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

 
 Senioringeniør Ove Aastad (delegasjonsleder )    Plenum 
 Underdirektør Turid Stemre       WG 2 
 Senioringeniør Jan M. Ekeberg      DG 1 
 Rådgiver Christofer Kobro      DG 1 
 Overingeniør Marte Edvardsen     WG 3 
 Sjefsingeniør Svein Erik Jacobsen, Det norske Veritas   WG 1 
 Surveyor Anders Tosseviken, Det norske Veritas    WG 3 
 Senior forsker Ragnar Wighus, Norges Branntekniske Laboratorium WG 3 
 Seksjonsleder Petter Aune, Norges Branntekniske Laboratorium  WG 3 
 Senior product manager Dagfinn Aas, UNITOR ASA   WG 3 
 Seksjonsleder Rune E. Karlsen, Norges Rederiforbund    WG 2 
   
WG 1:  Unified interpretations of SOLAS chapter II-2, the FSS Code and related fire test procedures 
WG 2:  Large passenger ship safety 
WG 3:  Performance testing and approval standards for safety systems 
 
DG 1:  Revision of the fishing vessel Safety Code and Voluntary Guidelines 
DG 2 : Analysis of fire casualty 

 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 11. desember 2003 i Sjøfartsdirektoratet. 
 
Ytterligere informasjon 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 
 
Den nye generalsekretæren E. E Mitropoulos holdt en innledning som stort sett dreide seg om å 
forklare hvor viktige hvert enkelt punkt på agendaen er.  
 
Imidlertid kom han med en opplysning som nok mange av delegatene syntes oppsiktvekkende, 
nemmelig at på verdensbasis omkommer det årlig ca. 24.000 fiskere. Generalsekretæren ønsket 
således den reviderte fiskefartøyskoden og voluntary guidelines særdeles velkommen.  
 
Hans tale er gjengitt i sin helhet i Annex 1 til rapporten som skal oversendes MSC. 
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III. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE PUNKTER PÅ AGENDAEN 
 
1.   Decisions of other IMO bodies (agendapunkt 2)  
 
Under dette punktet ble det ingen for diskusjoner.  
 
Imidlertid ble det understreket at avgjørelser som ble tatt i underkomiteene ikke skulle komme i 
konflikt med andre IMO avgjørelser eller internasjonale lover. Ingen kontroverser.  
 
 
2.   Unified interpretations of SOLAS, Chapter II-2, the FSS Code and related fire test  
      procedures (agendapunkt 3) 
 

For denne arbeidsgruppen forelå det et godt grunnlag i rapporten fra korrespondansegruppen som 
inneholdt omforente forslag til en lang rekke fortolkninger, grovt sett basert på MSC/Circ.847 og en 
rekke andre MSC/Circ. Det vil utkomme en omfattende MSC Res. med figurer som inneholder alle 
disse fortolkningene.  Arbeidsgruppen brukte også en del tid på å diskutere seg gjennom enkelte 
fortolkninger som ikke hadde oppnådd full enighet i korrespondansegruppen, pluss nye forslag som 
var fremmet, for eksempel: 

Det ble enighet i forslaget fra Japan om å endre kravene i FTP koden til gasskonsentrasjon av SO2 
for dekksbelegg fra 120 ppm til 200 ppm, 

Derimot ble det ikke konsensus til forslagene fra Korea om beskyttelse mot oljesprut, isolering av 
varme overflater og beskyttelse av høyttrykks brennoljerør på små dieselmotorer.  Ingen av 
forslagene gikk gjennom. 

Videre ble det heller ikke full enighet til USA´s forslag om å godkjenne klasse A-30 og A-15 skott 
og dekk på bakgrunn av test av klasse A-60. Det var mye sympati for forslaget, men det gikk ikke 
gjennom hovedsakelig fordi godkjenning i dag er streng på at enhver konstruksjon må gå gjennom 
branntest, spesielt for MED-godkjenning. 

