
 
 

 
RAPPORT       
 
 
 
TIL:  Sjøfartsdirektøren 
KOPI: Nærings- og handelsdepartementet, Assisterende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektørene 

ved fartøysavdelingene, Trygve Scheel og delegatene til FP 50 
FRA:  Delegasjonen v/Ove Aastad.  
DATO :  31. januar 2006  
KOMITÉ: IMO’s Sub-Commitee on Fire Protection 50 ;  09 – 13 januar 2006 
 
 
 
I. INNLEDNING 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Funksjon: 
 

 
 Senioringeniør Ove Aastad (delegasjonsleder )    Plenum 
 Avdelingsdirektør Turid Stemre      WG 1 
 Senioringeniør Einar Olai Johansen     WG 3 
 Senioringeniør Stine Kallestad      WG 2 
 Overingeniør Thomas Wiik      Plenum 
 Overingeniør Håkon Vikse      Plenum 
 Sjefsingeniør Svein Erik Jacobsen, Det norske Veritas   WG 1 
 Overingeniør Tore Baunan, Det norske Veritas    WG 3 
 Surveyor Anders Tosseviken, Det norske Veritas    WG 2 
 Surveyor Stein Frode Bulling, Det norske Vertitas   WG 3 
 Seksjonsleder Petter Aune, Norges Branntekniske Laboratorium  WG 2 
 Senior product manager Dagfinn Aas, UNITOR ASA   WG 2 
 Seksjonsleder Rune Karlsen, Norges rederiforbund   WG 1 
 Avdelingsleder Bjørn Haave, Norsk Sjøoffisersforbund   WG 3 
 Daglig leder Irene V. Mjelde, Regatta     WG 3 
 Kvalitetssjef Ivar Grønneng      WG 3 
 Senioringeniør Leiv Grønstøl      WG 3 
   
WG 1:  Passenger ship safety 
WG 2:  Performance testing and approval standards for safety systems 
WG 3:  Life-saving apliances 
 

 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 14. desember 2005 i Sjøfartsdirektoratet. 
 
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Ove Aastad tlf. 22 45 47 09, eller på e-post: 
ove.aastad@sjofartsdir.dep.no  
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II. INNLEDNING - KOMMENTARER FRA GENERALSEKRETÆREN 
 
Generalsekretæren E. E Mitropoulos holdt en innledning lignende den til FP 48 og FP 49 , dvs stort 
sett dreide det seg om å forklare hvor viktige hvert enkelt punkt på agendaen er.  
 
I og med at dette var underkomiteens sesjon nummer 50, så gå han også et historisk tilbakeblikk over 
hvilke store ulykker som har påvirket underkomiteens arbeid siden desember 1964. Dessuten leste 
han opp navnene på alle som har vært formann i underkomiteen. Hans tale varte i 40 minutter. 
 
 
II. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTER PÅ AGENDAEN 
 
Generelt: 
 
Normalt blir innspill vedrørende redningsmidler behandlet i underkomiteen for Design & Equipment  
(DE). På grunn av kapasitetsproblemer i denne underkomiteen ble det besluttet av MSC 80 at 
pågående saker for LSA skulle som et engangstilfelle behandles i FP50. Mellom DE 48 og FP 50 har 
en korrespondansegruppe under ledelse av USA og Japan vært i aktivitet. Resultatet av dette arbeidet 
ble gjennomgått av arbeidsgruppe WG 3. Rapporten fra arbeidsgruppen som inneholder forslag til 
endringer i SOLAS kapittel III, til LSA koden samt teststandarder i MSC 81(70), sendes videre til 
MSC 81. 
 
 
1.   Decisions of other IMO bodies (agendapunkt 2)  
 
Under dette punktet ble det ingen for diskusjoner.  
 
 
2.   Passenger ship safety (agendapunkt 3)  
 
For behandling forelå rapport fra korrespondansegruppen, forslag fra Australia om å øke 
brannintegritet til A-180 klasse i hovedsoner, samt informasjon fra sekretariatet om resultater fra 
diskusjoner i MSC med tilhørende tilleggsinstrukser til FP. 
 
