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RAPPORT       
 
TIL:  Sjøfartsdirektøren, avdelingsdirektørene og adressatene på FPs sirkulasjonsliste 

(se vedlegg).  
FRA:  Delegasjonen v/Ove Aastad.  
DATO:  19. januar 2001  
KOMITE: IMO’s underkomité Fire Protection 45. sesjon (FP 45), 8. – 12. januar   

2001  
 
 
 
 
I. INNLEDNING 
 
Den norske delegasjonen bestod av følgende:    Funksjon: 
 

 
 Senioringeniør Ove Aastad (delegasjonsleder )    Plenum 
 Overingeniør Stein Frode Bulling      WG 1 
 Overingeniør Arne Bardalen       WG 2 
 Overingeniør Svein Erik Jacobsen, Det norske Veritas   WG 2 
 Overingeniør Tore Baunan, Det norske Veritas     WG 3 
 Safety engineer Arild Førland, Umoe Shat Harding   WG 2 
 Senior product manager Fredrik Davidsen, UNITOR ASA  DG 1 
 Ass. direktør Tore Gjestrum, Norsk Sjøoffisersforbund    Plenum  
   
WG 1:  Recommondation on evacuation analysis for passenger ships and high-speed passenger craft  
WG 2:  Unified interpretations of SOLAS chapter II-2 and related test procedures  
WG 3:  Guidelines on alternative design and arrangements for fire safety  
DG 1:  Fire-fighting in machinery and other spaces 

 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 14. desember 2000 i Sjøfartsdirektoratet. 
 
Offisiell rapport fra møtet vil bli distribuert så snart denne foreligger fra IMO. Ytterligere 
informasjon eller dokumentasjon kan fås ved henvendelse til Ove Aastad tlf. 22 45 47 09, 
eller på e-post: ove.aastad@sjofartsdir.dep.no  
 
 
 
II. INNLEDNING - KOMMENTARER FRA GENERALSEKRETÆREN 
 
Generalsekretæren innledet med å referere til at MSC 73 nå har godkjent den reviderte 
utgaven av SOLAS kapitel II-2, samt den nye Fire Safety System Code. Videre kom han inn 
på viktigheten av å arbeide mer proaktivt, med spesiell referanse til sikkerheten om bord på 
store passasjerskip. 
Videre ble problematikken rundt sikker nødhavn – ports of refuge – behørig kommentert. 
Dette punktet var høyaktuelt da tankeren Castor primo januar ble nektet adgang til havner i 
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flere av Middelhavslandene. Generalsekretæren opplyste at IMO vil arbeide videre med 
denne problematikken som er et globalt anliggende. 
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GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTER PÅ AGENDAEN 
 
1. Decisions of other IMO bodies (agendapunkt 2)  
 
Fire safety on doble hull tankers 
FP 45 ble av MSC 73 bedt om å se nærmere på sikkerheten på tankskip med dobbeltskrog. 
Dette punktet ble videre diskutert under agendapunkt 13. Se punkt 12 nedenfor. 
 
Human element analysing process 
Underkomiteen tok til etterretning at MSC 72 har instruert alle underkomiteer om å benytte 
MSC/Circ. 878 ”Interim guidelines for the application of human element analysing process – 
HEAP” ved utvikling av nytt regelverk. 
 
Large passenger ships 
Underkomiteen noterte seg at MSC 73 har bedt om at evakuering om bord på eksisterende 
passasjerskip skal settes på dagsorden. Dette punktet ble videre behandlet i påfølgende 
agendapunkt nr. 3. 
 
 
2. Recommendation on evacuation analysis for passenger ships and high-speed 

passenger craft (agendapunkt 3) 
 
På FP 44 ble det etablert en korrespondansegruppe på evakueringsanalyse. Siden det gjenstod 
en god del arbeid på dette punktet ble det nedsatt en arbeidsgruppe under FP 45 som ut fra 
rapporten fra korrespondansegruppen og innsendte dokumenter (Tyskland, USA og ICCL) 
skulle ferdigstille retningslinjer for forenklet evakueringsanalyse på high-speed craft. Videre 
skulle arbeidsgruppen omarbeide retningslinjer for forenklet evakueringsanalyse på ro-ro 
passasjerskip til å gjelde passasjerskip generelt. Dessuten skulle arbeidsgruppen lage forslag 
til regler og antagelser som må legges til grunn for en detaljert mikroskopisk analyse. På 
bakgrunn av oppdrag fra MSC ble arbeidsgruppen også bedt om å lage et forslag til 
handlingsplan vedrørende evakueringsanalyse av eksisterende skip. 
 
