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OPPFØLGING 

 
Punkt i rapport Oppgave Kommentarer Ansvarlig 

S.Dir 
3.B) 1. Delta i 

korrespondansegruppen. 
2. Utarbeide dokument 
om gass-slokkesystemer 
til neste sesjon. 

1. I samarbeid med DNV 
 
2. Utarbeides av DNV  

EFO 

3.C) Gjennomgå konsolidert 
tekst til revidert FTP-
kode. Evt. utarbeide 
dokumenter til neste 
sesjon. 

I samarbeid med DNV KAP 

3.D) Utarbeide forslag til 
SOLAS-endringer til 
neste møte. 

Justere FSA i samarbeid med 
DNV dersom MEPC 59 
beslutter noe om 
opprenskningskostnader 

TBS 

3.E) Dokument til neste 
sesjon 

Spesifikke forslag vedr. 
ventilasjon i samarbeid med 
DNV 

EFO 

3.G) Delta i 
korrespondansegruppen 

I samarbeid med DNV KAP 

3.H) Vurdere deltagelse i 
korrespondansegruppen 

Gjelder evakueringsanalyser TBS 

3.O) Dokument til neste 
sesjon 

I samarbeid med Danmark og 
Sverige 

TBS 

3.Q) Delta i 
korrespondansegruppen 

Felles for G) og Q) 
I samarbeid med DNV 

KAP 

3.U)3. Utarbeide dokument til 
MSC 87  

Nytt agendapunkt. Rev. 
MSC/Circ.1102 
I samarbeid med DNV 

TBS/EFO 

 
Det ble nedsatt følgende korrespondansegrupper under FP 53: 

 Performance testing and approval standards for fire safety system included fixed 
hydrocarbon gas detection systems on double-hull tankers. 

 Explanatory notes for the application of the safe return to port requirements. 
 Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships. 

 
Tentativ dato for FP 54: 12.-16. april 2010 
 
Det vil bli nedsatt følgende arbeidsgrupper på FP 54: 

 Performance testing and approval standards for fire safety systems. 
 Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash point 

cargoes 
 Explanatory notes for the application of the safe return to port requirements 

 
Det vil bli nedsatt følgende draftinggrupper på FP 54. 

 Fixed hydrocarbon gas detection systems on double-hull tankers. 
 Review of the FTPCode. 
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1. INNLEDNING 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 28. januar 2009. Det var ingen EU-
koordinering i forkant av møtet, men koordineringsmøte på agendapunkt 13 ble avholdt i London 
16. februar. På koordineringsmøtet deltok Turid Stemre.   
 
Under FP 53ble det opprettet følgende arbeidsgrupper: 
 
WG 1  Performance testing and approval of fire safety systems 
WG 2  Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash 
  point cargoes 
WG 3  Comprehensive review of the Fire Test Procedure Code  
 
  
Under FP 53 ble det opprettet følgende draftinggruppe: 
 
DG 1  Amendments to the MODU Code 
DG 2  Clarification of SOLAS chapter II-2 requirements regarding interrelation between 
  central control station and safety centre 
 
Norske dokumenter: 
 

 FP 53/3/4 Informasjon om eksplosjon under testing i henhold til MSC/Circ.1165 
 FP 55/5/3 Analyse av risikoredusering og kost/nytte effekt av installasjon av  

  inertgassanlegg på tankskip under 20.000 dwt som fører laster med lavt  
  flammepunkt  
  med tilhørende anbefalinger (FSA). 

 FP 53/11 Rapport fra korrespondansegruppen på utvikling av retningslinjer for skip  
  som bruker gass som brennstoff (som koordinator for gruppen). 

