen v/Turid Stemre 
DATO:  9. mars 2010 
 
KOMITÉ:  IMO´s Sub-Committee on Ship Design and Equipment (DE 53) 22.-26. 
februar 2010 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:     Funksjon: 
 
Seniorrådgiver Turid Stemre, Sjøfartsdirektoratet (delegasjonsleder) Plenum 
Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sjøfartsdirektoratet  Plenum 
Teknisk direktør Lasse Karlsen, Sjøfartsdirektoratet   Plenum/ WG 1 
Senioringeniør Bjørnstein Tobiassen, Sjøfartsdirektoratet   Plenum/ WG 1 
Juridisk rådgiver Mona Kristensen, Sjøfartsdirektoratet   Plenum/ DG 2 
Overingeniør Anita Strømøy, Sjøfartsdirektoratet    Plenum/ WG 3 
Seniorrådgiver Trine Solevågseide, Kystverket    Plenum 
Rådgiver Nini Halle, UD       Plenum 
Seksjonsleder Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund   Plenum 
Isabel Marthinsen, representerer Norges Rederiforbund   Plenum/ WG 1 
Overingeniør Rune J. Engebø, DNV      Plenum/ WG 1 
Sekretariatsleder Arne Michelsen, FROSIO     Plenum/ WG 2 



2 
 

 
OPPFØLGING 

 
Punkt i rapport Oppgave Kommentarer Ansvarlig 

S.Dir 
2 Brief MSC Må gjøre oss opp en mening om 

hvilken løsning vi foretrekker 
TBS 

3 Dokument MSC 87 Gjelder testing av eksisterende 
kroker. Frist 23. mars 

LKA 

9 Finne stabilitetsekspert Begge aspekter SLF/DE skal 
diskuteres 

LKA 

12 Mulig dokument til 
MSC88 
Brief MSC 87 og FSI 

Utvidelse av anvendelsesområde 
for retningslinjene. Hvorfor bare 
rene pax? 

TBS 

14 Brief aktuelle 
underkomiteer 

 TBS 

16 Mulig dokument til neste 
møte 

EMSA tar kontakt TBS/ 
Mona 

17 Brief MSC 88  TBS 
18 Koordinere og delta 

aktivt i 
korrespondansegruppen 

Nasjonal arbeidsgruppe 
nedsettes 

TBS 

19 Brief MSC 88  TBS 
    
    

 
 
Det ble opprettet følgende korrespondansegrupper under DE 53: 
 
Development of a mandatory Code for ships operating in Polar waters koordinert av Turid 
Stemre, Norge (agendapunkt 18). 
 
Pollution prevention koordinert av Wayne Lundy, USA (agendapunkt 21, 22 og 23). 
 
Supporting guidelines for the Performance standard for protective coatings for cargo oil tanks 
of crude oil tankers. Koordinator vil bli kunngjort senere (agendapunkt 7) 
 
 
Det vil bli opprettet følgende arbeids- og draftinggrupper under DE 54: 
 
Det kan kun opprettes 5 grupper, men disse vil bli plukket fra listen under. DEs formann vil i 
samarbeid med sekretariatet vurdere hvilke grupper som skal nedsettes avhengig av innsendte 
dokumenter til de ulike punktene. 
 

 Guidance to ensure a consistent policy for watertight doors to remain open during 
navigation 

 Guidelines for a visible element to general alarm systems on passenger ships 
 Development of a new framework of requirements for life-saving appliances 
 Amendments to Res.A.744(18) 
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 Development of a mandatory Code for ships operating in polar waters 
 Protection against noise on board ships 
 Pollution prevention 

 
 
Dato for DE 54 er 25.-29 oktober 2010 
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1. INNLEDNING 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 18. februar 2010. Det ble avholdt flere 
EU-koordineringsmøter i London der Stemre deltok. 
 
Under DE 53  ble det opprettet følgende arbeidsgrupper: 
 
WG 1: Life saving appliances under ledelse av US.   
WG 2: Cargo oil tank coating under ledelse av UK. 
WG 3: Alternative arrangements for bottom inspection of passenger ships under ledelse av 

Bahamas. 
 
Under DE 53 ble det opprettet følgende draftinggruppe: 
 
DG 1: Guidelines for passenger ship tenders under ledelse av US 
DG 2: Interpretations for major conversions of oil tankers under ledelse av UK.  
 
