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1 Innledning
Restaureringen av DS Kysten er ett av flere fartøyvernprosjekt som har startet opp som et mindre
oppdrag, og som senere har vokst i omfang til å omfatte en totalrestaurering av hele fartøyet. Da
Kysten 1 som fartøyet het i 2003, ankom Bredalsholmen utpå høsten, forelå det en bestilling på utskifting av hudplater i G-gangen på styrbord side, samt noen plater i baug på babord side. Utover
dette var en forberedt på at det kunne bli avdekket mer arbeid f. eks i tilstøtende plater, i spant og i
rennestein. Arbeidet skulle være utført innen neste seilingssesong 5 mnd. senere. Snart innså vi at
det var umulig å avgrense arbeidsomfanget til bare å gjelde G-gangen. Sjøfartsdirektoratet kom gjennom sine inspeksjoner med flere anmodninger om utvidete undersøkelser og pålegg om utbedringer.
Plater og spant over og under ble skiftet. Rennesteinen måtte fornyes i hele skipets lengde. Skott
måtte fornyes. Dessuten tydet en foreløpig besiktigelse av babord side på at denne var i like dårlig
forfatning som styrbord side. Dermed var det også klart at finansieringen var utilstrekkelig. Rederiet
fikk en stor jobb med og skaffe til veie nødvendige midler. Perioden på fem måneder ble til slutt til ni
år, der det også har vært redusert bemanning og stans i arbeidet i påvente av videre finansiering.

Skipet
DS Kysten ble bygget ved Trondhjems
Mekaniske Værksted og levert til Namsos
Dampskibsselskap i 1909. Kysten ble satt i
rute mellom Trondheim og Namsos og
med 45 anløp på strekningen, brukte skipet nesten to døgn. Under krigen ble Kysten rekvirert av tyskerne, første gang i
1940 og senere i 1944. Etter krigen ble det
en periode i opplag før skipet ble sendt på
verksted for reparasjon og modernisering.
I 1951 var arbeidet utført og et nesten
moderne fartøy tok fatt på sin gamle rute.
Kysten var blitt forlenget med 14 fot, hadde fått nytt overbygg og dampkjelen var
blitt oljefyrt.

DS Kysten, prøvetur etter ombyggingene i 1951

I 1964 var det slutt på kystrutefarten for Kystens del. Skipet ble solgt til Grimstad og under navnet DS
Askaas seilte hun som opplæringsskip for personell til handelsflåten.
Tønsbergs feiret sitt 1100 års jubileum i 1971, og fikk i den forbindelse kjøpt og satt i stand den gamle kystdamperen fra Namsos som i 1970 lå som losjiskip i Oslo. Skipet fikk tilbake sitt gamle navn,
men med en liten tilføyelse; DS Kysten 1. Siden ble det mange passasjerturer i skjærgården utenfor
Tønsberg. I 2003 ankom skipet Bredalsholmen for å få utført restaureringsarbeider, og mens skipet lå
på verft ble navnet endret til DS Kysten som opprinnelig.
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D/S Kysten har i dag en lengde på 140 fot, bredde på 21 fot, og dybde på 15,4 fot. Bruttotonnasjen er
på 383 tonn. Fremdriftsmaskineri er en oljefyrt trippel compound dampmaskin, og skipet har sertifikat for 150 passasjerer.

Restaureringsprosessen
Ved ankomst i desember 2003 ble det påbegynt et dokumentasjons- og et demonteringsarbeid allerede mens fartøyet lå til kai, og ventet på klargjøring av dokka. Grunnen til en slik forsering av arbeidet var tidspress, ettersom fartøyet igjen skulle være seilingsklart fem måneder senere. Med samme
mål for øyet ble skipet tildekket med sin faste vinterpresenning etter dokking. Den heftige oppstarten står i skarp kontrast til virkeligheten halv annet år senere da en innså at det ville gå år, også innbefattet lange perioder med stillstand i arbeidet, før skipet igjen kunne stå klart for utdokking. Tidspresset opphørte og vinterpresenningen som kanskje var en brukbar løsning for begrensede arbeider
en vinter, ble fort en hemsko i arbeidet. Den var heller ingen god løsning for lengre opplagsperioder.
Råteskader på vinduslister, dører og karmer som ikke var tildekket fikk utvikle seg. Høsten 2008 ble
det bygget tak over skipet, utført i reisverk og tekket med bølgeblikkplater.
Restaureringsarbeidene på Kysten startet opp uten tilsagn om midler fra Riksantikvaren. Tilbudet fra
BDF, tok utgangspunkt i å gjenoppbygge fartøyet slik det fremsto før demontering. Det forelå antikvariske føringer ettersom skipet hadde status som verneverdig skip, men uten tilskudd fra Riksantikvaren ble føringene vage. Det var kontraktfestet at en skulle velge tidstypiske løsninger, men det var
ikke definert hvilken tidsepoke arbeidet skulle ta utgangspunkt i. Skipet hadde gjennomgått store
endringer i 1951, men mye, særlig i innredningen var endret etter den tid.
Underveis i prosessen er Riksantikvaren blitt med i prosjektet, både som økonomisk bidragsyter og
som premissleverandør. Våren 2005 ba Riksantikvaren om at restaureringsarbeidene skulle ta utgangspunkt i skipet slik det var da det gikk ut av drift i 1964. Med andre ord slik det fremsto etter
ombyggingen i 1951 på Trondheim mekaniske verksted. Dessuten pekte Riksantikvaren på at overbygget også burde omfattes av restaureringsarbeidet. Med dette ville en unngå at utbedringene på
hoveddekk og nedover i skipet, ikke ble ødelagt av lekkasjer fra stormdekk og overbygning. Eierselskapets økonomiske midler tok slutt. Riksantikvaren bevilget årlige tilskudd, men ikke i en slik størrelse at skipet kunne ferdigstilles de nærmeste årene. Det var også oppstått ett behov for en dokumentasjon av fartøyets historie før en gikk videre. Det var usikkert om enkelte av de løsningene en hadde
gjort ved gjenoppbygging av innredningen faktisk kunne stå i strid med den tidsepoken som ble lagt
til grunn.
I den videre perioden frem til høsten 2008 ble det kun utført ettersyn med maskintørning og sikringsarbeid i form av et nytt takoverbygg i påvente av at grunnlagsdokumentasjonen for restaureringen skulle komme på plass. Fordi BDF etter hvert måtte dokke inn nye oppdrag, ble Kysten tettet
provisorisk for å kunne dokkes opp og ned.
I januar 2009 startet arbeidet opp igjen. I og med at prosjektet hadde vokst til å bli til dels uoversiktlig i forhold til skadeomfanget, ble arbeidet delt opp i definerte delprosjekter for å få bedre kontroll
over fremdrift og økonomi. Ansettelsen av en stedlig representant for eierne var i høy grad med på å
effektivisere kommunikasjon og fremdrift videre.
8

Det var i hovedsak babord side forut, samt kjettingkasse som sto for tur. Videre ble det demontert
innredning og utført en tilstandskontroll akterover på babord side, med tilhørende faste priser på
arbeidet, som førte frem til stålferdig skip. Generelt var det liten forskjell på tilstanden på styrbord og
babord side. Omfanget av stål som er utbedret og skiftet på respektive sider er derfor temmelig likt.
Da prosjektet startet i 2003, var det meningen at BDF skulle montere lugarinnredningen etter at stålet var fornyet. I 2009 ble BDFs andel av arbeidet omdefinert til bare å gjelde stålarbeider. Innredningsarbeidet skulle utføres i Tønsberg etter overlevering.

SFI- gruppesystemet
BDF har benyttet seg av SFI-gruppesystemet som struktur ved planlegging, kalkulasjon, gjennomføring og dokumentasjon av arbeidene. Systemet er et norskutviklet verktøy ved Skipsteknisk Forskningsinstitutt (SFI), beregnet for verksteder og rederier til spesifikasjon og kalkulasjon ved nybygging
av skip. Systemet har åtte hovedinndelinger, med utgangspunkt i gjennomgående konstruksjoner.

SFI-gruppe systemet grupperer komponenter om bord i et skip og har åtte hovedinndelinger, med utgangspunkt i gjennomgående konstruksjoner.
1. Skipet generelt.
2. Skrog. Denne hovedgruppen omfatter skrog og overbygninger, samt skipets materialbeskyttelse.
3. Utstyr for last. Her inngår utstyr og systemer som følge av at skipet fører last f.eks. luker og laste/lossesystem.
4. Skipsutstyr. Hovedgruppen omfatter utstyr som stort sett er spesifikt for skip f. eks. styremaskin, navigasjons og fortøyningsutstyr. Også utstyr for spesialskip.
5. Utstyr for besetning og passasjerer. I denne gruppen finner man utstyr som betjener besetning og
passasjerer f. eks. innredning, møbler, bysseutstyr og sanitærsystem.
6. Maskin-hovedkomponenter. Denne hovedgruppe omfatter de sentrale komponenter i maskinrommet
så som hovedmotor, hjelpemtor med generatorer, kjeler samt propellanlegget.
7. Systemer for maskin-hovedkomponenter. Her inngår systemer primært for skipets maskinhovedkomponenter f. eks. brenn-, smøreolje-, og avgassystemer.
8. Skipsystemer. Hovedgruppen omfatter de sentrale skipssystemer som f. eks. ballast- og lensesystem,
brann- og spylesystem, samt det elektriske fordelingssystem.
Under hovedpostene finnes underposter. Disse følger dels den samme konstruksjonstenkning som hovedinndelingen og dels lokalisering om bord. For eksempel er hovedgruppe 2. Skrog videre inndelt i 21 akterskip, 22 maskinområde, 23 lastområde og 24 forskip. Underordnet dette følger konstruksjoner i et tredje
nivå. For eksempel har hudplater i akterskipet, SFI-nummer 211. I rapporten vil SFI-numre med benevnelser fra SFI-systemet bli brukt som overskriftsinndeling, likevel med enkelte avvik, tilpasset rapportens
form.
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Inndeling av skipet
Ved fartøyvernsenteret har vi også tatt i bruk en områdeinndeling av skipet. Hvert nummer representerer et funksjonelt område om bord, og er først og fremst brukt som referanse ved oppbygging av
digitalt bildelager, samt lagring av inventar og utstyr. Nummereringen vil imidlertid også bli referert
til i rapporten.
Hvert område har fått tildelt sitt nummer basert på tre sifre. Første siffer refererer til en vertikal inndeling. Bunn har vi gitt hovedinndeling 100, banjerdekket 200, hoveddekket 300, stormdekket 400,
båtdekket 500 og tak på styrehus 600. Hver horisontal flate er deretter nummerert fra forut til akter
med partall på babord side og oddetall på styrbord side. Denne inndelingen skal kunne brukes ved
montering av innredningen som er demontert og merket på Kysten.

