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Rapport från det 8:e mötet med IMO:s Sub-
Committee on Carriage of Cargoes and Containers 
(CCC 8) den 14-23 september 2022 
Viktigare händelser och resultat som uppnåddes under mötesveckan:  

• CCC 8 slutförde arbetet med att ta fram interim riktlinjer för LPG. 
Utkast till MSC cirkulär skickas till MSC 107 för godkännande 
(agendapunkt 3). 

• CCC 8 slutförde arbetet med utkast till ändringar till IGF koden i del 
A-1 och C-1 som nu skickas till MSC 107 för beslut (agendapunkt 3) 

• CCC 8 fattade beslut och gav instruktioner rörande IMSBC-koden 
och IMDG-koden inför ytterligare behandling av E & T Group 
(agendapunkt 5 och 6). 

• CCC 8 slutförde arbetet med att revidera SOLAS kapitel V om ett 
standardiserat sätt att rapportera förlorade containrar till sjöss och 
som nu skickas till MSC 107 för beslut. Även föreslagna ändring till 
i artikel V i protokoll 1 i MARPOL kommer att skickas till MEPC 
för beslut (agendapunkt 11). 

• Nästa möte är planerat den 20-29 september 2023. 

• Ms. MaryAnne Adams (Marshall Islands) återvaldes till ordförande 
för CCC för år 2023. Mr. David Anderson (Australien) återvaldes till 
vice-ordförande. 
 

********* 

Svensk delegation vid CCC 8: 

Gabor Szemler, Transportstyrelsen, delegationsledare 
Charlotta Rennwandt, Transportstyrelsen 
Robin Cook, Transportstyrelsen  
Saeed Mohebbi, Transportstyrelsen 
Helena Ragnarsson, Transportstyrelsen 
Najlah Ashrafi, Transportstyrelsen 
Henrik Tunfors, Transportstyrelsen 
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Allmänt 
CCC höll sitt 8:e möte 13-23 september 2022. CCC 8 leddes av Ms. M. 
Adams från Marshall Island.    

IMO:s Generalsekreterare (SG), Mr. Kitack Lim höll ett 
inledningsanförande där han tog upp aktuella frågor och kommenterade det 
väntade arbetet under mötesveckan.  

Nuvarande ordförande och viceordförande återvaldes för 2023. 

Under CCC 8, parallellt med förhandlingarna i plenum, sammanträdde 
följande grupper med deltagande av angivna personer ur den svenska 
delegationen: 

• Working Group on development of technical provisions for safety of 
ships using alternative fuels (agenda items 3, 10, 13 and 14): 
bevakades av Saeed Mohebbi och Robin Cook 

• Drafting group on amendments to the IMDG Code (agenda item 6): 
bevakades av Helena Ragnarsson 

Denna rapport är inte en fullständig redogörelse för vad som inträffade och 
beslutades vid mötet utan omfattar enbart de punkter som bedöms vara av 
särskilt intresse. För en fullständig redogörelse hänvisas till den officiella 
rapport som återfinns i dokument CCC 8/18. Detta dokument liksom övriga 
mötesdokument finns att tillgå via Transportstyrelsen/sjö- och 
luftfartsavdelningen.  

Rubrikerna och numreringen följer mötets dagordning.  

1. Adoption of the agenda 
Arbetsgrupp 3 om rapportering av tappade containers (agendapunkt 11) 
skickades ut på provisoriska ”terms of referens” förberett att ordförande i 
dokument CCC 8/J/4. Samma förfarande för DG 2 om ändringar i IMDG 
koden (agendapunkt 6). 

2. Decisions of other IMO bodies 
IACS dokument 8/2/1 om en strategi för att uppnå IMO:s mål om 
nollutsläpp av växthusgaser, diskuterades under agendapunkt 3. 

Diskussion och utvärdering kring den nya mötesformen (hybrid) som 
prövats för första gången på CCC, togs upp under agendapunkt 15. 

Ukraina gav en lägesuppdatering kring Black Sea Grain Initiative- 
utskeppningen av bl.a. spannmål från ukrainska hamnar. Ukraina tackade 
IMO sekretariatet och särskilt SG som personligen varit på plats i Odessas 
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hamn och Fred Kenny för deras insatser med att få till stånd avtalet, men 
påpekade samtidigt att Rysslands krig i Ukraina försvårade transporterna i 
Svarta havet men att trafiken på Donau via Rumänien flyter på enligt plan. 
Ett stort antal delegationer (även SE) gjorde uttalande i solidaritet med 
Ukraina men fördömde Rysslands oprovocerade krig i Ukraina. 
 

3. Amendments to the IGF Code and development of guidelines for low-
flashpoint fuels 
CCC 8 behandlade rapporten från den korrespondensgrupp (CG) som 
arbetat med frågan rörande “low-flashpoint fuels” sedan CCC 7. Rapporten 
mottogs väl. 

Interim riktlinjer för LPG 

Vad gäller framtagande av interim riktlinjer för fartyg som använder 
flytande petroleum gas (LPG) som bränsle så ville många att prioritet skulle 
läggas på att färdigställa dessa riktlinjer. Den arbetsgrupp som inrättades 
kunde slutföra interim riktlinjerna för LPG och utkast till MSC cirkuläret 
skickas till MSC 107 för godkännande. 

Interim riktlinjer för oljebränslen med lågflampunkt 

Avseende framtagandet av regler för fartyg som använder oljebränslen med 
låg flampunkt så beslutades det att arbetsgruppen ska arbeta med att ta fram 
interim riktlinjer för oljebränslen med en flampunkt mellan 52-60º C. Något 
utkast till riktlinjer finns ännu inte. Frågan behöver därför diskuteras vidare 
i den tillsatta korrespondensgruppen om alternativa bränslen. 