Norske dokumenter til møtet: 
 
MSC 86/12/1  Forslag om at vi nå gjør MSC.1/Circ.1206 bindende. 
DE 53/18/9  Forslag til rammeverk for ny Polarkode (sammen med Canada, Danmark, 

Tyskland, Sverige, US, BIMCO, CESA og Rina).  
DE 53/25/2  Forslag til endringer i 2008 SPS-Code (sammen med Tyskland). 
 
2. OPPSUMMERING 
Da det er godkjent avholdelse av et ekstra DE møte i 2010, ble det ikke avholdt valg (formann 
og viseformann er valgt for hele 2010).  
 
De viktigste sakene for Norge under denne sesjonen var oppstart av arbeidet med å utvikle en 
bindende kode for skip som opererer i polområdene, endring av tekst i SPS koden, 
ferdigstillelse av revisjonen av kravene prototypetesting av redningsutstyr og retningslinjer 
for evaluering og utskifting av eksisterende kroker og at MSC.1/Circ.1206/Rev.1 om service 
og vedlikehold av livbåter og utsettingsarrangement gjøres bindende. 
 
Det ble besluttet at Polarkoden skulle utvikles basert på en risikobasert tilnærming, 
fortrinnsvis med funksjonskrav, men der det er nødvendig skal disse suppleres med 
preskriptive krav. Koden skal bygges opp med en A del som er bindende og en B del som vil 
inneholde mer utfyllende retningslinjer der dette er nødvendig, se agendapunkt 18 under.  
 
Vedrørende livbåter og kroker, ble det enighet om endringer i krav til prototypetesting. De 
foreslåtte endringene oversendes MSC 87 for godkjennelse. Det ble også besluttet å oversende 
retningslinjer for evaluering og utskifting av eksisterende kroker til MSC 87 for godkjennelse, 
selv om det ikke kan sies å være enighet om disse. Uenigheten går på at det tillates en enkel 
om bord test etter vedlikehold. Dette vil etter Norges mening ikke avdekke om kroken er 
ustabil. Resten av retningslinjene er ok sett med norske øyne, se agendapunkt 3 under. 
 
Heller ikke denne gangen lyktes det å gjøre MSC.1/Circ.1206/Rev.1 bindende. Industrien, 
særlig rederorganisasjonene hevder at servicetilbudet ikke er tilstrekkelig globalt utbygd og at 
det ikke er mulig å følge retningslinjenes krav om at produsentene skal utføre service og 
vedlikehold, se agendapunkt 3 under. 
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3. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTENE PÅ AGENDAEN  
 
1. Adoption of the agenda 
Agendaen ble godkjent uten endringer. 
 
 
2. Decision of other IMO bodies 
Sekretariatet informerte om beslutninger fattet av Komiteene og andre underkomiteer der 
disse berører DEs arbeid. Der DE hadde fått spesifikke instrukser, ble dette behandlet under 
aktuelt agendapunkt. 
 
Under dette agendapunktet uttrykte UK bekymring over forslag fra NAV om å endre 
MSC.1/Circ.1331 (Retningslinjer for konstruksjon, installasjon, vedlikehold og inspeksjon av 
arrangement for om bord- og ilandstigning).  
 
Diskusjon: Forslaget fra NAV 55 skyldes konflikt mellom SOLAS regel V/23 og 
retningslinjene. Forslaget medfører imidlertid at trapper og leidere kan plasseres i 
lasteområdet. Dette vil kunne utgjøre en fare for personer under laste og losseoperasjoner. 
 
Utfall: Problemet framlegges for MSC 87 for avgjørelse. 
 
Oppfølging: Brief MSC 
 
 
3. Measures to prevent accidents with lifeboats 
Det var to hovedsaker på agendaen under dette punktet: Krokproblematikken og spørsmål om 
å gjøre MSC.1/Circ.1206/Rev.1 bindende. 
 
Norge har vært svært aktive i diskusjonene rundt stabile og ustabile kroker og mye av det 
resultatet som nå ligger på bordet skyldes norske initiativer. Underkomiteen skulle ferdigstille 
forslag til endringer i resolusjonen som fastsetter retningslinjer for testing av livredningsutstyr 
samt ferdigstille retningslinjer for evaluering og utfasing av eksisterende ustabile kroker. 
 
