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1. INNLEDNING 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 30. januar 2007.  
 
Det ble opprettet følgende arbeidsgrupper: 

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

 
Det ble opprettet følgende draftinggrupper: 

 DG 1 Unified Interpretation on the number and arrangement of portable extinguishers 
 
2. OPPSUMMERING 
 
Norge må si seg fornøyd med at FP besluttet å be om et nytt punkt på sitt arbeidsprogram: 
”Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash point 
cargoes” 
Utover dette ble det ikke fattet noen store beslutninger på møtet, da arbeidet på de fleste viktige 
agendapunktene fortsetter i korrespondansegrupper og/eller på neste møte. 
 
 
3. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTENE PÅ AGENDAEN 
 
A) Decisions of other IMO bodies (agendapunkt 2) 
 
Kun generell informasjon. Der FP spesifikt er blitt bedt om å gjøre noe tas det under det relevante 
agendapunktet.  
 
B) Performance testing and approval standards for fire safety systems (agendapunkt 3) 
 
Også i år var det mange punkter som skulle diskuteres under dette agendapunktet. Progresjonen 
var i år noe dårligere enn forventet, men vedtakene som ble fattet var i tråd med norsk posisjon. 
 
1. Arbeid som ble avsluttet under sesjonen: 
 

1.1 CO2 – Doble Ventiler  
Noen CO2 systemer installert før 1994 har kun en ventil (”single barrier”) som styrer utløsing av 
gassen. Underkomiteen vurderte forslag om krav om to uavhengige ventiler (double barrier).Vi vil 
påstå at dette var et norsk forslag (som et konstruktivt svar på USAs forsøk på å forby alle CO2 
systemer) – og at vårt forslag er et godt tiltak for sikkerheten. 

Norsk posisjon: Støtter krav om to uavhengige ventiler. 

Utfall: Det ble vedtatt at skip bygget før 1994 skal utstyres med to uavhengige ventiler (”double 
barriers”) etter første dokking etter 2009. Paint lockers kan fortsatt ha ”single barrier”, mens det 
blir noen utfordringer når det gjelder lasterom. Arbeidet ble avsluttet på FP51 og sendes til MSC 
for godkjenning. 

1.2 Sprinkler (passasjerskip)  
Dette var egentlig ikke på agendaen, men Norge tok saken opp i arbeidsgruppen. Et par skrivefeil 
skaper vansker. 
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Utfall: Feilene ble endret. IMO Res.800 vil nå bli revidert og publisert. Dette løser et prekært 
problem. Uvanlig fleksibelt og elegant løst av FP byråkratene.  

2. Arbeid som går videre i korrespondansegruppe og/eller på neste sesjon: 

2.1 Aerosol (Sirk 1007).  
Noe overraskende foreslo produsentene (via Italia) å legge til 3 nye tester (to nye ”wood crib” og 
en ny plasttest). Forslaget var noe uklart og vi ba om at tekst som beskriver brannlast og kriterier 
ble klargjort - noe som vil bli gjort.  

2.2 Gass, (Circ 848)  
USA og UK står mot Italia i denne saken. Italia ønsker at slokkegasser kan benyttes over LOAEL 
(”mulig farlig nivå”) / ALC (”garantert dødelig nivå”) mens USA / UK vil begrense IMO Sirk. 
848 til gasser som er sikre for mennesker. Vi mener at nye produkter bør være ikke-dødelige 
(CO2 er en egen sak og som sådan velkjent). Gruppen støttet USA / UK, men i plenum klarte 
Italia med støtte av Spania, Hellas og Venezuela(!) å sende det tilbake til ny behandling. Kun 
Norge støttet USA, men en håndfull land kom bort etterpå og sa at de egentlig støttet oss – nå må 
saken behandles enda et år. Neste år må vi på en eller annen måte sikre at mer eller mindre 
perifere land ikke klarer å torpedere forslag som flertallet støtter. Arbeidet går videre til FP52 
(trolig prioritert som sak nr.1). 

2.3 Inside Air Foam (”Hotfoam”)  
Aktive land som Sverige, UK og Norge er nå relativt enige. Vi har gitt avkall på noen små detaljer 
men har fått inn viktige saker og er godt fornøyd med utkastet som nå ligger på bordet. Japan 
reserverte seg imidlertid mot dette omforente forslaget uten at de kom med eksperter som kunne 
utdype dette. Trolig blir denne saken et sjøslag på neste møte (trolig sak nr.2). 