Interim riktlinjer för vätgas 

Det som utkom ur diskussioner i arbetsgruppen var att de kommande 
interim riktlinjerna ska följa strukturen i IGF koden samt att riktlinjerna ska 
omfatta väte i både flytande- och gasform. Frågan diskuteras vidare i en 
korrespondensgrupp. 

Strategi för att uppnå IMOs mål om nollutsläpp av växthusgaser 

IACS dokument 8/2/1 diskuterades under denna agendapunkt. Dokumentet 
följer upp tidigare inlagor från IACS (till A 32 och MSC 105), där de 
trycker på behovet av en bred strategi för att reglera fartygs säkerhet med ny 
teknik och alternativa bränslen för att stödja uppfyllandet av IMO:s mål om 
nollutsläpp av växthusgaser. Konkret vill man att rapporteringen till MSC 
från underkommittén även omfattar sådant som ligger utanför CCC 
arbetsområde, dvs. att man för fram en bred analys inför besluten som tas på 
MSC. Förslaget om en bred analys fick överlag stort stöd samt att frågan 
med fördel kan diskuteras vidare i arbetsgruppen (även stöd av SE). Vissa 
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påpekade vikten av teknikneutralitet samt att andra kommittéer (MEPC och 
TCC) behöver involveras. Ordf. valde att skicka frågan vidare till 
arbetsgruppen för alternativa bränslen (WG 1) med uppdraget att ta fram en 
arbetsplan.  

Frågan behöver dock diskuteras inom en ny arbetspunkt och ordförande 
bjöd in intresserade MS att tillsammans med IACS skicka en begäran till 
MSC om ny arbetspunkt. 

Brandskydd av bränsleförberedningsrum 

CCC 8/17/2 om tillämpningen a IGF-koden avseende brandskydd av 
bränsleförberedningsrum skickades till arbetsgruppen (WG 2) i syfte att få 
till en bredare diskussion. I dokumentet finns bl.a. två olika förslag som 
behöver diskuteras i detalj i arbetsgruppen. Då arbetsgruppen inte hann med 
att diskutera frågan så fortsätter diskussionen i en korrespondensgrupp. 

Ändringar av IGF-koden 

Efter behandlingen av CG rapporten så kunde underkommittén besluta om 
ett antal ändringar i del A-1 och C-1 i IGF-koden. Även vissa redaktionella 
ändringar godkändes under del A-1 och B-1. Samtliga förslag till ändringar 
kommer skickas till MSC 107 för beslut. 

Tolkningar av IGF-koden 

Efter behandlingen av CG rapporten så kunde underkommittén besluta om 
en tolkningar till IGF-koden kopplat till regel 9.2.2 om flänsar. 

Korrespondensgruppen för alternativa bränslen (med ett nytt namn) 
återinrättades under ledning av Tyskland.  

En särskild rapport från arbetsgruppen finns i bilaga 1. 
 

4. Amendments to the IGC and IGF Codes to include high-manganese 
austenitic steel and related guidance for approving alternative metallic 
material for cryogenic service   
CCC 8 behandlade rapporten från den korrespondensgrupp (CG) som 
arbetat med frågan om lämpligheten av austenitiskt stål med hög 
manganhalt för kryogeniska ändamål på fartyg sedan CCC 7. Specifikt har 
gruppen titta på om det behövs ytterligare tester. Rapporten mottogs väl. 

En arbetsgrupp (WG 2) inrättades för frågan med uppdraget att färdigställa 
arbetspunkten 

Efter behandling och förslag från arbetsgruppen kunde CCC 8 besluta att 
stänga arbetspunkten då arbetet anses vara färdigt. Eventuella ytterligare 
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testresultat kan dock skickas in under agendapunkt 10 om revidering av IGC 
koden. 
 

5. Amendments to the IMSBC Code and supplements  
Under agendapunkten diskuterade CCC 8 frågor som ska behandlas vidare 
av E&T 37 och gav instruktioner om dessa. E&T 37 möts veckan direkt 
efter CCC 8. E&T 37 kommer att slutföra arbetet med ändring 07-23 i 
IMSBC-koden och skicka dessa till MSC 107 (juni 2023) för antagande. 

Rapporten från E&T 35 om slutförande av utkast till ändring 06-21 kunde 
noteras av CCC 8. 

CCC 8 beslutade om utkast till ändring 07-23 till IMSBC-koden enligt 
förslag från E&T 36 som träffades tidigare under året. 

Förslaget i CCC 8/5/4 om numrering av produkter i IMSBC-koden 
föranledde viss kritik där vissa menade att det skulle få effekt på IT-system 
samt öka den administrativa bördan. Frågan kommer att diskuteras vidare i 
E&T gruppen som ombeds att lägga fram ett förslag till CCC 9. Frågan 
kommer således inte att tas med i ändring 07-23. 

Dokumentet från IBTA (CCC 8/5/11) om statistik på olyckor i slutna 
utrymmen samt förslag på ändringar i resolution A.1050(27) kommer 
behöva diskuteras i samband med den nya arbetspunkten som är uppe på 
förslag och som MSC 106 förväntas ta beslut om. Avser man ändra i 
IMSBC-koden så kommer de i sig att kräva en ny arbetspunkt. 

 

6. Amendments to the IMDG Code and supplements 
Det noterades att MSC 105 hade antagit ändring 41-22 av IMDG-koden, 
som förväntas träda i kraft den 1 jan 2024 (och tillämpas på frivillig basis 
från den 1 januari 2023).  

E&T 35 som träffades direkt efter CCC 7 (2021) diskuterade inlagor till 
CCC 7 under denna agendapunkt och rapporterar tillbaka till CCC 8 (se 
dokument 8/6).   