Til retningslinjer for evaluering og utfasing kom Bahamas med et forslag om at dette kan 
gjøres ved en enkel test om bord. Norge støttet ikke dette, og påpekte at dette ikke ville 
avdekke om kroken var ustabil. Det er også et paradoks at dette er kommet på agendaen for å 
forhindre ulykker under øvelser og Bahamas’ forslag innfører en ny om bord test som kan bli 
farlig for de som skal utføre den. Norge fikk støtte av flere på dette punktet, men Bahamas 
forslag ble likevel tatt til følge og et om bord test alternativ ble inntatt i paragraf 9-14 i 
retningslinjene. Bortsett fra disse paragrafene er Norge greit fornøyd med utfallet av denne 
diskusjonen. 
 
Nok en gang gikk industrien og da spesielt rederorganisasjonen mot Norges gjentatte forslag 
om å gjøre MSC.1/Circ.1206/Rev.1 bindende. Vi mener MSC 82 besluttet at dette skulle 
gjøres i 2010, men organisasjonene hevder at det fremdeles er for dårlig dekning globalt til at 
produsenter kan gjennomføre service og vedlikehold. Dermed står saken i stampe. 
 
Utfall: ”Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat on-load release mechanisms 
referred to in SOLAS regulation III/1.5” oversendes MSC 87 for godkjennelse. Norge 
reserverte seg mot paragraph 9-14 i retningslinjene. “Draft amendments to the revised 
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recommendation on testing of life-saving appliances (Res. MSC 81(70)) oversendes MSC 87 
for godkjennelse. 
Det ble nok en gang oppfordret til å sende inn informasjon om problemene som forhindrer at 
MSC.1/Circ.1206/Rev.1 kan gjøres bindende. 
 
Oppfølging: Dokument til MSC 87 vedrørende om bord testing av kroker (dokumentfrist 23. 
mars). 
 
 
4. Compatibility of life-saving appliances 
 
Under dette agendapunktet ble flere underpunkter diskutert: 
 
1. Testkriterier for daviter til redningsflåter 
Problemet er dukket opp fordi det er besluttet å stille forskjellige krav til vekt på personer ved 
godkjennelse av flåter til lasteskip og flåter til passasjerskip. 
 
Norsk posisjon: Vi mener det skaper unødige komplikasjoner med en slik vektforskjell, men 
beslutningen er tatt og sånn sett kan forslag til retningslinjer støttes. 
 
Utfall: Retningslinjene ble vedtatt oversendt til MSC 88 for godkjenning. 
 
2. Radartransponder 
IACS påpekte at termen ”radar transponder” er erstattet med ”search and rescue locating 
devices” i SOLAS og at dette også burde gjennomføres i LSA-koden. 
 
Norsk posisjon: Støttet forslaget. 
 
Utfall: Formannen mente dette krevde et nytt agendapunkt og måtte gå via MSC i henhold til 
gjeldende prosedyrer (Norge ikke enig i det). 
 
Oppfølging: Ingen. Hvis noen tar tak i dette og sender forslag til MSC kan vi støtte det, men 
saken er ikke så viktig at Norge vil prioritere den. 
 
3. Flåte- og livbåtkapasitet 
IACS og ILAMA tok begge opp spørsmål vedrørende flåte- og livbåtkapasitet. ILAMA 
ønsker å fjerne begrensning på tillatt antall personer i livbåter, mens IACS stilte spørsmål ved 
om administrasjoner hadde vurdert det stadig økende antall personer flåter ble godkjent for. 
 
Norsk posisjon: Norge støttet ikke å fjerne begrensningen på tillatt antall personer i livbåter, 
men var åpne for å diskutere nærmere om flåter også burde ha en slik begrensning. 
 
Utfall: Det var ingen støtte for å fjerne begrensningen på tillatt antall personer i livbåter. Det 
var støtte for å vurdere en slik begrensning på flåter, men igjen mente formannen at dette ville 
kreve et nytt agendapunkt (og denne gangen er Norge enig). 
53/4/5 Støttes ikke: Norge UK Frankrike, ICS, Australia, Kina, IFSMA, ITF 
 
Oppfølging: Ingen i denne omgang. Det kunne vært greit med en avklaring, men vi kan ikke 
bruke resurser på å lede et slikt arbeid nå.  
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4. Bruk av termiske redningsdrakter og vester i lukkede livbåter 
Kinas forslag om retningslinjer for bruk av termiske redningsdrakter og vester i lukkede 
livbåter fikk ingen støtte. Forslaget har sammenheng med MSC.1/Circ.1278, men strider mot 
enkelte punkter i nevnte sirkulær og ble derfor avvist. 
 