Diskusjonsmomenter i plenum var primært anvendelse (hvilke skip skal dette gjelde for), ”time for 
orderly abandonment and evacuation”, hvorvidt ”return to port” skulle være for egen maskin (SLF 
har besluttet at det primære er å unngå evakuering og likestiller ”for egen maskin” og ”tauing”) og 
hvordan forslag til SOLAS–endringer i forbindelse med systemer som skal kontrolleres og/eller 
overvåkes fra safety center skulle utformes. Det var forslag om å skille mellom systemer som skal 
kontrolleres og overvåkes og de som kun skal overvåkes fra safety senteret. Norge argumenterte for 
at det ikke var mulig på det nåværende stadiet å utforme krav relatert til 3-timers krav for evakuering 
og at dette derfor burde skilles ut som et eget agendapunkt i påvente av verktøy for å utføre 
nødvendige analyser. Det ble ingen klare konklusjoner i plenum utover at endringene i SOLAS i 
forbindelse med dette arbeidet kun skal gjelde for nye skip. 
 
Som forutsatt hadde formannen i arbeidsgruppen utarbeidet forslag til SOLAS-endringer for 
kommentarer. Noen basert på korrespondansegruppens forslag og noen helt nye. Det ble også en lang 
diskusjon rundt begrensninger i anvendelse. Følgende hovedpunkter ble behandlet: 
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1. Safety center: 

Under diskusjonen rundt safety center ble det forsøkt å skille som beskrevet over ved å dele 
paragrafen i to, men da det kom fram at det i tillegg var noen systemer som bare skal kontrolleres, 
var det ikke nok tid til å skille mellom disse 3 funksjonene. Det ble derfor laget en generell 
henvisning til at SOLAS har separate krav i et forsøk på å løse dette. USA var ikke fornøyd, og vil 
sikkert komme tilbake til dette under MSC. Foreslås å gjelde for alle nye passasjerskip. 

2. Addressable fire detection and fire alarm system: 
Her var gruppen enig i kravene. Foreslås å gjelde for nye passasjerskip. 

3. Safe area: 
Her var gruppen enig i kravene. Foreslås å gjelde for nye passasjerskip i internasjonal fart, unntatt 
skip med kort internasjonal reise, og med mer enn 3 vertikale hovedbrannsoner. 

4. Safe return to port under own power: 
Det ble en del diskusjon rundt brannterskelen (arnested ut til nærmeste a-skott) besluttet av MSC. 
UK ville ha 1 vertikal hovedbrannsone. Tyskland og USA var litt uklare. Norge m.fl. gikk mot 
dette forslaget av hensyn til kravet om å returnere for egen maskin. Foreslås å gjelde for nye 
passasjerskip i internasjonal fart, unntatt skip med kort internasjonal reise, og med mer enn 3 
vertikale hovedbrannsoner.  

5. 3-hours for orderly evacuation and abandonment: 
Under diskusjonene rundt 3-timers problematikken, fikk Norge støtte for at vi ikke var i stand til 
utforme noen fornuftige krav relatert til overlevelse i 3 timer. Italia påpekte at analyseverktøy for 
brannscenarier og utvikling av branner fins, men analysene krever at det legges en del 
forutsetninger til grunn og felles retningslinjer for hvilke forutsetninger som skal legges til grunn 
for analysene eksisterer ikke. Dette medfører igjen at resultater av analyser av et og samme 
brannscenario vil variere. Som en følge av dette ble det diskutert om det skulle utarbeides 
deterministiske krav om hvilke systemer som skal fungere under en evakuering uten å relatere 
dette til en tidsramme eller om det var på sin plass med et nytt punkt på arbeidsprogrammet for å 
utarbeide retningslinjer for gjennomføring av brannanalyser. En ”avstemning” i gruppen viste 7 
for nytt punkt på arbeidsprogrammet, mens 9 mente det skulle utvikles deterministiske krav. USA 
gikk innfor at tidsrammen kunne ivaretas av forslaget til Australia, men redusert til A 120 skott. 
Dette fikk ikke støtte. Foreslås å gjelde for nye passasjerskip i internasjonal fart, unntatt skip med 
kort internasjonal reise, og med mer enn 3 vertikale hovedbrannsoner. 