 FP 53/22/2 Forslag til endringer i MSC/Circ.1102. 
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2. OPPSUMMERING 
 
En av de viktigste sakene for Norge under denne sesjonen var tiltak for å hindre brann og 
eksplosjoner på olje-, produkt- og kjemikalietankskip. Saken er blitt satt på agendaen av Norge, 
men ikke uten kamp. Diskusjonene under dette møtet viste en gledelig glidning mot å akseptere 
inertgassanlegg på nye tankskip under 20.000 dwt. Det er mest støtte for slike anlegg på 
oljetankere og produkttankankere der diskusjonen nå går på en eventuell nedre grense. Med 
hensyn til kjemikalietankskip er diskusjonen fremdeles varm, og det store motargumentet er 
mulige ulykker ved tankentring da tankentringer skjer ofte på kjemikalieskip. Våre største 
opponenter er Cook Islands og IPTA (International Parcel Tankers Association) noe som i 
utgangspunktet ikke er en stor opposisjon, men de har noen sterke allierte i bl.a. Panama. Norges 
støttespillere i denne saken er først og fremst Bahamas, Frankrike, Sverige, Intertanko og OCIMF. 
Dessverre er mange tause i denne viktige diskusjonen, se III.D) under.  
 
Norge har ledet arbeidet med utvikling av retningslinjer for skip med gass som drivstoff. 
Underkomiteen godkjente det foreslåtte utkastet til retningslinjer på de fagområdene som ligger 
under FPs kompetanseansvar; ventilasjon og brann. Utkastet oversendes BLG 13 som koordinator 
for arbeidet. Retningslinjene blir forhåpentligvis ferdigstilt på BLG 13. 
 
Gruppen som gjennom flere år har arbeidet med revisjon av Fire Test Procedure-koden (FTP-
koden), avsluttet sitt arbeid og utkast til revidert tekst oversendes MSC 86 for godkjennelse ”in 
principle”. Saken beholdes på agendaen for FP 54 for å gi delegasjonene tid til å gjennomgå den 
konsoliderte teksten med tanke på redaksjonelle endringer og eventuelle tekniske 
feil/unøyaktigheter slik at disse kan rapporteres til MSC 87 før endelig vedtakelse. Norge må si 
seg fornøyd med utfallet av arbeidet, se 3. C) under. 
 
Norge er også fornøyd med progresjonen i gruppen som arbeider med gjennomgangen av Fire 
Safety System koden (FSS-koden). Flere testprosedyrer som har vært etterlyst av næringen ble 
ferdigstilt på møtet, se 3.B) under. 
 
Det norske forslaget til endringer i MSC/Circ. 1102 fikk noe støtte. Vi hadde et håp om at FP 
kunne anbefale saken overfor MSC og utarbeide nødvendig grunnlag for å få saken satt på FPs 
agenda, men dette møtte motbør fra Bahamas og Panama, så Norge ble anmodet om selv å ta 
saken opp i MSC. 
 
Informasjonen om eksplosjonsulykken ved SINTEF NBL ble mottatt med takk og det ble besluttet 
å utarbeide et FP sirkulære med informasjon om hendelsen og anbefalingene i det norske 
dokumentet slik at informasjonen når ut til andre testlaboratorier.  
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3. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTENE PÅ AGENDAEN 
 
A) Decisions of other IMO bodies (agendapunkt 2) 
 
Sekretariatet informerte om beslutninger fattet av komiteene og andre underkomiteer der disse 
berører FPs arbeid. Der FP spesifikt bes om å gjøre noe, tas det opp under relevant agendapunktet.  
 
 
B) Performance testing and approval standards for fire safety systems (agendapunkt 3) 
 
Norges dokument som informerte om en eksplosjon ved SINTEF NBL under testing i henhold til 
MSC/Circ.1165 ble mottatt med takk, og det ble besluttet å utarbeide et FP sirkulære slik at 
informasjonen når ut til flest mulig. 
Det var mange punkter som skulle diskuteres under dette agendapunktet. Progresjonen var veldig 
god, og vedtakene som ble fattet, samt prioriteringene i arbeidet, var i tråd med norsk posisjon. 
 
Arbeidet med FSS-koden skal ferdigstilles på FP 55. 
 
1. Arbeid som ble avsluttet under sesjonen 
  
Utfall: 

 Fixed fire detection and alarm systems (kap. 9) sendes MSC 87 for godkjenning (kapittelet 
må tre i kraft før ytterligere endringer kan vedtas, derfor venter man til MSC 87 med 
dette). 