 
5. Revision of resolution A.760(18) 
ISO informerte om status på arbeidet med  ISO 24409-series om merking av redningsutstyr. 
De regner med å være ferdig i 2011. 
 
Utfall: Videre diskusjoner utsettes til DE 55 neste år.  
 
 
6. Performance standards for recovery systems. 
Under dette agendapunktet har Norge hele tiden hevdet at vi ikke støtter at det skal være krav 
til spesifikt utstyr for å ta om bord personer fra sjøen. Sjøfolk har i alle år gjort sitt ytterste for 
å hjelpe til i redningsaksjoner med det de har for hånden og det er i mange tilfeller godt nok. 
Vi har støttet at det utvikles prosedyrer der en kan velge om en ønsker spesifikt utstyr eller om 
det som er om bord er tilstrekkelig for slike nødoperasjoner. Flertallet er enig med Norge. 
 
Utfall: Det ble ikke noe utfall grunnet tidsnød.  
 
 
7. Cargo oil tank coating and corrosion protection 
 
Under diskusjonen på dette agendapunktet, pekte formannen på at det er nødvendig med 
retningslinjer for unntak og inviterte til innsendelser til neste sesjon. 
 
Kinas forslag om å opprette og vedlikeholde register fikk lite støtte, men saken vurderes på 
nytt på DE 54. 
 
Kina gikk ikke mot de utarbeidede retningslinjene, men ønsker primært ikke å benytte benzen 
i testene av hensyn til helsefare for laboranter. De mener resultatet vil bli godt nok ved bruk 
av xylene og vil fortsette testing med xylene og rapportere utfallet til et framtidig DE. 
 
Draft Performance standard for alternative means of corrosion protection for cargo oil tanks 
of crude oil tankers. Følgende ble diskutert: 
 

1) Parametre for test prosedyren (gassblandingen samt temperaturen på testplatene i 
kondenskammeret) 

2) Kjemisk komposisjon av konvensjonelt stål 
3) Erfaringer vunnet gjennom erfaring for å sikre kontinuerlig oppdatering av standarden 

 
Draft Guidelines on procedures for in-service maintenance and repair of coating systems for 
cargo oil tanks of crude oil tankers ble ikke realitetsbehandlet grunnet manglende grunnlag 
for diskusjon. Det er vesentlig forskjell mellom BWT og COT blant annet med hensyn til 
tilkomst, og på bakgrunn av dette ble det deltagende myndigheter og andre internasjonale 
organisasjoner invitert til å komme med forslag til DE 54. 
 
 



8 
 

Utfall: Utkast til retningslinjer (performance standard for protective coatings for cargo oil 
tanks of crude oil tankers og erformance standard for alternative means of corrosion 
protection for cargo oil tanks of crude oil tankers) ble godkjent og oversendes MSC 87 for 
godkjennelse. IPPIC vil sende inn ytterligere informasjon om progresjon i utvikling av 
coating test til MSC 87. Det ble nedsatt en korrespondansegruppe som skal arbeide videre 
med ytterligere retningslinjer som anses nødvendig. 
 
Oppfølging: Ingen. Norge har ikke prioritert dette agendapunktet. 
 
 
8. Development of a new framework of requirements for life-saving appliances 
Ingen dokumenter til dette møtet, men DE 52/16 ble diskutert under forrige mote og Japan vil 
komme tilbake med et mer gjennomarbeidet dokument til neste møte. 
 
Utfall: Utsetter diskusjonen til neste møte. Det øremerkes en arbeidsgruppe til dette 
agendapunktet under DE 54. 
 
 
9. Guidance to ensure consistent policy for determining the need for watertight doors to 
remain open during navigation 
Denne saken vil bli behandlet i full bredde på neste DE. 
 