6. Diverse andre forslag til endringer i SOLAS: 
Disse er basert på punktene i annex 5 i korrespondansegruppens rapport. Punktene var forslag til 
diskusjon, men det ble ikke tid til å diskutere alle. For noen av disse ble det utarbeidet forslag til 
endringer i SOLAS basert på forslag fra formannen i gruppa. 

 
Utfall: Det ble utarbeidet forslag til SOLAS-endringer for alle punktene. 
 
Norske posisjon: 

1. Støtter forslag til SOLAS-endring. Anvendelsen er ok i internasjonal fart, men kan bli noe 
streng dersom EU vil kreve dette nasjonalt. 

2. Støtter forslag til SOLAS-endringer og anvendelse. 
3. Støtter forslag til SOLAS-endringer, men Norge reserverte seg m.h.t. forslag til anvendelse. 

Kort internasjonal reise bør ikke unntas. 
4. Ut fra de gitte forutsetningene for arbeidet gikk Norge ikke mot forslaget. Også her har Norge 

reservert seg m.h.t. forslag til anvendelse. Kort internasjonal reise bør ikke unntas. 
5. Norge reserverte seg m.h.t. hele utfallet av dette punktet. 
6. Ingen motforestillinger.   

 
Oppfølging: Brief MSC-delegasjonen. Utarbeidelse av dokument til MSC med begrunnelse for 
reservasjon og forslag til løsning. 
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Performance testing and approval standards for fire safety systems (agendapunkt 4)  
 
 
Gruppen hadde mange emner som skulle diskuteres, de fleste hadde også vært behandlet i 
korrespondansegruppen. Framdriften i gruppen var også i år relativt bra, spesielt når man tar hensyn 
til det store antall nasjoner (10+) og personer (40+) som deltok. Det virker som om myndighetene er 
noe mer aktive i gruppen enn de var for kun få år siden. Kanskje skyldes det at andre temaer enn 
vanntåke står på agendaen.  
 
Følgende emner ble behandlet:  

1. CO2 guidelines. Et modifisert forslag fra FP49 ble gjennomgått. Iran og Nederland jobbet 
separat med en del forbedringer vedrørende realisk testing. Forslaget ble vedtatt og vil 
foreligge som et eget MSC sirkulær. Det er forventet at dette vil klargjøre forventet ”scope of 
work” for mannskap, ”service suppliers” samt klasse / flagg med hensyn på inspeksjon og 
vedlikehold av CO2 anlegg. 

2. Sprinkler (på passasjeskip). En god del av fortolkningene og klargjøringene foreslått av Norge 
ble vedtatt. Spesifikasjon av branntester ble presisert for å få mer ensartede resultater. Vage 
instruksjoner fra passasjerskipsgruppen skapte noe hodebry. Forslaget ligger ”i dvale” til den 
nye FSS koden er klar (2009?).  

3. Lokalslokkesystem (MSC/Circ.913). IACS fortolkninger ble tatt inn (flammedetektor + en 
detektor til er nå påkrevet). Det vil bli forsøkt å få dette inn som et eget MSC sirkulær.   

4. Gassslokkesystemer (andre enn CO2). IACS fortolkninger ble tatt inn (for plassering av 
flasker i beskyttet område). NOAEL og LOAEL definisjoner ble diskutert men det var 
enighet om ingen endring. Det vil bli forsøkt å få endringene som et eget MSC sirkulær.   

5. Deluge systemer for maskinrom (FSS Code Ch.7.2) Det ble besluttet å ta bort dette systemet 
fra den nye koden da MSC/Circ.1165 ansees å være relevant for alle typer systemer. Videre 
ble det vedtatt mindre endringer for ”foam applicators” og ”bilge foam systems”.  

 
Andre saker ble også diskutert:  

A. ”Inside air foam systems” (Hotfoam / HiFoam systems). Forslaget fra Japan ble diskutert. 
Kommentarer fra Sverige og Norge ble tatt inn. Det er noe skepsis fra UK og USA, men 
mindre enn på FP49. Vi bør forvente å kunne ferdigstille dette på FP51. 

B. Aerosoler. USCG la fram en god rapport som tar for seg sterke og svake sider. Blant annet 
har slike systemer problemer med å slokke branner i faste stoffer, spesielt ved lang ”pre-
burn time” (tid fra brannen starter til systemet blir utløst). Flere nasjoner ville ikke endre 
standarden til det enklere basert på det som er gjort kjent til nå. 