 Foreslåtte endringer i Sample extraction smoke detection systems (kap. 10) ble akseptert av 
underkomiteen, og sendes MSC 86 for godkjenning. 

 Fixed gas fire-extinguishing systems (kap. 5 og 7) ble i prinsippet akseptert for vehicle 
spaces and ro-ro spaces, og sendes MSC 87 for godkjenning. Underkomiteen aksepterte 
foreslåtte endringer i SOLAS regel II-2/20.6.1, som også sendes MSC 87. 

  Dry chemical powder systems for gas carriers sendes MSC 86 for godkjenning. 
 Testing of expansion foam systems sendes MSC 86 for godkjenning. 
 Guidelines on establishing NOAEL an LOAEL values sendes MSC 86 for godkjenning. 

 
Norsk posisjon: Støtter utfallet av arbeidet som er i tråd med norsk posisjon før møtet, og er 
fornøyd med det arbeidet som er utført. Med dette er punktene under ”short-term priority 
categories” ferdige. 
 
2. Arbeid som ikke er avsluttet (medium-term) 
 
Følgende gjenstår under ”medium-term priority categories”: 

 Fixed high expansion foam fire-extinguishing systems, including innside air systems (for 
vehicle spaces, ro-ro spaces og special category spaces, samt cargo spaces) skal være 
ferdig i løpet av FP 54. 

 Fixed gas fire-extinguishing systems in cargo spaces skal være ferdig i løpet av FP 54. 
 Fixed high-expansion foam fire-extinguising systems (for maskin- og pumperom) skal 

være ferdig i løpet av FP 54. 
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3. Long-term priority categories 
 
Følgende gjenstår under ”long-term priority categories”: 

 Revisions to resolution A.123(V) (control stations, accomodation, and service spaces) skal 
være ferdig i løpet av FP 55. Behovet for revisjon gjelder hovedsakelig drencher-anlegg. 

 Fixed gas or other fire-extinguishing systems (control stations, accomodation, and service 
spaces) skal være ferdig i løpet av FP 54. 

 Fixed deck foam fire-extinguishing systems skal være ferdig i løpet av FP 54. 
 Fixed deck foam fire-extinguishing systems for cargoes introducing additional fire hazards 

(alcohol foam) skal være ferdig i løpet av FP 54. 
 Vurdering av Fire hoses and nozzles gjøres ferdig på FP 55. 
 Vurdering av Fire-fighter`s outfits gjøres ferdig på FP 55. 
 Helideck foam application systems gjøres ferdig på FP 54. 
 Skalering av vanntåke ferdigstilles på FP 54. 
 Sonemodell for vanntåke i store maskinrom gjøres ferdig på FP 55. 
 Hvorvidt MSC/Circ.1120 skal implementeres i FSS koden avgjøres i løpet av FP 55. Her 

har Norge i første omgang fremmet forslag om å implementere amendments til kapittel 5, 
men er av den oppfatning at andre amendments også bør implementeres i forbindelse med 
ny utgivelse av FSS-koden. 

 
Oppfølging: Utarbeide dokument på gass-slokkesystemer til FP 54 samt delta i 
korrespondansegruppen. 
 
 
C) Comprehensive review of the Fire Test Procedures Code (agendapunkt 4) 
 
Arbeidet med revisjonen av FTP-koden skulle avsluttes på dette møtet. 
 
Utfall: 
Foreløpig konsolidert utgave av koden ble gjennomgått og enkelte endringer ble gjort. 
Endringene gjort på dette møtet er i hovedsak: 
 

 ISO/DIS 21489 inkluderes som en anbefaling i FTP-koden fremfor å gjøres obligatorisk da 
arbeidet med standarden ikke er ferdigstilt. 

 Bruk av platetermometer blir obligatorisk. 
 I sammenheng med tester for ”surface flammability” ble det besluttet å bytte fra en 

pilotflamme med acetylen til en pilotflamme med propan. 
 Krav om at godkjente A60-gjennomføringer som skal godkjennes for A0 også må testes 

som A0 for å få en godkjennelse for A0. 
 Kabel gjennomføringer skal testes med minimum og maksimum prosentvis antall kabler. 

