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

 
 Senioringeniør Ove Aastad (delegasjonsleder )    Plenum 
 Avdelingsdirektør Turid Stemre      WG 3 
 Senioringeniør Marte Edvardsen     WG 2 & 1 
 Sjefsingeniør Svein Erik Jacobsen, Det norske Veritas   WG 1 
 Surveyor Anders Tosseviken, Det norske Veritas    WG 2 
 Senior forsker Ragnar Wighus, Norges Branntekniske Laboratorium WG 2 
 Senior product manager Dagfinn Aas, UNITOR ASA   WG 2 
   
WG 1:  Passenger ship safety 
WG 2:  Performance testing and approval standards for safety systems 
WG 3:  Review of the 2000 HSC Code and amendments to the DSC Code and the 1994 HSC Code 
 

 
Det ble avholdt forberedende møte for delegasjonen 12. januar 2005 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 
 
Generalsekretæren E. E Mitropoulos holdt en innledning lignende den til FP 48, dvs stort sett dreide 
det seg om å forklare hvor viktige hvert enkelt punkt på agendaen er.  
 
Videre beskrev han hvor viktig shipping er for verdenshandelen. Dessuten holdt han et lengre innlegg 
angående tsunami-katastrofen i sør-øst Asia og hvilke donasjoner og hjelpeprogram IMO vil yte. 
 
Hans tale er gjengitt i sin helhet i Annex 1 til rapporten som skal oversendes MSC. 
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II. 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.   Passenger ship safety (agendapunkt 3)  
 

Innledende kommentar 

Det virker fremdeles som om arbeidet i gruppen er preget av nøling eller manglende 
entusiasme. Dette kan skyldes at det fra MSC ikke er gitt støtte til arbeidet i FP i form av 
sikkerhetsstudier, statistikk/analyser fra branner, sannsynlighetstall eller annet 
erfaringsmateriale som kan legges til den generelle brannteknisk ekspertise i FP. Dermed er 
det uklart hva som er problemene med dagens krav (svakheter) og hva som er viktigst å få 
forbedret (prioriteringer). Dette gir lett en følelse av at de tiltak som foreslås er begrunnet i 
krav til fremdrift i emnet, mer enn i sikkerhetsmessig nødvendighet. 

Norge brakte brann scenario på banen under FP 48 i WG 2 og ga referanse til anbefalte 
tekniske analyseverktøy gitt i MSC/Circ. 1002 som omhandler vedrørende alternative design. 
Det synes nå at å benytte disse analyseverktøyene ikke er relevant for videre fremdrift i 
utvikling av et nytt regelverk. 

Generelt 

På MSC 79 ble det besluttet å endre tittelen på agendapunktet fra ”Store passasjerskip” til 
”Passasjerskip”.  Det ble samtidig fastholdt at det skulle utvikles nye krav, om nødvendig, 
men unngå holdningen ”alle forslag gjelder alle skip”. 

 
Arbeidsgruppen ble gitt en lang rekke oppgaver som fortsettelse av punktene definert av MSC 
78 og MSC 79 og av forslag fra arbeidet i korrespondansegruppen.  Oppgavene var knyttet 
opp mot de nye begreper som er innført: 

 
- ”fire scenario”, en brannsituasjon som innebærer tap av startområde opp til nærmeste  

A-skille.  Hvis rommet er uten fast slokkesystem, regnes tapt område til nærmeste A-skille 
som er utenfor startområdet, 

- ”safe area”, et sikkert område utenfor hovedsonen hvor brann har oppstått, 
- ”safe return to port”, et skip skal kunne returnere til havn etter en begrenset skade, 
- ”time to remain habitable”, det skal være mulig å oppholde seg om bord på et skip i minst 3 

timer ved en skade som fører til evakuering av skipet,  
 

Brannsituasjon 

Når det gjelder ”sikkert område”, har MSC 78 fastsatt at en brann regnes å ha resultert i tap av 
hovedsonen hvor brannen oppsto. 

 
Arbeidsgruppen noterte at den definerte brannsituasjon uttrykt i ”fire scenario” ikke 
nødvendigvis ville føre til tap av en hovedsone.  Det ble også kommentert at definisjonen var 
for generell.  På denne bakgrunn mente gruppen også at det bør kunne anvendes analyser for å 
vurdere forventet brannrisiko til ethvert rom for å finne om brannscenariet passer. 
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Sikkert område 

 Det er allerede bestemt av MSC at ”sikkert område” (safe area) skal støtte opp om ”retur til havn” 
(safe return to port) konseptet.  

