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1. INNLEDNING 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 10. mars 2010. Det var ingen EU-
koordinering før eller under møtet.  
 
Under FP 54 ble det opprettet følgende arbeidsgrupper: 
 
WG 1  Performance testing and approval of fire safety systems under ledelse av USA. 
WG 2  Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash 
  point cargoes Under ledelse av USA. 
WG 3 Explanatory notes for application of the safe return to port requirements under 

ledelse av Italia 
 
  
Under FP 54 ble det opprettet følgende draftinggruppe: 
 
DG 2 Comprehensive review of the Fire Test Procedure Code under ledelse av Japan 
 

I tillegg ble det nedsatt en uformell ekspertgruppe utenfor arbeidstid som diskuterte 
Norges forslag til endringer i Res. A.753(18) der Stemre deltok. 

 
Norge hadde sendt inn følgende dokumenter til FP 54: 
 
FP 54/4/1  Proposed amendments to to the Guidelines for the application of plastic pipes on 

ships (Res.A.753(18)) 
FP 54/6/2 Draft amendments to SOLAS reg.II-2/4.5.5 sammen med OCIMF. 
FP 54/14 Means of escape from control rooms and other enclosed working spaces located 

within machinery spaces sammen med Danmark, Chile og Sverige. 
 
 
2. OPPSUMMERING 
 
Det ble nedsatt følgende korrespondansegrupper under FP 54: 
 
Performance testing and approval standards for fire safety systems under ledelse av USA 
Fire resistance of ventilation ducts under ledelse av USA 
Requirements for ships carrying hydrogen and compressed natural gas vehicles 
Review of fire protection requirements for on-deck cargo areas under ledelse av Tyskland. 
 
De viktigste sakene under møtet var: 
 
Utvikling av krav om inerting av laster med lavt flammepunkt 
Under FP 54 fortsatte kampen om nedre grense for å kreve inerting. Det ble igjen understreket at 
vi bare skal se på nye skip. Norge ønsker at kravene skal gjelde for eksisterende skip også. I det 
norske dokumentet ble det foreslått en nedre grense på 500 GT (SOLAS-skip). Det ble ikke fattet 
noen endelig beslutning, men grensen ser ut til å bli enten 5000 dwt (et kompromiss Norge kunne 
gå med på) eller 8000 dwt, noe Norge ikke støttet. I tillegg ble det diskutert alternative metoder 
for inerting utover installasjon av inertgass-systemer, men ingen endelig beslutning ble fattet. 
Arbeidet skal avsluttes på neste møte. Se også agendapunkt 6. 
 
Ferdigstilling av revidert FTP-kode (Fire Test procedure Code) 
De utarbeidede endringene ble godkjent og oversendes MSC 87 for godkjenning sammen med 
tidligere oversendt tekst fra FP 53. Se også agendapunkt 4. 
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Krav til rømningsveier fra lukkede rom i maskinromsområdet 
Danmark hadde sammen med Sverige, Norge og Chile utarbeidet forslag til endringer i SOLAS 
for å innføre krav om 2 uavhengige rømningsveier fra alle rom i maskinromsområdet. Forslagene 
tok hensyn til kommentarene fra forrige møte. Endringene ble ikke godkjent denne gangen heller 
og det vil være et uformelt samarbeid mellom forslagsstillerne og de delegasjonene som hadde 
motforestillinger fram mot neste møtet. Det er enighet om prinsippet, men ikke ordlyden. Se også 
agendapunkt 14. 
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3. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTENE PÅ AGENDAEN 
 
1. Adoption of the agenda 
 
Agendaen ble godkjent. 
 
 
2. Decisions of other IMO bodies 
 
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.  
 
 
3. Performance testing and approval standards for fire safety systems 
 
I tillegg til innsendte dokumenter, tok Bahamas opp en ulykke med et skip under Bahamas flagg. 
Det brøt ut brann i hjelpemaskinrommet på Oscar Wilde. Brannen skjedde rett etter årlig tørrdokk 
og slokkesystemene (skum) virket ikke. Dette skyldes trolig tilstopping (clogging) av dysene etter 
gjennomblåsing av systemet. Bahamas redere er blitt bedt om å gjennomgå skumsystemene sine 
og rapportere om eventuell tilstoppin. 
Kommentar: Det er en selvfølge at også dysene må sjekkes ved en slik kontroll. 
 