Norsk Posisjon : 
Norge støttet forslaget til at ferdigstilling av retningslinjer for forenklet evakueringsanalyse 
ble prioritert, men arbeidet for at mikroskopiske analysemodeller er hva vi ønsker i fremtiden. 
Norge støttet også at man skal se på mulighetene for å utføre evakueringsanalyse av 
eksisterende passasjerskip. 
 
Konklusjon : 
Forslag til retningslinjer for forenklet evakueringsanalyse på high-speed craft ble ferdigstilt. 
Under diskusjonen av omarbeidelse av forenklede retningslinjer for ro-ro passasjerskip ble det 
konstatert en god del svakheter ved den forenklede analysemodellen. Man kunne derfor ikke 
ferdigstille et slikt omarbeidet utkast. Dette understreker behovet for å arbeide videre med 
mikroskopiske analyser. 
 
Diskusjonen omkring regler og antakelser som skal legges til grunn for mikroskopiske 
analyser førte ikke til noen konkret fremdrift. Det var imidlertid enighet om at de forslag som 
er presentert i dokumenter fra Tyskland og USA, samt et dokument innsendt av Norge, 
Sverige, Finland og Danmark til FP 43 skal legges til grunn for det videre arbeidet. 
Tiltaksplan vedrørende evakueringsanalyse av eksisterende passasjerskip ble fastsatt av 
underkomiteen på grunnlag av forslag fra arbeidsgruppen. Et vesentlig punkt i denne planen 
er imidlertid at metode for evakueringsanalyse på nye skip må ferdigutvikles først. 
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Oppfølgning : 
Underkomiteen vedtok avslutningsvis å gjenopprette korrespondansegruppen på 
evakueringsanalyse for å forsøke å ferdigstille omarbeidelse av retningslinjer for forenklet 
evakueringsanalyse slik at disse dekker passasjerskip generelt. Videre, for å fortsette arbeidet 
med retningslinjer for mikroskopiske analyser, verifisering av databaserte analyser og 
vurdering av forholdet til eksisterende skip. Norsk representant i gruppen er Stein Frode 
Bulling. 
 
I arbeidsgruppen ble det også diskutert om det var mulig å holde et møte mellom sesjonene i 
FP for å sikre progresjon i forhold til de oppgaver korrespondansegruppen fikk. I denne 
forbindelse orienterte den tyske delegasjonen om at det avholdes en konferanse på 
evakueringsanalyse i Duisburg 4.-6. april. Dersom Norge ønsker å delta aktivt i arbeidet med 
å fastsette retningslinjer for evakueringsanalyse bør vi være representert ved denne 
konferansen. 
 
 
3. Guidelines on alternative design and arrangements for fire safety (agendapunkt 4) 
 
I den nye reviderte Kapittel II-2 til SOLAS omhandler regel 17 Alternative design and 
arrangements. Imidlertid ble det under FP 44 ikke tid til å utarbeide denne regelen under 
revisjonsarbeidet til brann-kapittelet. Det ble derfor under FP 44 bestemt at det skulle 
nedsettes en korrespondanse-gruppe vedrørende denne regelen. Norge deltok ikke i denne 
gruppen grunnet ressurs-mangel. 
Imidlertid fikk Norge gjennomslag i arbeidsgruppen under FP 44 for sitt syn på at 
administrasjonen ikke skal være med i et design team som kreves opprettet. Vår begrunnelse 
var at administrasjonen lett kunne bli et gissel hvis det videre design-arbeidet ikke viser seg å 
holde mål. Dessuten har Norge hatt den holdning at man ikke skal kunne benytte 
retningslinjene for alternativ design til å beregne seg vekk fra et konkret problem som oppstår 
under en byggeprosess. Videre vil denne metoden ikke kunne benyttes som et alternativ til 
ordinære typesertifikat.  
Arbeidsgruppen ble ferdig med guidelines som vil bli oversendt MSC 74 for godkjennelse.  
 
Dessuten utarbeidet arbeidsgruppen et draft MSC sirkulære som omhandler guidelines on 
simplefied calculations of the total amount of combustible materials per unit area in 
accommondation and service spaces. Dette sirkulæret vil ikke kunne brukes ved beregninger 
for alternativ design, da kravet her er av mer kompleks karakter. Imidlertid kan sirkulæret 
benyttes i forbindelse med andre deler av SOLAS kapittel II-2. 
 
