
 
 

 

 

 
 
 
 
 RAPPORT FRA FP 55 

 
TIL:   Sjøfartsdirektør, assisterende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektørene, 

delegasjonsmedlemmene og regionledere. 
FRA:   Delegasjonen v/Turid Stemre 
DATO:  22. august 2011 
 
 
KOMITE:  IMO´s Sub-Committee on Fire Protection (FP 55) 25.-29. juli 2011  

 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:     Funksjon: 
 
Seniorrådgiver Turid Stemre, Sjøfartsdirektoratet (delegasjonsleder) Plenum/DG 1 
Assisterende. Sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sjøfartsdirektoratet  Plenum/WG 2 
Senioringeniør Kim A. Paulsen, Sjøfartsdirektoratet   Plenum 
Senioringeniør Jan Michael Ekeberg, Sjøfartsdirektoratet   Plenum/WG 1 
Sjefsingeniør Svein Erik Jacobsen, DNV     Plenum/WG 3 
Avdelingsingeniør Anders Tosseviken, DNV    Plenum/WG 1 
Nestleder produksjonsstøtte Svend Foyn-Bruun, Odfjell ASA  Plenum/WG 2 
(representerer Norges Rederiforbund) 
Sjefsforsker Ragnar Wighus, Sintef NBL AS    Plenum/WG 1 
Forsker Christian Sesseng, Sintef NBL AS     Plenum/WG 1 
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1. INNLEDNING 
 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 20.juli 2011. Det var ingen EU-koordinering 
før eller under møtet.  
 
Under FP 55 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 Requirements for ships carrying hydrogen and compressed natural gas vehicles 

under ledelse av Japan 
 
  
Under FP 55 ble det opprettet følgende draftinggruppe: 
 
DG 1 Means of escape from control rooms and other enclosed working spaces located 

within machinery spaces under ledelse av Danmark. 
 
Norge hadde sendt inn følgende dokumenter til FP 55: 
 
FP 55/6/2  Draft amendments to SOLAS reg.II-2/4.5.5 
FP 54/10/1 Means of escape from control rooms and other enclosed working spaces located 

within machinery spaces sammen med Danmark, Chile og Sverige. 
FP 55/17 Draft unified interpretation for chapter 7 of the 2000 HSC Code 
 
 
2. OPPSUMMERING 
 
Generalsekretærens åpningstale begynte med at han uttrykte dyp sorg og forferdelse over 
hendelsene på Utøya og i Oslo fredag 22. juli. Han uttrykte dyp medfølelse med de som var blitt 
direkte rammet av ulykken, men også hele det norske folk. 
 
Også alle medlemslandene som tok ordet under møtet ga uttrykk for dette. I tillegg tok mange 
direkte kontakt med oss i delegasjonen for å uttrykke sin medfølelse. 
 
Norge holdt et kort innlegg og takket for all den sympatien vi møtte under møtet, men også for 
alle deltagende hilsener vi hadde mottatt i forkant av møtet.  
 
Det ble nedsatt følgende korrespondansegrupper under FP 55: 
 

 Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash point 
cargoes under ledelse av Mr. K. Yoshida, Japan 

 Fire resistance of ventilation ducts under ledelse av Mr. L. E. Fisher, USA 
 Review of fire protection requirements for on-deck cargo areas under ledelse av Mr. P. 

Securius. Tyskland 
 
De viktigste sakene for Norge under møtet var: 
 

 Utvikling av krav om inerting av laster med lavt flammepunkt (se punkt 3.6 under) 
 Ferdigstillelse av arbeidet med revidering av FSS-koden (se punkt 3.3 under) 
 Forbedrede krav til nødoppganger fra maskinromsområdet (se punkt 3.10 under) 
 Fortolkninger til kapittel 7 i HSC-koden 2000 (se punkt 3.17 under) 
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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 
 
Arbeidet med revisjon av FSS-koden har pågått i flere år of skulle gjøres ferdig på motet. Norge 
har deltatt i alle korrespondansegrupper og arbeidsgrupper som har vært nedsatt under arbeidets 
gang, og har hatt godt gjennomslag for sine synspunkter i de ulike gruppene. 
 