FSS-koden: 
Arbeidet med revisjon av FSS-koden fortsatte og følgende ble ferdigstilt: 
 
Utfall: 
High expansion foam systems (revised IMO MSC/Circ. 1271) 
 
Standard for beskyttelse av maskinrom med “inside air foa” systemer ble godkjent ved for to år 
siden gjennom MSC/Circ. 1271. Dette er nå blitt revidert som følger: 

- Testkrav for “outside air foam” (conventional hi-ex) er lagt til 
- Noen basis design krav for kombinerte systemer er lagt til. 
- Standarden er blitt utvidet til også å gjelde pumperom, ro-ro og lasteområder.  
- Krav til galvaniserte, selvdrenerende rør ble innført som følge av brannen på Oscar Wilde  

 
Endringene forventes tre i kraft 1. januar 2011 forutsatt godkjennelse av MSC.  
 
Japan og Italia uttrykte bekymring vedrørende beskyttelse av ro-ro dekk med begrenset 
dekkshøyde (3 m) som differensierer fra krav til dekkshøyder over 3 m og vi må være forberedt 
på at dette kan tas opp på MSC 87. Norge støtter utfallet av FP her. 
  
Water Mist, Total Flooding (revised IMO MSC/Circ. 1165) 
 
Skalering i henhold til MSC/Circ. 1165 har vært diskutert i flere år. Det var enighet om at en kan 
ekstrapolere testresultatene slik at de dekker større volumer, dog ikke mer enn 2 ganger 
testvolumet. Den testede takhøyden må dog ikke overskrides.  
 
Videre ble krav til backup systemer spesifisert nærmere. 
 
Endringene forventes å tre i kraft 1. januar 2011 forutsatt godkjennelse av MSC. 
 
Fixed local application fire extinguishing system (revised IMO MSC/Circ. 913) 
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Enkelte oppklarende endringer til MSC/Circ. 913 ble godkjent.: 
 
Anvendelsen av krav til locale slokkeanlegg ble diskutert og det var enighet om å endre SOLAS 
Ch. II-2 Reg.10.5.6 til å inkludere alle rom over 500 m3.  
 
Automatic sprinkler systems - Passengers Ships 
 
Krav til beskyttelse av maskin kontrollrom ble klargjort. 
 
Andre saker: 
 
Kommentarene fra BLG 14 der de ber om at krav til volum på skumslokkeanlegg legges på is til 
BLG har eksaminert saken ble ikke tatt til følge. 
 
FP uttalte at det aldri var meningen å innføre installasjonskrav på kjemikalietanker som fører 
laster dekket av IBC-koden og at SOLAS alt krever skumslokkeanlegg for laste med flammepunkt 
lavere enn 60oC. Kun volum av slokkemedia på nye skip berøres. 
 
Korrespondansegruppen ble gjenopprettet. 
 
Oppfølging: Brief MSC og BLG. Delta i korrespondansegruppen. 
 
 
4. Comprehensive review of the Fire Test Procedures Code 
 
a) FTP-koden 
 
Den reviderte teksten til FTP-koden ble gjennomgått og justert. Kun mindre endringer ble 
godkjent og de fleste endringene er redaksjonelle. 
 
b) Resolusjon A.753(18) 
 
Det norske forslaget ble behandlet i en uformell gruppe utenfor arbeidstid. Det var stor motstand 
mot å tillate lekkasje i rør slik at Norge måtte komme med noen kompromissforslag for å få støtte 
for forslaget. 
 
Utfall: 
a) De utarbeidede endringene ble godkjent og oversendes MSC 87 for godkjenning sammen 
med tidligere oversendt tekst fra FP 53. 
 
b)  Sekretariatet utarbeider utkast til MSC resolusjon med endringene utarbeidet av den 
uformelle gruppen. MSC resolusjonen oversendes MSC 88 for endelig godkjenning.  
 