Under agendapunkten diskuterade CCC 8 frågor som ska behandlas vidare 
av E&T 38 och gav instruktioner om dessa. E&T 38 möts veckan direkt 
efter CCC 9. E&T 38 kommer att slutföra arbetet med ändring 42-24 i 
IMDG-koden och skicka dessa till MSC 108 (2024) för antagande. 
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CCC 8 fortsatte diskussionen kring frågan om huruvida gods som inte 
omfattas av IMDG-koden ändå ska omfattas av grundläggande 
dokumentationskrav enligt IMDG-koden. CCC kunde enas om att frågan 
skickas till E&T 38 för vidare diskussion och där man samtidigt bjöd in 
intresserade att skicka in inlagor om detta. 

CCC 8 diskuterade inlaga 8/6/4 om ”data loggers” om digital lastspårning 
vid transport av farligt gods. Förslaget fick stöd överlag och kommer att 
ingå i 42-24 ändringen av koden. 

CCC 8 diskuterade dokument 8/6/6 om särbestämmelse 961 och 962 för 
transport av fordon stötte på en hel del motstånd. Även SE framförde 
svårigheter med förslaget och påpekade att ett eventuellt arbete under CCC 
ska ske parallellt med den beslutade arbetspunkten under SSE:s 
underkommitté om transport av fordon med alternativ framdrivning. SE 
påpekade vidare att det också vore bra att särskilja kravställningen mellan 
ro-ro lastfartyg, rena biltransportfartyg samt ro-ro passagerarfartyg. I tillägg 
till detta framförde SE tveksamheter kring begränsningar kopplat till 
föreslagna mängder bränsle. Andra framförde kritik på förslaget om en 
begränsning av laddningsgraden för batterierna. Ordförande valde att skicka 
frågan till drafting gruppen med uppdraget att ta fram ett utkast på ToR för 
en korrespondensgrupp och som ska rapportera till CCC 9. 

CCC 8 diskuterade dokument 8/6/7 om ändring av bestämmelse 7.6.2.8.4 
om tillgängligheten till lasten (ammoniumnitrat) ska vara vid en 
nödsituation då den stuvas under däck. Förslaget fick ett generellt stöd men 
med viss ifrågasättande kring förslaget om 30 % öppningar och huruvida det 
förslaget har någon form att vetenskaplig grund. Den föreslagna texten 
behöver också ses över vad gäller utrymmena då kravet ska gälla alla däck 
och inte bara luckor som öppnas mot väderdäck. Förslaget skickas vidare till 
E&T 38 i syfte att få in det i 42-24 ändringen av IMDG-koden. 

CCC 8 diskuterade dokument 8/6/9 om ändring av stuvningskategorin från 
”E” till ”D” för vissa UN-nummer. SE framförde bl.a. att förslaget behöver 
diskuteras vidare då nuvarande förslag inte kommer lösa problemet med 
administrativa bördan för avsändare och rederier. DE förtydligade att 
förslaget ska ses som en tillfällig lösning innan frågan skickas vidare till 
UNTDG (FN:s modellregelverk) i ett senare skede. Ordförande valde att 
skicka fråga till E&T 38 och instruerade IMO sekretariatet att informera 
UNTDG efter att frågan diskuterats färdigt på E&T. 

Dokument 8/6/11 om säker transport av inhiberade polymeriserande ämnen 
diskuterades av CCC 8 och där förslaget stötte på motstånd. Flera av de som 
talade (även SE) menade att förslaget innefattar påverkan på multimodala 
transporter och att man därför behöver dra detta på UNTDG först. 
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Ordförande valde att skicka fråga till E&T 38 för vidare diskussion samt 
föreslå möjlig lösning till CCC 9. 

En särskild rapport från DG finns i bilaga 2. 
 

7. Amendments to the International Code for the Safe carriage of Grain 
in Bulk (resolution MSC.23(59)) to introduce a new class of loading 
conditions for special compartments 
En drafting grupp (DG) tillsattes för att diskutera frågan om ett nytt lastfall 
för ”special compartments”. Till detta möte hade inga nya dokument 
inkommit. Som utgångsdokument användes därför annex 3 i dokument 
MSC 101/21/12 och DG arbetade på ToR enligt CCC 8/J/4. Efter diskussion 
i DG kunde CCC 8 besluta enligt förslag från DG (se WP.6). Utkastet till 
ändringar i spannmålskoden kommer att skickas till MSC 107 för 
godkännande.  
 

8. Revision of the revised recommendations for entering enclosed spaces 
aboard ships (resolution A.1050(27)) 
Nuvarande riktlinjer (resolution A.1050(27)) anger att lastkompressor rum 
ska anses vara ett slutet utrymme. Förslaget om att revidera riktlinjer 
innefattade en ändring så att lastkompressorrum på en IGC tanker inte ska 
anses vara ett slutet utrymme.   

Det rådde delade meningar över huruvida lastkompressor rum skulle vara 
kvar i riktlinjen eller inte. Det kan dock påpekas att listan i resolutionen 
över utrymmen mer ska ses som exempel av utrymmen (icke uttömmande) 
och bara för att utrymmet inte är med på listan betyder inte det att utrymmet 
är ofarligt. Förslaget i 8/8 om att helt stryka lastkompressorrum från listan 
på slutna utrymmen fick dock inget stöd överhuvudtaget.  
Kompromissförslaget i 8/8/2 fick visst stöd men inte tillräckligt för ett 
konsensusbeslut. I tillägg till detta så noterades det att det till MSC 106 
kommit in ett förslag på ny arbetspunkt om att revidera resolutionen (en 
omfattande översyn). I och med detta så togs inga ytterligare åtgärder under 
denna agendapunkt utan man avvaktar med utfallet från MSC 106 avseende 
beslut om ny arbetspunkt. Frågan ligger därför kvar på agendan för CCC 9.  