Imidlertid fikk USA i alt 9 av opprinnelig 12 forslag til ulike fortolkninger gikk gjennom og legges 
inn i den nye MSC Res. 

IACS pekte på at den nye Reg. II-2/10.7.2 om slokkesystem i lasterom for små skip som har farlig 
gods på dekk er noe endret fra ordlyden i 2001 Consolidated og er blitt uklar. Til tross for heftig 
motstand fra Japan ble det vedtatt en fortolkning som slår fast at ordlyden i 2001 Consolidated er 
riktig og skal legges til grunn.  Japan reserverte seg mot forslaget. 

Vedrørende krav til store branndører, dette vil komme opp som eget emne på neste FP møte.  
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3.   Large passenger ship safety (agendapunkt 4)  
 
Det forelå to dokumenter til dette agendapunktet: 
 
Rapport fra korrespondansegruppen : 
 
Norsk posisjon 
Rapporten fra korrespondansegruppen fokuserer mye på forslag fra USA. Etter Norges mening er 
mange av disse for detaljerte på det nåværende tidspunkt. Vi må bli enige om hovedprinsipper før vi 
diskuterer detaljer. Safe haven skal ikke være et dedikert område, men den delen av skipet som ikke 
er berørt av skade/brann. Predefinerte scenarier må legges til grunn. 
 
Etter en kort diskusjon i plenum der funksjonskrav og fastsettelse av brannscenarier ble vektlagt, 
ble arbeidsgruppen instruert. 
 
Generelt 
På tross av føringene fra plenum, tok gruppen tak i detaljene fra korrespondansegruppen, og startet 
diskusjon rundt disse. Norge med støtte av USA og Tyskland forsøkte å få diskusjonen over i et mer 
overordnet spor, uten at dette lyktes. USA koblet da inn IMO sekretariatet. Sekretariatet møtte i 
arbeidsgruppen med klare føringer for hvordan arbeidet skulle legges opp. Disse føringene var i tråd 
med norsk posisjon.  
  
Utfall 
Gruppen ble enig om en definisjon av ”safe haven” i forhold til brann som sier at ”safe haven” er de 
delene av skipet som ikke er berørt av brannen og hvor personene om bord kan få nødvendig mat, 
drikke og førstehjelp i den tiden det tar å returnere til nærmeste havn for egen maskin. 
Det var enighet om at de andre underkomiteene vil ha andre skadescenarier enn brann i sitt arbeid, 
men at definisjonen måtte endelig koordineres av MSC. 
Det ble nedsatt en korrespondansegruppe, koordinert av Tyskland som skal arbeide med å definere 
aktuelle brannscenarier, samt utvikle funksjonskrav basert på disse og definisjonen av safe haven. 
Norge vil delta i korrespondansegruppen. 
 
Directional sound system 
Korrespondansegruppen hadde også fått i oppdrag å uarbeide retningslinjer for godkjennelse av 
systemer som skal lede passasjerer til mønstringsstasjonene. Oppgaven kom som følge av UKs 
forsøk på å få godkjent ”directional sound system” som ekvivalent løsning til lavtsittende ledelys. 
Retningslinjene inneholdt ingen krav til systemet som for eksempel uavhengig strømforsyning og 
robusthet av systemet, kun krav til uttesting. 
 
Utfall 
Korrespondansegruppen ble instruert i å arbeide videre med retningslinjene. I tråd med norsk 
posisjon. 
 
Dessuten ble det lagt frem et dokument utarbeidet av Tyskland som støtter forslag fra USA om å 
gjøre evakueringsanalyse i h.h.t MSC/Circ.1033 obligatorisk for store passasjerskip, samtidig som 
de mener å ha avdekket svakheter ved sirkulæret. 
 
Norsk posisjon 
Revisjon av sirkulæret er ikke gruppens mandat. Skal sirkulæret gjøres obligatorisk, noe vi i 
prinsippet støtter, må det enten være i den form det er i dag, eller etter en formell revisjon av 
sirkulæret. 
 