Oppfølging: Brief MSC. 
 
 
5. Fire resistance of ventilation ducts  
 
Norsk posisjon: Støtter ikke brannspjeld i alle gjennomføringer. Støtter eventuell 
korrespondansegruppe. 
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Diskusjon: Flere delegasjoner hadde problemer med forslaget fra USA av ulike årsaker. Norge 
foreslo å nedsette en korrespondansegruppe for å diskutere ventilasjonskravene i SOLAS i et 
bredere spekter og ta hensyn til alle sirkulærer og fortolkninger som foreligger. 
 
Utfall: Det ble nedsatt en korrespondansegruppe under ledelse av USA. 
Dette medfører at vi må be om utsettelse av dato for ferdigstillelse av arbeidet. 
 
Oppfølging: Delta i korrespondansegruppen. 
 
6. Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash 

point cargoes 
 
Denne saken er satt på agendaen av Norge og har møtt mye motbør. Spesielt fra Panama, Cook 
Island, Japan, Kina, Hellas og noen av de internasjonale rederiforeningene (IPTA og ICS). Norge 
har fått full støtte fra Intertanko og OCIMF som organiserer noen av de største tankrederiene. I 
tillegg har vi full støtte fra alle de internasjonale sjømannsorganisasjonene. Bahamas har også 
vært en god støttespiller. 
Under FP 54 fortsatte kampen om nedre grense for å kreve inerting. Det ble igjen understreket at 
vi bare skal se på nye skip. Norge ønsker at kravene skal gjelde for eksisterende skip også. I det 
norske dokumentet ble det foreslått en nedre grense på 500 GT (SOLAS-skip). Det ble ikke fattet 
noen endelig beslutning, men grensen ser ut til å bli enten 5000 dwt (et kompromiss Norge kunne 
gå med på) eller 8000 dtw, noe Norge ikke støttet. I tillegg ble det diskutert alternative metoder 
for inerting utover installasjon av inertgass-systemer, men ingen endelig beslutning ble fattet. 
Arbeidet skal avsluttes på neste møte. 
 
Norsk posisjon: Støtter norsk dokument. 
 
Utfall: Ingen endelige beslutninger ble fattet, men kampen står nå om en nedre grense på 5000 
dwt eller 8000 dwt. Arbeidet skal avsluttes på neste møte. 
 
Oppfølging: Sende dokument til neste møte og særlig vise til utstyrstilgjengelighet, størrelse og 
pris.. 
 
 
7. Clarification of SOLAS chapter II-2 requirements regarding interrelation between 

central control station and safety centre 
 
Korrespondansegruppen nedsatt av FP 53 hadde ferdigstilt en matrise som gir oversikt over hva 
som kreves av overvåking og alarmer i kontrollstasjon og i sikkerhetssenteret. 
 
Norsk posisjon: Støtter generelt utfallet av gruppens arbeid. 
 
Utfall: Utkast til MSC.1/Circ. inkludert matrisen ble godkjent og oversendes MSC 87 for endelig 
godkjenning. 
 
Oppfølging: Brief MSC. 
 
 
8. Explanatory notes for the application of the safe return to port requirements 
 
Korrespondansegruppen nedsatt av FP 53 fortsatte arbeidet med utvikling av fortolkninger til krav 
til sikker retur til havn. 
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Norsk posisjon: Støtter utfallet av gruppens arbeid generelt, men SLFs kommentarer til 2 av 
fortolkningene må tas til følge. Det haster med å avslutte dette arbeidet. 
 
Utfall: Utkast til MSC.1/Circ. med fortolkninger ble godkjent (endringene fra SLF inkludert) og 
oversendes MSC 87 for endelig godkjenning. De fortolkningene som må behandles av andre 
underkomiteer ble tatt ut. Disse vil bli utgitt som et tillegg til sirkulæret ved ferdigbehandling. 
 