2.4 Vanntåke (Ro-Ro) – revidert Sirk 914  
Forslaget ble presentert av den nordiske gruppen (Norge, Sverige og Finland). Det var flere som 
var positive til dette, UK og Sverige(!) var litt skeptiske men hadde ikke andre forslag og alle 
anerkjente konflikten slokkeevne / fri veskeoverflate i lys av Salem Bocaccia 98 (fergeulykken i 
Rødehavet). Vi mener at vårt forslag tar godt tak i dette. Arbeidsgruppens formannen var svært 
positiv og vi håper at et lett omarbeidet forslag skal vedtas neste år. Arbeidet går videre til FP52 
(trolig sak nr.3). 

2.5 Skumkonsentrat (AR)  
Norge ba om at skumkonsentrat for alkohollaster behandles på FP52. Gruppen var enig i dette og 
at saken ble satt opp som ”medium term” (ville blitt sak nr.7 eller 8). Dette kom dessverre ikke 
med i rapporten.  

Oppfølging: 

Norsk innspill om skumkonsentrat for alkohollaster. Deltagelse i korrespondansegruppen.  

 
 
C) Comprehensive review of the Fire Test Procedures Code (agendapunkt 4) 
 
Arbeidet med revisjonen av FTP-koden har kommet langt, og korrespondansegruppen som har 
jobbet fram mot FP 51 har vært effektive. Det er derfor en viss mulighet for at arbeidet kan 
avsluttes under FP 52. Arbeidet vil gå videre i korrespondansegruppe fram mot neste møte. 
 
Noen ”prinsipielle” spørsmål som ble diskutert under møtet: 
 
 
 



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian  Maritime Directorate

 

 5
 

1. Bruk av ISO-henvisnnger iFTP-koden 
Med hensyn til testapparater og kalibreringsmetoder der gjeldende ISO-standarder skal benyttes, 
vil disse kun bli henvist til ved referanse. For øvrige spesifikasjoner som spesifisering av 
materialprøver, testprosedyrer, analysemetoder etc. skal henvisninger ikke benyttes. Her skal 
teksten spesifiseres i koden. 
 
2. Synthetic rubber pipes 
Saken er tatt opp på bakgrunn av forslag fra Norge i dokument FP 50/10. Selv om Norges 
spesifikke forslag ikke fikk full tilslutning, skal res. A.753(18) revideres for å inkludere rør av 
syntetisk gummi. 
 
3. Performance criteria for fire doors 
Diskusjonen går spesielt på hvor stor klaring mellom dør og terskel som skal benyttes under 
tester. Det var enighet om at for dører som har rammer på alle fire sider, er dagens testkrav 
tilstrekkelige. For dører uten ramme nederst skal tilleggskrav utarbeides. 
 
4. Surface flammability for mastics and selants 
Med hensyn til tetnings- og fugemasse og testprosedyrer, ble det enighet om at det ikke var 
nødvendig med low flame-spread test for massene, da disse ville komme under bestemmelsene for 
”additional combustibles” og følgelig være av begrenset volum. Under den forutsetningen, kan 
Norge akseptere dette. 
 
5. Large fire doors 
IACS ui FTP3 ble diskutert. Denne sier bl.a. at en test av en dør av en gitt størrelse også kan være 
gyldig for dører opp til 15%  høyere/bredere eller med 10% større areal enn den testede døren. 
Denne delen av UI ble ikke aksptert, og det var flertall for at i slike tilfeller måtte det en 
”engineering asessment” til. 
 
Norsk posisjon: Norge støttet utfallet av arbeidet i korrespondansegruppen, med de endringene 
som det ble enighet om under møtet. Norge støtter avgjørelsene referert i pkt.C.1-C.4 over. Med 
hensyn til C.5 er vi noe mer pragmatiske og støttet IACS UI FTP3, men del 1 i UI ble ikke 
akseptert. 
 
Utfall: Det ble gjort en del mindre endringer i utkastet til ny FTP-kode, som er akseptable for 
Norge.  
Retningslinjene i res.A.753(18) skal revideres slik at de også tar høyde for rør av syntetisk 
gummi.  
 
Oppfølging: Delta i korrespondansegruppen. 
 