Banjerdekkplan i 1951 versjon, med områdeinndeling.

Dekksplan av banjerdekket med innredning for 2. plass passasjerer i 1951 versjon.
Dette fremsto i 2003 som et åpent areal
sammen med tilstøtende lasterom, etter at
stålskott 50 samt treskottene for lugarinndeling ble fjernet på 1970 tallet.
Etter oppklaring med Riksantikvaren og
Sjøfartsdirektoratet, ble det vanntette
skottet 50 gjenoppbygd i 2012
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Hoveddekkplan
i 1951 med
versjon,
med områdeinndeling.
Hoveddekkplan
i 1951 versjon,
områdeinndeling.

Hoveddekk forut

Hoveddekk midtskip
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Hoveddekkplan i 1951 versjon, med områdeinndeling.
Hoveddekk akterskip

Hoveddekk akterskip
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Stormdekkplan i 1951 versjon, med områdeinndeling.
Stormdekkplan i 1951 versjon, med områdeinndeling.

Stormdekk forut
Stormdekk forut

Stormdekk midtskip
Stormdekk midtskip

Stormdekk akter
Stormdekk akter
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2 Skrog
Skroget til Kysten har åtte plateganger, benevnt som A-gang nede ved kjølen til H-gang øverst.
Stormdekket følger skjøten mellom G- og H-gang slik at skansekledningen er avgrenset til H-gangen.
Annen hver plategang er henholdsvis innergang og yttergang. A er således en innergang, B er yttergang, C er innergang osv. til H som er yttergang. B- og D-gangen går ikke helt mot baugen. B gangen
ender ved spant 67 og D gangen ved spant 59. Akterover stopper F- og G-gangen før hekken, hvor de
møter den avsluttende H-gangen. Fra A gang til E- gang er platene skjøtet med overlapp i lengderetningen (støtet), mens de tre øverste plategangene er skjøtet med skjøteplate på innsida slik at støtet
fremstår som glatt på utsida.
Skroget hadde opprinnelig 61 spant forut for rorstevn, men etter forlengelsen i 1951 ble det tilføyet 7
spant i forkant av maskincasing, slik at det totalt er 68 spant i dag. Spantene er originalt nummerert
fra 0 ved rorstevn og forover til spant 33 i forkant av maskincasing, deretter følger forlengelsen av
1951, der de nye spantene ble nummerert1 til 7, hvorpå det fortsetter med spant 34 til spant 61 før
baug. Denne inndelingen går igjen på tegninger fra 1950. For å lette organiseringen av arbeidet har vi
valgt å oppdatere nummerrekken. For våre arbeider er spantene løpende nummerert fra spant 0 ved
rorstevn til spant 68 før baug. Akter for rorstevnen følger spantene en vifteform fra rorstevn mot
hekk. Hekkspantene er fra vår side nummerert med H 0 på midt-spantet akterover fra rorstevnen, og
derpå stigende mot H 5 før rorstevnen.
Spantene fra bunnen og opp til hoveddekket består av dobbelspant, også kalt motsatte spant, dvs to
vinkeljern klinket motsatt vei på hverandre for å skape økt styrke. I forskipet er skroget under hoveddekk ytterligere forsterket med is-spant. Disse er enkle og plassert mellom hvert hovedspant fra
spant 54 til baug. Fra hoveddekk til stormdekk er det enkle vinkelspant.

20 Generelt om skrogarbeid
I hovedsak er hudplatene fornyet hele og dermed klinket på alle fire sider og til spantene. Ved tæringer begrenset til lokale deler har vi imidlertid valgt å felle inn nye felt fremfor å skifte hele plater
for dermed skåne mest mulig original konstruksjon. I slike tilfeller blir innfellingen sveiset til gjenstående plate, men klinket i opprinnelige nat og støt. Slike utskiftninger har for eksempel blitt gjort i H
gangen hvor natet ned mot G gangen var skadet, mens øvrig del av platene var tilfredsstillende.
Doblinger på hudplatene, det vil si skjerming av lokale tæringer i huden, utført ved at nye plater er
blitt sveist utenpå tæringene er ikke godkjent lenger etter regelverket. Disse ble derfor fjernet og
skadene utbedret, enten ved innfelling eller utskifting av hele plater.
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Ivan Høgeli og Håvard Berentsen prefabrikerer nye spant etter mal av de gamle.

Spant og øvrige vinkler ble reparert ved innfellinger av nytt stål i originalt materiale. Skadede partier
er fjernet, og nye vinkler sveiset til det gjenstående. Det ferdige spantet ble så klinket til den øvrige
skrogkonstruksjon. Metoden med innfelling, fremfor å skifte hele vinkler, benyttes i dette tilfellet for
å unngå å demontere mer originalt materiale enn strengt tatt nødvendig. Ved motsatte spant, altså
hvor to spant er klinket på hverandre har korrosjonen og dermed også fornyelsen vært mest omfattende på det indre spantet
Reparasjoner på kneplater ble gjort ved at hele kneplater ble laget nye, og klinket til dekksbjelker og
spant, i enkelte tilfeller erstattet med sveist innfelt del av kneplaten.
Opprinnelig var hoveddekket oppbygd med dekksplank på stålbjelker frem til det ble skiftet ut ved
ombyggingen i 1951 til et heldekkende ståldekk med støpt dekke oppå. Stålplatene ble da sveiset i
sammenføyningene, og klinket til dekksbjelkene. Trolig ble rennesteinene endret ved samme ombygging. Ved demontering viste det seg at rennesteinen var gjort smalere enn opprinnelig, og den innerste rennesteinsvinkelen var erstattet av et flattjern, mens den ytre vinkelen fortsatt var i klinket
utførelse. Rennesteinen var i tillegg tettet med betong mot skroget slik at kondens og lekkasjevann
ble ledet inn på ståldekket fremfor å renne der det skulle. Tilstanden var ikke god og flere steder var
vinkel og flattjern rustet helt bort.
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Ved gjenoppbygging ble det laget en fungerende rennestein med flere avløpsrør ned til bunnen. Det
ble reist spørsmål om hva slags utførelse en skulle velge. Ettersom den indre vinkelen allerede var
fornyet ved sveising, var det fristende også å sveise den ytre vinkelen. Ut fra det en kunne anta den
gang, ville en dermed unngå mye demonteringsarbeid på dekket under. Å tilbakeføre hele konstruksjonen til en klinket versjon ville blitt kostbart. Rennesteinen måtte i så fall igjen gjøres bredere, noe
som ville medføre endringer i skott og andre konstruksjoner. Det mest korrekte ville trolig vært å
bygge den opp på samme måte som den fremsto før demontering, med en klinket vinkel og et sveiset
flattjern, og når en i ettertid vet at arbeidsomfanget kom til og også omfatte konstruksjonene under,
ville dette kanskje vært hensiktsmessig. Men ut fra den kunnskapen en satt med den gang, ville en
bevare mye skip og unngå store kostnader ved å sveise flattjern i stedet for å klinke den ytre vinkelen.
Vurdert sammen med at rennesteinen allerede var uoriginal, ble dermed denne løsningen valgt. Metodevalg ved platefornyelse i dekket var mindre problematisk. Den eksisterende konstruksjonen ble
gjenoppbygd, med sveising i platesammenføyninger og klinking til dekksbjelkene. I hovedsak var det
plater i rennesteinen som ble skiftet, men over maskinrommet var det i tillegg nødvendig å fornye
stålplater lengre inn mot casingen.

Fagarbeider Sven Johansson er i gang med stålutskifting på banjerdekket.
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203 Sandblåsing
Det var ikke planlagt å sandblåse utvendig skrog fra
starten av prosjektet, men etter hvert som arbeidsomfanget økte, ble sandblåsing likevel valgt av
flere årsaker. Det gjorde det langt lettere å kontrollere tilstanden på det utvendige skroget. I tillegg veide
HMS-hensyn tungt. Det var brukt blymønje som
grunning både på utsiden og innsiden av skroget.
Denne utvikler som kjent helsefarlig gass kombinert
med varmt arbeid som brenning og sliping. Sandblåsing gir også best underlag for påføring av ny maling.
Utvendig skrog ble første gang sandblåst og påført
sinkprimer i 2004. Deretter ble det sandblåst på nytt
og oppmalt på slutten av prosjektet da stålarbeidet
var ferdig. Etter hvert ble også bunntanker og store
deler av innvendig skrog, som for eksempel hele babord side hoveddekk, samt forut på banjer/lasterom
sandblåst.
Forpeak / kjettingkasse og akterpeaktank ble i tillegg
sandblåst etter at stålarbeidet i disse områdene var
ferdig.

Over: Før sandblåsing innvendig hoveddekk.
Under: Sandblåst innvendig skuteside babord.