Under denna agendapunkt diskuterades även utfall från III 8 avseende 
”lessons learned” om olyckor i slutna utrymmen (se dokument III 8/4/5). 
Beaktat beslutet om att hålla an med frågan tills beslut om ny agendapunkt 
tagits på MSC 106 så beslutades det att frågan åter tas upp på CCC 9. 
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9. Consideration of reports of incidents involving dangerous goods or 
marine pollutants in packaged form on board ships or in port areas 
Under agendapunkten noterades resultaten från kontrollinspektionerna av 
lastbärare för 2021 (se dokument CCC 8/INF.2). Fyra länder har rapporterat 
via GISIS. Ordförande uppmanade alla som ännu inte rapporterat att göra 
det enligt MSC.1/Circ.1649, alltså genom GISIS plattformen. 
 

10. Review of the IGC Code 
Arbetet omfattar en större översyn av hela koden (inte enbart specifika 
regler).  

Ändringar till IGC-koden 

Förslaget från Norge om att inkludera ny produkt ”VOC-Condensate” i 
kapitel 19 i IGC-koden, skickades till arbetsgruppen (WG 2) för vidare 
diskussion med uppdraget att förbereda ändringar till koden. Norge förklarar 
att behovet uppstod då gastankfartyg, som har VOC kondensat som last, 
samlar in gasen i anslutning till/samband med lastning av råoljeankfartyg. 
Efter behandling och förslag från arbetsgruppen kunde CCC 8 besluta om 
att inkludera ändringen i kapitel 19 i IGC-koden (som en interim lösning 
kommer det komma ut ett CCC cirkulär). 

Frågan om trippelpunkten för koldioxid, inkluderat förslaget om att den 
klassas som giftigt, skickades till arbetsgruppen (WG 2). Många av de som 
talade menade dock att frågan behöver diskuteras i detalj, speciellt avseende 
den potentiella omklassningen av koldioxid kopplat till eventuell påverkan 
på fasta gas släcksystem, men även påverkan på andra IMO instrument. 
Frågan om vissa undantag från kraven (kopplade till koldioxid som last) 
kommer att diskuteras vidare i en korrespondensgrupp. 

En korrespondensgrupp om revidering av IGF-koden och IGC-koden 
återinsattes.  
 

11. Development of measures regarding the detection and mandatory 
reporting of containers lost at sea that may enhance the positioning, 
tracking and recovery of such containers 
Förslaget (bl.a. EU 27 et.al) om att ändra kapitel V i SOLAS för att göra det 
obligatoriskt att rapportera förlorade containrar genom ett standardiserat 
förfarande, fick stöd överlag. En arbetsgrupp tillsattes för att diskutera 
förslaget i dokumenten 8/11/1 samt INF.7 och INF.9. Avsikten är att 
förbereda för rapportering till en ny GISIS plattform och IMO sekretariatet 
uppdras att ta fram lämplig lösning. Förslaget till revidering av SOLAS 
kapitel V skickas till MSC 107 för beslut. CCC 8 kunde samtidigt enas om 
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att artikel V i protokoll 1 i MARPOL behöver ändras i syfte att undvika 
dubbelrapportering (behöver antas av MEPC). Ikraftträdande för det nya 
kravet förväntas bli 1 januari 2026 under förutsättning att de har slutligt 
antagits innan 1 juli 2024 (enligt den tillfälliga ändringscykeln). 
Arbetspunkten är därmed avslutad. 

Utfallet från arbetsgruppen finns i CCC 8/WP.5. SE påpekade dock att vi 
inte var med i arbetsgruppen (står fel i WP- rapporten).  
 

12. Unified interpretation of provisions of IMO safety, security and 
environment-related conventions 

Cargo Securing Manual (CSM) 
CCC 8 behandlade förslag från IACS om att tillåta ”lashing software” som 
ett supplement till ”Container Stowage and Securing Plan”. En del i 
förslaget innefattar ett godkännande av administrationen och många menade 
därför att detta behöver en ändring i koden och förslaget kunde således inte 
stödjas som en tolkning. Vidare påpekades behovet av harmoniserade 
kriterier för att kunna godkänna en mjukvara. Tolkningen fick inget stöd, 
utan frågan behöver en ny arbetspunkt. 

IGF-koden  
CCC 8 behandlade föreslagen tolkning (IACS) av punkt 2.2 i del A i IGF-
koden. Då förslaget fick en hel del tekniska kommentarer så kunde den inte 
godkännas i detta skede. IACS ombads att återkomma med en reviderad 
version till framtida möte (se CCC 8/12/1). 

CCC 8 behandlade föreslagen tolkning (IACS) om krav för 
bränslefördelningsrum som inte står på öppet däck. Dokumentet skickades 
till arbetsgruppen för vidare diskussion. (se dok. CCC 8/12/3). CCC 8 kunde 
därefter, enligt förslaget från arbetsgruppen, besluta om att godkänna 
tolkningen som skickas till MSC 107 för beslut. 

IGC-koden 
CCC 8 behandlade föreslagen tolkning (IACS) avseende bunkermanifold på 
LNG bunkerfartyg (se dok. CCC 8/12/5). Förslaget ansågs vara av 
substantiell art. Förslaget skickades därför till WG 2 för vidare hantering. På 
förslag från arbetsgruppen kunde sedan tolkningen godkännas. 
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13. Development of guidelines for the safety of ships using ammonia as 
fuel 

CCC 8 behandlade rapporten från den korrespondensgrupp (CG) som 
arbetat med frågor kring ammoniak sedan CCC 7. Rapporten mottogs väl. 