 
D) Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships 
(agendapunkt 5) 
 
Arbeidet med revisjon av retningslinjene for evakueringsanalyser har pågått i 
korrespondansegruppe fram mot FP 51. De viktigste utestående punktene var: 
 

1. Counterflow 
2. Responstid 
3. Awareness time (forenklet metode) 
4. Safe area konsept 
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Videre ble det diskusjon om hvorvidt retningslinjene skulle gjøres bindende også for rene 
passasjerskip. I dag er de bindende for ro-ro passasjerskip. Det ble også diskutert hvorvidt 
”interim” skulle slettes fra tittelen, da retningslinjene nå har vært ute i lang tid, og er blitt revidert. 
 
1. Counterflow 
Selv om det var enighet om at effekten av counterflow på den totale evakueringstiden trolig var 
liten, ble effekten av counterflow beholdt fordi det er krav om at det skal tas hensyn til i SOLAS 
regel II-2/13.7.4. 
 
2. Responstid 
Det ble besluttet å bruke en avkortet (truncated) logaritmisk normaldistribusjon som reponstid-
distribusjon i analysen. Bl.a. basert på informasjon fra Japan som stadfestet at dette var fornuftig. 
 
3. Awareness time (forenklet metode) 
Forslag om å øke awareness tiden i forenklet metode ble ikke tatt til følge. 
 
4. Safe area konsept 
Det var delte meninger om evakuering til safe area skulle være en del av evakueringsanalysen. 
Inntil videre ble det besluttet ikke å utarbeide tilleggsscenarier for å inkludere safe area, da det er 
liten erfaring med dette og en grundigere diskusjon rundt scenarioene er nødvendig. Innspill fra 
medlemslandene etterspørres. 
 
Norsk posisjon: 
Norge støttet utfallet av arbeidsgruppens arbeid. Norge støttet videre at retningslinjene ikke lenger 
skulle kalles ”interim”. Det er gjort erfaringer med bruken og disse er belyst i forbindelse med 
revisjonen. Norge mener også at retningslinjene bør gjøres bindende også for rene passasjerskip. 
 
 
Utfall: Reviderte retningslinjer sendes MSC 83 for godkjenning. Retningslinjene er ikke lenger 
”interim”. Med hensyn til å gjøre retningslinjene obligatoriske, ble det oppfordret til å sende inn 
valideringsrapporter før endelig beslutning tas. Tillegg-scenarier for å ivareta ”safe area” ble inntil 
videre ikke inntatt. 
 
 
E) Review of the SPS Code (agendapunkt 6) 
 
Det er i utgangspunktet ikke noe FP behøver å foreta seg på dette agendapunktet, da SPS-koden 
med hensyn til brann, kun henviser til SOLAS. Norge ba imidlertid om at agendapunktet ble 
beholdt i tilfelle Norges forslag om å relatere kravene i koden til antall personer om bord, i stedet 
for antall ”special personnel” får støtte i DEs korrespondansegruppe og på DE 51.  
 
Utfall: Punktet beholdes på agendaen. 
 
 
F) Development of provisions for gas fuelled ships (agendapunkt 7) 
 
Avventer utfall av BLG 11. 
 
 
G) Measures to prevent fires in engine-rooms and cargo pump-rooms (agendapunkt 8) 
 
Underkomiteen diskuterte rapporten fra korrespondansegruppen samt andre innspill. Det ble 
besluttet å beholde del VI (ergonomi) og del VII (Human element) i retningslinjene, selv om 
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korrespondansegruppen anbefalte å ta ut disse delene, idet det ikke er mulig å adressere dette 
skikkelig innenfor den tidsrammen som er til rådighet. Gruppen anbefalte derfor å ta dette inn på 
et senere tidspunkt. Utover dette ble det ikke tatt noen beslutninger annet enn at 
korrespondansegruppen skal se videre på: 
 

 Gas monitoring systems in pump room 
 Safe manual operating position from local fire in engine rooms 
 Clarification of SOLAS reg. II-2/4.2.2.3.2 

 
Utfall: Arbeidet fortsetter i korrespondansegruppen. 
 
Oppfølging: Deltagelse i korrespondansegruppen. 
 