Tildekket og klar for sandblåsing. Den orange fargen er blymønje.
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Noen tilfeldig utvalgte eksempler
fra Kysten på hvilken betydning
sandblåsing kan ha, for å avdekke
skader på et stålskrog.
Disse små hullene og sprekken
nederst var skjult under flere lag
med tykk maling. Dette ville enkelt
kunne blitt oversett ved bruk av
f.eks ultralyd målinger.
Spesielt på eldre stålplater med
mange tæringer er en avhengig av
å fjerne all maling, og helst både på
inn- og utsiden av skroget.
Alle tre bildene er fra akterskipets
styrbord side, men resten av skipet
viste seg i hovedsak å være i samme forfatning.
På Kysten førte flere slike funn til
at arbeidsomfanget etter hvert
økte.
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204 Prøving av tanker
Etter at stålarbeidet var ferdig, ble begge
vanntankene forut under banjerdekket, babord dieseltank, og akterpeaktanken trykktestet med tanke på lekkasjer. Selve testen ble
utført ved å tilføre tankene trykkluft tilsvarende et overtrykk i forhold til omgivende trykk på
0,2 bar/cm2.
Det var flere lekkasjer til å begynne med, men
de ble tettet i tur og orden. I vanntankene
forut var det gamle lekkasjer i tanktoppen.
Disse var forårsaket av korrosjon mellom stål
og støpt belegg.

For å sikre godkjent trykktest mellom gammelt og
nytt stål, måtte det sveises enkelte steder som her i
toppen av akterpeaktankens skott 6 mot lasterom.

I dieseltanken var det rustet hull i tanktoppen
under fliser og støp, og i akterpeaken var det
lekkasjer i eldre plateforbindelser i skroget.
Men til slutt ble alle tankene tette og deretter godkjent av Sjøfartsdirektoratet. (Se Prosedyre for
tetthetsprøving, og godkjenningsskjema lenger bak i denne rapporten).

205 Ultralydmålinger av skrogdeler
Alle plater som er skiftet ut, er vurdert enten
visuelt, eller med ultralyd. Kriteriene for om en
hudplate må skiftes ut, går først og fremst ved
en reduksjon på 20 % av den opprinnelige
tykkelsen platen hadde da den var ny. Tykkelsen på hudplatene finner vi i konstruksjonstegningene.
For sikkerhets skyld blir også platen målt et
sted der den ikke er tært for å bekrefte at målene på tegningen stemmer med virkeligheten.
Deretter måles platen på flere kontrollpunkter,
spesielt der vi av erfaring vet at det korroderer mest. Alt etter omfang av ”undermål” på
platen blir det vurdert hel eller delvis utskifting. Målingene og vurderingene utført på
Kysten er godkjent av Sjøfartsdirektoratet
etter befaring om bord.

Ultralydmål blir i de fleste tilfeller merket direkte på
hudplaten som måles.
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Ultralydmålinger er utført i forskjellige faser av prosjektet, ofte avhengig av hvor det skulle arbeides.
Det er derfor ikke en helhetlig rapportering av dette. Noen målinger er gjengitt i avsnitt om skisser og
tegninger lenger bak i denne rapporten.

207 Sveising av nagler og tæringer
I prinsippet betyr tæringssveis å bygge tynnslitt stål tilbake til opprinnelig tykkelse uten
utskifting. Det er en velprøvd og akseptert
reparasjonsmetode på gammelt stål, mye
brukt ved tidligere oppdrag ved BDF. Metoden
har selvsagt sin begrensing og må vurderes i
forhold til skadeomfang i hvert enkelt tilfelle.
Også varmepåvirkning av stålet må tas hensyn
til, ikke minst dersom det sveises for nær klinkede nagler, da disse kan løsne. Metoden bidrar til å skåne originalt materiale og kan også
være økonomisk besparende.
Eksemplene på tæringsveis på Kysten er flere.
Blant annet er det sveist i avgrensede områder
på hudplater med dype pitting, samt platekanter som har vært for opptært til å kunne dikkes på nytt mot fornyede plater. Vi har også
sveist tæringer langs toppen av dekksbindevinkler og ned langsetter spant.

Eksempel på nagle som må repareres. I tillegg er
det her oppstått en sprekk.

På mange av naglene i skutesiden var hodet
delvis tært bort. I tillegg var det en del dårlige
forsenkninger på steder hvor omgivende hudplate var i akseptabel stand. Sveising av naglehoder består i å gjenoppbygge høyden på det
tærte naglehodet, samtidig som det ble laget
en tett forbindelse til omgivende stål. Anslagsvis 400 nagler i skroget ble reparert ved denne
metoden.

Tæringer sveises og slipes glatte.
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21 Akterskip
Akterskipet er her definert fra akterende til aktre maskinromskott ved spant 18. Det omfatter akterpeaktank, hylseskott og aktre lasterom, inndeling på hoveddekket, samt bunn, spant og hudplater
opp til og med stormdekket. Ettersom flere konstruksjonsdeler som blant annet hud- og dekksplater
strekker seg over de vertikale inndelinger av skipet, er avgrensingene mellom de forskjellige områdeinndelingene ikke helt eksakte.
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210 Spant og avstivninger
I akterskipets hoveddekkplan er det blitt delvis fornyet spant og dekksbjelker med kneplater. På
spantene var det i hovedsak den frittstående fjæra på spantet som var opprustet, selv om det også
fantes skader og rustsprengning mot hudplaten. I hovedsak skyldes skadene vannlekkasjer fra overliggende tredekk og rennesteinsplate, samt oppsamling på grunn av for tett isolasjon. På dekksbjelkene var det spesielt de ytre delene mot rennesteinen i stormdekket som var mest korrodert. Det ble
foretatt pålagte utbedringer av spant og bjelker. Alle spant med avstivninger som var underkjent i
akterskipet er nå reparert og fornyet og godkjent av kontrollmyndighetene.

Fornying av dekksbjelker babord i akterskip.

Skisse av dobbelspant
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211 Hudplater
Babord:
I akterskipet ble G2, G3, og H6 skiftet hele. Deler av C2, E4, F4, G1, og H4,ble også fornyet.
Ny del av plate C2 går fra spant 11 ½ til 14 ½. Den ble klinket i forre støt og nedre nat, ellers sveist.
For å få tilkomst innvendig på nedre natet til platen måtte det meisles betong ut av skutebunnen.
Denne ble tilbakestøpt etterpå. Videre ble plate G1 fornyet fra spant 1 ½ til 3 ½. Aktre støt er sveist,
alt annet klinket.
Styrbord:
I akterskipet ble F3 og G3 skiftet hele. Deler av C1, D1, og G2 ble også fornyet. Bare G1 ble godkjent i
G plategangen på styrbord side.
Midtre del av plate C1 er klinket i øvre nat, ellers er det sveist innfelling. Plate D1 ble fornyet fra
spant 2 ½, til spant 4 ½. Den ble sveist i aktre nat, for øvrig klinket. På G2 er støtene på spant 3 ½ og
10 ½ sveist, og natene klinket.
Flere plater i H gangen måtte repareres i øvre nat i forbindelse med fornying av rennesteinen på
stormdekk. Løsningen besto i å felle inn nytt stål i en bredde opp til 250 millimeter, kopiere natene
og klinke på nytt.

Plate G 4 babord, monteres

G og H gang demonteres babord akter.
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Innfelling i toppen av H gangen mot skansekledning.

Klar for klinking.

Spant er ferdig reparert, og ny plate F3 skal monteres styrbord.

Styrbord side ferdig.
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214 Hoveddekk
På hoveddekket kom det til syne store rustskader etter hvert som innredning og dekksbelegg ble
fjernet. Særlig var nederste del på tverrskottene, samt dekksplatene utsatt. På styrbord side som var
den siden vi startet med å avdekke, valgte vi å fjerne dekksbelegget helt ut i korridoren midtskips.
Det ble tatt tykkelsemålinger for å avgrense omfanget av plateutskiftingene i hoveddekket. Skadeomfanget var imidlertid begrenset til ytterste del mot skutesiden. Senere da babord side sto for tur,
valgte vi å demontere innredningen og fjerne dekksbelegget fra skutesiden og innover til der vi målte
godt stål. Det vil si at på begge sider ble det skiftet stål inntil en bredde på 0,5 til 1 meter

Hoveddekkets rennesteinsplate ble skiftet samtidig som hudplatene i G gangen i akterskipet.
Samtidig ble bindevinkler fornyet for at det skulle være solid nok for sammenklinking. På bildet:
Øyvind Solbakken.
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215 Stormdekk
I hekken ble en støtskade med deformasjon i
plater og spant utbedret. Reparasjonen ble
omfattende ettersom den også berørte bøyde
spant, rennestein, fenderlist og skanse.
Skaden var omtrent i senter av båten i høyde
med rennesteinen på stormdekket. Av omfang
var det trykket inn en kraftig bule som berørte
følgende:






To hudplater trykket inn i toppen
Fenderlist deformert og sprukket
Rennesteinsplate knekt inn
Inntrykt aluminiumskansekledning og
utsprengte nagler
Bøyde skanse-avstivere

På grunn av fasongen på båten i dette området, med både stor bjelkebukt og mye spring,
ble arbeidet med å tilpasse alle deler utfordrende. Vi demonterte alle deler fra hverandre
og tilpasset jigger for å varme og forme hudplatene tilbake i opprinnelig form. Det er foretatt utskiftinger ved å sveise inn nytt stål i toppen av H gangen i hekken. Dette måtte gjøres
som en del av utbedringen av stormdekkets
rennestein for å ha godt stål å klinke mot etter
at skaden var utbedret. Fenderlista på hekken
måtte lages ny da den gamle på grunn av støtskaden var så deformert at den ikke lot seg
rette tilbake.

Deformasjons skade etter sammenstøt.

Samme skade sett fra innsiden, med deformert platekant.