Utfall 
Det må foreligge mer erfaring med sirkulæret før det eventuelt gjøres obligatorisk. 
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4. Performance testing and approval standards for fire safety systems (agendapunkt 5)  

 
 
Under FP 47 ble det nedsatt en korrespondansegruppe som skulle forberede forslag til endringer av 
FSS-koden i forbindelse med slukkesystemer for maskin og lasterom, vanntåkeanlegg for 
kontrollstasjoner og innredning, samt slukkeanlegg for roro-lasterom og spesialkategori rom. 
Arbeidsgruppe ble nedsatt for å gjennomgå korrespondansegruppens rapport, samt øvrige innsendte 
dokumenter. 
 
Hovedelementer som ble tatt opp: 
 
Vannbaserte slukkeanlegg i maskinrom (revisjon av MSC/Circ 728) 

 
Det ble diskutert i hvilken grad tilsetningsstoffer (additives) skal tillates. Etter forslag fra 
USA ble man enig om at dette kun skulle tillates dersom man kunne fremlegge 
dokumentasjon på at stoffet var uskadelig for mennesker. Dette var i tråd med Norges 
posisjon. 
 
Videre diskuterte man hvorvidt dør-dyser kun skulle tillates dersom disse var rettet vertikalt. 
Finland og Italia utarbeidet med støtte fra Sverige frem en uttalelse som underbygget dette 
synet. Norge, Tyskland og Danmark la frem et mot-innlegg som forsvarte bruk av 
horisontalt rettede dør-dyser. Man gjorde ingen endringer i testprosedyren grunnet mangel 
på enighet. 
 
Utvikling av testprosedyrer for vanntåkeanlegg for maskinrom over 3.000 m3 utløste en så 
omfattende og langvarig diskusjon at man tilslutt opprettet en undergruppe for å jobbe med 
en teststandard. Man kom frem til noen hovedprinsipper, men kunne ikke enes om et endelig 
forslag. Dette skal det jobbes videre med i korrespondansegruppen frem mot FP/49. 
 

Lokaltvirkende vannbaserte slukkeanlegg (revisjon av MSC/Circ 913) 
 

Det var enighet om at skråstilte dyser skal kunne tillates. Dette var i tråd med Norges 
posisjon. 

 
Det var også enighet om at minimum kapasitet for det lokale slukkeanlegget skal være 
tilstrekkelig til at største maskinerienhet skal kunne dekkes som en sone. Dette var i tråd 
med Norges posisjon. 
 
For øvrig hadde Japan i FP/48/5/6 flere forslag til endringer av teststandarden som stort sett 
ble forkastet. 

 
Slukkeanlegg med gass og aerosoler i maskin og pumperom (revisjon av MSC /Circ 848) 
 

USA fremla forslag om at halokarbon-gasser ikke skal brukes over NOAEL (No Observed 
Adverese Effect Level) uten å ha gjennomgått PBPK-tester (physiologically based 
pharmacokinetic). Dette ble vedtatt, og var i tråd med Norges posisjon. 
 
Flere land, bland annet Norge, uttrykte bekymring for at det manglet en internasjonal 
standard for testing og vedlikehold av høytrykkssylindere. Det ble besluttet å jobbe med 
retningslinjer for dette i korrespondansegruppe frem mot FP/49. 
 
USA fremla forslag om at CO2 skal forbys i bemannede rom, eller at man i det minste 
innfører strengere foranstaltninger ved bruk. Italia støttet dette, fire andre land deriblant 
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Norge gikk i mot. Medlemslandene ble invitert til å fremlegge sine meninger frem mot  
FP 49, hvor diskusjonen skal fortsette. 

 
Generelle kommentarer/ Oppsummering 

 
Mye av tiden i arbeidsgruppen ble brukt til å diskutere spørsmål knyttet til testing av 
vanntåkeanlegg. Dette førte til at man ikke fikk tid til å gjennomgå Annex 3-5 i rapporten fra 
korrespondansegruppen, som blant annet tar for seg viktige spørsmål knyttet til sprinkleranlegg. 
Grunnen til at vanntåkediskusjonen fikk dominere arbeidsgruppen i en slik grad skyldes til stor del 
at flere vanntåkeprodusenter var tilstede og fikk anledning til å fortsette diskusjonen uten å bli 
avbrutt av møteleder. Forslag om opprettelse av en undergruppe som kunne arbeide videre separat 
kom godt, men altfor sent.  