Norsk posisjon: Norge støtter i all vesentlighet utfallet av korrespondansegruppens arbeid. 
 
Diskusjon: Det som gjensto av arbeid var: 
 
 Revisjon av “Guidelines for fixed water-based fire extinguishing system for ro-ro and special 

category spaces”. Vannbaserte slokkeanlegg for ro-ro og spesialkategori områder har vært 
dekket av Res.A.123 som ble utviklet på 60-taller og var overmoden for revisjon. 

 Utvikling av “Guidelines for the approval of helicopter facility foam fire-fighting appliances”. 
De nye retninglinjene skiller mellom helikopterdekk, helikopterlandingsområde og 
vinsjområde.  

 Diverse endringer til FSS-kodens kapittel 5, 8, 9, 12, 13og 14. 
 Forslag om å innføre krav til “low level” alarm på pusteapparater. 
 Gjennomgang av tidligere gorkjente endringer til kapittel 6 i FSS-koden 
 Revisjon av Guidelines for inspection of fire safety equipment and appliances 

(MSC/Circ.850). Dette er også en viktig, etterlengtet revisjon. 
 
Utfall: 
 Revidert utkast til “Guidelines for fixed water-based fire extinguishing system for ro-ro and 

special category spaces” ble ferdigstilt og vil bli utgitt som nytt MSC.1/sirkulære forutsatt 
godkjennelse av MSC 90. Det nye sirkulæret omhandler både en “performance based” og en 
preskriptiv tilnærmingsmetode.  

 Utkast til nye “Guidelines for the approval of helicopter facility foam fire-fighting appliances” 
ble ferdigstilt og utgis som nytt MSC.1/sirkulære forutsatt godkjennelse av MSC 90. 

 Utkast til endringer i FSS-koden kapittel 5, 8, 9, 12, 13 og 14 ble ferdigstilt og oversendes 
MSC 90 for endelig godkjennelse. 

 Krav til lavnivå-alarm på pusteapparater innføres i kapittel 3 i FSS-koden forutsatt 
godkjennelse av MSC 90. 

 Tidligere endringer til kapittel 6 i FSS-koden (godkjent på MSC 89) ble modifisert for endelig 
godkjennelse av MSC 90. 

 Revidert utkast til “Guidelines for inspection of fire safety equipment and appliances” ble 
ferdigstilt og oversendes MSC 90 for godkjennelse. Disse vil erstatte MSC/Circ.850. 
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Med dette er agendapunktet avsluttet og Mr. Eberly fra USA som har ledet arbeidet ble velfortjent 
takket for sin enorme innsats. Sjøfartdirektoratet på sin side vil gjerne takke Anders Tosseviken, 
DNV for alt arbeidet han gjort for den norske delegasjonen i disse gruppene. 
 
4. Requirements for ships carrying hydrogen and compressed natural gas vehicles 
 
Norge har ikke engasjert seg spesielt i dette arbeidet. Det ble nedsatt en korrespondansegruppe 
under forrige møte. 
 
Norsk posisjon: Positive til forslagene som er framsatt av korrespondansegruppen. 
 
Diskusjon: Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle videreutvikle forslagene fra 
korrespondansegruppen. Da rapporten fra gruppen forelå, ble det en heftig diskusjon rundt 
endringer foreslått av gruppen sammenlignet med det som korrespondansegruppen hadde 
foreslått. De foreslåtte endringene ville medført at alle ro-ro skip ville måtte tilfredsstille 
ekstrakravene dersom de førte en bil med gass som drivstoff. Å gjennomføre dette i praksis ville 
blitt svært vanskelig. Mandatet for arbeidet slik det ble forstått av flere, herunder Norge, var at 
kravene kun skulle gjelde for bil-skip. 
 