Aluminiumskansen var strukket og deformert og måtte varmes og presses tilbake i form. Det ble lagt
gummipakning mellom stål og aluminium for å begrense tæringer, samt isatt rustfrie bolter til sammenføyning. Toppen av aluminiumskansen langs håndrekka er fremdeles noe ute av fasong, men ble
vurdert som en kosmetisk skade uten betydning for godkjenning eller sikkerhet.
Gjennomføringsrør for elektrisk kabel til capstanen akter på stormdekket var helt rustet i stykker, og
ble fjernet under stålarbeidet. Det bør lages nytt rør helt frem til koblingsboksen dersom nokken en
gang skal brukes. Den er en del av 110-voltsystemet om bord og er ikke i bruk. Vi har satt inn ny
dekksgjennomføring og et rørbend så det ikke skal lekke vann ned i skipet.
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Rennesteinen akter på stormdekket viste seg å være i svært dårlig forfatning med flere hull. Den ble
derfor skiftet fra overbygg ca ved spant 20, og rundt hele akterskipet. Bindevinkler og rennesteinsvinkler ble også utbedret.
Tredekket på akterskipet skulle vise seg å være
noe bedre enn på fordekket, da området er
beskyttet av et overbygg. Dekksplanken er lagt
oppå dekksbjelkene uten ståldekk i mellom.
Dessuten er planken lagt med rettsiden opp.
Randplank og ytre dekksplank ved styrbord
rennestein ble fjernet fra spant 17 og akterover
i et så smalt felt som mulig for å få tilkomst til
stålet. Tre plank innenfor ble også fornyet fra
spant 17 og akterover, grunnet råte i planken.
Etter at stålarbeidet var utført, ble det lagt ned
ny plank. For å tette mot øvrige lekkasjer i dekket, ble hele styrbord side på akterdekket drevet og natet på ny.

Etter reparasjon, før montering av ny fenderlist

På babord side ble tredekket fjernet i nødvendig grad for å kunne reparere stålbjelker og
rennestein. Her ble det etter avtale med eierne
ikke lagt nye plank, men i stedet laget en provisorisk løsning med tette finerplater inntil nytt
dekk skal legges.

Over: Rennestein i hekken etter utbedring.
T.v: Stålarbeid er ferdig på styrbord side i stormdekket, og klart for dekkslegging.
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216 Akterpeak, hylseskott
Tanken ble rengjort og inspisert etter pålegg fra
Sjøfartsdirektoratet. Den var opprinnelig slammet med betong-calsitt. Det meste av dette var
løst og lot seg fjerne med en liten luftmeisel for
tilstandskontroll. Det ble avdekket omfattende
rustskader på skott, stivere, dekksbjelker og
slingre-skott. Deler av hudplatene C1 og D1
styrbord ble målt for tynne og ble derfor skiftet.
(Se tegning av hudplateutskifting).
Ultralydmålinger av tanktopp (hoveddekk) viste
i tillegg til synlige rusthull, lave verdier som lå
under klassens minstekrav. (Se tegning i eget
avsnitt). Det kom derfor pålegg om relativt store
stålutskiftinger.
I bunnen av tanken ble det, siden det er så
trangt og komplekst oppbygd, gjort et kompromiss med bunnstokk 5, tverrstiverplate. Denne
platen var så dårlig over hylserøret at den ble
delt i to, og øvre del skiftet ut med ny i stedet
for hel utskifting og klinking som en ellers ville
valgt. Siden spantene som går nedover langs
denne også er dårlige her, fjernet vi nedre del
av disse og lot den nye tverrstiverplaten gå helt
ut til hudplatene. Da vil denne platen styrkemessig fungere som et stort spant.

Bunnstokk nr 5.

Hylse mot skott 6, med øvre smørerør.

Forsterkningsvinkel på bunnstokk 5.

Dårlige dekksbjelker i tanktoppen.
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Ultralydmålinger av forre skott som består av to
sammenklinkede plater viste for lave verdier på
den øverste av platene. Denne platen ble fornyet. Flens til mannhull i skottet var ujevn så
den ikke tettet mot lokket. Tidligere forsøk på å
smøre på tettingsmiddel fungerte dårlig. Flensen ble tatt ut og rettet og montert igjen.
I tillegg var nedre smøre-rør inne i tanken til
propellhylsa rustet helt av. Øvre smøre-rør virket også å være i dårlig forfatning. Begge rørene
ble derfor fornyet. Rør på overside av hylsa er
½” tykkvegget. Røret på undersiden som er retur for hylseolje, er et ¾” tykkvegget rør. Original kikventil på denne rørlinja som er montert
på vanntett skott 6 lasteromside ble demontert,
rengjort og tilbakemontert. Også rør for lensing
av akterpeak ble fornyet i 1 ½. Alle rørene er
galvanisert.
Nye dekksbjelker i 100x65x8 millimeter vinkelstål ble montert i tanken på spant nr 3,4, og 5.
Slingreskottet med kneplater ble fornyet i 7
millimeter plate. Tanktoppen ble fornyet i 7
millimeter plate. Klinket til dekksbjelker, og
ellers sveist mot eksisterende konstruksjon. Det
ble gjort reparasjonssveis på bindevinkler mellom hud og skott 6 for å sikre at det skulle bli
vanntett forbindelse. Tanken ble trykktestet og
godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Den ble sandblåst, grunnet med Jotun Jotacote universal
aluminium, og deretter malt med Jotacote Universal grey.

Peilerør var gjennomrustet.

Nedre smørerør på hylse var rustet helt av.
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Øvre hylse-smørerør fornyet.

Nye dekksbjelker i tanktoppen.

Nedre hylse-smørerør fornyet.

Nytt peilerør, tanktopp og skott nr 6.

Propellhylsen sett ovenfra.

Nytt slingreskott, livholt og kneplater
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22 Maskinområde
Maskinområdet omfatter området mellom spant 18, og spant 36, og inkluderer begge maskinromskott, brennoljetanker, inndeling på hoveddekket, samt bunn, spant og hudplater opp til og med
stormdekk.
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220 Spant og kneplater
På spantene var det i hovedsak den frittstående
delen på vinkelen som var korrodert, selv om det
også fantes skader og rustsprengning mot hudplaten. I hovedsak skyldes skadene fuktighet på grunn
av for tett isolasjon, lekke lysventiler, og ikke fungerende rennestein på hoveddekksnivået.
I maskinrommet måtte babord spant 24 skiftes ut
fra en meter under hoveddekk og opp over dekket
med en total lengde på 1,7 meter. For å få tilkomst
ble hjelpekondenseren skrudd ned, og senere remontert. Det ble også utført innfellinger og reparasjoner på spant 18 babord som er aktre maskinromskott.
Spant 29 og 30 babord ble skiftet i 2 meter lengde
over hoveddekk. Alle spant med avstivninger som
var underkjent i midtskipet er nå utbedret og godkjent av kontrollmyndighetene.
Ny hudplate og rennesteinsflatjern montert.

Fornying av spant babord
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221 Hudplater
Babord:
I maskinområdet ble G4, skiftet hel. Deler av E5, F5,
G5, G6, og H8 ble også fornyet.
Styrbord:
I maskinområdet ble G4, G5, og G6 skiftet hele.
De platene som bare delvis ble skiftet, ble også klinket i natene, men sveist mot de gjenstående deler
av original-platene. (Se for øvrig tegning over hudplateutskifting).
Lekkasje i sveis på gammel innfelling ved spant 26,
plate B6 styrbord, ble slipt ned og sveist på nytt.
Lekkasjer rundt naglehoder og i nat ble tettet ved en
kombinasjon av sveis og dikking.

Innfelling for koøye spt 20 – 21 styrbord.

Ferdig infelling.

Demontering av hudplater babord. Carl Petter
Nielsen og Knut Songe

Hudplater babord maskinområde klar for klinking.
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223 Indre bunn, avstivninger
Hele området under maskinrommet ble undersøkt med ultralyd. Det ble foretatt en innfelling
på 30x30 cm i skutebunnen i maskinrommet
grunnet et lite, men svært lokalt rusthull bak
betongen i kjølen under maskindørken. Skaden
oppsto i et område der det ikke var planlagt
stålarbeid. Den ble oppdaget i 2008 ved at det
begynte å renne olje ned i dokka.
Det ble registrert noe lave målinger på en plate,
B5 babord. Plasseringen av denne, delvis under
dampkjelen, gjør den spesielt kostnadskrevende
å skifte. Fordi målingene lå i «grenseland», uten
at vi ville anse utskifting som et akutt behov, ble
det opp til Sjøfartsdirektoratet å ta endelig avgjørelse. Etter inspeksjon ble konklusjonen beskrevet i Sjøf. Dir. rapport av 12.8.2011: «En
plate (B5 side 9 i BDF-rapport) under dampkjelen er litt tynn. Minste tykkelse som er målt er
på 5,6 mm. Det er uansett over kravet på 5,37
mm. Båten vil bli meget godt beskyttet mot
korrosjon med anodesystem og malingsprogram.». (Det henvises her til kopi av sjøfartsdirektoratets kontroll lenger bak i denne rapport.)

Vannlekkasje som ble tettet under maskinrom.

Rengjøring under maskindørk.

Det er ikke utført andre reparasjoner i innvendig
bunn i maskinområdet. Utvendig bunn er blitt
reparert med sveis på enkelte nagler samt dikket
og tettet noen få mindre lekkasjer i plategang A.
Dette er under maskin og kjele der det på innsiden ligger betong.

Innfelling etter hull under maskinrom.

224 Hoveddekk, dekksbjelker og bindevinkler
På hoveddekket kom det til syne store rustskader etter hvert som innredning og dekksbelegg ble
fjernet. Særlig var nederste del på tverrskottene, samt dekksplatene utsatt. På styrbord side, som var
den siden vi startet med å avdekke, valgte vi å fjerne dekksbelegget helt inn til korridoren midtskips.
Det ble tatt tykkelsesmålinger for å avgrense plateutskiftingene i hoveddekket. Skadeomfanget var
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imidlertid hovedsakelig begrenset til ytterste del
mot skutesiden. Senere da babord side sto for
tur, valgte vi å demontere innredningen og fjerne
dekksbelegget fra skutesiden og innover, begrenset til der vi målte godt stål. Det vil si at på begge
sider ble det skiftet stålplate i en bredde mellom
0,3 til 1 meter. I passasjerlugar område 332, og
begge toalettene babord er hele dørken skiftet.
Det ble også skiftet alle bindevinkler mot hud,
samt at det ble bygd opp en fungerende rennestein med flattjernkanter, og i tillegg ferdig støpt
overgang mot skuteside på styrbord. Tilstanden
på dekksbjelker i dette området var god, da de
ligger åpent for vedlikehold i maskinrommet.
Unntaket var dekksbjelken spant 24 babord der
det måtte gjøres utbedringer på kneplate og
dekksbjelke samtidig med spantet.