 
Generelt ble arbeidsgruppen i stor grad dominert av representanter for produsenter. Dette kan ha 
hatt en uheldig innvirkning på diskusjonene og beslutningsevnen i gruppen, ettersom økonomiske 
motiver kan ha ligget til grunn fremfor sikkerhetsmessige vurderinger. 
 
 
5.   Revision of the Fishing Vessel Safety Code and Voluntary Guidelines (agendapunkt 6) 

 
 
FP 48 etablerte en draftinggruppe, med oppgave å ferdigstille kapittel V av koden og kapittel 5 av 
Voluntary Guidelines, med tittel ”Fire protection, fire detection, fire extinction and fire fighting”. 
Kopi av arbeidsrapportene FP/WP.2 og 3. kan fås ved henvendelse til Fiskefartøyavdelingen, 
v/Kobro. 
 
Gruppen besto av representanter fra Argentina, Japan, Korea, Norge, Spania, UK og FAO. 
 
Koden (The Fishing Vessel Safety Code) 
 
Gruppen ble instruert til å bringe kodens bestemmelser i samsvar med Torremolinosprotokollen. 
Videre ble gruppen instruert til å gjøre henvisninger til FSS- og FTP-koden, hvor dette var relevant. 
 
Av særlig materiell betydning, utarbeidet og vedtok gruppen en ny del ”D”, som får anvendelse på 
fartøy mellom 24 og 45 meter (lengde ”L”). Bakgrunnen er at koden angir minimumsstandarden, og 
asiatiske nasjoner (særlig Japan) anså derfor del ”C”, som regulerte fartøy fra 24 til 60 meter, for å 
oppstille for strenge krav i forhold til hele fartøysgruppen. Del D avviker særlig fra tidligere Del C 
hva angår krav til konstruksjon. For øvrig harmoniserer stort sett del D og C. 
 
Særlige utfordringer som melder seg i arbeidet med å utvikle harmoniserte konstruksjons- og 
utstyrsregler for fiskefartøy på et globalt plan, knytter seg til fartøyenes ulike utforming (og derved 
deplasementsforhold) og hvilke parametere som legges til grunn for kategorisering i nasjonalt 
regelverk. Kodens parameter gjenspeiler en vestlig norm, som legger fartøyets lengde til grunn. 
Japans parameter har på sin side historisk sett vært fartøyets tonnasje. Det er også verdt å merke seg 
at delegasjonen fra Japan i stor grad argumenterte ut fra et kostnads- fremfor et sikkerhetsmessig 
perspektiv. Det er viktig å være klar over, og forberedt på, disse distinksjonene i det videre arbeidet 
med koden og frivillige retningslinjene generelt, og FP spesielt. 
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Norsk posisjon 
Norge var aktiv i gruppen og fikk gjennomslag for foreslåtte endringer. Norsk posisjon og 
gjeldende rett er i tråd med de krav som kapittel V oppstiller. Norge bifaller derfor i all hovedsak 
utfallet av gruppens arbeid, selv om vi støttet UK i at det ikke er nødvendig å innføre særskilte 
regler for fartøysgruppen mellom 24 og 45 meter. Da det grunnliggende mål for arbeidet med koden 
er global aksept, anså Norge det likevel viktig å etterkomme ønsket om å senke konstruksjons- og 
utstyrskravene for nevnte fartøygruppe.  
 
Frivillige retningslinjer (Voluntary Guidelines) 
 
De frivillige retningslinjene er ment å gi administrasjonen en veiledning hva angår regelutvikling 
for fiskefartøy fra 12 til 24 meter lengde (L). Retningslinjene er basert på samme strukturelle 
oppbygging som Torremolinosprotokollen. Norge har engasjert seg i arbeidet særlig med hensyn til 
at EU kan utarbeide et direktiv basert på de nevnte retningslinjer.    
 