CCC 8 kunde enas om att det ska arbetas fram riktlinjer för fartyg som 
använder ammoniak som bränsle. Beaktat bränslets toxicitet och andra 
säkerhetsrelaterade faror (explosion, läckagedetektering, ventilering), så 
bestämdes det att titta på frågan ur ett brett perspektiv där både säkerhet och 
miljöeffekter (utsläpp i den marina miljön) beaktas. Vissa menade dock at 
det säkerhetsrelaterade frågorna behöver lösas först. 

Det noterades också att dagens regelverk inte tillåter användningen av 
bränslen som är giftiga och skadliga, men då MSC redan beslutat om 
arbetspunkten så får dessa aspekter lösas på kommittee nivå i ett senare 
skede. 

Ordförande valde att skicka alla relaterade dokument till arbetsgruppen för 
vidare diskussion samt förslag på ToR för en korrespondensgrupp. 

Utarbetandet av interim riktlinjer för användning av ammoniak som bränsle 
fortsätter nu i korrespondensgruppen om alternativa bränslen (beaktat beslut 
från MSC 106 om att inkludera ammoniak i arbetspunkt 2.3, således i 
agendapunkt 3). 

 
14. Revision of the interim recommendations for carriage of liquefied 
hydrogen in bulk 

Frågan om att revidera de interim rekommendationerna för transport av 
flytande vätgas i bulk resolution MSC.420(97) lades till på CCC 8 agenda i 
syfte att få till en mer teknikneutral lösning på lasttanksystemet samt den 
typ av isolering som används (vacuum isolering).  

Ordförande skickade båda dokumenten till arbetsgruppen för alternativa 
bränslen i syfte att ändra befintlig MSC resolution.  

Efter beaktande och rekommendation av arbetsgruppen, om att inte 
inkludera denna fråga i den kommande korrespondensgruppen, togs beslut 
på att istället bjuda in intresserade att kontakta Japan som åtagit sig att 
samordna en informell grupp med syftet att skicka in inlagor till CCC 9 om 
föreslagna ändringar till resolutionen. 
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15. Biennial status report and provisional agenda for CCC 9 
Enligt förslag från arbetsgruppen om alternativa bränslen så döptes 
arbetspunkten 2.3 om till; ”Amendments to the IGF Code and development 
of guidelines for low-flashpoint alternative fuels and related technologies”. 
Beslut om detta förväntas tas på MSC 106. 

Arbetspunkt 2.24 om ammoniak kan komma att strykas om det blir så att 
MSC och MEPC beslutar om att baka in frågan under arbetspunkt 2.3 om 
alternativa bränslen. 

 
Följande intersessional möten godkändes: 

E&T group för IMDG-koden ett möte på våren 2023 och det andra mötet i 
direkt anslutning efter CCC 9. 

Följande korrespondensgrupper tillsattes under mötet och som rapporterar 
till CCC 9; 

1) development of technical provisions for safety of ships using 
alternative fuels and related technologies (agenda items 3 [and 
10bis]); 

2) amendments to the IGF Code and review of the IGC Code (agenda 
items 3 and 4); 

3) review of Transport Provisions for Vehicles (agenda item 6). 

 

CCC 9 är planerat att hållas den 20-29 september 2023. 

Utvärdering av hybrid mötesform 

Överlag var åsikterna positiva avseende den nya mötesformen hybrid och att 
tekniken fungerade bra för de som var med som aktiva på länk. Viss 
problematik rapporterades för de som var passiva på länk. Det som 
efterfrågades var en konsoliderad lista på talare (endast ha en talarlista). 
Nuvarande system innefattar en digital lista på talare som begärt ordet 
digitalt samt en annan manuell lista för de som begärt ordet fysiskt på plats. 

16. Election of Chair and Vice-Chair for 2022 
Ms. MaryAnne Adams (Marshall Islands) återvaldes till ordförande för 
CCC för år 2023. Mr. David Anderson (Australien) återvaldes till vice-
ordförande. 

________________________________ 
Gabor Szemler 
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Bilaga 1 
 
Rapport från arbetsgrupp 1 
 
 
Datum  2022-09-15  -  2022-09-22 

Agendapunkt 3   

 

(WG 1) – working group on 
development of technical 
provisions for safety of ships using 
alternative fuels  

Plats Videoconference (Teams) 

Svensk deltagare Saeed Mohebbi och Robin Cook 

 

 

Färdigställande av interima riktliner för LPG som fartygsbränsle 

Ordförande för arbetsgruppen var Christian Allgeier från Tyskland. 
Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete onsdag den 15:e kl. 09:30 efter att 
beslut hade tagits i plenum dagen innan. Arbetsgruppen hade fått 
instruktioner med 10 TOR, där färdigställandet av interima riktlinjer för 
fartyg som använder LPG hade högsta prioritet och därmed var den punkten 
som var först på listan. Bilagorna 2 och 3 av korrespondens gruppens 
rapport i CCC 8/3 var grunden för detta arbete. 

Ordförande påbörjade med att fråga vilken väg man skulle ta för att forma 
dessa interima riktlinjer. Det första alternativet var en stand alone version 
och andra alternativet var en kortare version som hade referenser till IGF 
koden. Stor majoritet var för en kortare version med referenser till IGF 
koden eftersom den versionen skulle spara mycket tid för gruppen.  
Tyskland, Sverige, japan, USA, UK, Spanien, Ryssland, Liberia, 
Nederländerna, Norge och Frankrike var för den korta versionen medan 
endast Korea var för en stand alone version. Ordförande beslutade att annex 
3 dvs. den kortare versionen skulle vara grund för arbetet. 