Rustsprengning mellom bindevinkel og hudplate på
hoveddekk.

Alle skilleskott i stål på hoveddekket hadde rustskader langs skuteside og nedre del. Vi valgte å
sveise innfellinger i disse partiene.

Hoveddekk over maskinrom spt 18 – 20 styrbord
fjernet.

Ny dekksplate mot omr 341 – 343.

Rennestein styrbord spt 32 – 34.
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225 Stormdekk, dekksbjelker og bindevinkler
Innenfor maskinområdet under overbygget (mellom spant 20 og 42.) er det ikke utført restaureringsarbeid i stormdekket.

226 Brennoljetanker
Brennoljetankene fra 1951 ligger i forlengelsen av
skroget mellom spant 33 ½ og spant 36. De går fra
bunn til hoveddekk og er adskilt med et tett skilleskott i senter. Tankene ble på grunn av varmt arbeid
tømt for diesel og inspisert av Sjøfartsdirektoratet.
Det er utført stålutskifting på deler av hoveddekket
over tankene langs begge sider av skipet. Dette
skyldtes rust og tæringer etter fuktpåvirkning ovenfra. I babord tanktopp var det flere hull i toppen
som lå skjult under dekkstøp og keramiske fliser.
Her ble det felt inn nytt stål og sveiset likt med det
som var. Vi har og utbedret flere gamle sveiser over
og under tanktoppen, da disse var for dårlige.
Det ble ellers foretatt ultralydmålinger av begge
tverrskottene som viste gode resultater. Innvendig
stål i tankene er generelt godt. I begge tankene ble
det etter eiernes ønske sveist inn 2 ½`` gjennomgående rør med flenser og i tillegg montert blindflenser på maskinromsiden. Disse kan fungere som
gjennomføringsrør for nytt opplegg av vann og septik til toalettene forut på styrbord side. Dette er
dersom fremtidige pålegg skulle gjøre det aktuelt
med septiktank.

Stålinnfellinger i tanktoppen i byssa.

Utbedringer sett innvendig under tanktopp

Sveiseutbedringer og innfelling.

Gjennomføringsrør fra forre lasterom til maskinrom
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24 Forskip
Forskipet omfatter området mellom spant 36 og forstevn, og inkluderer forre lasterom og banjer,
forpeak med kjettingkasse, kollisjonsskott, inndeling på hoveddekket, samt bunn, spant og hudplater
opp til og med stormdekkskanse.
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240 Spant og livholt, lasteromskott
Det var behov for omfattende utskiftinger
og reparasjoner på de innvendige konstruksjonene. Utbedringer på spantene har foregått ved at vi hugde bort betong langs spantene i bunnen til vi fant godt stål, og derfra
felte vi inn nye spant i nødvendig utstrekning oppover langs skutesiden. Utbedringsmetoden har vært lik med den som tidligere
er beskrevet for de andre spantene i skipet.
Det vil si at der det er dobbelspant i vinkelstål 65x65x7, er det i hovedsak skiftet det
innerste spant, men i noen tilfeller måtte
også det ytterste spant skiftes. I slike tilfeller
ble det også skiftet kiler og mellomlegg under spantene. Alle spant med avstivninger
som var underkjent i forskipet er nå reparert
og fornyet og godkjent av kontrollmyndighetene.

Fra banjer, område 202 babord.
Spantereparasjoner ved å sveiseskjøte nye dobbelspant
mot de originale, og klinke mot hud.

Livholt på hoveddekket langs G gangen ble
fornyet i hele forskipet på begge sider med
unntak av de to fremste meter på babord
siden. Den består av en HP bulbstål som er
klinket med korte vinkler til spantene. Livholtene i lasterommet var nærmest helt
opprustet der de lå halvveis støpt ned i betongen. De ble i helhet fornyet sammen
med innfestinger av vinkler som ble klinket
til spantene fra spant 36 til 50.
Ved gjenoppbygging på styrbord side støpte
vi en rennestein i betong innenfor livholten,
og monterte et dreneringsrør. Dette vil lede
kondensvann som renner ned skutesiden
bort og ned i kjølen. Vi anbefaler at det gjøres likt på babord side når denne skal støpes
opp igjen.

Eksempel på at den ytterste vinkelen i dobbelspantet er
ødelagt av rustsprengning og tæring mot hud. Her går
spant 54 gjennom livholtet på hoveddekk.

Det forre lasteromskottet på spant 50 mellom banjerdekk og lasterom, ble fjernet på 1970-tallet ved
å brenne bort skottet langs etter spant og dekksbjelker. I forbindelse med restaureringen på banjerdekk/lasterom ble det fra Riksantikvaren klart uttrykt at skottet burde tilbakeføres ut fra et antikvarisk grunnlag. Etter videre oppklaring med Sjøfartsdirektoratet kom det frem at det ikke var gitt tillatelse til å fjerne dette vanntette skottet den gangen, men det var gitt en tillatelse til å sette inn to
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vanntette dører. I samråd med eierne ble det montert et nytt vanntett stålskott lik det originale.
Skottet ble utført i en kombinasjon ved å sveise mot den gjenværende konstruksjonen, og klinke
plater og stivere sammen. Skottet er tilpasset for at dører senere kan monteres.

Utbedringer i forskip.
Øverst til venstre: Hudplate D8 og D9, samt spant 45 – 50.
Nederst til venstre: Område 202 banjerdekk. Nye plater D10, og E11.
Høyret: Utbedringer i hoveddekk babord.
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241 Hudplater forskip
Babord:
I forskipet ble A11, A12, D9, D10, E11, F9,G8, G9,
G10, og H13 babord skiftet hele. Deler av B11, C9,
C11, D8, D9, F10, og H12 ble også fornyet. G7 var den
eneste platen som ble helt godkjent i G plategangen
babord.
Styrbord:
I samme område ble A12, D9, F9, f10, G7, G8, G9,
skiftet hele. Deler av D10, D11, E9, E10, E11, E12, H9,
og H10 ble også fornyet. Bare G1 ble godkjent i G
plategangen på styrbord side.
Nærmere beskrivelse er vist på tegninger for plateutskifting og i tabell.

Doblingsplate og G10 demonteres

I tillegg til de platene som er skiftet eller fått innfellinger er det sveist opp en rekke tæringer. Eksempelvis var det typiske langsgående tæringer på dikkekantene på tilstøtende plater av de som ble fornyet. For
å få til en effektiv dikking, måtte i mange tilfeller kantene fornyes med innfellinger eller bygges på med
sveis og slipes til.
På platene G10 er det en doblingsplate som fungerer
som forsterkning i området rundt klysset, dvs. fra
omtrent spant 66 ½ til baug. På babord side ble denne fornyet fra platens akterkant til omtrent 60mm fra
baug. Platen ble klinket med unntak av i forre støt og
rundt klysset. Det var tidligere også sveist mellom
plate og klyss. Årsaken er sannsynligvis at dikking ikke
ville holde tilstrekkelig tett, med de påkjenninger som
er i området.

Fjerning av hudplater G10 og H13 BB

Et rusthull under slingrekjølen mellom spant 39 og 40
ble reparert ved å kappe bort det dårlige stykket, og
felle inn en ny plate ved sveis. Rusthullet ble oppdaget ved å banke på skroget med en hammer. Etter
sandblåsing av skroget kom det frem flere slike hull i
forskipet.
Ny doblingsplate ved babord klyss produsert i
verkstedet.
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Rusthull i skroget under vannlinjen mellom spant 39
og 40, styrbord.

Håvard Berentsen klinker ny doblingsplate på G10.

Etter reparasjon ved innfelling.

Nye plater er ferdig i babord baug.

Platekant som er mye tært blir bygd opp med sveis
og slipt for at dikkingen skal bli god.

Ankeret på plass igjen.
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242 Indre bunn, avstivninger
Forskipets bunn er delt mellom lasterommet fra
skott 36 frem til spant 50, og derfra forover til
vanntett skott 65, og til slutt forpeaken og kjettingkassen frem mot baug.
I det forre lasterommet område 203, er det
støpt med betong i bunnen. Denne ble ikke
meislet opp, bortsett fra langs skutesidene under livholtene der det var rustskadete spant på
grunn av dårlig støp, og mot endeskott 50 der
det måtte skapes tilkomst for stålarbeid.
Bunnen videre forover består av en ferskvanntank som går fra spant 50 til spant 57, og en
vannballasttank som går fra spant 57 til 65.
Tankene er fysisk adskilte ved at spant 57 er et
vanntett tverrgående skott.
Selve konstruksjonen består i at den originale
skutebunnen med spant danner bunn og sider i
tanken, mens slagbærerne og tanktoppen er
sammensveiste plater. Tanktoppen har ikke
bjelkebukt. Langs
etter sidene går tanktoppen over i 45 graders
nedbøyde plater som i tillegg til å være slagbærere også fungerer som rennestein. Slagbærerne er sveist mot skutesiden. Spantene er forsynt med sveiste kneplater mot slagbæreren.
Innvendige stivere/dekksbjelker under tanktopp er slisse-sveist.

Innfelling i tanktopp banjer.
Pga lekk i tanktopp under SB vange til trapp ble noe
av vangen skjært bort. Plate 7x300x440 ble felt inn.

Over: Utbedring av spant i bunntanker.
Under: Nytt skilleskott spant 57, mellom tanker.
Oppe i bildet ser vi en del av babord slagbærer
som ble fornyet.