Formannen ba om kommentarer som ønskes diskutert på DE 54. 
Norge ba om at en måtte se nærmere på skille mellom type A og type B dører, samt gå 
gjennom henvisningene til SOLAS så vi ikke mister noe. Australia ønsker å diskutere 
påvirkning ut fra hvor dørene er plassert. 
CLIA er bekymret for den deterministiske tilnærmingen fra SLF og mener den bør tilpasses 
den risikobaserte tilnærmingen fra DE dersom det skal være mulig å kombinere de to. Dette 
ble støttet av Bahamas og ICS som også mener at det er elementer i begge utkastene som må 
justeres når de to utkastene bringes sammen.  
Nederland støttet Norges kommentarer, men mener at det kun skulle være operasjonelle 
retningslinjer og ingen konstruksjonskrav. 
Australia. Plassering av døren må tas hensyn til ikke bare type dør. Invitasjonen om å ta med 
 
Utfall: Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe på DE 54 som skal avslutte arbeidet. 
Viktigheten av at delegasjoner også stiller med stabilitetseksperter til DE 54 ble gjentatt. 
 
Oppfølging: Sørge for å forsterke delegasjonen til neste møte med en stabilitetsekspert. Disse 
retningslinjene bør bli gode. 
 
 
10. Protection against noise on board ships. 
EUs forslag om å gjøre en revidert utgave av resolusjon A.468(12) bindende, fikk lite støtte. 
Spesielt p.g.a. forslaget om å endre øvre støygrenser i forhold til det som i dag står i 
resolusjon A.468(12) møtte mye motgang. Imidlertid var det støtte for å revidere resolusjonen 
ut fra dagens design, men at hensyn måtte tas til ulike skip og skipsstørrelser. 
 
Utfall: Det ble besluttet å revidere standarden først og deretter se om og hvilke deler av 
standarden som skal gjøres bindende. Det øremerkes an gruppe til neste DE som først skal se 
på revisjon av resolusjonen. 
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Oppfølging: Ingen. Vi støtter aktivt EU i deres arbeid her, men EU kan ivareta dette godt 
uten ekspertise fra vår side. 
 
 
11. Thermal performance of immersion suits 
Det ble ingen stor diskusjon under dette punktet, men det ble etterlyst mer informasjon. Norge 
støtter ideen om en referansedrakt, men testing av referansedrakt må la seg gjennomføre på en 
praktisk måte. Japan vil sende inn mer informasjon. 
 
 
12. Alternative arrangements for the bottom inspection requirements for passenger 
ships other than ro-ro passenger ships 
 
CLIA i samarbeid med andre har laget et utkast til retningslinjer for bunnbesiktelse i sjøen 
som et alternativ til besiktelse i dokk. Norge er ikke enig i at en dykkerbesiktelse er ekvivalent 
med en besiktelse i dokk. Vi ser imidlertid at dykkerundersøkelser gjøres i dag og har derfor 
deltatt i en uformell korrespondansegruppe for å sikre at det vi synes er viktig i så måte 
kommer med i retningslinjene. Med tillegg av forslag fra USA er vi av den oppfatning at 
retningslinjene er ok. 
 
Norge og andre understreket at passasjerskip skal ha en bunnbesiktelse hvert år. 
Retningslinjene kan gi inntrykk av at de er basert på en 5-års syklus med en mellomliggende 
besiktelse og dette er ikke akseptabelt. Vi understreket at dette er retningslinjer hvis og når det 
foretas en dykkerundersøkelse. 
 
FSI og HSSC-gruppen er rette vedkommende til å bestemme i hvilken grad den årlige 
bunnbesiktelsen kan utføres i sjøen. 
 
Norge påpekte at når disse retningslinjene nå er akseptert som et akseptabelt alternativ til en 
eller flere årlig bunnbesiktelser bør også disse kunne benyttes for ro-pax. 
 
Norsk posisjon: Aksepterer retningslinjene med tillegg av forslagene fra US. 
 
Utfall: Utkast til retningslinjer ble ferdigstilt uten alle forslagene fra USA. Imidlertid var det 
enighet om å endre innledningen slik at det er klart at retningslinjene skal benyttes hvis og når 
bunnbesiktelsen foretas i sjøen. Utkast til retningslinjer oversendes MSC 87 for godkjennelse 
og informasjon oversendes FSI så det kan ta hensyn til disse i revisjon retningslinjer for  
inspeksjon under HSSC. Norge ble anmodet om å sende inn et dokument til MSC vedrørende 
utvidelse av anvendelsen. 
 