Utfall: Forslagene ble ikke godkjent og det ble oppfordret til å sende inn forslag til neste møte.  
 
 
5. Fire resistance of ventilation ducts  
 
Norsk posisjon: Støtter ikke utfallet av korrespondansegruppens arbeid slik det foreligger. 
 
Diskusjon: Det var enighet om at det var for mange kommentarer og for mye uenighet til at 
forslagene til SOLAS-endringer var modne for godkjennelse. 
 
Utfall: Korrespondansegruppen ble gjenopprettet. 
 
 
6. Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash 

point cargoes 
 
Norsk posisjon: Støtter norsk dokument, men kan også støtte forbedringer foreslått av USA. 
 
Diskusjon: I plenum ble nedre tonnasjegrense grundig debattert med utgangspunkt i OCIMFs 
dokument som argumenterte for en nedre grense på 5,000 dwt. I debatten ble det poengtert fra 
Norge og flere at ønsket grense var 500 grt, men at også 5,000 dwt kunne aksepteres som en 
kompromissløsning. Dessverre fikk ikke dette standpunktet støtte idet flertallet ønsket 8,000 dwt. 
Dette er et skuffende utfall på det norske initiativet om å kreve installert inert gass systemer på 
oljetankskip og kjemikalieskip under 20,000 dwt. Saken vil bli fulgt opp på MSC 90, men vi er 
forberedt på at tonnasjegrensen blir 8,000 dwt med mindre vi kan påvirke mange medlemsstater, 
for eksempel gjennom våre utenriksstasjoner. 
Arbeidsgruppen, ledet av USA, startet sitt arbeid etter at relevante dokumenter hadde vært 
presentert og debattert i plenum, iht. instruksen. 
I hovedsak arbeidet gruppen med forslagene innsendt fra Norge og USA med det mål å utarbeide 
endringer til SOLAS regel II-2/4 samt IBC-koden, slik at tekniske krav legges til SOLAS og 
operasjonelle krav legges til IBC-koden. 
Utfallet ble som foreslått av Norge, selv om de foreslåtte tekstendringene fikk en annen ordlyd. 
USAs dokument, som også foreslo et nytt, ikke planlagt arbeidspunkt om revisjon av IMOs Inert 
Gas Systems bok (1860E), ble ikke diskutert i gruppen grunnet tidsnød. Gruppen foreslo derfor at 
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det arbeidet skulle tas videre i en korrespondansegruppe frem mot FP 56 (16-20. juli 2012). Dette 
har ingen tidsmessig konsekvens for MSC 91 sitt vedtak i november 2011av de foreslåtte 
regelendringene. Imidlertid vil det få tidsmessige konsekvenser dersom FP 56 flyttes til desember 
2012 som antydet. 
 
Utfall: De foreslåtte endringene til SOLAS ble godkjent, men skal ferdigstilles på neste møte. Det 
ble nedsatt en korrespondansegruppe som skal se videre på eventuelle endringer i andre 
instrumenter samt revisjon av 1860E (Inert gas systems). Det bes om utsettelse med ferdigstillelse 
av agaendapunktet. 
 
 
7. Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships  
 
Norsk posisjon: Støtter forslag til endringer i MSC/Circ.1002. Til forslag fra Tyskland om å 
analysere rømning fra safe area kan det stilles spørsmål ved om det er regeldekning for dette i 
SOLAS da forslaget dekker en situasjon som går ut over de skadesenarioene som SOLAS 
beskriver. 
 