H) Consideration of IACS unified interpretations (agendapunkt 9) 
 
For følgende IACS fortolkninger vil MSC/Circ. bli utarbeidet for godkjenning på MSC 83: 
 

 IACS UI SC 201 (Loaction of paint lockers within cargo block 
 IACS UI SC 204 (IU to SOLAS reg.II-2/10.4.3 and chapter 5 of the FSS code) 
 IACS UI SC 211 (Protecton of fuel oil arrangements) 
 IACS UI SC 205 (Applicability of SOLAS reg. II-2/20.6) 
 FP 51/9/6 (Categorization of fan rooms serving engine rooms) 

 
I tillegg ble det enighet om at fortolkninger til SOLAS Chapter II-1, FSS-koden og IBC-koden 
skal utgis i form av MSC/Circ. som oversendes MSC 83 for godkjenning (FP 51/WP.7) 
 
Følgende foreslåtte fortolkning ble ikke godkjent og vil bli videre vurdert: 

 Criteria for approving large fire doors, ref.C.5 over (Går til korr.gr. FTP-koden) 
 Clarification to SOLAS reg. II-2/9.2.2.4.2.2 and II-2/9.6.3 (Innspill til FP 52) 
 IACS UI SC 178 til FSS-koden (Innspill til FP 52 og sendes SLF for uttalelse) 

 
Følgende foreslåtte fortolkning foreslås som nytt punkt på FPs arbeidsprogram: 

 Admissible distances for entrances, air inlet and openings in the superstructure of tankers. 
 
 
I) Analysis of fire casualty records (agendapunkt 10) 
 
Den var to saker på dette agendapunktet: 
 

1. Dokumenter relatert til brann og eksplosjoner på kjemikalie- og produkttanker. 
2. Krav til deteksjon av hydrokarbongass på dobbeltskrog tankskip  

 
1. En internasjonal industri arbeidsgruppe har analysert slike ulykker over de siste årene og 
kommet med forslag til hva som bør gjøre. Deres konklusjon er at det i hovedsak var mangel på å 
følge prosedyrer som var årsaken, og forslagene er primært operasjonelle. 
 
Norge har foreslått å basere krav til inertering av tanker kun på flammepunktet.  Regelverket blir 
da vesentlig forenklet og alle tankskip (enten det er kjemikalietankere eller produkt/olje tankere) 
må inerte tankene ved frakt av laster med lavt flammepunkt (60 grader).   Fordi Norges forslag 
innebærer å endre reglene slik at kravene er knyttet til lasten, vil dette gjelde både nye og 
eksisterende skip.  Saken ble heftig debattert på MSC 82 og resultatet var at saken ble oversendt 
FP og DE for uttalelse og råd. 
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Debatten under FP 50 var den samme som under MSC 82 med de samme aktørene. Utfallet ble 
imidlertid mer i Norges favør under FP. 
 
2. Korrespondansegruppen som skal behandle tiltak for å hindre brann i maskin- og 
pumperom fikk i oppdrag å se nærmere på krav til deteksjon på dobbeltskrog tankskip 
 
Utfall: FP anbefaler at underkomiteen får et nytt punkt på sitt arbeidsprogram: ””Measures to 
prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash point cargoes”. Krav til nye 
skip skal adresseres først, deretter kan (could) krav til eksisterende skip vurderes. Arbeidet skal 
gjøres i samarbeid med BLG og DE. 
 
Oppfølging: Utarbeide dokument til MSC for å understreke at eksisterende skip også må 
adresseres, samt at BLG må delta i arbeidet.  Dokumentet bør igjen påpeke det Norge foreslår, 
nemlig at kravene knyttes til lastens flammepunkt og at dette skal gjelde uansett om lasten fraktes 
på nye eller eksisterende skip.  Analogien til dette er MARPOL Annex II der kjemikalielastene er 
evaluert og kategorisert og avhengig av kategori lasten kommer i, vil kravene til skipene som skal 
føre variere.  I forbindelse med at Annex II ble revidert (trådte i kraft 1. januar 2007) ble ALLE 
typer kjemikalieprodukter evaluert om igjen og de fleste rekategorisert.  Dette medførte at flere 
produkter fikk strengere krav til transport.  Denne endringen ble gjort på selve produktet og 
medfører at eksisterende skip enten må oppgraderes eller ikke lenger frakte disse produktene.   
Norge foreslår en endring i regelverket for inerting som er helt på linje med dette.  
 
J) Fire resistance of ventilation ducts (agendapunkt 11) 
 
Under diskusjonen ble det klart at flere administrasjoner var av den oppfatning av 
ventilasjonskravene i SOLAS generelt var modne for en revisjon. Det ble imidlertid besluttet å 
ikke be om en utvidelse av mandatet på det nåværende tidspunkt. 
 