C. Finland, Sverige og Norge la fram resultatene fra arbeidet vedrørende slokkesystemer på 
bildekk. Tilbakemeldingene fra gruppen var positive, dette kom også med i rapporten. 
Dette temaet ser dermed ut til å være på 3. plass på arbeidslista. 

D. CO2 systemer ble diskutert. USA ønsket igjen å diskutere et forbud mot CO2 i bemannede 
områder (maskinrom). Gruppen mente at dette ble diskutert og avsluttet på FP49 og at vi 
ikke kunne fortsette denne debatten. Imidlertid uttrykte Norge at ”single barrier systems” 
(fra før 1994) utgjør en risiko. Gruppen var enig i dette og ba om å få studere mulige 
tiltak. Gruppen ble i plenum instruert om å se nærmere på dette i korrespondansegruppen 
(hvor mange skip gjelder det, hva kan gjøres, hva vil tiltakene koste).  
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4   .   Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships 

(agendapunkt 5) 
 
 
Det ble utarbeidet et tillegg til MSC/Circ. 1033 som krever bruk av avansert metode for komplekse 
passasjerskip, unntatt tidlig i designfasen.  
 
Videre ble det enighet om å opprette en korrespondansegruppe som b.l.a. skal forsøke å inkludere 
”safe area” i et nytt benkmark scenario, dvs. nytt case”. 
 
 
Forenklet analyse: 
 

1 Det ble enighet om fortsatt eksistens av forenklet analyse 
 

2 Det ble enighet om fortsatt å benytte safety faktor i forenklet analyse 
 

3 Det ble enighet om å anbefale å bruke en faktor for analysen som et tillegg på 25% av 
mønstringstiden: ”assembly time”.  

 
4 Utrykket ”counterflow factor” endres til ”counterflow correction factor” 

 
5 Dessuten ble mening og ordlyd forandret i casene slik at de skal bli mer realistiske og lettere å 

forstå. 
 
 
Avansert analyse: 
 

1 Responstiden for avansert analyse ble vurdert.  
Det kan opplyses at Det er et EU støttet prosjekt som nettopp har utført ”reelle” 
evakueringsforsøk der et av formålene var å analysere responstiden.Det viser seg at 
responstiden mest reelt sett bør settes opp i en Log-normal kurve, dvs. en kurve som gir flest 
”reaksjoner” i begynnelsen og som deretter gradvis avtar.Gruppen kunne ikke fastsette den 
mest nøyaktige formelen for responstiden da resultatene fra undersøkelsene ikke var 
tilgjengelige ennå.  
CG frem mot FP 51 skal bl.a se nærmere på denne problemstillingen. 

 
2 Det ble enighet om å fjerne kolonnen med gjennomsnitt i tabell for ”walking speed” tab. 3.2.3 

og i tabell 3.5 
 

3 Ordlyd i casene slik at de skal bli mer realistiske og lettere å forstå. 
 

4 Videre ble det enighet om å bruke en faktor for analysen med et tillegg på 25% av 
mønstringstiden ”assembly time” I praksis betyr dette en større faktor for komplekse og store 
skip. Det blir derfor ekstra viktig at slike skip har store korridorer, brede dører og ikke for 
lange og komplekse rømningsveier for å unngå køer. 
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5.   Development of provisions for gas-fuelled ships (agendapunkt 6) 
 
Vårt innsendte dokument ble her presentert ett år for sent. Dokumentet er et utdrag av rapporten fra 
korrespondanse gruppen som har pågått i regi av BLG. Da fristen for innsendelse av den nevnte 
rapporten var 31.12.2005, hadde ingen av de andre delegatene lest denne, noe som var nødvendig  for 
å helheten av det norske innspillet. 
 
Ingen konklusjon ble gitt, men samtlige delegasjoner ble oppfordret til å ta del i det videre arbeidet 
av koden i de forskjellige underkomiteer. 
 