En annan fråga som bedömdes som kontroversiell var ESD koncept, vilket 
är förkortning för Emergency Shut Down machinery space. Att tillåta eller 
inte tillåta ESD konceptet för LPG drift diskuterades ganska långtgående 
med både för och nackdelar, detta eftersom LPG inte har samma kemiska 
och fysikaliska egenskaper som LNG, därmed var gruppen delad i denna 
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fråga. Till sist enades gruppen att tillåta ESD konceptet endast under 
förutsättningen att arbetet går igenom alternative design och som dessutom 
ska accepteras av administrationen. Detta överenskommelse var i syfte att 
inte hämma den tekniska utvecklingen. Frågan skulle ytterligare diskuteras 
av korrespondensgruppen i framtiden. Efter dessa diskussioner föreslog 
ordförande att behålla den befintliga texten om alternative design i SOLAS 
II-1 regel 1/55. Grekland, EC, Sverige, USA stödde ordförandes förslag. 

Arbetsgruppen arbetade intensivt med underlaget och de kvarstående 
frågorna som var i hakparentes. Till sist kunde gruppen färdigställa utkastet 
till interima riktlinjer för LPG drift. Underlaget kunde redovisas som MSC 
cirkulär och var bifogad arbetsgruppens rapport. 

Revidering av interima rekommendationer för transport av flytande 
vätgas (resolution MSC.420 (97)) 

Underlaget för detta arbete var dokument CCC 8/14 och CCC 8/14/1. Detta 
är fortsättningen av ett arbete som slutfördes av Japan och Australien. Japan 
tog på sig ansvaret att ta fram ändringsförslag baserad på dokument CCC 
8/14. Med tanke på gruppens arbetsbörda föreslog Japan att de 
medlemsländer och organisationer som är intresserade av detta arbete, 
skulle gemensamt arbeta fram ett revisionsförslag av resolution MSC.420 
(97) som sedan ska presenteras i CCC 9. Nederländerna, Sverige, UAE, 
Italien, Panama, Danmark och Kina stödde förslaget om tillvägagångssättet. 

Utveckling av interima riktlinjer för vätgas som fartygsbränsle 

För detta arbete hade både Norge och Kina tagit fram varsitt utkast. 
Majoriteten valde den utkast som följde IGF kodens struktur (Norge). Till 
skillnad från andra typer av bränsle insåg man att vätgas är en mer komplex 
alternativ bränsle och som behöver mycket noggrannare genomgång.  

Tillämpningsparagrafen för vätgasdrift diskuterades. De flesta var överens 
om att man kan referera till interima riktlinjer för bränsleceller (MSC.1/Cirk 
1647). Norge Föreslog att man bör inkludera flera former av vätgas än 
trycksatt och kondenserad, dock röstades förslaget ner av majoriteten i 
gruppen, eftersom det skulle öka komplexiteten i arbetet avsevärt. Till sist 
var alla överens om att det ska framgå av tillämpningen att riktlinjerna ska 
vara i linje med IGF koden och (MSC.1/Cirk 1647). 

Även bunkring av vätgas blev föremål för diskussion, eftersom Norge 
påpekade att bunkringen av vätgas kan ske i två olika former, nämligen i 
trycksatt eller kondenserad form. SGMF, Sverige, Frankrike, Tyskland 
USA, Danmark och Kanada stödde förslaget om att dela bunkringen i två 
olika spår. 
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Ett annat ämne som diskuterades flitigt var läckage från vätgasinstallationer. 
Det är allmän känd att vätgasinstallationer har alltid små läckage och det är 
något som är speciellt för vätgasinstallationer och som inte kan förhindras, 
därför kom gruppen överens om att reglera okontrollerade läckage och se till 
att det inte bildas explosiv atmosfär i berörda utrymmen dvs. samma 
tillvägagångssätt som i IGF koden. 

Nästa diskussionsämne var ESD koncept för vätgasdrivna fartyg. Liksom 
tidigare diskussioner som gruppen hade för LPG, diskuterades ämnet på nytt 
med för och nackdelar och det visade sig att gruppen hade olika 
uppfattningar om saken även här för vätgas. Norge var helt emot ESD för 
vätgasdrift medan Italien, Sverige, CESA var för ESD. Anledningen till 
detta var att man skulle kunna ha samma tankesätt och alternative design 
princip som för LPG och för att inte hindra den tekniska utvecklingen 
medan Norge tyckte att det var farligt och tekniken inte mogen för detta. 
Konsensus kunde inte nås och frågan skulle diskuteras ytterligare i 
korrespondensgruppen. 

Utrymme som innehåller vätgasdrivna konsumenter var nästa 
diskussionsämne, eftersom gruppen hade delade uppfattningar om detta med 
anledning av innehållet i riktlinjerna för bränsleceller i MSC.1/Circ.1647. 
Ordföranden föreslog att man fortsätter diskussionerna av dessa utrymmen 
inom korrespondensgruppen dock skulle dessa utrymmen ändå betraktas 
som maskineriutrymmen av kategori A så att brandsäkerheten är i linje med 
SOLAS II-2. 

För de ämnen som behövde diskuteras ännu djupare, tog gruppen fram en 
lista som skulle vara vägledande för arbetet. Exakt vad som är tänkt att göra 
framgår av arbetsgruppens rapport. 

Utveckling av interima riktlinjer för ammoniak som fartygsbränsle 

I samband med utvecklingen av riktlinjer gällande ammoniak som 
fartygsbränsle, diskuterade gruppen dokument CCC 8/13, CCC 8/13/1 och 
CCC 7/3/9. USA föreslog att strukturen för IGF koden bör även följas för 
detta arbete. Förslaget fick stöd från majoriteten. 