Oppfølging: Brief til MSC og aktuelle underkomiteer. 
 
 
9. Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships  
 
Norsk posisjon: Støtter endringene i MSC.1/Circ.1238 og MSC.1/Circ.1002. Ønsker analyser for 
alle passasjerskip, ikke bare ro-ro skip. 
 
Diskusjon: Det var ikke enighet i gruppen på mange av områdene som ble diskutert. Tyskland 
foreslo å utarbeide endringer til SOLAS for å gjøre evakueringsanalyse bindende for rene 
passasjerskip over en viss størrelse. Det er behov for ytterligere endringer i sirkulærene. 
UK foreslo Frankrike informerte om EU prosjektet ”Safeguard” og mente at utfallet av dette 
prosjektet kunne gi input til arbeidet i FP. Prosjektet er imidlertid ikke ferdig før om 2 år. 
 
Utfall: Korrespondansegruppen ble ikke gjenopprettet, men arbeidet fortsetter på neste møtet. Det 
oppfordres til (særlig Tyskland) å sende inn konkrete tekstforslag til endringer i sirkulærene.  
 
 
10. Consideration of IACS unified interpretations  
 
Reg. II-2/10.2.1.4.4 
 
IACS presenterte 2 ulike løsninger for plassering av “fire main isolation valve”. Flertallet støttet 
plassering aktenfor poop. 
 
Utfall: IACS fikk sitt råd og vil utarbeide en ny UI til FP 55. 
 
Reg. II-2/10.5.6.3.1 
 
Igjen ble underkomiteen forelagt 2 ulike løsninger på hvilke maskiner i maskinrommet som skal 
beskyttes FLAFFS. 
 
Utfall: Flertallet støttet at det skulle gjelde alle maskiner i maskinrommet. IACS vil utarbeide ny 
UI til FP 55. 
 
Reg. II-2/10.2.1.4.1 
 
IACS la frem forslag til forståelse av ulik ”vague expressions” i reglen. 
 
Norsk posisjon: Stiller spørsmålstegn ved nødvendigheten av en slik fortolkning. Dette blir 
detaljkontoll. 
 
Utfall: Forslaget ble støttet og IACS vil utarbeide ny UI til FP 55. 
 
FSS – Code 9.2.2 
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Norsk posisjon: Igjen spørsmål om nødvendigheten av denne. 
 
Diskusjon: Fortolkningen tar for seg tilfeller der batterier benyttes som nødstrømskilde. Dette er 
ikke forbudt i henhold til FSS-koden, men behandles ikke spesielt i koden. 
 
Utfall: Ber FSS-gruppen å se på fortolkningen for å se om noe av den kan gå inn i FSS-koden. 
 
FSS-Code – 12.2.2.1.3 
 
Gjelder inntak til nødbrannpumpe. 
 
Norsk posisjon: Støttes. 
 
Utfall: Forslaget ble støttet og sekretariatet utarbeider et sirkulære for oversendelse til MSC 88 
for godkjennelse. 
 
Oppfølging: Brief til MSC 
 
 
11. Fixed hydrocarbon gas detection systems on double-hull oil tankers 
 
Under FP 53 ble utkast til endringer i SOLAS regel II-2/4 og nytt kapittel 16 i FSS-koden 
godkjent 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. 
 
Norsk posisjon: Ingen sterke meninger. Dette er EUs baby og vi følger dem.  
 
Utfall: Retningslinjene ble godkjent slik de forelå fra korrespondansegruppen inkludert 
endringene foreslått av Japan.  
 
 
12 Harmonization of the requirements for the location of entrances, air inlets and 
openings in the superstructure of tankers 
 
Argentinas forslag om et nytt kapittel 16 basert på IEC standard 60092-502 fikk ikke støtte. Som 
Norge, hadde flere administrasjoner tvil med hensyn til om forslaget vil opprettholde dagens 
sikkerhetsnivå. Videre gjelder FSS-koden primært for kapittel II-2 i SOLAS og krav i IGC- og 
IBC-koden bør ikke flyttes til FSS-koden. 
 