 
Det ble videre besluttet følgende: 
Retningslinjer for tester av ”large doors” tas ikke inn i FTP-koden, men utgis som eget sirkulær.  
 
Angående bruk av sigaretter ble det besluttet å beholde dagens kriterium. Informasjonen fra ISO 
tas til etterretning for en eventuell fremtidig gjennomgang/endring. 
 
Det ble videre besluttet at administrasjonene skal kumme fornye typegodkjenninger i henhold til 
den ”gamle” FTP-koden i inntil 5 år etter at den nye koden trer i kraft. Maksimum gyldighet på 
typegodkjennings sertifikat  (første gangs utstedelse og fornyelse) uten re- testing ble satt til 15 år. 
 
 



Sjøfartsdirektoratet
Norwegian  Maritime Directorate

 

 7
 

Med hensyn til arbeidet korrespondansegruppen har gjort i sammenheng med ”light-weight 
constructions” ble det ansett å ligge utenfor gruppens mandat, og det ble besluttet å benytte dette 
som basis for eventuelle fremtidige diskusjoner.  
 
Revisjonen er nå i prinsippet avsluttet og revidert kode oversendes MSC 86 for godkjenning med 
forventet vedtagelse på MSC 87 i 2010. Punktet beholdes på FPs agenda for neste møte slik at det 
gis en mulighet for å ”finpusse” på koden. Dette da den endelige konsoliderte utgaven ikke 
foreligger før etter møtet (vedlegg til endelig rapport). Norge er i all hovedsak fornøyd med 
utfallet av revisjonen. 
 
Oppfølging: Gjennomgå endelig konsolidert versjon i samarbeid med DNV slik at eventuelle 
endringsforslag kan sendes inn i god tid før neste møte. 
 
 
D) Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash  

point cargoes (agendapunkt 5)  
 
Det var klare fronter da plenum fikk presentert det norske forslaget om å kreve inert gass på nye 
tank- og kjemikalieskip som fører laster med flammepunkt < 60 gr. C. Motstanden mot å kreve inert 
på kjemikalieskip var i første rekke tuftet på ulykkesproblematikken ved at mange har omkommet i 
forbindelse med tankentring der tankatmosfæren ikke var sjekket på forhånd.  Det er mange tankentringer 
på slike skip fordi det skal vaskes, inspiseres osv. I og med at tankentringsulykkene var brudd på 
eksisterende prosedyrer mener vi at innføring av inert ikke endrer situasjonen, tankatmosfæren må alltid 
sjekkes før entring. Hva gjelder nye kjemikalieskip må det vurderes nøye om f.eks. lasting av olje med lavt 
flammepunkt kan tillates i ventilert tank med påfølgende inerting etter å ha lastet fullt. Som ventet gikk de 
innsendte dokumentene til arbeidsgruppen. 
 
Utfall: Arbeidsgruppen ble enig om at det skulle innføres krav om inert gass på nye tankskip, som fører 
laster med flammepunkt < 60 gr. C, men ble ikke enig om det skal gjelde alle skip > 500 grt, eller om 
grensen skulle være ved 4 000, 6 000 eller 8 000 dwt. Arbeidsgruppen var delt i synet på hvilke 
tonnasjegrenser som skulle gjelde for kjemikalieskip. Saken vil fortsette på FP 54. 
Plenum tiltrådte i hovedsak arbeidsgruppens konklusjoner og understreket at ingen beslutning er fattet med 
hensyn til skipsstørrelse. 
 
Oppfølging: Utarbeide forslag til SOLAS-endringer til neste møte. Justere FSA i samarbeid med 
DNV dersom MEPC 59 beslutter noe om opprenskningskostnader. 
 
 
E) Fire resistance of ventilation ducts (agendapunkt 6) 
 
Forslaget fra USA med endringer til SOLAS regel II-2/9.7 fikk generell støtte, bortsett fra 
forslaget om brannspjeld i alle klasse A-gjennomføringer. Det var imidlertid enighet om at en 
trengte mer tid til å vurdere forslaget. Det ble ikke allokert arbeidsgruppe eller 
korrespondansegruppe for dette arbeidet. 
 