Det som diskuterades mest var ammoniaks fysikaliska och kemiska 
egenskaper som skiljer sig från LNG. Det som anses vara prioriterad för 
detta arbete är framförallt toxicitet och korrosivitet förklarade Korea som 
har introducerat LPG, påpekade att brand och explosionsrisken för LPG 
drift bedöms som låg i jämförelse med LNG. Gruppen verkade vara överens 
om sammanfattningen som Korea redovisade. Utöver dessa risker 
påpekades även toxiciteten mot den marina miljön. 
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Det intressanta som togs upp om ammoniak var konflikten med MARPOL 
regel VI/18 samt IGC kodens kapitel 16. Dessa instrument förbjuder 
användningen av toxiska och farliga kemikalier som fartygsbränsle. Det är 
något som behöver omhändertas på kommitté nivå, efter att man har 
färdigställt riktlinjerna. 

Gruppen var även överens om att dokument CCC 18/13/2 kunde användas 
som underlag vid framtagning av riktlinjerna eftersom innehållet 
omhändertar både säkerhetsrisker och miljörisker för ammoniak, därför är 
det viktigt att man samråder med MEPC och även andra IMO organ om så 
det krävs. 

Baserad på dokument CCC 8/13/1, tog gruppen fram en tabell med de mest 
relevanta säkerhetsaspekter som skulle beaktas av korrespondensgruppen 
vid framtagning av riktlinjer för ammoniak. Tabellen finns i arbetsgruppens 
rapport.  

Utveckling av interima riktlinjer för oljebränslen med en flampunkt 
mellan 52 till 60 ℃. 

Gruppen hade delade uppfattning om detta arbete. En del menade att 
grunden för detta arbete från början var användningen av diesel med låg 
flampunkt (USA:s förslag från början), men skopet för arbetet har utvidgats 
så mycket att det är inte bedöms relevant längre och därför borde detta 
arbete prioriteras ner. Ordförande nämnde att arbetet ligger redan i pipeline 
och det finns en instruktion från underkommittén, därför lades arbetet i 
listan för det som ska utföras av korrespondensgruppen. Bland majoritet 
som stödde ordföranden var Tysklan, Euromot, CESA, Danmark och IBIA. 

Minskning av koldioxidutsläpp 

Gruppen diskuterade iden med koldioxidutsläpp med dokument CCC 8/2/1, 
A 32/12/2 och MSC 105/2/2 som underlag. IACS hade flera uttalande att 
ämnet skulle diskuteras och hanteras av gruppen och med en holistisk syn 
på det hela som sträcker sig utöver alternativa bränslen. Ämnet verkade vara 
kontroversiellt, eftersom det verkade ligga utanför arbetsgruppens rmar. 
USA, ICS och Spanien hade reservationer mot förslaget och tyckte att 
koldioxidutsläpp är en miljöfråga och utanför de tekniska utmaningar som 
hanteras av IGF kodens arbetsgrupp. Efter lång diskussion presenterade 
IACS tre olika förslag i frågan på hur bäst man går vidare i denna fråga. 
Gruppen kom till sist fram till att intresserade medlemsländer och 
organisationer i samarbete med IACS skulle kunna ta fram ett förslag på ny 
arbetspunkt med paragraf 4.15 av MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.3 i beaktande. 
Utöver det skulle gruppen beakta ändringen av arbetspunkt 2.3 
(“Amendments to the IGF Code and development of guidelines for low-
flashpoint fuels”) så att den täcker alla alternativa bränslen oavsett 
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flampunkt och teknik. Det nya förslaget (delvis från USA) till text för den 
arbetspunkten blev därmed: (“Amendments to the IGF Code and 
development of guidelines for alternative fuels and related technologies”). 
 
Arbetsplan för framtagning av nya riktlinjer under IGF koden 

Gruppen uppdaterade tabellen för arbetsplan med ny information. Det är 
värt att nämna, att gruppen ska under CCC 9 diskutera möjligheten att göra 
riktlinjerna för metanoldrivna fartyg (MSC.1/Circ.1621) obligatoriska. 
Nederländerna var emot detta förslag medan Sverige, Spanien, IBIA, 
Tyskland, SGMF och CESA var för förslaget. 

Korrespondentgruppens målsättning  

Gruppen var överens om att KG behövde bildas på nytt och under 
Tysklands koordinering. Det som behöver bearbetas av KG är följande: 

• Vidareutveckling av riktlinjer för vätgasdrift som fartygsbränsle 
• Vidareutveckling av riktlinjer för oljebränslen med låg flampunkt 
• Vidareutveckling av riktlinjer för ammoniak som fartygsbränsle  
• Färdigställa rapport till CCC 9 

 
LPG last som fartygsbränsle 
Till sist diskuterade gruppen dokument CCC 8/10/5 and CCC 8/INF.11. 
Med tanke på omständigheterna kring IGC koden och dess ändringar som 
träder ikraft 2028, var gruppen överens om att en korrespondensgrupp skulle 
även omhänderta detta förslag genom att använda dokument CCC 8/10/5 
and CCC 8/INF.11. Gruppen har påpekat att detta ämne rör IGC koden och 
ligger utanför IGF gruppens arbetsramar. 

 
Gruppen samlades under torsdagen och gick igenom rapporten i sin helhet 
(inklusive fyra bilagor) innan den kunde presenteras för underkommittén. 
Rapporten färdigställdes i tid och kunde presenterades för underkommittén. 

Gruppens uppdrag var därmed avslutat torsdag den 22 september. 
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Bilaga 2 
Rapport från draftinggrupp 2 under CCC 8 om IMDG-koden.  

Microsoft Teams-möte mellan den 14-21 september 2022.  

 

1. GENERAL 
 
Representanter från Argentina, Australien, Belgien, Chile, Danmark, 
Filippinerna, Finland, Frankrike, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Japan, 
Kanada, Kina, Kuwait, Malaysia, Marshall Öarna, Mexiko, Nederländerna, 
Norge, Papua Nya Guinea, Polen, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, 
Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Sydkorea, Turkiet, Tyskland 
och USA deltog i mötet.  
 