Oppfølging: Mulig dokument til MSC 88. Brief MSC 87 og FSI. 
 
 
13. Amendments to the Revised recommendation on testing of life-saving appliances 
 
Utfall: Sekretariatet utarbeider forslag til endringer basert på forslaget fra Japan for endelig 
beslutning på DE 54. Det er primært redaksjonelle endringer. 
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14. Safety provisions applicable to tenders operating from passenger ships 
 
Saken er satt på agendaen etter forslag fra UK. CLIA og UK har utarbeidet hvert sitt utkast til 
retningslinjer.  
 
Norsk posisjon: Støtter at det utvikles retningslinjer, men må sørge for at 
anvendelsesparagrafen er klar, slik at en ikke skaper en mulighet for å omgå SOLAS. 
 
Utfall: Da det kun var en draftinggruppe ”ledig”, ble det utarbeidet et forslag til tekst med 
masse square brackets sånn at de andre underkomiteene skal ha noe å jobbe ut fra. Det vil bli 
nedsatt en arbeidsgruppe på DE 54. 
 
Oppfølging: Brief aktuelle underkomiteer. 
 
 
15. Classification of offshore industry vessels and consideration of the need for a code 
for offshore construction support vessels 
 
Saken er satt på agendaen av Tyskland. Oppgaven var å vurdere om en ny kode er nødvendig.  
Ut fra innsendte dokumenter var ”mangel på regelverk” mer et problem med fortolkning av 
SPS-koden enn et reelt behov for en ny kode og ingen av de som tok ordet var for å utvikle en 
ny kode.  
 
Utfall: Det var enighet om at det ikke var behov for noen ny kode. IACS vil utarbeide utkast 
til fortolkninger av 2008 SPS-koden for å se om det kan løse problemene som ble reist. Utkast 
til fortolkninger vil bli sendt til DE 55. Dersom det ikke løser problemene vil DE 55 avgjøre 
hva som eventuelt må gjøres videre.  
 
Oppfølging: Ingen. 
 
 
16. Interpretation on application of SOLAS, MARPOL and Load Line requirements for 
major conversions of oil tankers 
 
Dette er en sak som kom opp som følge av utfasing av enkeltskrog oljetankskip. Ifølge 
MARPOL er ombygging fra enkelt til dobbeltskrog oljetankskip ikke å anse som ”major 
convertion” i forhold til MARPOL Annex I. Likevel gjenstår spørsmålet om i hvilken grad 
dette er”modification of a major character” under SOLAS og Lastelinjekonvensjonen.  
 
EU insisterer på at klassen skal kontakte flaggstaten i hvert enkelt tilfelle. 
Autralia kommenterte at saker som omhandler Lastelinjekonvensjonen bør sendes SLF. 
 
IACS hadde utarbeidet et forslag til fortolkninger som skulle ha gått til en arbeidsgruppe. 
Imidlertid var det ikke noen arbeidsgruppe tilgjengelig og IACS forslag gikk mer eller mindre 
uten kommentarer til en draftinggruppe, selv om EU, inkludert Norge, ikke var enig i 
forslagene. Den eneste kommentaren som ble tatt hensyn til kom fra Norge og rettet seg mot 
anvendelsesparagrafen som etter vår mening åpnet for å inngå kontrakt på et svært tidlig 
tidspunkt og derved omgå regler som eventuelt trer i kraft etter kontraktsinngåelse, men før 
påbegynning av ombyggingen. Norge foreslo å innføre en tidsbegrensning. 
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Utfall: Norge fikk støtte for å innføre en tidsbegrensning, men fortolkningene ble ikke 
godkjent slik de forelå fra draftinggruppen. Vil bli videre diskutert på et senere møte. 
 
Oppfølging: Hvis vi skal få retningslinjer i tråd med våre fortolkninger, må vi sende inn 
dokument til neste møte. EMSA har tatt kontakt for samarbeid om dette. 
 