Langs senter av begge tankene er det et slingreskott med åpninger som bremser vannet når
det beveger seg fra side til side. Slingreskottet
er sveist til toppen av kjølsvinet, og likedan
under tanktoppen. Slingreskottet ble tykkelsemålt. Resultatet viste at det var ett lite område
som var tynnere enn kravet, men etter en totalvurdering i samråd med Sjøfartsdirektoratet
ble det ikke gitt pålegg om stålutskifting.
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Betongen i bunnen av tankene er støpt opp til
underkanten av kjølsvinet og flater derfra ut til
hver skuteside.
Også i tankene er spantene utført som dobbelspant. Det vil si to vinkler som er klinket på
hverandre. Også her var det den frittstående
delen på vinkelen som var mest utsatt for korrosjon. For å løse dette ble fjæra der den var for
tynn etter kravene skåret bort, og nytt flattstål
ble sveist inn som erstatning. En har altså også
her hatt fokus på å bevare mest mulig originale
deler. Bortsett fra spantene består innvendige
stivere under tanktoppen av sveiste vinkler.
Dette har sammenheng med at tanktoppen er
helsveist, også mot skutesiden.
Både skilleskottet spant 57, og endeskottet
spant 50, ble fornyet etter pålegg fra sjøfartsdirektoratet. Målinger viste at det var for liten
resttykkelse i korroderte områder. Begge skottene ble utbedret i 8 millimeter stålplater i en
kombinasjon av sveist og klinket utførelse.

Ny endevegg i vanntanken spant 50.

I ballasttanken er totalt 12 spant og bunn-stokker utbedret ved utskifting av for tynne deler, eller ved
varmretting av eksisterende.
Det er satt inn ny sideplate i tanktoppen (slagbærerplate) fra spant 57 til 64 babord side, og fra spant
57 til 64 styrbord side. Det er og laget mindre innfellinger i tanktoppen der det var lekkasje.
I vanntanken er totalt 14 spant og bunnstokker utbedret ved utskifting av for tynne deler, eller ved
varmretting. Det er satt inn ny slagbærerplate fra spant 50 til spant 57 bb side, og fra spant 56 til 57
på stb side.
I den forre salongen, område 202, var det støpt betong mellom skuteside og sidekanten på vanntankene, dette ble fjernet for å få tilkomst til hudplater og tankside som måtte fornyes. Aktenfor, i område 203 på banjerdekket, hvor det opprinnelig var lasterom er dørken støpt. Betongen dekker også
livholtet i dette området. Støpen ble fjernet for å få tilgang til restaureringsarbeider på spant og
skutesider. Flere av spantene, samt livholtet på begge sider måtte her fornyes.
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244 Hoveddekk, dekksbjelker og bindevinkler
Vaterbordplate er fornyet sammen med bindevinkler og flattjern for rennestein begge sider i forskipet
fra spant 34 til 67. I kjølerom styrbord og fryserom
babord ble hele dekket fornyet.

Til høyre øverst og i midten: Vaterbordsplater og bindevinkler fornyes.

Til høyre nederst: Nye livholter er laget over
hoveddekk i forskip.

Under: Ivan Høgeli og Øyvind Larsen heiser
på plass en ny hudplate.
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245 Stormdekk, dekksbjelker og bindevinkler
Tredekket forut for dekkshus på stormdekket var i
svært dårlig stand, og ble bestemt fjernet for å
kunne undersøke tilstanden på stålet under. Med
unntak av vaterbordplatene er dette ståldekket av
nyere dato. Dekket er lagt oppå de originale
strekkplatene og sveiset mot den gamle vaterbordplaten.
Med unntak av rennesteinene på hver side som
ble underkjent av Sjøfartsdirektoratet, var ståldekket ellers i akseptabel stand.
Vi valgte å følge den opprinnelige vaterbord platekanten ved fornying av rennesteinen for å unngå å
få to sveisesømmer tett på hverandre. Vaterbordplatene ble så klinket til dekksbjelkene, og sveist i
mot dekket. Bindevinkler og rennesteinsvinkel ble
utført med klinkede forbindelser mot rennestein
og hudplater.

Snekkerne Tom Johansen og Jan Christiansen
fjerner gammelt tredekk forut.

I forbindelse med demonteringen måtte det tas ut
hele stykket av dekksplaten fra spant 66 og frem
til baugen. Grunnen var dårlig tilpasset forbindelse
mellom rennestein og det sveiste dekket på
dekksbjelkene. Ved gjenoppbygging ble det valgt å
lage både rennesteinsplaten og dekksplaten i ett
stykke.
Rennestein stormdekk forut
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Dikking av ny rennestein

Ivar Andresen prefabrikerer ny rennestein i platehallen

Begge bilder: Akterste pullere demonteres for å repareres, og for å legge ny rennestein.

Rennestein avsluttes mot de forreste pullere.
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246 Forpeak, kjettingkasse, forskipsskott
Baugseksjonen er forut for kollisjonsskottet som
går langs spant 65 fra bunn opp til hoveddekksnivå, og derfra langs skott 67 opp til stormdekk.
Tilkomst er gjennom luke i stormdekket med
leidertrinn ned til hoveddekksnivå. Det er videre
åpning i hoveddekket ned til bunn og kjettingkasse. Området bar preg av at det har vært
mangelfullt vedlikehold i form av maling. Tregarneringen til kjettingkassen var ødelagt, slik at
ankerkjettingene lå direkte mot skutesiden. Det
ble bygget en ny avgrenset kjettingkasse i solid
tregarnering.
All betongen i bunnen av forpeaken ble meislet
bort for inspeksjon. Det ble avdekket store rustskader på bunnstokker og spant. Dette skyldes i
tillegg til fuktighet mellom betong og skuteside
at det har vært blandet inn stålbiter i betongen,
noe som har ført til galvaniske tæringer på skroget. Ved tilbakestøping etter at stålarbeidet var
ferdig, ble det i likhet med i vanntankene i stedet plassert tilpassede deler av jernbaneskinner
lagt oppå gummiremser før det ble støpt betong
over. Det ble støpt en liten lensebrønn i bunnen
akterst mot skott 65 for å kunne lense ut oppsamlet vann.
Den nedre platen som er mot vanntank skott 65
ble fornyet, med ny innfesting for ankerkjetting.
Bunnstokker med toppvinkler på spant 66, 67,
og 68 ble fornyet. Det ble fornyet en langsgående 7 millimeter tykk avstivingsplate fra bunnstokk 67 mot 68, og derfra videre frem mot
stevn. Platen hadde sveist innfesting, og var
dermed nyere enn resten av konstruksjonen i
området. Den kan heller ikke ses på noen tegninger som BDF har hatt tilgang til.

Mot baug, før demontering

Sett mot skott 65. Ikke mye garnering eller betong
igjen.

De fleste dobbelspant og is-spant med bindevinkler innenfor kjettingkasse/forpeak er i mer eller
mindre grad fornyet fra bunn og opp til ca. hoveddekk.
Alle livholter med kneplater og innfestinger til spantene ble fornyet. Det er tre livholter på hver side i
vinkeljern. Ett par i høyde med banjerdekk, ett par halvveis opp til hoveddekket, og ett par på ho47

veddekksnivået. De nederste er sveist til skott 65
med kneplater, mens de øverste livholtene som
ligger i hoveddekket, gikk inn til skott 67 uten å
være festet til dette. Skott 65 blitt fornyet til
sveist utførelse fra i høyde med banjerdekk og
opp til hoveddekk på ett tidspunkt. Nå ble de
nye livholtene sveist mot skottet. Det ble for
øvrig klinket sammenføyninger mot spant og
baug. Baugbandsplater ble fornyet og klinket på
nederste og midterste livholt, samt i hoveddekk
og stormdekk.
D/S Kysten hadde en støtskade der spantene 65,
66, og 67 babord over hoveddekket var deformert (bøyd innover). Dette ble utbedret etter
pålegg fra Sjøfartsdirektoratet. Omtrent 90 cm av
spant 67 ble skjært ut, rettet i den hydrauliske
pressa og sveiset inn igjen. Mellom spant 67 og
hudplate var det dessuten tidligere lagt tjærefilt,
denne ble erstattet ned ny. Spant 66 ble rette ut
ved at man varmet opp spantet der bula var og
presset det på plass. På spant 65 var det tidligere
utført en reparasjon ved at et nytt stykke av
spantet ca. 80mm over hoveddekket var sveiset
inn. Sveisesømmene ”sakset” så kraftig at utbedring var nødvendig, de gamle sveisesømmene ble
kappet løs, og det hele sveist på nytt.
Det var også en forholdsvis kraftig bule på babord side i selve skottet ved spant 67. På den
siden av skottet som vender mot baugen, er det
på babord side en klinket bindevinkel mellom
skott og hudplate, denne hadde også fått en
kraftig inntrykking. Både skott og bindevinkel ble
reparert ved at de ødelagte partier ble skjært ut
og rettet i den hydrauliske pressa, og deretter
sveist inn på samme sted. Ny tjærefilt ble lagt
mellom bindevinkel, skott og hudplate.

Stålfornying: Stiverplate i baug, bunnstokker 65,
66, 67, og 68.

Nye spant monteres

Nytt øvre baugband klar for montering i kjettingkasse

Ved oppretting av skott 67 på hoveddekk, ble det gjort en del ekstra sveising oppunder stormdekk..
Da det nye ståldekket i sin tid ble lagt, ble det ikke sørget for skikkelig sammenføyninger som det skal
være i et vanntett skott.
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Nye bunnstokker og spant

Nytt nedre baugband.

Stålarbeid ferdig i kjettingkasse og forpeak.

Stålutskiftinger i baug innvendig i kjettingkasse.

Nytt midterste baugband
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Ny hudplate A12 sveises mot stevn.

Ny stiverplate mellom bunnstokker montert.

25 Overbygninger og dekkshus
Overbygningsdelen fra salong akter på stormdekket frem til forkant bro, har ikke vært en del av vårt
restaureringsprosjekt. Vi anbefaler at det utføres en grundig tilstandskontroll før det startes arbeid i
disse områdene. Sannsynligheten er stor for at det vil være skader bak innredning på stål og aluminiumskrog, da det kan observeres fuktkader og lukt av mugg i lugarene. I forkant av broen observeres
det store gjennomrustskader under brodekk.

Bilder fra innvendig på broa. Spor etter vannlekkasjer.
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251 Dekkshus
Dekkshuset er plassert fra spant 58 til 62 på stormdekk. Det er delt i to der den forreste delen er
klinket, mens den aktre delen er sveist. Fremre del av dekkshuset utgjorde den originale klinkede
strekkplaten i selve dekket. Denne platen ble på grunn av rustskader fjernet og en ny plate ble montert og klinket på plass.