Diskusjon: Som ventet ble det flere innvendinger mot Tysklands forslag. Primært på manglende 
regeldekning for forslaget. SOLAS har 2 terskelverdier for skade, mens Tysklands forslag ligger i 
gråsonen mellom de to. 
Det ble også en rekke innvendinger mot forslagene til endringer i MSC/Circ.1002. Spesielt ble det 
fremhevet at sirkulæret dekker alternativ design generelt og ikke bare evakuering. Derfor er dette 
utenfor mandatet. 
Det ble informert om at et EU prosjekt ”SAFEGUARD” som skal være ferdig i mars neste år 
omhandler nettopp evakuering, og resultatene fra dette vil bli rapportert til IMO. 
 
Utfall: Det ble enighet om å avvente utfallet av SAFEGUARD og be om forlengelse av 
ferdigstillelsesdato for agendapunktet. 
 
 
8. Consideration of IACS unified interpretations  
 
IACS hadde sendt in en rekke forslag til fortolkninger under FPs ansvarsområder. 
 
Diskusjon: Forslag til fortolkning som gir mulighet for å unnta pumperom som er tiltenkt både 
for overføring av fuel oil og ballastvann fra SOLAS regel II-2/4.5.10 ble ikke godkjent, da dette er 
i strid med SOLAS regel II-2/4.5.1.1. Samtidig ble det påpekt at MSC.1/Circ.1037 til sistnevnte 
regel muligens må revideres. Det ble bedt om innspill til neste møte. 
 
Forslag i forhold til områder der det er påkrevd med CO2 kontroll ble ikke vedtatt, da forslagene 
delvis er dekket av revisjonen av FSS-koden. Også her ble det bedt om innspill til neste møte. 
 
Forslag til fortolkninger i forhold til tankventilasjon og valg av elektrisk utstyr ble avvist da dette 
er dekket av MSC.1/Circ.1120. 
 
Forslag til fortolkning av plassering av manuelle brannvarslere ble avvist. Dette var noe underlig 
da et stort flertall støttet forslaget. Det kunne virke som de som ikke støttet det misforsto 
konsekvensene. IACS ble invitert til å sende inn modifisert forslag. 
 
Under forrige møte ba IACS om råd i forhold til krav om beskyttelse av kontrollrom (IC, IIC eller 
IIIC). IACS ble da bedt om u utarbeide en fortolkning, men de hevdet, ganske riktig sett fra vårt 
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synspunkt, at det underkomiteen bestemte sist er en endring av SOLAS og de har derfor ikke 
mulighet til å lage noen fortolkning. Dette må i så fall tas opp i MSC. 
Forslag til fortolkning av ventilasjonsbestemmelser for lasterom ble godkjent i prinsippet, men må 
også vurderes av DSC før endelig beslutning tas. 
Forslag til fortolkning vedrørende ”secondary means” for ventilasjon av lastetanker ble 
kommentert av OCIMF, som stilte spørsmåltegn ved sikkerheten med den foreslåtte 
fortolkningen. IACS ble bedt om å revurdere sin fortolkning. 
 
Utfall: Følgende fortolninger ble godkjent og utgis i et MSC.1/Circulars: 

 Anvendelse av SOLAS regel II-2/10.7.2. 
 Testing, godkjennelse og installasjon av klasse A materialer. 
 Stengeanordninger for ventilasjon til batterirom. 
 Uklarheter i SOLAS regel II-2/20.3.1.4.1 

 
 
9 Harmonization of the requirements for the location of entrances, air inlets and 
openings in the superstructure of tankers 
 
Ingen dokumenter var sendt inn til møtet, men det ble oppfordret til å sende inn dokumenter til 
neste møte. 
 
 
10 Means of escape from machinery spaces 
 
Ko-sponsorene har gjort et forsøk på å gjøre de avklaringene som ble etterlyst i forrige møte. Nytt 
forslag til endringer av SOLAS regel II-2/13.4.2 er utarbeidet. I tillegg hadde IACS sendt inn 
forslag til fortolkninger til SOLAS regel II-2/13.4.1.1 og 13.4.2.1. 
 
Norsk posisjon: Norge er medinnsender. 
 