Utfall: Dokumentene ble overført til korrespondansegruppen på FTP-koden. 
 
 
K) Application of requirements for dangerous goods in SOLAS and the HSC Code 

(agendapunkt 12) 
 
Saken ble ikke diskutert i dybden og medlemsland ble invitert til å sende innspill til neste sesjon. 
Dette medfører at dato for ferdigstillelse av arbeidet må utvides til 2008. 
 
 
L) Unified interpretation on the number and arrangement and portable extinguishers in 

accommodation spaces, service spaces, control stations, etc (agendapunkt 13) 
 
Til dette agendapunktet var det kommet inn tre konkrete forslag. Det ble besluttet å sette ned en 
drafting-gruppe som skulle forsøke å slå sammen de tre forslagene. 
 
Norsk posisjon: Norge ønsket en fortolkning som er enkel å forholde seg til. Viktig at type 
brannslokker for de ulike områdene spesifiseres. 
 
Utfall: Det ble utarbeidet et utkast til fortolkning som det skal arbeides videre med på neste 
sesjon. 
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M) Review of fire safety of external areas on passenger ships (agendapunkt 14) 
 
Saken ble ikke diskutert i dybden, men det var flertall for å tenke risikobasert da det var enighet 
om at det er veldig forskjellige arrangementer på åpent dekk. Det ble besluttet å nedsette en 
korrespondanse gruppe under koordinering av USA som skal utarbeide retningslinjer for 
kategorisering av områder og retningslinjer for en forenklet risiko-vurdering. 
 
Oppfølging: Delta i korrespondansegruppe. 
 
N) Performance standards for fixed water spraying , fire detection and fire alarm 
systems for cabin balconies (agendpunkt 15) 
 
FP 51 var pålagt av MSC å utarbeide test-standard for sprinkler og deteksjon på balkonger og 
fullføre dette under sesjonen. Tiltak for å hindre/begrense brann i balkongområdet ble igangsatt 
etter brannen på Star Princess. SOLAS er allerede revidert; strukturer på balkonglugarer skal nå 
være ubrennbare og skip som ikke har ”fire restricted furniture” skal ha deteksjon og sprinkler. Vi 
mener at ubrennbarhet for strukturer er viktig og at sprinkler og deteksjon dermed ikke er så 
kritisk i denne sammenhengen.  
 
Norsk posisjon: Støtter ”funksjonskrav” til deteksjon og sprinklersystemer. 
 

Utfall: Gruppen vedtok en standard som tillater mange ulike løsninger. Arbeidet ble avsluttet på 
FP51 og standarden sendes til MSC for godkjenning. 

 
 
O) Work programme and agenda for STW 39 (agendapunkt 16) 
 
Arbeidsprogrammet ble justert ut fra beslutningene som ble fattet. Neste møte er tentativt satt til 
 

14.-18. januar 2008 
 
 
P) Election of Chairman and Vice-Chairman for 2008 (agendapunkt 17) 
 
J.C. Cubisino (Argentina) ble gjenvalgt som formann. 
C. Abbate (Italia) ble gjenvalgt som viseformann. 
 
Q) Any other business (agendapunkt 18) 
 
1. Device to prevent passage of flame into cargo tanks 
 
Danmark ga i sitt dokument uttrykke for at de ikke er enig med IACS i at det er nødvendig med en 
utdypning av MSC/Circ.677. 
 
Utfall: Underkomiteen sa seg enig i at utdypning ikke er nødvendig. 
 
2. Unified interpretation of SOLAS reg. II-2/10 and chapter 14 of the FSS-code 
 
Saken ble overført til korrespondansegruppen på FSS-kode. 
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3. Means of escape from machinery space 
 
Danmark informerte om at de har til hensikt å sende inn et dokument på dette til MSC 83. 
 
4. Informasjon fra sekretariatet 
 
Sekretariatet informerte om at årlig sirkulære om godkjente testlaboratorier er utgitt som 
FP.1/Circ.32 9. januar 2006. 
 
Sekretariatet informerte om at årlig sirkulære om mottaksfasiliteter for halongass er utgitt som 
FP.1/Circ.33 9. januar 2006 
 
 

Haugesund 10. april 2007  
 
 
 
 

Turid Stemre 
Delegasjonsleder 