Observatörer från CEFIC (European Chemical Industry Council), ICHCA 
(ICHCA International Ltd.), ICS (International Chamber of Shipping), ITF 
(International Transport Workers Federation), IVODGA (International 
Vessel Operators Dangerous Goods Association), NI (The Nautical 
Institute), P & I CLUBS (International Group of Protection and Indemnity 
Associations), WCC (World Coatings Council) och WSC (World Shipping 
Council) deltog i mötet.  
 
Ordförande: Mr. Steven Webb (USA)  
Helena Ragnarsson representerade Sverige 
 
 
Terms of reference 
 
CCC 8 gav följande uppdrag till draftinggruppen:  

• Vad det gäller utrustning som innehåller farligt gods och används eller är 
avsedd att användas under transport: att baserat på dokument 8/6/4 ta fram 
utkast till ändringar av bestämmelse 5.5.4 i utkastet till amendment 42-24. 
 
• Vad det gäller relevanta delar av dokumenten 8/6/1, 8/6/17 och 8/INF.16: 
att vidareutveckla ändringar gällande 

• kol  
• behöriga myndigheter gällande certifiering, godkännanden och 

tillstånd. 
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• Vad det gäller andra relaterade frågor kopplat till särbestämmelser: med 
hänsyn till dokumenten 8/6/1 och 8/6/16 överväga möjliga konsekvenser för 
IMSBC-koden. 
 
• Vad det gäller särbestämmelser för fordon: utarbeta förslag till terms of 
reference för en korrespondensgrupp med beaktande av dokument 8/6/6. 
 
• Vad det gäller särbestämmelse 964:om tiden tillåter, vidare överväga 
förslaget i dokument 8/6/15.   
 
• Att färdigställa en rapport till den 22 september 2022  
 
Devices in use or intended for use during transport containing 
dangerous goods  
 
Arbetsgruppen tog fram och enades om utkast till ändringar av bestämmelse 
5.5.4 i utkastet till amendment 42-24. Ändringarna finns redovisade i bilaga 
1 till originalrapporten. Gruppen enades också om att ge sekretariatet i 
uppdrag att informera UNTDG om de aktuella ändringarna.    
 
 
Carbon 
 
Gruppen fortsatte diskussionerna och arbetet med ändringar kopplat till 
transport av kol. I bilaga 2 till originalrapporten finns utkast till ändringar 
redovisade i syfte att hänvisas till E & T 38 för vidare övervägande. De 
frågor som inte kunde lösas ut bl a framtagande av en ny särbestämmelse för 
UN 1362 och tilldelning av förpackningsgrupp för UN 1361 hänvisas till    
E & T 38. 
 
 
Competent authorities in terms of certification, approvals and permits  
 
CCC 8 enades beträffande alternativen i punkterna 42 och 43 i dokument 
8/6/1. Gällande SP 907 och SP 926 enades man om alternativ 2 och gällande 
SP 925 och SP 964 enades man om alternativ 1. Gruppen fick i uppdrag att 
ytterligare överväga denna fråga, med beaktande av de beslut som fattats 
ovan.   
 
Efter diskussioner kom gruppen fram till att trots att CCC 8 enades om 
alternativ 2 gällande SP 907 och SP 926 är gruppens förslag att man ändrar 
till alternativ 1 även här. 
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SP 925 kommer att tas bort som särbestämmelse. Vad det gäller SP 964 
enades gruppen om att texten i alternativ 1 ändras något. Gruppen 
övervägde vidare SP 964 i samband med behandlingen av förslaget i 
dokument 8/6/15 som redovisas senare i denna rapport.   
 
Gruppen noterade att CCC 8 inte hade fattat något beslut om förslagen i 
punkterna 40 och 41 i dokument 8/6/1 och man hade en allmän diskussion 
angående detta. Dessa frågor är komplexa och man enades därför om att 
uppmana CCC 8 att hänskjuta dessa ärenden till E & T 38 för vidare 
behandling. 
 
 
Possible consequenses for the IMSBC code 
 
Gruppen diskuterade möjliga konsekvenser för IMSBC-koden om UN 1361 
anses vara farligt gods oavsett resultatet av UN N.4-testet.  
 
I farligt godslistan i IMDG-koden finns ingen ”BK-kod” angiven för UN 
1361, vilket betyder att transport i bulkcontainrar inte är tillåten. Vissa 
deltagare i gruppen menade därför att det vore ologiskt att förbjuda 
bulktransport i containrar enligt IMDG-koden, men tillåta transport i bulk 
enligt IMSBC-koden.       
 
Gruppen enades om att uppmana CCC 8 att hänskjuta frågan till E & T 37 
tillsammans med relevanta delar av dokumenten 8/6/1 och 8/6/16. 
 
 
Draft terms of reference for a correspondence group on transport 
conditions for vehicles 
 
Enligt instruktioner från CCC 8 tog gruppen fram utkast till terms of 
reference för en korrespondensgrupp, under samordning av USA, som 
kommer att se över bestämmelserna gällande transport av fordon.  
CCC 8 uppmanas att upprätta korrespondensgruppen och instruera den att: 
 

• överväga ändringar av transportbestämmelser för fordon, med 
beaktande av diskussionerna vid CCC 8 gällande dokument 8/6/1, 
8/6/6 och 8/6/10 

• utveckla och ta fram lämpliga åtgärder i bestämmelserna i IMDG-
koden för att hantera de faror som uppstår vid transporter av fordon; 
och 

• färdigställa en rapport till CCC 9. 
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Special provision 964 of the IMDG code 
 
Gruppen behandlade vidare förslaget i dokument 8/6/15 och tog fram ett 
nytt utkast till text för SP 964. I bilaga 2 till originalrapporten finns utkast 
till ändringar redovisade i syfte att hänvisas till E & T 38 för vidare 
övervägande. 
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