Norske krav til fiskefartøy med største lengde 15 meter og derover, tilfredsstiller et høyere 
sikkerhetsnivå en hva som oppstilles i retningslinjene. For fartøy under 15 meter, ligger imidlertid 
norske regler på et lavere sikkerhetsnivå enn retningslinjene. Historisk (fra 1979) har IMO ønsket å 
utvikle retningslinjer for fartøy ned til 12 meter lengde. På forespørsel, var det ikke aktuelt på det 
nåværende tidspunkt å heve denne grensen til største lengde 15 meter, slik at retningslinjene 
sammenfaller med norske bestemmelser. Det ble argumentert med retningslinjenes frivillige natur, 
og at det sikkerhetsnivå som retningslinjene oppstiller allerede er anerkjent av flere stater (UK og 
Island) for gjeldende fartøysgruppe.  
 
Norsk posisjon 
Norge har tidligere vært av den oppfatning at kapittel 5 om brannsikring har oppstilt for strenge 
krav til det nedre sjiktet av gjeldende fartøysgruppe, se eksempelvis Brief til SLF 44 av 17.7.2001. 
Slik de endrede retningslinjene nå foreligger, synes de ut fra en totalvurdering likevel akseptable. 
Først og fremst er det lite tilfredsstillende at Norge tillater et lavere sikkerhetsnivå enn øvrige 
nasjoner, med en fiskeflåte på samme tekniske nivå. Videre veier brannsikkerhetsmessige forhold 
tyngre enn den merkostnaden som økning av sikkerhetsnivået medfører.  
 
Skal retningslinjene gjennomføres fullt og helt i norsk rett, må det foretas en regelendring slik at 
fartøysgruppen fra 12 meter til 15 meter største lengde underlegges dette regimet. Det minnes 
likevel om retningslinjenes frivillige natur, og at Norge ikke er folkerettlig forpliktet til å foreta en 
slik endring. 
 
 
6.   Revision of the gas concentration limit on sulphur dioxide for floor coverings 
      (agendapunkt 7) 

 
Dette dokumentet ble oversendt til arbeidsgruppen for unified interpretations. Her ble det enighet 
om at SO2 konsentrasjonen i dekksbelegg kunne økes fra 120 ppm til 200 ppm.  
 
Det understrekes at 200 ppm grensen ikke gjelder for andre overflater enn på dørk. Forandringer i 
FPT koden vil bli gjort. 
 
Forslaget vil bli oversendt MSC for endelig godkjennelse. 
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7.   Review of the OSV Guidelines (agendapunkt 8) 
 
Det ble her enighet om å fjerne enkelte paragrafer i guidelines vedrørende off-shore vessels og 
ersatte disse med generelle henvisninger til SOLAS kapittel II-2.  
 
Vedrørende Res. A.673(16) Guidelines for the transportation and handling of limited amounts of 
hazardous and noxious liquid substances in bulk on off-shore vessels ble det enighet at enklete 
punkt (3.9.1 og 3.9.2.4) skal viderebehandles under FP 49. 
 
Ovennevte skal oversendes DE for eventuelle kommentarer. 
 
 
8.   Use of directional sound for passenger evacuation (agendapunkt 9) 

 
Det ble ikke innsendt noen dokumenter til dette agendapunkt. Som tidligere ble dette et 
diskusjonstema i gruppen for store passasjerskip. 
 
 
9.   Review of the 2000 HSC Code and the amendments to the DSC Code and the 1994 HSC 

Code (agendapunkt 10) 
 
Det ble her en kort diskusjon og det ble rask avgjort at det skulle nedsettes en korrespondanse-
gruppe som vil arbeide med rubriserte koder frem til FP 49. Under neste sesjon vil det også bli 
nedsatt en arbeidsgruppe angående det samme. 
 