 Gruppen foreslo å endre beskrivelsen av ”sikkert område” slik at det tydelig fremgår at dette 
vanligvis bør være innvendig, men at utvendige dekk også kan aksepteres. 

 Det ble enighet om at følgende funksjonskrav må tilfredsstilles: 
Sikkert område må forsyne alle personer med følgende basis-tjenester for å sikre helsen til 
passasjerer og mannskap:  
Sanitær-system, vann, mat, alternativt område for medisinsk behandling, beskyttelse fra været, 
tiltak mot oppheting og nedkjøling, belysning, ventilasjon, intern kommunikasjon, passende 
muligheter til hvile. 

 Ved å planlegge ventilasjonen om bord, for eksempel ved aktiv røykkontroll, skal kun begrensede 
mengder røyk og varme gasser fra brannen kunne nå et sikkert område. 

 Det må være tilstrekkelige rømningsveier og utganger til livredningsutstyr fra ethvert sikkert 
område, også med hensyn på at en hovedsone kan være utilgjengelig for passasje innvendig.  

 

 Beboelig område 

3-timers rammen for ”time to remain habitable” som ble satt av MSC ble diskutert lenge og 
gruppen mente at tiden kunne reduseres av myndighetene.  MSC hadde indikert at en beregnet 
rømningstid etter MSC/Circ.1033 skulle kunne influere på og eventuelt redusere de 3 timene. 
Gruppen mente at den teoretiske rømningstiden som kan beregnes etter metodene beskrevet i 
MSC/Circ.1033, ikke gir informasjon av verdi for begrepene ”sikkert område” og ”beboelig 
område”. 

 
Gruppen mente også at eksisterende krav til en samlingsstasjon er tilstrekkelige for et område 
som skal være beboelig i 3 timer, men at følgende systemer må fungere i denne tiden: 
brannvann, ventilasjon i samlingsstasjoner, intern kommunikasjon og nødlys. 

 

Retur til havn 

Når det oppstår en brann om bord, ref. brannscenariet nevnt ovenfor, må følgende systemer 
fortsette å fungere i den del av skipet som ikke er berørt av brannen: 

 
Fremdrift, styremaskin, kraftforsyning, fastmontert slokkesystem, systemer som støtter 
opp under ”sikkert område”, minimum av navigasjonsutstyr, kommunikasjon (ekstern 
og intern), branndeteksjon og lensesystem. 

 
Det må også påses at arrangement av redningsfartøyer og MES gir full tilgjengelighet av 
foreskrevet livredningsutstyr. 
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Performance testing and approval standards for fire safety systems (agendapunkt 4)  
 
Vanntåke standard maskinrom 

To standarder sto mot hverandre: Sverige og SP sin totalt omarbeidede standard og vår 
revidering av IMO MSC/Circ.668/728. Norges syn vant fram med støtte fra Danmark, 
Finland, Tyskland og Nederland. USA støttet Sverige. Etter en ny runde ble ”Thermal 
Mangement” som foreslått fra Sveige lagt til – dermed ble det konsensus.  

 
Slik det ser ut nå vil det bli laget en alternativ standard som vi håper kan tre i kraft fra mai 
2005. Det er noe usikkerhet, i det minste rundt datoen for implementering. IMO 
MSC/Circ.668/728 vil sannsynligvis løpe parallelt med den nye standarden til 2010.  

 
De viktigste endringer:  

- trykktank er tatt bort, back-up krav til pumpe er bedre definert 
- de 3 minste brannene er økt for å lette slokking 
- volumgrenser er tatt bort, du får det du har testet (skalering opp til 2 ganger lagt inn, kriterier 

skal utvikles av IMO) 
- dørdyser er ikke lengre tillatt i testing (kan monteres om bord) 
- SPs ”thermal managment” ble tatt inn for å oppnå konsensus (max. 100 grader C i testrom 

under gitte branner) 
 
 CO2 nybyggsregler 

FSS koden ble oppdatert. En del ting som blant annet er definert i klassereglene ble tatt inn. 
De strengeste danske forslag ble ikke tatt med.  

 
CO2 guidelines (inspection and maintenance) 

Dette er guidelines – ikke krav. Test spesifikasjon, intervaller og krav til bytting av visse 
komponenter er definert. Dette kan etter hvert føre til harmonisering av flaggstatskrav som 
per i dag (ofte) svært ulike.  
Imidlertid protesterte UK og Kina i plenum og fikk sent utkastet tilbake til 
korrespondansegruppen. 