 
4. Smoke control and ventilation (agendapunkt 5)  
 
Det ble under FP 44 konkludert med at tilleggsregler til SOLAS ikke var nødvendig. 
Imidlertid ble det bestemt at dette punktet skulle være på agendaen ytterligere 2 sesjoner, men 
med lav prioritet. Italia meldte seg frivillig til å utarbeide draft guidelines til FP 46. 
 
 
5. Unified interpretations of SOLAS chapter II-2 and related fire test procedures 

(agendapunkt 6) 
 
Carbon monoxide fire detectors  
Dette ble tatt opp allerede under FP43 og har pågått siden. CO-detektorer er tenkt som et 
alternativ til ordinære røykdetektorer i områder med høy brannrisiko, blant annet i innredning. 
Arbeidsgruppen hadde behov for ytterligere informasjon for å kunne ta stilling til UKs forslag 
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til ”Draft guidelines on the use of CO-detectors”. Underkomiteen ba UK om å fremskaffe 
mer informasjon blant annet vedrørende alarmterskel, levetid og testing til FP 46 med tanke 
på å ferdigstille retningslinjene der. 
 
Interpretations related to fire test procedures  
Arbeidsgruppen utarbeidet utkast til fortolkninger til FTP koden og dens testprosedyrer i form 
av IMO res. A.653(16) ”Recommendation on improved fire test procedures for surface 
flammability of bulkheads, ceiling and deck finish materials” og IMO res. A 754(18) ” 
Recommendation on fire resistance tests for ”A”, ”B” and ”F” class divisions”. 
Arbeidsgruppen påpekte videre behovet for en grundig gjennomgang av FTP koden og 
relaterte testprosedyrer for å reflektere ny forskning og moderne teknologi. 
 
Unified interpretation of SOLAS chapter II-2 : 
 
Mooring deck: Arbeidsgruppen vurderte USAs forslag vedrørende fortøyningsdekk, men 
kunne ikke enes om noen felles fortolkning. Underkomiteen ga sin tilslutning til 
arbeidsgruppens innstilling om at fortolkninger vedrørende slike dekksområder/rom tillegges 
administrasjonen. 
 
Light-weight constructions: Underkomiteen samtykket med arbeidsgruppens utarbeidede 
fortolkning vedrørende anvendelse av ikke bærende lettvektskonstruksjoner (fortolkning til 
SOLAS regel II-2/3.3.1 og 2). Et forslag til sirkulær oversendes MSC for godkjenning. 
 
Periodisk ubemannede maskinrom: Italia fremmet et dokument med en fortolkning av 
SOLAS regel II-2/14. Arbeidsgruppen kunne imidlertid ikke samles om fortolkningen. 
 
Brannslukking i avtrekkskanaler fra bysser: Arbeidsgruppen kunne enes om en fortolkning til 
SOLAS regel II-2/16.7.4 og 32.1.9.3 basert på Italias dokument. Underkomiteen mente 
imidlertid at emnet krevde ytterligere gjennomgang og inviterte medlemmene til å komme 
med nye innspill til FP46. 
 
 
6. Fire-retardant materials for the construction of lifeboats (agendapunkt 7) 
 
Dette punktet ble oversendt arbeidsgruppe 2 – WG 2 Unified interpretations - som vurderte de 
foreløpige retningslinjer for testprosedyrer for brannhemmende materialer i livbåter gitt i de 
to innsendte dokumenter fra henholdsvis USA og UK. Arbeidsgruppen utarbeidet et utkast til 
MSC sirkulær ”Guidelines on fire test procedures for acceptance of fire-retardant materials 
for the construction of lifeboats”, som underkomiteen gav sitt samtykke til. 
 
 
7. Fire-fighting in machinery spaces and other spaces (agendapunkt 8)  
 
Innledningsvis ble det diskutert nye EU-regler (single stop valves vs. separate controls) i 
forbindelse med utfasing av halon innen utgangen av 2003 (ref. EC No. 2037/2000 av 
29.06.00). EU-medlemmene fikk ikke støtte av underkomiteen, da dette var å anse som et nytt 
punkt på agendaen. Derimot ble EU-medlemmene invitert til å utarbeide et dokument 
vedrørende dette til FP 46. 
Resten av dette punktet på agendaen ble stort sett viet til problematikken rundt aerosol-
systemer i maskinrom.  
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For aerosol slokningssystem som krever pyroteknisk utløsning var det stor enighet om at 
pumperom ikke skulle inkluderes i guidelines som skulle utarbeides. Aerosol systemene 
tillates også å bli distribuert med gass. Væskedistribuerte systemer derimot ble ikke omtalt i 
retningslinjene da dette ligger for nært opp til vanntåkeanlegg til å kunne lage klare skiller 
mellom disse to systemene. 
Drafting gruppen som ble nedsatt ble ferdig med draft MSC sirkulær for Guidelines for the 
approval of fixed aerosol fire-extinguishing systems som blir oversendt MSC for 
godkjennelse.  
 
