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Paris MoU: Rapport frá CIC 2011 – Skrokkur og trygd 
 

Hjálagt senda vit rapportina frá Paris MoU um niðurstøðurnar frá seinastu “Concentrated Inspection 
Campaign” í september til november 2011 (CIC), tá ið skrokkur og bygnaður var sett í sjóneykuna. 
 

Heilt stutt kunnu við siga frá rapportini, at 

 22 % av teimum tilsamans av 4.250 kanningum umborð í hesum tíðarskeiðinum í fjør endaðu 
við viðmerkingum tengdar at CIC-viðurskiftum, og at 

 1 % av kanningunum endaðu við, at skip vórðu afturhildin – tilsamans 42 skip. 
 

Í rapportini síggjast aðrar upplýsingar, sum slag av skipum við størstu trupulleikunum, slag av 
viðmerkingum og mangt annað.  Upplýsingarnar kunnu væl nýtast til at gera sær betri mynd av, hvussu 
eftirlitsfólk hjá havnamyndugleikum arbeiða undir Paris MoU. 
 
 

Áminning: CIC 2012 – Fyribyrging av eldi, eldsløkking, útgerð, o.s.fr.: 
Við nýggja átakinum frá Paris MoU, sum byrjar 1. september, har eldsløkking og trygd í tí sambandi skal 
kannast, loyva vit okkum enn eini ávaring. 
 

Grundin til okkara ørkymlan er, at umborð á føroysku skipunum hava vit higartil í ár sæð 10 
viðmerkingar tengdar at eldsløkkiútgerðini og øðrum viðurskiftum hesum viðvíkjandi.  Av tilsamans 97 
viðmerkingum mugu hesi væl 10% sigast at vera lutfalsliga høgt.   
 

Áheitan okkara er tískil, at eru egnu kanningarnar hjá felagnum ikki longu farnar í gongd, so er tíðin nú 
komin at seta sjøtul.  Kekkast og tryggjast skal, at viðurskiftini sambært SOLAS II-2: 
 

- Fyribyrging:  Møguligar orsøkir til at eldur kann festa í, roykvarnarar, eldávararar; 
- Eldbasing:  Eldføst skott óskalað, føst sløkkiútgerð og eykalutir í lagi, brandhurðar í lagi; 
- Eldsløkking:  Øll onnur sløkkiútgerð, fløskur við ilt, útgerðin til sløkkiliðini – alt skal vera í góðum 

standi og til reiðar.   
   Røkt/viðlíkahald:  Skjalfest skal vera nær seinast varð farið um útgerðina; 

- Rýming:  Merkingin í lagi, rýmingarvegir heilt uttan forðingar;  
- Tilbúgvingarkrøv annars:  “Fire plans” í lagi, venjingarætlanir og rapportir frá venjingum í 

lýtaleysum standi til tess at prógva regluligar venjingar umborð sambært krøvunum. 
 
Gevið gætur:  

Hevur manningin umborð (ella eftirlitsfólk frá felagnum) longu gjørt eyka eftirlit, sum áður 
tilmælt hiðani, skulu vit siga frá, at skjalfest prógv um, at arbeiði er í gongd til tess at rætta feilir 
er ikki nóg mikið hjá PSC-eftirlitsfólkunum.  Eru viðurskiftini ikki í lagi, tá ið teir koma umborð, 
geva teir skipinum kortini viðmerking, sum fer í Paris MoU dátugrunnin, tó at skipsmanningin 
longu hevur sett feilin ella ávantandi støðu á “arbeiðslista”.  Í álvarsligum førum verður skipið 
hildið aftur. 

 

Umráðandi er at bøta um feilir og ófullkomin viðurskifti, áðrenn átakið hjá Paris MoU byrjar 
1. september. 

 

Víst verður aftur til kekklistan frá Paris MoU. 
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