 
6.   Measures to prevent fire in engine-rooms and pump-rooms  (agendapunkt 7) 

 
Korea sendte inn diverse dokumenter til FP 49, hvor det ble oppfordret til å kommentere disse i FP 
50. Dette har ikke skjedd, men det ble nå bestemt at det skal opprettes en korrespondansegruppe som 
skal arbeide frem mot FP 51. Det ble også bestemt at under neste sesjon skal det være en drafting 
gruppe for dette emnet. 
 
 
7.   Review of the SPS Code (agendapunkt 8) 
 
Det ble her besluttet at endelig avslutning på dette punktet skal først skje under FP 51, avhengig av 
utfallet av DE 49. 
 
Det ble oppfordret til å sende inn kommentarer frem til FP 51. 
 
 
8.   Amendments to resolution A.754(18) relating to performance criteria for fire doors 
(agendapunkt 9) 

 
Denne saken var også på agendaen under FP 48 og FP 49. Det ble nå besluttet at dette saksområdet 
skal overføres til revisjon av FTP koden, se denne rapports punkt 9. 
 
 
9.   Comprehensive review of the Fire Test Procedure Code (agendapunkt 10) 
 
Det ble her en kort diskusjon og raskt ble det bestemt at det skulle nedsettes en korrespondanse-
gruppe som vil arbeide med den rubriserte koden frem til FP 51. Under neste sesjon vil det også bli 
nedsatt en arbeidsgruppe angående det samme. 
 
Arbeidet i korrespondansegruppen vil bli koordinert av Japan. 
 
 
10.   Consideration of IACS unified interpretstions (agendapunkt 11) 
 
Her ble diskusjonen innledningsvis sentrert om hva som var amendments og hva som var 
interpretations. 
 
10 ulike IACS fortolkninger ble behandlet. Det ble nedsatt en drafting-gruppe som utarbeidet et draft 
MSC sirkulært som oversendes MSC 80 for godkjennelse. 
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11.   Analysis of fire casualty records (agendapunkt 12) 
 
Ulykkesrapporten fra brannen om bord på Spirit of Tasmania var det eneste dokumentet på dette 
agendapunkt. 
 
Den vanlige kritikken kom mot innrapporteringsrutinene til dette agendapunkt. Ovennevnte rapport 
brukte nærmere 5 år fra brannen oppsto til den ble fremlagt for FP 50. 
 
Underkomiteen ble underrettet om at en inter-industriell arbeidsgruppe for tiden jobber med å studere 
den senere tids eksplosjoner om bord på kjemikalie- og produkttankere. 
 
 
12.   Measures to prevent accidents with lifeboats (agendapunkt 13) 
 
Det ble enighet om å endre SOLAS III/19.3.3.4 slik at det ikke skal være krav til at det gjennomføres 
fritt fall øvelser med mannskap om bord i båten.  

 
Slutteksten fremkom etter mye diskusjon i arbeidsgruppen. ”Early implementation” av regelen 
forslås. 
Utkastet til retningslinjer for utarbeidelse av operasjons- og vedlikeholdsmanual for livbåter ble 
vedtatt videresendt MSC. (Rapport fra korrespondansegruppen, del 2.) 

 
Arbeidsgruppen gikk gjennom diverse sirkulærer som omhandler sikkerhet ved vedlikehold og 
øvelser med livbåter. Sirkulærene ble slått sammen og et konsolidert utkast ble utarbeidet. 
Arbeidsgruppen laget utkast til ny tekst for SOLAS III/32.3.3 for plassering av ekstra 

redningsdrakter. 
Gjenstående punkter under agendapunktet, inkludert utarbeidelse av forslag til krav om tilleggstester 
for fritt fallbåter slik annonsert av Norge, videreføres fremover mot DE50 og utvidet dato for 
sluttstrek ble foreslått satt til 2008. 
 
 
13.   Compability of life-saving appliances (agendapunkt 14) 
 
Forslagene om øking av massen og størrelse på testobjekter ble besluttet evaluert videre i et 
tidsperspektiv frem mot 2008. 
 