 
8. Development of guidelines for ships operating in ice-covered waters (agendapunkt 9) 
 
Dette punktet ble introdusert under FP 43. Det ble stilt spørsmål den gang om det virkelig var 
spesielle krav vedrørende brannsikring for slike farvann som ikke allerede var dekket opp av 
kapittel II-2. Det ble under FP 44 oppfordret til å sende inn dokumenter til FP 45. Imidlertid 
kom det ingen dokumenter inn. Det ble derfor enighet om å utsette videre diskusjon til FP 46, 
avhengig av resultatet fra DE 44 som avholdes mars 2001.  
 
 
9. Analysis of fire records (agendapunkt 10)  
 
Diskusjonen gikk her på videre arbeid med analysering av brannforløp, spesielt ble 
overoppheting av samlebånd på selvlossende bulkskip tatt opp, samt branner i forbindelse 
med hot work. Det ble uttrykt at analysene fra FSI (flag state implementation) ikke var 
utfyllende nok til å få en fullstendig oversikt over brannårsaker og videre utvikling av 
branner. 
Det ble bestemt at under FP 46 skal det opprettes en arbeidsgruppe som vil arbeide videre 
med dette punktet. 
 
 
10. Role of human element : Revision of resolution A.654(16) on Graphical symbols for 

fire controls (agendapunkt 11) 
 
Underkomiteen uttrykte sin tilfredshet med det nære samarbeidet med IMO´s diverse 
underkomiteer og ISO.  
ISO på sin side informerte om at arbeidet med nye standarder som omhandler 
brannkontrollplan og lavt sittende ledelys nå er avsluttet. Standardene som antas vil bli godtatt 
av ISO-medlemmene forventes å foreligge i god tid før FP 46, slik at eventuelle kommentarer 
vil kunne bli fremlagt under denne sesjonen.  
 
 
11. Revision of resolution A.602(15) (agendapunkt 12) 
 
Dette punktet som omfatter bærbare slokningsapparater er tidligere definert som et lav-
prioritert punkt (target date 2002). Arbeidet med den reviderte resolusjonen vil bli avsluttet 
under FP 46. 
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12. Work program and agenda for FP 46 (agendapunkt 13) 
 
Brannsikkerhet på tankskip med dobbeltskrog 
Det var stor enighet om å få dette på agendaen under fremtidige FP-sesjoner. Imidlertid vil det 
være opp til MSC å bestemme om dette punktet skal på agendaen, grunnet arbeidsmetodikken 
i IMO. Dette fordrer bl.a innspill fra medlemslandene eller de organisasjoner som har 
møterett.  
 
Det ble bestemt at under FP 46 skal følgende arbeidsgrupper nedsettes : 
 

  evacuation analysis for passenger ships and high-speed passenger craft 
  unified interpretations to SOLAS chapter II-2 and related fire test procedures 
  analysis of fire casualty records 
 
Dessuten skal det nedsettes en drafting gruppe for : 
 
  smoke control and ventilation 
 
Videre ble det enighet om følgende korrespondansegruppe frem til FP 46 : 
 
  evacuation analysis for passenger ships and high-speed passenger craft 
 
 
13. Election of Chairman and Vice-Chairman for 2001 (agendapunkt 14) 
 
K. Yoshida, Japan ble enstemmig gjenvalgt som formann for 2001. J.C. Cubisino, Argentina 
ble gjenvalgt som nestformann.  
 
 
14. Any other business (agendapunkt 15) 
 
Recommendation for the installation of partially weathertight hatchway 
Problematikken rundt dette punktet består i hvor effektivt et gasslokningsanlegg er i lasterom 
med ikke-værtette luker. IACS har utarbeidet fortolkninger angående dette. Det anbefales å 
øke gasskvantiteten med 10 %. Underkomiteen besluttet å benytte denne fortolkningen inntil 
det foreligger retningslinjer for dette punktet, som forventes bli avsluttet under FP 46. 
 
Videre ble det opplyst det foreligger oppdaterte sirkulær vedrørende anerkjente test 
laboratorier og halonbanker (FP/Circ. 20 og FP/Circ. 21). 
 
 
 
Oslo, 19. januar 2001 
 
 
 
 
Ove Aastad 
delegasjonsleder 
 
 
 

*** 