Norsk posisjon: Støtter ikke brannspjeld i alle gjennomføringer. Bør ta inn eksisterende 
fortolkninger og inkludere klasse B gjennomføringer. 
 
Utfall: FP ber om utsettelse med dato for avslutning av arbeidet. Forslag om brannspjeld i alle 
klasse A gjennomføringer fikk ikke støtte. 
 
Oppfølging: Sende inn dokument med spesifikke forslag til neste sesjon. 
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F) Guidelines for drainage systems in closed vehicle and ro-ro spaces and special 

category spaces (agendapunkt 7) 
 
Underkomiteen behandlet forslag til retningslinjer utarbeidet av korrespondansegruppen nedsatt 
under agendapunkt 3, FSS-koden på forrige sesjon. Utkastet ble diskutert i arbeidsgruppen under 
denne sesjonen og enkelte endringer ble foretatt. 
 
Norsk posisjon: Norge støttet utkastet til retningslinjer slik de forelå fra korrespondansegruppen. 
 
Utfall: Utkast til MSC/Circ. med tilhørende retningslinjer oversendes MSC 86 for godkjenning.  
 
 
G) Clarification of SOLAS chapter II-2 requirements regarding interrelation between 

central control station and safety centre (agendapunkt 8) 
 
Under FP 52 ble det nedsatt en korrespondansegruppe som skulle se på mulige klargjøringer i 
forhold til alarmkrav. Gruppen avla rapport, men det gjensto fremdeles noe arbeid. 
Agendapunktet ble behandlet sammen med agendapunkt 18, og det ble nedsatt en 
korrespondansegruppe som skal arbeide videre med denne saken og explanatory notes til safe 
return to port kravene i kapittel II-2 i SOLAS. 
 
Oppfølging: Delta i korrespondansegruppen 
 
 
H) Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships 

(agendapunkt 9) 
 
Tyskland og Sverige foreslår å gjøre evakueringsanalysen bindende også for passasjerskip som 
ikke er ro-ro. USA ønsker et kriterium for giftighet inkludert i data-analysene. 
 
Norsk posisjon: Støtter obligatorisk krav om evakueringsanalyse i designfasen. Kan støtte 
utvikling av et kriterium. 
 
Utfall: Det ble nedsatt en korrespondansegruppe under ledelse av Tyskland for å se på endringer i 
retningslinjene. Foreløpig ble det ikke tatt stilling til om analysene skal gjøres bindende. 
 
Oppfølging: Vurdere deltagelse i korrespondansegruppen. 
 
 
I) Measures to prevent fires in engine-rooms and cargo pump rooms (agendapunkt 10) 
 
Utkast til retningslinjer basert på forslaget fra arbeidsgruppen under forrige sesjon, ble godkjent 
med mindre endringer. Utkastet sendes MSC for godkjenning. 
 
Vedrørende Koreas dokumenter om ”anti-splashing tape” ble konklusjonen at dette måtte gå via 
MSC da saken ikke er på FPs arbeidsprogram. 
 
 
J) Development of provisions for gas fuelled ships (agendapunkt 11) 
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FP 52 hadde fått i oppdrag av BLG å vurdere retningslinjene for skip som drives med gass på de 
fagområdene som ligger under FPs kompetanseområde. FP 52 kunne ikke avslutte arbeidet og 
besluttet å nedsette en korrespondansegruppe som skulle vurdere teksten utarbeidet av BLG. 
Norge har koordinert korrespondansegruppens arbeid. 
 
Underkomiteen vurderte utfallet av korrespondansegruppens forslag. Da ingen kommentarer til 
utfallet var mottatt, ble det besluttet at det ikke var nødvendig å nedsette en drafting gruppe, men 
en uformel gruppe ledet av Norge foretok mindre redaksjonelle endringer. 
 
Norsk posisjon: Norge støttet generelt utkastet slik det forelå.  
 
Utfall: Revidert test til seksjon 2.10 og kapittel III ble godkjent for oversendelse til BLG 13 for 
inkludering i retningslinjene. 
 