Arbeidet i korrespondansegruppen vil bli koordinert av Australia. 
 
 
10.   Consideration of IACS unified interpretations (agendapunkt 11) 
 
Det ble bestemt at dette punktet skulle oversendes til arbeidsgruppen som arbeidet med 
fortolkninger, WG 1.  
 
Se for øvrig kommentarer gitt til agendapunkt 3. 
 
 
11.   Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships  

(agendapunkt 12) 
 
Det ble bestemt at det ikke foreligger nok dokumentasjon til at MSC/Circ. 1033 Interim guidelines 
on evacuation analysis for new and existing passenger ships kan revideres.  
 
Delegatene ble oppfordret til å sende inn kommentarer til FP 49 om eventuelle gjennomførte 
analyser eller forslag til endringer. Oppfordringen gjelder både forenklete og avanserte analyser. 
 
 
12.   Analysis of fire casualty records: revision of the fire casualty record (agendapunkt 13) 
 
Det ble under dette agendapunkt nedsatt en drafting-gruppe til å revidere et tidligere utarbeidet 
forslag til et rapporteringsskjema som skal benyttes I forbindelse med brann om bord på skip. 
 
Konsensus ble oppnådd og rapporteringsskjemaet vil bli oversendt FSI for endelig godkjennelse. 
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13.   Amendments to resolution A.754(18) relating to performance criteria for fire doors 
(agendapunkt 14) 

 
Det ble ikke oppnådd konsensus til Frankrikes forslag til endret testprosedyre av dører med hensyn 
til dørterskler.  
 
Delegatene ble oppfordret til å sende inn kommentarer og eventuell forslag til FP 49. 
 
 
14.   Amendments to the procedure for the preparation of specimens of sealants and mastics 

(resolution A.653(16)) (agendapunkt 15) 
 
Det ble ikke enighet til Frankrikes forslag til endret testprosedyre av tetningsmasse og fugemasse.  
 
Konklusjonen ble at det oppfordres til å sende inn kommentarer og eventuelle forslag til FP 49. 
 
 
15.   Any other business (agendapunkt 18) 
 
Det ble her fremlagt et dokument utarbeidet av sekretariatet angående Draft Guidelines on a 
shipboard occupational health and safety programme. I plenum var det full enighet til dokumentet 
som vil bli sendt tilbake BLG uten endringer. 
 
Videre ble det fremlagt en oversikt over UK-godkjente testlaboratorium.  
 
Dessuten underrettet ISO om sitt arbeid vedrørende sikkerhetsrelaterte skilt. 
 
 
15.   Work program and agenda for FP 49 (agendapunkt 16) 
 
Det ble bestemt at under FP 49 skal følgende arbeidsgrupper nedsettes : 
 

WG 1 : Large passenger ship safety  
WG 2 : Performance testing and approval standards for fire safety systems 
WG 3 : Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and  
  the 1994 HSC Code 
 

Dessuten skal det nedsettes følgende drafting-gruppe : 
 

DG 1 : Amendments to resolutions A.653(16) Recommendation on improved fire test  
  procedures for flammability of bulkhead, ceiling and deck finish materials and  
  A.754(18) Recommendation on fire resistance tests for “A”, “B” and “F” class  
  divisions. 
 
Videre ble det enighet om følgende korrespondansegruppe frem til FP 49 : 
 

CG 1 : Large passenger ship safety  
CG 2 : Performance testing and approval standards for fire safety systems 
CG 3 : Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and  
  the 1994 HSC Code 

 
Ønske om eventuell deltagelse i ovennevnte korrespondansegrupper bes gitt til undertegnede som 
vil koordinere norske innspill. 
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16.   Election of Chairman and Vice-Chairman for 2005 (agendapunkt 17) 
 
Sittende Chairman Juan Carlos Cubisino (Argentina) og Vice-Chairman Claudio Abbate (Italia) ble 
gjenvalgt uten motkandidater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 04 februar 2004 
 
 
 
 
Ove Aastad 
delegasjonsleder 