 
17. Consideration of IACS unified interpretations 
Det forelå 3 forslag til fortolkninger: 

1. Highly visible color. Her foreslo Iran en endring til LSA-koden som gjør fortolkning 
unødvendig. 

2. SOLAS regel II-1/32.4 vedrørende kjeler. 
3. Forslag om å innføre ”assistant inspector” ved inspeksjon av  coating. 

 
Norsk posisjon: 

1. Støttet Irans forslag. 
2. Støtte 
3. Støtte 

 
Utfall: 

1. Forslag til endring i LSA-koden sendes MSC 88 for godkjenning. 
2. Ikke tilstrekkelig støtte for utstedelse av IMO sirkulære. Det ble stilt spørsmål ved om 

denne dekket intensjonen med reglen. 
3. Utgis som MSC.1/Circ. Understrekes i rapporten at ”under the supervision” skal 

forstås dit hen at inspektøren er ansvarlig for å sørge for at assistenten er ”habil”. 
 
Oppfølging: Brief MSC 88. 
 
 
18. Development of a mandatory Code for ships operating in polar waters 
Det var mange som tok ordet på dette agendapunktet, så her er det tydelig at det er mye 
engasjement. Imidlertid kom det ikke opp så mye mer en det som alt var nevnte i de ulike 
dokumentene som var innsendt til møtet. Dokumentet Norge var medinnsender på fikk en del 
støtte, men det gjorde også de andre dokumentene selv om Canadas forslag til ny kode kun 
fikk støtte fra ett medlemsland.  
 
Diskusjonen kan oppsummeres som følger: 

 Alle dokumentene fikk støtte 
 Det var en overveldende støtte til å utvikle en risikobasert kode, primært med 

funksjonskrav, men støttet av preskriptive retningslinjer på enkelte områder der dette 
anses nødvendig. 

 Koden skal ha en bindende del og en del med retningslinjer. Det vil være felles krav 
for Arktis og Antarktis, men det kan også være behov for å ta spesifikke hensyn til 
forskjellene i nord og sør og derved også ha spesifikke krav på noen områder. 

 Koden skal kun gjelde skip som opererer i polområdene. 
 Koden skal gjøres bindende under SOLAS og MARPOL. 
 Utfallet av diskusjonen skal rapporteres både til MSC og MEPC. 
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Norsk posisjon: Norge støtter aktivt utvikling av en risikobasert kode, fortrinnsvis med 
funksjonskrav med tilhørende bindende retningslinjer. Altså i tråd med underkomiteens 
synspunkter. 
 
Utfall: Det ble nedsatt en korrespondansegruppe under koordinering av Norge. Alle foslagene 
i de ulike dokumentene ble oversendt gruppen. 
Det skal utvikles en risikobasert kode som skal arbeide ut fra oppsummeringen over.  
Formannen understreket at verdens øyne nå hviler på IMO og at vi må strebe etter å komme I 
mål innen fristen som er 2012. 
 
Oppfølging: Koordinere korrespondansegruppe. Delta aktivt med innspill fra Norge til 
arbeidet. 
 
 
19. Application of amendments to SOLAS chapter III and the LSA Code 
Det ble kommentert at dette ikke bare er et problem relater til SOLAS kapittel II og LSA-
koden, men et mer generelt problem. 
 
Norsk posisjon: Støtter at dette er et generelt problem som må løses. 
 
Utfall: Sekretariatet utarbeider en revidert utgave av forslag til anvendelse av de siste 
endringene i SOLAS kapittel III og LSA-koden. UK vil i samarbeid med sekretariatet 
adressere problemet bredere under MSC 88. 
 
Oppfølging: Brief MSC 88. 
 
 
20. Guidelines for a visible element to general alarm systems on passenger ships 
 
Dette ble satt på agendaen etter forslag fra USA og Norge støttet en utvikling av 
retningslinjer. To forslag til retningslinjer var sendt inn. Ett fra USA g ett fra CLIA. 
 
Norsk posisjon: Støtter forslagene til retningslinjer med preferanse for USAs forslag. 
 
Utfall: US i samarbeid med CLIA og andre, kommer tilbake med et konsolidert forslag til 
neste møte slik at vi kun har ett forslag å forholde oss til. Det øremerkes en gruppe (DG eller 
WG) slik at agendapunktet kan avsluttes og oversendes FP for kommentarer. 
 
 
21. Improvement of existing pollution prevention equipment 
Dette er en sak som ble oversendt DE fra MEPC. 
 
Under diskusjonen rundt teststandard, ble det bedt om at denne bl.a. skulle inneholde: 

 En definisjon av add on equipment, 
 Hensyntagen til hvor dette utstyret er plassert i systemet. 