 
K) Consideration of IACS unified interpretations (agendapunkt 12) 
 
1. SOLAS regel II-2/7.5.5 
IACS utarbeider forslag til fortolkning til neste møte. 
 
2. SOLAS regel II-2/3.41 and II-2/20 
Forslag om endringer av definisjonen av ro-ro spaces for å utelukke biler uten bensin i tankene. 
 
Utfall: Forslaget fikk ingen støtte da det vil representere en senkning av sikkerhetsstandarden. 
 
3. SOLAS regel II-2/20.3 
Informasjon om endringer i IACS UI SC 178 som har vært brukt siden 1. juli 2008. 
IACS vil gjennomgå fortolkningen og se på den i forfold til MSC/Circ.1120 for å forsikre seg om 
at det ikke er noen konflikter og komme tilbake til saken på FP 54. 
 
4. FSS-kodenkapittel 12 paragraf 2.2.1.3 
Gjelder plassering av inntak til nødbrannpumpe. FSS-kodens krav praktiseres forskjellig av ulike 
administrasjoner og IACS forslår et praktisk designkriterium. 
 
Norsk posisjon: Støtter forslaget. 
 
Utfall: 
Fortolkningen ble ikke godkjent. Delegasjoner som gikk mot ble bedt om å sende inn spesifikke 
forslag til neste sesjon sammen med informasjon om hvordan de ulike administrasjonene fortolker 
dette kravet.  
 
 
L) Fixed hydrocarbon gas detection systems on double-hull oil tankers (agendapunkt 13) 
 
De ble gjort enkelte endringer i utkastene til endringer i SOLAS regel II-2/4.5.7 og nytt kapittel 
16 i FSS-koden: 
 

 Deteksjonskravet skal også gjelde for alle tilstøtende tanker og rom. 
 Alarmgrensen ble satt til 30% av flammepunktet.  

 
Norsk posisjon: Krav bør gjelde for alle tilstøtende rom. 
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Utfall: Utkast til SOLAS endringer og nytt kapittel 16 i FSA-koden ble godkjent med endringer 
for oversendelse til MSC 86 for godkjenning. 
Det ble besluttet å nedsette en korrespondansegruppe som skal utvikle tilhørende retningslinjer til 
det nye kapittel 16 i FSS-koden. 
 
Oppfølging: Ingen. Norge prioriterer ikke dette arbeidet. 
 
 
M) Harmonization of the requirements for the location of entrances, air inlets and 
openings in the superstructure of tankers (agendapunkt 14) 
 
Under FP 51 ble to dokumenter fra IACS (FP 51/9/4 og FP 51/9/7) diskutert uten at det ble 
oppnådd enighet. Kommentarer ble etterlyst. Ingen kommentarer er kommet til nå og det ble ikke 
oppnådd enighet om fortolkningene på dette møtet heller. Imidlertid er agendapunktet utvidet i 
forhold til tidligere og godkjenning av enkelt- fortolkninger gir ikke mye hjelp. Input til neste 
møte ble etterlyst. 
 
 
N) Amendments to SOLAS chapter II-2 related to the releasing controls and means of 

escape for spaces protected by fixed carbon dioxide systems (agendapunkt 15) 
 
Også her er det dokumenter fra FP 51 (FP 51/3/1 og FP 51/3/5) som ikke er avklart. Ytterligere 
dokumenter er ikke mottatt. Input til neste møte etterlyses. 
 
 
O) Means of escape from machinery spaces (agendapunkt 16) 
 
Dette er en sak Danmark og Norge har fått satt på agendaen. Det stilles ikke samme krav til 
rømningsveier fra maskinromsområder i lasteskip som det gjøres til passasjerskip. Vi mener det 
ikke er noen grunn til forskjellsbehandling her. Til FP 53 utarbeidet vi et spesifikt forslag til 
SOLAS endringer. 
 
Utfall: Full støtte til intensjonen bak forslaget, men teksten bør forbedres. (spesifikt definisjon av 
workshop spaces, bedre forklaring på shielded og exit point-open deck/weather deck)). Det ble 
oppfordret til å komme med innspill til neste sesjon. 
 
Oppfølging: Utarbeide revidert tekst til neste møte i samarbeid med Danmark og Sverige. 
 