52 Nedgangskappe
Opprustet stålskott på begge sider av nedgangskappe like over tredekk ble fjernet og rengjort. Nytt
stål i ca. 300 mm høyde, samt noe bindevinkel nederst babord side ble felt inn. Nye pakninger og
bolter til steamflenser ble påsatt.

Rustet hull i nedre del av skott øverst i trapp.

Stålutskiting ferdig, og ny plate sveist inn.

Flenser for steamrør til fordekk.

Stålutskifting ferdig, og flenser montert, men rør
gjenstår å isolere.
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26 Skrogutrustning
261 Navn og merker på skrog
Gamle fotmerker i baug og akterende var begynt
å bli utydelige. Omrisset ble meislet opp på nytt
og malt med hvit maling.
Det var ingen gamle merker å finne her, så på
grunn av all plateutskiftingen som skulle foretas,
ble det oppmålt på begge sider. Det ble da oppdaget at den malte vannlinjen ikke var rettlinjet i
akterskipet. Vi rettet derfor denne opp, og merket med små sveisepunkter langs etter sidene.
Navn og hjemstedshavn er malt på nytt med hvit
maling i hekken. Vi har utelatt tallet «1» etter at
Kysten1 nå har skiftet navn tilbake til Kysten.

Trygve Larsen frisker opp gamle fotmerker.

Fotmerker ferdig malt.
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262 Bunnplugger sjøkasser og lensebrønner
Bunnpluggene ble modifisert ved å øke tykkelsen på gjengepartiet i bunnplaten. Alle pluggene er
pakket om ved montering.

264 Fenderlist, slingrekjøler
For å kunne utbedre inntrykningskade i hekken,
og fornye rennesteinen på stormdekket rundt
hekken, ble den gamle fenderlisten demontert.
Den besto av et halvt rør, boltet og dikket til platene rundt hekken. Dikkekantene var imidlertid
brutt av støt mot lista, slik at vann var trengt inn i
hulrommet mot hudplatene, noe som hadde
medført tæringer. Etter en vurdering av tilstanden valgte vi og ikke tilbakemontere denne. Selv
om fenderlisten ikke nødvendigvis er en del av
styrken i skroget, og sånn sett kunne vært beholdt ut fra en antikvarisk grunn, må den likevel
være godt tilpasset for at det ikke skal oppstå
vannlekkasjer og rustsprengninger. Den gamle
listen var så tært og deformert, at vi derfor valgte
å erstatte den ved å tilvirke en ny.
Fenderlista rundt hekken er dobbelkrummet og
var derfor krevende å bøye til og tilpasse skroget.
Ved montering av ny list ble det lagt på sveis mellom list og hud, i stedet for å dikke. Dikking i dette tilfellet ble vurdert til ikke å være solid nok, i
tilfelle fenderlista skulle bli påført nye støt.

Ny fenderlist monteres, og naglehull bores og
forsenkes på plassen av Jan A. Holand.

I forbindelse med fornyinga av hudplatene forut
på babord side måtte fenderlista demonteres fra
spant 62 og til baug. Den ble sandblåst og tilbakemontert.
Slingrekjøl:
Forre del av slingrekjøl babord side har blitt brent
bort ved tidligere reparasjoner. Denne er ikke
erstattet. (bilde)

Spor etter slingrekjøl.
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267 Skansekledning
Skansekledning akterut er oppbygd av plater i
aluminium, klinket til skroget med
aluminiumnagler, uten noen form for isolasjon i forbindelsen. Overgang mellom stål og
aluminium er problematisk ettersom stålet
påvirker katodisk tæring på aluminium. Trolig
et fenomen man ikke var tilstrekkelig oppmerksom på rundt 1950, da skansen ble
montert. En rekke av naglene var løse eller
forsvunnet og flere var blitt erstattet av bolt
med mutter.
Ved gjenoppbygging valgte vi å foreta visse
endringer. Det ble lagt inn pakning med hull
for alle gjennomføringer mellom skanse og
skrog. I stedet for nagler ble det brukt bolt og
mutter av rustfritt stål. Som materiale ligger
rustfritt nærmere aluminium på spenningsrekken enn stål, og kombinasjonen reduserer
dermed faren for katodisk tæring.
Forut ble det felt inn nytt stål i nedre del av
rekkestøttene mot skansen. På skansekledningen som i dette området er av stålplater
ble det lagt påleggssveis på de dypeste tæringene. På grunn av rusttæringer mellom
spant 67 og 69 på babord side er det sveiset
inn en innfelling på omtrent 100mm bredde
nederst i skansekledningen. Dette var nødvendig for å kunne få en tilfredsstillende klinkeforbindelse mot plate H13.

I den øverste nagleraden er det forbindelse mellom
aluminium og stål. Her er flere nagler tært bort.

Skanse akter. Rustfrie skruer med rettspor er satt i
sammenføyningen nede.
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27 Materialbeskyttelse utvendig
Utvendig skrog er sandblåst fra kjøl og opp til og med skansekledning. Det er malt i samme farger
som da skipet kom, og etter Jotun spesifikasjon. Ved påføring av grunning ble alle naglehodene gitt
ett ekstra lag med maling rundt kanten, påført med kost.
Alle knaster, gamle anodefester og rester etter gamle sveiser på utvendig skrog, ble slipt bort og glattet før malerarbeidet startet.

273 Utvendige dekk
Nye rennesteiner på stormdekket forut og akter er malt med Jotun Barrier, Jotamastic og sort hardtop.

274 Skansekledning
Aluminiumskansen akter er rengjort for løs maling, og malt utvendig med Jotun Penguard primer og
deretter hvit hardtop.
Forut er stålskansen malt som skroget ellers, men med hvit hardtop.

Kysten ferdig malt.
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278 Katodisk beskyttelse utvendig
Gamle anoder ble fjernet og det ble påsveist nye sinkanoder. Parallelt på hver side er det montert 18
stk. CORAL Z-108 sinkanoder. Anodeplanen er utarbeidet av Skarpenord Corrosion AS, og plassert
som vist. Nederste skisse viser anoden målsatt.
Se for øvrig skisse.
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Over: Få anoder på skroget før. Under: Nye anoder påsatt. Rester etter gamle fjernet.
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28 Materialbeskyttelse innvendig
281 Innvendig lugarområder
Innvendig på skutesiden er alle områder der det
har foregått stålarbeid blitt overflatebehandlet.
Babord side ble i tillegg sandblåst. Det vil si innvendig skuteside i hoveddekksområdet og banjerdekkplan med forre lasterom og 2. plass lugarområde. Plater som ikke er skiftet er rengjort for løs
rust og malt med can-trust rustomvandler. Til slutt
er både nytt og gammelt stål behandlet med Mercasol 845 slik at det er klart for montering av innredningen. Se under for datablad og produktbeskrivelse.

Bilde øverst: påføring av Can-Trust på innvendig
eldre stål.
Under t.h.: Skutesiden malt med Mercasol 845.
Under t.v: Kjettingkasse malt med Mercasol.
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286 Ferskvanntanker
Etter at bunntankene for ballast og ferskvann i
forskipet, samt akterpeaktank var reparert og lekasjetestet, ble de sandblåst og overflatebehandlet.
Bunntankene som etter aksept fra riksantikvaren
kunne males med annet enn calsitt, og i følge eierne skulle ha drikkevannstandard, ble malt med
Jotun Tankguard zink.
Akterpeaktanken som opprinnelig også var slemmet med calsitt, ble etter at den var sandblåst,
først grunnet med Jotacote Universal, Aluminium.
Deretter Jotacote Universal, Grey.

Før arbeidet tar til.

Grunnen til at det ikke ble brukt calsitt slik som
tidligere, er at dette produktet ikke kan stå tørt
over lengre tid uten å sprekke og løsne. Dersom
skipet ligger stille med tomme tanker i perioder
som i Kysten`s tilfelle, vil calsitten erfaringsmessig
kunne ta skade.

285 Forpeak
Forpeak/kjettingkasse ble sandblåst og deretter
påført 500 my med Mercasol 845 etter eiernes
ønske.

287 Brennoljetanker

Ferdig stålarbeid, malt og støpt.

Brennstofftankene styrbord og babord, har også gjennomgått reparasjon i og med at hoveddekket
ble utbedret. Begge tankene er trykktestet, men skulle ikke males.
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Maling spesifikasjoner

60

Akterpeaktank

61

Skanse i aluminium

62

Skuteside under vannlinje

63

Skuteside over vannlinje
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Ballasttank

65

Ferskvannstank
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Produktblad. Innvendig maling på skuteside bak innredning
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Skisser og tabeller

Plassering av bordsøyler i 1.klasse salong hoveddekk.
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Plateutskifting Babord
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Plateutskifting Styrbord
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Plateutskifting, Hudplater. Tabell
NR

Komponent

A4
A10

Hudplate #50-56

A11
A12
A12
B11
C1
C 10

Hudplate #56-64
Hudplate #64-baug
Hudplate #64-baug
Hupl. # 64 ½ - 66 ½
Hudpl. # 1-8 ½
Hudpl. # 57 ½ - 65

C2
C9
C11
D1

Hudpl # 8 ½ - 14 ½
Hudpl. #51 ½ - 58
Hudpl. # 65 - forstevn
Hudpl. # 1-4 ½

D7
D9
D 10
D8

Hudpl. # 34 - 41
Hudpl. # 47 ¼ - 53 ½
Hudpl. # 53 ½ - 55 ½
Hudpl. # 41 ½ - 47 ½

D9
D10

Hudpl. # 47 ½ - 53 ½
Hudpl. #53 ½ - 59 ½

Side

Side

Beskrivelse / Dimensjon

SB
BB

Sveist innfelling mellom #26-27. Dimensjon 300 x 300 x 8
Plate demontert under øvre nat. Samme plate satt inn igjen og sveist oppe og
nede, men klinket til spant. Tatt ut for tilkomst i tank.
Demontert og skiftet. Sveist mot kjøl, ellers klinket. Dimensjon: 5000 x 550
Fornyet, sveist mot baug og kjøl. Dimensjon: 3000 x 1100
Som over
Aktre støt sveist. Dimensjon: 1250 x 750
Midtre del fornyet # 2 ½ - 4 ½ , sveiste støt. Dimensjon: 1200 x 850 x 7.
Innfelt pl. L 1000 x B 400 x 11 fra # 62 ¾ - 63 ½ fra øverste nat og nedover,
klinket i natet, resten sveiset
Innfelling # 11 ½ - 14 ½. Dimensjon: 2000 x 700 x 7
Innfelling i topp # 55 ½ - 57 1/2 . Dimensjon: 1200 x 150 x 7.
Fornyet # 67 ½ - 69 1/2 , sveist i støt ellers klinket. Dimensjon: 1200 x 1000
Fremre del fornyet # 2 ½ - 4 ½ , sveist støt ellers klinket. Dimensjon: 1200 x
850 x 11.
Innfelt pl. L 400 x B 350 x T 11 i spantefelt 39 – 40 ned mot nat og sveiset
Pl. L 4000 x B 1000-800 x T 11 Helklinket
Pl. L 1400 x B 800-700 x T 11 Klinket med sveiset støt forut.
Innfelling i topp # 44 ½ - 47 ½ . Akt. støt og nedre nat sveist, ellers klinket. Dimensjon: 1740 x 650 x 10.
Ny plate. Dimensjon: 3600 x 1000 x 10. Klinket.
Ny plate. Dimensjon: 3600 x 1000 x 10. Klinket.