 
Norsk posisjon: Støtter at det utvikles en standard. 
 
Utfall: Det ble nedsatt en korrespondansegruppe som skal utarbeide standard for 
typegodkjenning av ”add on” utstyr. 
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Oppfølging: Ingen. Norge har ikke ressurser til å prioritere dette arbeidet. Overlates til EU og 
IACS. 
 
 
22. Development of guidelines for a shipboard oil waste pollution prevention 
 
Dette er også en sak som er sendt DE fra MEPC. 
 
Norsk posisjon: Støtter at det utvikles retningslinjer. 
 
Utfall: Saken sendes til korrespondansegruppen nedsatt under agendapunkt 21. Gruppen skal 
utvikle retningslinjer for etablering av prosedyrer for å forhindre skade på miljøet.  
 
Oppfølging: Ingen, se agendapunkt 21 
 
 
23. Manually oprated alternatives in the event of prevention pollution equipment 
malfunctions 
 
Dette er også en sak oversendt DE fra MEPC. Det forelå 2 spesifikke forslag til hvordan 
problemet kan angripes. Danmark foreslår at MEPC.108(49) må revurderes, spesifikt foreslås 
å slette paragraf 6.11.1.1. Iran foreslår at det samme, men i tillegg at det skal finnes 2 målere 
for fastsettelse av oljeinnhold i vannet. 
 
Norsk posisjon: Støtter Irans forslag. 
 
Utfall: Saken oversendes til korrespondansegruppen nedsatt under agendapunkt 21 og 22. 
 
Oppfølging: Ingen, se agendapunkt 21. 
 
 
24. Work programme and agenda for DE 54 
 
Arbeidsprogrammet og agendaen for DE 54 ble gjennomgått og justert ut fra det som er 
oppnådd under møtet. Kun en ”urgent matter” fra DE 54 vil bli rapportert til MSC 88. Det er 
”Retningslinjer for vanntette dører”. 
 
 
25. Any other business 
 
1. New installations of materials  
 
Australia og ICS informerte at de hadde oppdaget at skip og skipsdeler som var erklært 
asbestfrie, i ettertid viste seg å inneholde til dels store mengder asbest. Administrasjonene ble 
oppfordret til strengt a kontrollere og håndheve asbestforbudet. 
 
Norsk posisjon: Støtter definisjonen. 
 



14 
 

Utfall: Den foreslåtte definisjonen med mindre endringer tas inn som fotnote til SOLAS regel 
II-1/3-5. Det vil bli utgitt et informasjonssirkulær om dette. 
 
2. General requirements on electrical installations 
Informasjon fra sekretariatet at dette er satt på DEs arbeidsprogram. 
Australia informerte om en hendelse på et skip (pre 2004) som hadde ikke brannsikre kabler 
til nødbrannpumpe ført gjennom maskinrommet. Følgelig da det ble brann i maskinrommet, 
gikk strømmen til nødbrannpumpene slik at disse ikke virket. Australia henviste i den 
forbindelse til MSC/Circ.1120 som de mener bør ses på. 
IACS viste til at standardene IEC60092-serien inneholder en rekke standarder og ønsket 
avklaring om hvilken standard en skal gjøres bindende da dette vil kunne få store 
konsekvenser. IACS fikk støtte fra USA og Bahamas som mente at ulykken med Hercules 
skyldtes installering av en lampe av dårlig kvalitet og at dette kunne adresseres i SOLAS i 
stedet for å revidere en mengde standarder. Bahamas foreslo å begrense dette punktet på 
arbeidsprogrammet og få det inn i SMART terms. 
 
Utfall: Begge forhold tas opp mer detaljert når dette blir satt på DEs agenda (foreløpig bare 
på arbeidsprogrammet.). 
 
3. Incorrect wording in the 2008 SPS Code 
Tyskland og Norge foreslår to spesifikke endringer til 2008 SPS Koden. Endringene foreslås 
på bakgrunn av at den endelig teksten ble feil på disse områdene og ikke reflekterer det en var 
enige om under arbeidet med revisjonen. 
 
Utfall: Endringene ble støttet og det vil bli utgitt en MSC resolusjon som reflekterer 
endringene. Disse vil så bli inntatt i koden ved neste revisjon. 
 
 

Haugesund 9. mars 2010  
 
 
 

Turid Stemre 
Delegasjonsleder 