Diskusjon: Igjen ble det stilt en masse spørsmål vedrørende definisjoner av ord og uttrykk, dette 
selv om vi har bestrebet oss på å kun benytte ord og uttrykk som er benyttet i SOLAS fra før. En 
drafting-gruppe ble nedsatt for å prøve å løse dette, men saken går videre til neste møte. 
 
Utfall: Vedrørende fortolkninger inviteres det også til innsendelser til neste møte. 
 
 
11. Review of fire protection requirements for on-deck cargo areas 
 
Norsk posisjon: Norge støttet at dette ble satt på agendaen, men har ikke deltatt i 
korrespondansegruppen da dette etter vår mening dreiet seg om konteinerskip, som ikke 
representerer en stor del av den norske flåten. 
 
Diskusjon: Rapporten fra korrespondansegruppen inneholdt forslag til SOLAS endringer som 
ville komme til anvendelse på alle lasteskip. Det ble stilt spørsmålstegn ved dette, da flere enn 
Norge trodde problemet var begrenset til konteinerskip med flere konteinerhøyder. Vann fra 
påkrevde slokkesystemer vil ikke kunne nå opp til de øvre konteinerne. Det var dette som ble 
brukt som eksempel for å begrunne nødvendigheten av agendapunktet. Det var enighet om at kun 
konteinerskip skal adresseres i arbeidet. Det ble også påpekt at dersom en kun henviste til skip 
med konteinere på dekk uten å spesifisere flere høyder, vil dette få effekt for andre lasteskip med 
enkelte konteinere på dekk. 
 
Utfall: Korrespondansegruppen ble gjenopprettet under ledelse av Tyskland. 
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12. Analysis of fire casualty records 
 
Danmark informerte om foreløpige funn etter to branner på bildekk i passasjerskip. De vil komme 
tilbake med mer informasjon når undersøkelsene er ferdig. 
 
 
13 Revision on the Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships 
 
Saken er utgått på dato for FPs vedkommende. MSC 89 godkjente revidert resolusjon og eget 
sirkulære for tankskip som benytter nitrogen som inert medium. Sekretariatet informerte om dette 
og punktet strykes fra agendaen. 
 
 
14 Guidelines for a visible element to general emergency alarm systems on passenger 

ships 
 
Sekretariatet informerte om utfallet av DE 55. FP ble bedt om å se på testkravene i utkast til 
retningslinjer. 
 
Norsk posisjon: Støtter testkravene slik de foreligger. 
 
Utfall: Testkravene ble støttet slik de forelå. 
 
 
15. Means for recharging air bottles for air breathing apparatuses 
 
Danmark har revidert forslaget til SOLAS endringer som de sendte inn til forrige møte. 
Det er nå åpnet for å velge andre løsninger enn kompressor for etterfylling av flaskene. 
 
Norsk posisjon: Forslaget støttes. 
 
Diskusjon: Det ble en del diskusjon rundt mulige alternative, men til slutt fant man en 
kompromissløsning. 
 
Utfall: Utkast til ny SOLAS regel II/15-22.6 ble utarbeidet og oversendes MSC 90 for 
godkjennelse. 
 
 
16 Safety provisions applicable to tenders operating from passenger ships 
 
Her har Norge vært mest opptatt av å klargjøre at en tender kun skal benyttes til å frakte 
passasjerer fra skip til havn og ikke benyttes til ekskursjoner med mindre den har 
passasjersertifikat. Dette går fram av retningslinjene.  
FP 55 er spesielt bedt om å vurdere om tendere skal kunne benytte drivstoff med lavt 
flammepunkt. 
 
Norsk posisjon: Livbåter benyttes som tendere og de benytter drivstoff med lavt flammepunkt. 
En avgjørelse bør ta hensyn til dette. 
 