Utfall: Det ble oppfordret til innsendelser til neste møte. 
 
 
13 Amendments to SOLAS chapter II-2 related to the releasing controls and means of 

escape for spaces protected by fixed carbon dioxide systems  
 
Det var ingen dokumenter til dette agendapunktet, men formannen påpekte at etter at dette ble satt 
på agendaen er det godkjent endringer til kapittel II-2 som trer i kraft i juli i år og disse dekker 
utløsermekanismen. Med hensyn til ”means of escape” kan dette ses på sammen med means of 
escape fra maskinrom.  
 
Utfall: Slettes fra agendaen forutsatt godkjennelse av MSC. 
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14 Means of escape from machinery spaces 
 
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. Intensjonen fikk full støtte, men enkelte avklaringer ble etterlyst. Nytt forslag 
er innsendt til FP 54. 
 
Norsk posisjon: Norge er medinnsender. 
 
Diskusjon: Forslaget fikk prinsipiell støtte, men det var fremdeles mange kommentarer til 
ordlyden. Spesielt bekymring for at teksten vil kreve en fortolkning, behandling av små fartøy og 
beskyttelse av leidere. 
 
Utfall: Det ble oppfordret til innsendelser til neste mote. Norge oppfordret de som hadde 
innvendinger til å ta uformell kontakt fram mot neste møte slik at saken kan avsluttes. 
 
Oppfølging: Dokument til neste møte sammen med tidligere medinnsendere og eventuelle nye. 
 
 
15. Review of fire protection requirements for on-deck cargo areas 
 
Tyskland foreslår å innføre krav om mobile water monitor og water mist lance på konteinerskip 
med mer enn 4 konteinerhøyder. De foreslår videre å kreve økt kapasitet på hovedbrannpumper på 
disse skipene. 
 
Norsk posisjon: Støtter utstyrskrav, men må vurdere pumpekapasitet nærmere. 
 
Utfall: Det ble nedsatt en korrespondansegruppe under ledelse av Tyskland for å diskutere saken 
videre. 
 
Oppfølging: Ingen - SDir har neppe resurser til dette og siden vi støttet det tyske forslaget er vår 
deltagelse i gruppen neppe påkrevet. 
 
 
16. Analysis of fire casualty records 
 
Sekretariatet informerte om brannen på fabrikktråleren “Hercules” samt at MSC har godkjent et 
nytt punkt på FPs arbeidsprogram ”Means for recharging air bottles for air breathing apparatus”. 
RINA informerte om brannen på the Goal som har en del felles trekk med Hercules. 
 
 
17 Revision on the Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships 
 
Forlaget fra IPTA om å utvikle separate retningslinjer for kjemikalieskip fikk ikke støtte. USA 
informerte om at de hadde sendt sine forslag til korrespondansegruppen nedsatt av DSC også, så 
det var derved ikke nødvendig å diskutere dem i detalj. Arbeidsgruppen nedsatt på Inertgass 
system ble bedt om å se på hvilke punkter i IPTAs dokument som kunne anses generelle slik at 
disse kunne oversendes DSCs korrespondansegruppe. 
 
Utfall: Forslaget fra IPTA oversendes DSCs korrespondansegruppe slik at punktene i dokumentet 
som anses felles for alle typer tankentring kan inkluderes i de endelige retningslinjene.  
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18. Fire integrity of bulkheads and decks of ro-ro spaces on passenger and cargo ships 
 
Kina foreslår en oppgradering av krav til brannintegritet for skott og dekk mellom ro-ro dekk/ 
bildekk på passasjerskip som føre mindre enn 36 passasjerer og lasteskip. 
 
Norsk posisjon: Ingen sterke meninger, men effekten av forslaget kan diskuteres. Alt annet må 
svikte dersom dette forslaget skal ha noe effekt. 
 
Utfall: Forslaget ble godkjent. Endringene skal kun gjelde for nye skip. Endringene medfører 
også endringer i regel II-2/20.5 og II-2/9.6.1. 
 