 
14.   Inconsistencies in IMO instruments regarding requirements for life-saving appliances         

(agendapunkt 15) 
 

Rapport fra korrespondansegruppen, dokument 15.1, ble gjennomgått og diskutert punkt for 
punkt I arbeidsgruppen. Rapporten fra arbeidsgruppen (WG3) ble videresendt. MSC81.  
Definisjon i SOLAS III/3 av hva som skal legges til grunn for betegnelsen ”unfavourable trim and 
list” ble det enighet om skulle vurderes av SLF 49, dersom dette ble godkjent av MSC 81. Dette 
vil i så fall først bli godkjent på MSC 82.  
Regelverket for ”Fast rescue boat” vil bli implementert i LSA koden. 

 
 
15.   Test standards for extended service intervals of inflated liferafts (agendapunkt 16) 
 

Videreføres frem mot DE 50 
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16.   Amendments to resolution A.761(18)  (agendapunkt 17) 
 

Slås sammen med agendapunkt 16 og videreføres frem mot DE 50. 
 
 
17.   Any other business (agendapunkt 20) 
 
Revisjon av Regel II-2/20.6.2 

Bærbart sloknings utstyr kreves ikke i lasterom eller dekk hvor biler er stuet i containere. 
 
Fortolkning av Regel II-2/10.8.1, II-2/10.9 og FSS kodens kapittel 14, pkt. 2.1.1 

Sveriges forslag til slukkesystem i trunker på tankskip vil bli diskutert videre i FP 51. 
 
 
18.   Work program and agenda for FP 51 (agendapunkt 18) 
 
Det ble bestemt at under FP 51 skal følgende arbeidsgrupper nedsettes : 
 

WG 1 : Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships 
WG 2 : Performance testing and approval standards for fire safety systems 
WG 3 : Comprehensive review of the Fire Test Procedures Code 
 

 
Samt følgende drafting-gruppe : 
 
 DG 1: Measures to prevent fire in engine-rooms and cargo pump-rooms 
 
 
Videre ble det enighet om følgende korrespondansegrupper frem til FP 51 : 
 

CG 1 : Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships 
CG 2 : Performance testing and approval standards for fire safety systems 
CG 3 : Comprehensive review of the Fire Test Procedures Code 
CG 4 : Measures to prevent fires in engine-rooms and cargo pump-rooms 
 

 
Ønske om eventuell deltagelse i ovennevnte korrespondansegrupper bes gitt til undertegnede som vil 
koordinere norske innspill. 
 
 
19.   Election of Chairman and Vice-Chairman for 2006 (agendapunkt 19) 
 
Sittende formann Juan Carlos Cubisino (Argentina) og Vice-Chairman Claudio Abbate (Italia) ble 
gjenvalgt uten motkandidater. 
 
 
Oslo, 31. januar 2006 
 
 
 
 
Ove Aastad 
Delegasjonsleder 
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Oppfølging mot FP 51 : 
 

Agenda punkt  Oppgave frem til FP 51  Ansvarlig 
    

Revisjon av FSS-koden 
Delta i korrespondanse-

gruppe 
 

Passasjerskipsavdelingen 
koordinerer alle norske 

innspill. 

Revisjon av FTP-koden 
Delta i korrespondanse-

gruppe 
 

Passasjerskipsavdelingen 
koordinerer alle norske 

innspill. 

Evakueringsanalyse 
Delta i korrespondanse-

gruppe 
 

Passasjerskipsavdelingen 
ved T. Wiig. 

Revisjon av SPS-koden Avhengig av DE 49   

Gassdrevne skip 
Avhengig av BLG 10 og 

DE 49. 
 

Passasjerskipsavdelingen 
og Lasteskipsavdelingen.

Brann i maskin- og pumperom 
Delta i korrespondanse-

gruppe 
 

Passasjerskipsavdelingen 
v/Frode Ludvigsen i 

samarbeid med 
Lastskipsavdelingen. 

IACS fortolkninger Fortløpende innsendelser  
Avhengig av hvilke 
regler som fortolkes. 

Analyse av brannscenario 

Innspill vedrørende 
hendelser på kjemikalie- og 
produkttankere. Ref. norsk 
deltagelse i inter-industriell 

arbeidsgruppe. 

 Lasteskipsavdelingen 

 
 
 
Oppfølging mot MSC 81 : 
 
Passasjerskipsavdelingen følger opp beslutninger gitt under FP 50. 
Akseptere agendaen for FP 51. 
 