 

P) Review of fire protection requiremen 
Q) ts for on-deck cargo areas (agendapunkt 17) 

 
Informasjonen om Tysklands prosjekt ble notert, men endelig rapport avventes. 
 
 
Q) Explanatory notes (EN) for the application of the safe return to port requirements 

(agendapunkt 18) 
 
Under dette agendapunktet hadde Italia og CLIA utarbeidet et forslag til EN basert på erfaringer 
fra design av nye passasjerskip i henhold til safe return to port kravene i SOLAS som trer i kraft 1. 
juli 2010. Agendapunktet ble behandlet sammen med agendapunkt 8 og det ble nedsatt en 
korrespondansegruppe som skal arbeide videre med utviklingen av EN og klargjøring av forholdet 
mellom safety senter og bro, ref. G) over (agendapunkt 8). 
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Oppfølging: Delta i korrespondansegruppen. 
 
R) Analysis of fire casualty records (agendpunkt 19) 
 
Dokumentene ble tatt til orientering. Tyrkia ba om at rapporten om at ulykken på Und Adriyatik 
ble holdt i bero under agendapunktet til den fullstendige rapporten foreligger. 
Danmark og Færøyene ble bedt om å gå via MSC med sitt forslag om SOLAS endringer.  
 
 
S) Work programme and agenda for FP 53 (agendapunkt 20) 
 
Arbeidsprogrammet ble justert ut fra beslutningene som ble fattet.  
 
 
Neste møte er tentativt satt til 12.-16. april 2010 
 
 
T) Election of Chairman and Vice-Chairman for 2009 (agendapunkt 21) 
 
J.C. Cubisino (Argentina) og C. Abbate (Italia) ble gjenvalgt som henholdsvis formann og  
viseformann. 
 
 
U) Any other business (agendapunkt 22) 
 
1. MODU-koden 
FP skulle egentlig kun vurdere kapittel 9 i utkast til revidert MODU-kode. 
Det ble imidlertid foreslått også å se på kapittel 13 i MODU-koden, da dette kapitlet omhandler 
brannbeskyttelse på helikopterdekk. 
 
Norsk posisjon: Norge hadde ingen spesielle kommentarer til utkastet til kapittel 9. Kapittel 13 
har vi ikke vurdert i denne sammenheng. 
 
Utfall: Revidert utkast til kapittel 9 ble godkjent for oversendelse til DE for å bli innarbeidet i den 
reviderte koden. 
Revidert utkast til kapittel 13 oversendes DE for videre vurdering. 
 
2. Non-mandatory instruments in GISIS modul 
 
Utfall: Støtter GISIS-modulen og oppfordrer administrasjoner til å benytte modulen og legge inn 
data. 
 
3. Endringer til MSC/Circ. 1102 (Norsk dokument) 
 
Utfall: Dokumentet fikk noe støtte, men ikke uventet ble Norge bedt om å sende inn dokument til 
MSC for å be om at dette settes på agendaen. 
 
Oppfølging: Utarbeide dokument til MSC 86 hvis mulig (frist 24 februar). Hvis ikke til MSC 87. 
 
4. Heating of sludge tanks 
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På forespørsel fra DE analyserte FPs formann mulige farer ved oppvarming av sludge. Han 
konkluderte med at de ikke er forbundet med noen spesiell fare og underkomiteen tiltrådte 
formannens analyse og konklusjon. FP vil rapportere direkte til MEPC på denne saken. 
 
5. Safety of small fishing vessels 
Underkomiteen gjennomgikk SLFs forslag til retningslinjer på sikkerhet på små fiskefartøy på de 
fagområdene som tilligger underkomiteen. De foreslåtte endringene oversendes SLF for 
inkludering i retningslinjene. 
 
6. Godkjente brannlaboratorier og mottak 
Sekretariatet har gitt ut de årlige oppdatert listene som henholdsvis: 
FP.1 Circ.36 
FP.1 Circ 37 
 
 
 
 
 

Haugesund 2. mars 2009  
 
 
 
 

Turid Stemre 
Delegasjonsleder 