 
CO2 forbud 

USA gikk på et solid nederlag. Alle (minus USA) stemte for fortsatt bruk av CO2.  
Mer juling fulgte i plenum hvor denne saken ble tatt bort fra korrespondansegruppen og 
erstattet av det tannløse ”bruk av CO2”.  Det synes merkelig at USA er så bekymret for nye 
(sikre) CO2 systemer, mens de gamle single barriere systemene ikke er omtalt.  

 
Alternative gasser  

”Single failure concept” som foreslått av Sverige ble krøllet sammen og forkastet. Dette 
forslager strider mot norsk fortolkning (også DNV), samt nytt IACS UI (kommer på FP50).  

 
PBPK modellen ble ikke modifisert denne gang. Italia, USA og UK ble ikke enige. Vi hadde 
ingen meninger her (bortsatt fra at vi vil måle ved 35 grader C – ikke ved branntemperaturer).  

 
”Cup burner” ble harmonisert med NFPA 2001. Små skala slokking skal dermed multipliseres 
med 1.3 (ikke 1.2 som nå). ”Single failure concentration” blir dermed 77% (ned fra 83% - 
eller 5/6).  
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4   Review of the 2000 HSC Code and the amendments to the DSC Code and the 1994 HSC 
Code (agendapunkt 5) 

 
Det eneste kontroversielle punktet i dette arbeidet, var spørsmålet om hvorvidt teoretisk 
evakueringsanalyse skulle erstatte fullskalatesten som kreves i paragraf 4.8 i 2000 HSC-Code. 
Dette var foreslått av Australia i korrespondansegruppen forut for møtet. I tillegg hadde de sendt inn 
dokumentet som viste erfaringer med analysen.  
Utover dette var de foreslåtte endringene primært innarbeidelse av tidligere godkjente fortolkninger 
til 2000 HSC-Code. 
 
Fjerning av fullskalatester var det eneste som ble diskutert i plenum. Australia fikk støtte fra Japan. 
Norge gikk mot forslaget, bl.a. grunnet manglende erfaring med analysen, vanskeligheter med å 
beregne tiden fra signalet går til alle er samlet ved mønstringsstasjonen og det faktum at det kan 
oppstå problemer under evakueringen som det er vanskelig å forutsi i en teoretisk analyse. Analysen 
er etter vår mening et design verktøy, og den beregnede evakueringstiden må verifiseres av en øvelse. 
 
Arbeidsgruppen ble bl.a. instruert i å ta hensyn til kommentarene i plenum ved behandlingen av dette 
punktet.  
 
I tillegg til endringene foreslått av korrespondansegruppen, tok Norge opp to punkter: 

 
 I tabell 7.4-1 and 7.4-2, note 1 foreslo Norge å ta inn en forutsetning om at det er slukkeanlegg i 

rommene dersom det skal gis fritak om isolasjon på dekk. 
 Regel 7.7.3.3.14, tidligere 7.7.3.2.14 gjør krav som primært gjelder oppbevaring av gassmedier 

gjeldende for alle slokkemedier. Etter Norges mening er dette ikke intensjonen. Dessuten er det 
dyrt og unødvendig. Tyskland støttet oss på dette og meldte seg til å utforme ny tekst. 

 
Norge fikk støtte for de ekstra endringsforslagene. Endringene i paragraf 7.7.3.3.14 ble ikke helt som 
vi ønsket, da SOLAS har en tilsvarende regel og samsvar mellom IMO-instrumenter, der dette er 
naturlig, er et prinsipp. Resultatet ble uansett mye mer spiselig enn den opprinnelige teksten. 
 
Australias forslag om å erstatte fullskala evakueringsøvelser med beregninger fikk ingen støtte i 
arbeidsgruppen. Norge, UK og USA gikk sterkt mot forslaget og fikk støtte fra Frankrike. I tillegg til 
Norges argumenter, ble det stilt spørsmål med gjennomføringene av øvelsene i Australias dokument 
FP 49/INF 7. 
Forslaget om endringer i paragraf 4.8 er også spilt inn til DEs korrespondansegruppe. Det er viktig å 
understreke at evakueringstid er FPs ansvar. Regel 4.8 er direkte knyttet opp mot krav til 
brannisolering. DE skal derfor etter Norges mening ikke gjenåpne den diskusjonen. DEs deltagere må 
briefes på dette punkt. 
 
Norge bør gi generell støtte til de forslagene til endringer som forelå fra korrespondansegruppen. 
Videre bør vi gå mot forslag om endringer i 4.8. 
 