 
19. Requirements for ships carrying hydrogen and compressed natural gas vehicles 
 
Japan hadde sendt inn et dokument med forløpige anbefalinger til tiltak som det skal arbeides 
videre med. 
 
Norsk posisjon: Norge støttet å få dette på agendaen og støtter at det nedsettes en 
korrespondansegruppe dersom det er en ledig. 
 
Utfall: Det ble nedsatt en korrespondansegruppe som skal diskutere saken videre fram mot neste 
sesjon. 
 
Oppfølging: Mulig deltagelse i korrespondansegruppen. 
 
 
20 Guidelines for a visible element to general emergency alarm systems on passenger 

ships 
 
Sekretariatet informerte om utfallet av DE 53. 
 
 
21. Means for recharging air bottles for air breathing apparatuses 
 
ICS kommenterte at Danmarks forslag slik det var sendt inn til MSC ikke kunne støttes. De støttet 
at det kunne kreves at de skulle være mulighet for etterfylling om bord, men ikke krav om 
kompressor. 
 
Norsk posisjon: Vi støtter at det skal være mulig å etterfylle om bord, men stiller spørsmålstegn 
ved om det er nødvendig med krav om kompressor for disse skipene. 
 
Utfall: Danmark vil sende inn spesifikke forslag til SOLAS endringer til FP 55. 
 
 
22. Work programme and agenda for FP 55 
 
Arbeidsprogrammet ble justert i samsvar med progresjonen under motet. 
 
Det vil bli nedsatt følgende arbeidsgrupper på neste sesjon: 

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

 Requirements for ships carrying hydrogen and compressed natural gas vehicles 
 
Det vil bli nedsatt følgende draftinggruppe under neste sesjon. 

 Fire resistance of ventilation ducts. 
 

Neste møte er tentativt satt til 21. – 25. februar 2011 
 
 
23. 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. 
 
 
24.  Any other business 
 
a)  Fire-fighting capabilities of water-based fire-fighting systems with nozzles in a single row 

arrangements.  
 
Dokumentene fra Korea om dette emnet ble notert av underkomiteen som informasjon til 
industrien. 
 
b) Location of EEBD 
 
Diskusjon: ICS, OCIMF og Intertanko hadde motforestillinger, primært fordi mange skip har 
mange flere sett med brannmannsutstyr en de påkrevde 2. OCIMF påpekte at plasseringen var vist 
på brannplanen. 
 
Norsk posisjon: Støttes. 
 
Utfall: UK trakk forslaget og vil komme tilbake på et senere tidspunkt. 
 
c) Krav til bærbart skumslokkeanlegg 
 
Kina foreslår at kravet slettes da det nå er krav om fastmonterte slokkeanlegg for maskiner. 
 
Norsk posisjon: Ser dette som et verdifullt tillegg til fastmontert anlegg. 
 
Diskusjon: Forslaget om å se nærmere på dette, fikk støtte fra enkelte administrasjoner, men 
næringen var mer skeptisk da de frykter krav om flere fastmonterte anlegg 
 
Utfall: Kina legger fram saken for MSC 88. 
 
Oppfølging: Brief MSC. 
 
d) Spørsmål fra DE om flammepunkt på drivstoff på tendere. 
 
Diskusjon: Irland gjentok sine kommentarer fra DE 53 og vil ha strengere krav til 
brannbeskyttelse enn det som kreves for livbåter. Irland vil i utgangspunktet at tendere skal 
tilfredsstille samme krav som passasjerskip. 
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Norsk posisjon: Ingen sterke meninger om flammepunkt. 
 
Utfall: Retningslinjer for tendere er på agendaen på FP 55 og vil bli diskutert i detalj da. 
 
e) Diverse 
 
FP.1/Circ.39 (liste over godkjente brannlaboratorier) og FP.1/Circ.40 (liste over halon oppsamling 
og mottaksanlegg) ble utgitt i januar i år 

 
 

Haugesund 5. mai 2010  
 
 
 
 

Turid Stemre 
Delegasjonsleder 