Utfall: Flertallet støttet at drivstoff med flammepunkt ned til 43oC skal kunne benyttes. MSC 90 
informeres om dette. Agendapunktet er ferdigbehandlet og strykes fra toårsagendaen. 
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17 Development of unified interpretations for chapter 7 of the 2000 HSC Code 
 
Dette er satt på agendaen av Norge og vi har sendt inn forslag til fortolkninger. 
 
Diskusjon: Det ble stilt spørsmålstegn ved om dette var fortolkninger eller endringer til HSC-
koden. Selv om vi fikk noe støtte, ble det ikke fattet noen beslutning. 
 
Utfall: Det anmodes om innsendelser til neste møte. 
 
 
18 Development of amendments to the FSS Code for communication equipment for fire-
fighting team 
 
Norsk posisjon: Støtter krav om kommunikasjon. 
 
Utfall: Det ble utarbeidet utkast til endringer til SOLAS regel II-2/10 som oversendes MSC 90 for 
godkjenning. 
 
 
19 Development of guidelines for use of fibre reinforced plastic within ship structures 
 
Dette er et nytt punkt som er satt på agendaen av UK. Sverige har vært en del involvert i 
prosjekter på området og foreslår en korrespondansegruppe. 
 
Norsk posisjon: Ingen innvendinger til korrespondansegruppen 
 
Diskusjon: UK foreslo 2 mulige veier å gå; alternativ design eller å regulere FRP som en 
materialtype gjennom SOLAS og FTP-koden. Sverige informerte om at de har foretatt omfattende 
tester av FRP ved å bruke retningslinjene for alternativ design. Fordeler og ulemper ved de ulike 
forslagene ble diskutert, men det ble ingen enighet om hvilken vei en skulle velge. Det er DE som 
står som koordinator for dette agendapunktet, men FP vil foreslå overfor MSC at 
koordinatoroppgaven legges til FP.  
 
Utfall: Det oppfordres til innsendelser til neste sesjon. 
 
 
20. Biennial agenda and provisional agenda for FP 56 
 
Agendaen ble justert i samsvar med progresjonen under møtet. 
 
Det vil bli nedsatt følgende arbeidsgrupper på neste sesjon: 
 

 Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flash point 
cargoes. 

 Fire resistance of ventilation ducts. 
 Review of fire protection requirements for on-deck cargo areas. 

 
Det ble ikke foreslått noen draftinggrupper for neste sesjon. 
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Tentativ dato for FP 56 er 16.-20 juli 2012 (imidlertid er dette uken før sommer OL starter så 
det er ytret ønske om å endre datoen). 
 
 
21. Election of Chairman and Vice-Chairman for 2009  
 
J.C. Cubisino (Argentina) og C. Abbate (Italia) ble gjenvalgt som henholdsvis formann og  
viseformann. 
 
 
22.  Any other business 
 
Forslag om ekskludere kaffemaskiner, oppvaskmaskiner og vannkokere uavhengig av effekt (nå 
begrenset til 5 Kw) fra listen over utstyr med høy brannrisiko i MSC.1/Circ.1120 ble støttet. 
Utkast til endringer til sirkulæret sendes MSC 90 for godkjenning. 
 
Fortolkninger til SOLAS vedrørende safe return to port ble støttet og utgis som et addendum til 
MSC.1/Circ.1369. 
 
Det var igjen en diskusjon rundt problemene med anvendelse av reviderte krav i SOLAS, særlig i 
forhold til nye og eksisterende skip. MSC jobber med dette og bekymringene rapporteres til 
hoved-komiteen. 
 
Med hensyn til Italias dokument som påpeker en mulig feil i FSS kodens kapittel 14 punkt 2.4.2, 
forklarte sekretariatet at det er en skrivefeil i publikasjonen av FSS-koden, men at den autentiske 
teksten er riktig. Korrigendum vil bli utgitt. 

 
 

Haugesund 22. august 2011  
 
 
 
 

Turid Stemre 
Delegasjonsleder 
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