Endringene foreslått av korrespondansegruppen ble vedtatt med mindre endringer. Norges forslag til 
endringer i tabellene 7.4-1 og 7.4-2, note 1 ble tatt til følge. Det ble utarbeidet ny, forbedret tekst til 
regel 7.7.3.3.14 (tidligere 7.7.3.2.14) i tråd med Norges forslag. Paragraf 4.8 ble beholdt uendret. 
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5.   Amendments to resolution A.653(16) relating to the preparation of specimens for sealants 
and mastics (agendapunkt 6) 

 
Det ble heller ikke under dennes sesjonen enighet angående testing av tetnings-/fugemasse til bruk 
om bord på skip. Japan har fremlagt overfor MSC 80 et forslag til å sette opp revisjon av FTP koden 
(fire test procedure) som et agendapunkt på de fremtidige FP sesjonene.  
 
Diskusjonen vil bli videreført til FP 50. 
 
 
6.   Amendments to reolution A.754(18) relating to performance criteria for fire doors 
      (agendapunkt 7) 

 
Som for agendapunkt 6 ovenfor, vil også denne diskusjonen bli ført videre i FP 50. 
 
 
7.   Review of the fire protection provisions of the LHNS Guidelines (agendapunkt 8) 
 
Det ble her enighet til Sekretariatets korreksjoner slik at referansene gitt i aktuelle retningslinjer 
(guidelines) samsvarer med revidert kapittel II-2. BLG 10 underrettes. 
 
 
8.   Performance standards for evacuation guidance systems (agendapunkt 9) 

 
Som i FP 48 ble dette et diskusjonstema oversendt arbeidsgruppe for sikkerhet på passasjerskip 
(passenger ship safety). 
 
 
9.   Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships (agendapunkt 

10) 
 
Det ble her en kort diskusjon og raskt ble det bestemt at det skulle nedsettes en korrespondanse-
gruppe som vil arbeide med den rubriserte koden frem til FP 50. Under neste sesjon vil det også bli 
nedsatt en arbeidsgruppe angående det samme. 
 
Arbeidet i korrespondansegruppen vil bli koordinert av Japan. 
 
 
10.   Analysis of fire casualty records (agendapunkt 11) 
 
Frankrike informerte om en eksplosjon om bord på en kjemikal tanker. Full rapport angående 
hendelsen har blitt oversendt IMO. Saken kan ha likhetstrekk med eksplosjonene om bord på Odfjell 
tankere i den senere tid.  
 
 
11.   Development of provisions for gas-fuelled ships (agendapunkt 12) 
 
Dette punktet ble satt på agendaen på bakgrunn et norsk innspill, ref. MSC 78/24/8. Av ymse årsaker 
ble det ikke sendt inn norsk dokument til denne sesjonen. Underkomiteen ble muntlig underrettet om 
vårt dokument til DE 48. Dessuten ble nevnte MSC dokument omhørlig omtalt i plenum av 
sekretariatet. Flere av delegasjonene ytret i pausene inntresse for dette punktet. 
 
Norge forpliktet seg til å sende inn et dokument til FP 50. 
 



 

 7

 
12.   Consideration of IACS unified interpretations (agendapunkt 13) 
 
10 ulike IACS fortolkninger ble behandlet. Det ble nedsatt en drafting-gruppe som utarbeidet en et 
draft MSC sirkulær som oversendes MSC 80 for godkjennelse. 
 
 
13.   Any other business (agendapunkt 16) 
 
Forebygging av brann i maskin rom og pumperom 

Korea har her foreslått et nytt punkt på agendaen. Dette punktet skal behandle alle forhold 
vedrørende preventive tiltak for å hindre brann i maskinrom og pumperom. Delegatene ble 
oppfordret til å sende inn forslag og kommentarer til FP 50. 

 
Alternativ design – referanser i SOLAS sertifikat 

Norge hadde her sendt inn et dokument hvor det ble påpekt at det ikke er noe sted i SOLAS 
sertifikatene hvor det kan påføres at et skip har vært underlagt alternativ design i h.h.t II/2/17. 
Underkomiteen oppfordret Norge til å sende inn et forslag til MSC 80 angående dette 
forholdet. 

 
Gyldighetstid av DOC vedrørende føring av farlig last 

Frankrike beskrev i sitt innsendte dokument at de ikke ga et DOC for føring av farlig last 
gyldighet mer enn 12 måneder. Dette er i samsvar med norsk praksis. Imidlertid ble det ikke 
enighet angående gyldighetstiden av et DOC.  
Det ble derfor bestemt at denne diskusjonen skal fortsette i FP 50 og det ble oppfordret til å 
sende inn kommentarer. 

 
 
15.   Work program and agenda for FP 50 (agendapunkt 14) 
 
Det ble bestemt at under FP 50 skal følgende arbeidsgrupper nedsettes : 
 

WG 1 : Passenger ship safety  
WG 2 : Performance testing and approval standards for fire safety systems 
WG 3 : Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships 
 

 
Videre ble det enighet om følgende korrespondansegrupper frem til FP 50 : 
 

CG 1 : Passenger ship safety  
CG 2 : Performance testing and approval standards for fire safety systems 
CG 3 : Recommendation on evacuation analysis for new and existing passenger ships 

 
Ønske om eventuell deltagelse i ovennevnte korrespondansegrupper bes gitt til undertegnede som vil 
koordinere norske innspill. 
 
 
16.   Election of Chairman and Vice-Chairman for 2006 (agendapunkt 15) 
 
Sittende formann Juan Carlos Cubisino (Argentina) og Vice-Chairman Claudio Abbate (Italia) ble 
gjenvalgt uten motkandidater. 
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17.   Forslag til norske innspill/fremdrift mot FP 50 
 
 Deltagelse i korrespondanse gruppe vedrørende Passenger ship safety 
 Deltagelse i korrespondanse gruppe vedrørende Performance testing and approval standards for 

fire safety systems 
 Deltagelse i korrespondanse gruppe vedrørende Recommendation on evacuation analysis for new 

and existing passenger ships 
 Innsendelse av dokument vedrørende gassdrevne skip 
 Innsendelse av dokument vedrørende elasto pipe (fleksible rør som er et norsk produkt som skal 

presenteres – krever fortolkninger til FTP koden som også vil bli et nytt punkt på agendaen 
fremtiden) 

 Eventuell underretning angående eksplosjonene om bord på Odfjell tankere 
 Støtte Frankrike m.h.t gyldighetstiden av DOC (som samsvarer med norsk praksis) 
 Arbeidet i enkelte arbeidsgrupper synes enkelte ganger å bli trenert på bakgrunn av enkelte 

økonomiske særinteresser som noen rådgivere (advisers) har. Disse rådgiverne kommer fra 
næringen og har således enkelte ganger ikke sammenfallende interesser med de myndighetene. 
Det kan synes det at noen administrasjoner har liten disiplin/oversikt på hva som foregår i 
arbeidsgruppene. I denne sammenheng bør Norge øke sitt samarbeid med enkelte 
administrasjoner for å ha en felles forståelse av problemstillingene, slik at advisors vet hvilke 
føringer som skal følges. 

 
18.   Forslag til norske innspill til MSC 80 
 

 Norge sendte inn til FP 49 et dokument hvor det ble påpekt at det ikke er noe sted i SOLAS 
sertifikatene hvor det kan påføres at et skip har vært underlagt alternativ design i h.h.t II/2/17. 
Underkomiteen oppfordret Norge til å sende inn et forslag til MSC 80 angående dette 
forholdet.  
Det bør utarbeides et forslag som innsendes MSC 80. 

 Under FP 48 i WG 2 brakte Norge definerte brann-scenario på banen og ga referanse til 
anbefalte tekniske analyseverktøy gitt i MSC/Circ. 1002. Det synes nå at å benytte disse 
analyseverktøyene ikke er relevant for videre fremdrift i utvikling av et nytt regelverk.  
Det anbefales at Norge ber MSC 80 instruere FP 50 om å intensivere bruk av anerkjente 
analyseverktøy. 

 Slik det nå ser ut vil det bli laget en alternativ standard til MSC/Circ. vedrørende vanntåke-
anlegg i maskinrom, som vi håper kan tre i kraft fra mai 2005. IMO MSC/Circ.668/728 vil 
sannsynligvis løpe parallelt med den nye standarden til 2010.  
Imidlertid har det i etterhånd dukket opp ryktene som sier at USA (ved navngitt person) 
ønsker å stanse vanntåkeforslaget for maskinrom ved MSC 80. Motivet er at vanntåke nå kan 
ta markedsandeler fra alternative gasser. Den kjemiske industrien i USA er større enn 
vanntåke-industrien. 
Norge må stå imot ethvert forsøk på å trenere ikrafttredelse av ovennevnte MSC sirkulære. 

 
 

 
Oslo, 18 februar 2005 
 
 
 
 
Ove Aastad 
delegasjonsleder 