BB
BB
SB
BB
SB
SB
BB
BB
BB
SB
SB
SB
SB
BB
BB
BB
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E4
E9
E 10
E 11
E12
E4
E5
E 11
F3
F4
F5
F9
F9
F 10

Hudpl. # 12 ½ - 18 ½
Hudpl. # 43 ½ - 49 ½
Hudpl. # 49 ½ -55 ½
Hudpl. # 55 ½ - 61 ½
Hudpl. # 65 - 66 ½
Hudpl. #12 ½- 18 ½
Hudpl. # 18 ½ - 24 ½
Hudpl. # 55 ½ - 61 ½
Hudpl.#8 ½-14 ½
Hudpl. #14½ -20 ½
Hudpl.#20 ½ -25 ½
Hudpl.#51 ½-58 ½
Hudpl. #51 ½-58 ½
Hudpl.#58 ½-65 ½

SB
SB
SB
SB
SB

F 10

Hudpl.#58 ½-65 ½

G1

Hudpl. H2-#3 ½

SB

G2
G2
G3
G3
G4
G4
G5
G5

Hudpl.# 3 ½ -10 ½
Hudpl. # 3 ½ -10 ½
Hudpl.#10 ½-16 ½
Hudpl. #10 ½-16 ½
Hudpl.#16 ½-23 ½
Hudpl.#16 ½-23 ½
Hudpl.#23 ½-31 ½
Hudpl. #23 ½-31 ½

SB

BB
BB
BB
SB
BB
BB
SB
BB
SB
BB
BB

BB
SB
BB
SB
BB
SB
BB

Innfelt pl. L 250 x B 300 x T 9 aktenfor # 15
Innfelt pl. L 900 x B 1080 x 7 # 47 ½ - 49
Pl. 2150 x 1100 x 11 innfelt fra øverste nat # 50 ¾ - 54 ¼
Innfelt pl. L 530 B 430 x T 11 # 50-51 sveiset
Innfelt pl. L 800 x 600 x 11
Innfelling #17 ½ -18, sveist i støt. Dimensjon: 300 x 1000
Innfelling i platas fremre topp ved #24. Dimensjon: 400 x 635 x 8.
Ny plate. Dimensjon: 3600 x 1100 x 7.
Ny plate L 3600x B 800 x T 11 Hele platen klinket
Innfelling med sveiste støt # 17 ½ -18. Dimensjon: 300 x 850 x 11.
Innfelling, sveist ved #24. Dimensjon: 400 x 180 x 11.
Ny plate L 4350 x B 800 x T 11. Hele platen klinket
Ny plate L 4350 x B 800 x T 11. Hele platen klinket
Ny plate L 3960x B 820x T 11 #58 ½ til 100mm aktenfor # 65. Støt i forkant
sveiset.
Aktre del fornyet # 58 ½ -60 ½ , fremre støt sveist ellers klinket. Dimensjon:
1200 x 820 x 11.
Fremre del av plate fornyet # 1 ½ - 3 ½, aktre støt sveist ellers klinket. Dimensjon: 1200 x 1000 x 7.
Fornyet # 6 til 10 ½ L 2750 x B 1000-1040 x 7. Begge støt sveiset
Fornyet i full lengde, klinket: Dimensjon: 4200 x 1060 x 7.
Fornyet L 3500 x B 1040-1150 x 7. Aktre støt sveiset
Fornyet i full lengde, klinket. Dimensjon: 3600 x 1050 x 7.
Fornyet L 4280 x B 1150-1200 x 7. Helklinket
Fornyet i full lengde, klinket: Dimensjon: 4200 x 1150 x 7.
Fornyet L 4850 x B 1200 x T 7. Helklinket
Innfelling i full bredde #29-30, sveiste støt ellers klinket. Dimensjon : 800 x
1300 x 7.
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G6
G6

Hudpl.#31 ½-38 ½
Hudpl. #31 ½-38 ½

SB

G7
G8
G8
G9
G9
G 10
G 10

Hudpl.#38 ½-47 ½
Hudpl.#47 ¼ -54 ½
Hudpl.# 46 ½-54 ½
Hudpl.#54 ½-62 ½
Hudpl.# 54 ½-62 ½
Hudpl.#62 ½-baug
Hudpl.#62 ½-baug

SB
SB

H1
H2
H2
H3
H4

Hudpl. senter hekk
Hudpl. # H 1 ½ -H 3 ½
Hudpl. # H 1 ½ -H 3 ½
Hudpl. # H 3 ½ – 0 ½
Hudpl. # 0 ½ - 6 ½

SB
SB

H6
H7

Hudpl. #12 ½ - 18 ½
Hudpl. #18 ½ - 27 ½

BB
BB

H8
H9
H 10

Hudpl. # 27 ½ - 35 ½
Hudpl. # 35 ½ - 42 ½
Hudpl. # 42 ½ - 49 ½

BB

H12
H 13

Hudplate #56-64
Hudplate # 64 til baug

BB

BB
SB
BB
SB
BB
BB
BB
SB
BB

SB
SB
BB
BB

Ny plate L 4360 x B 1200 x T 7. Helklinket
Innfelling i full bredde # 34-36, sveiste støt ellers klinket. Dimensjon: 800 x
1200 x 7.
Fornyet L 5420 x 1200 x 7 Helklinket
Fornyet # 47 ¼ til 54 ½ L 4400 x B 1200 x T 7 klinket
Fornyet i full lengde, klinket. Dimensjon: 4800 x 1250 x 7.
Fornyet # 54 ½ til 62 ½ L 4950 x B 1200-1250 x 7
Fornyet i full lengde, klinket. Dimensjon: 4800 x 1250 x 7.
Fornyet # 62 ½ til 66 ½ L 2370 x B 1250 x 7 Forre støt sveiset
Fornyet i full lengde, sveist mot forstevn ellers klinket. Dimensjon: 4200 x 1250
x 7.
Innfelling i topp L 1300 x 250 x 8 sveiset, klinket til rennestein
Innfelling i topp L 1200 x 250 x 8 sveiset, klinket til rennestein
Innfelling i topp L 1200 x 250 x 8 sveiset, klinket til rennestein
Innfelling i topp # H 5 – 0 ½ L 1500 x 200 x 6 sveiset
Innfelling i topp # 0 ½ - 1 ½ sveiset
Fremre del av plate fornyet #2 ½ - 6 ½. Aktre støt sveist, ellers klinket. Dimensjon: 2400 x 900 x 7.
Fornyet i full lengde, klinket: Dimensjon: 3600 x 900 x 7.
Aktre del fornyet # 18 ½ - 21. Fremre støt sveist, ellers klinket. Dimensjon:
1500 x 900 x 7.
Innfelling i bunn #29-30. Sveist. Dimensjon: 800 x 650 x 7.
Innfelt pl. # 37 ½ - 42 ½ L 1750 x B 170 x T 7
Innfelt pl # 42 ½ - 43 ½ L 600 x B 170 x T 7 og innfelt pl. L 1450 x B 350 x T 7
innfelt nederste nat # 47 ½ - 49 ½
Skiftet del fra #62-64. Sveist støt. Dimensjon: 1200 x 900 x 7.
Fornyet. Sveist mot baug ellers klinket. Dimensjon: 3600 x 900 x 7.
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Tegningen vise stålutskifting av dekk med vinkler på styrbord side. En like nøyaktig opptegnelse er ikke laget for babord side, men utskiftingen har i hovedsak vært veldig lik på begge sider.

Plateutskifting i dekk. Rennesteinsplater med bindevinkler. Tabell
Tabellen vise mest stålutskifting av dekk med vinkler på styrbord side. En like nøyaktig opptegnelse er ikke laget for disse komponentene på
babord side, men skader og stålutskifting har i hovedsak vært veldig lik på begge sider av dekkene.

Spt. nr
0 – 20 ½
42 – baug
6 – 18 ½
6 – 18 ½
8 - 67
8 – 12 ½
8 - 67
9 – 10 ½
12 ½ - 15
15 – 17 ½
17 ½ -18
18 – 23 ½
18 ½ -25 ½
23 – 24
23 ½ - 25 ½
30 ½ - 33 ½

Komponent

Side

Side

Beskrivelse

Bindevinkler i stormdekk.
Bindev. stormdekk.
Vaterb.pl. stormd.
Rennesteinvinkler
i
stormdekk.
Bindevinkler h.d.
Vaterbordspl. h.d.
Rennest. fl.jern h.d.
Vaterb.pl. stormdekk.
Vaterbordspl. h.d.
Vaterbordspl. h.d.
Vaterbordspl. h.d.
Dekkspl. h.dekk
Vaterb.pl. h.dekk
Dekkspl. h.dekk
Dekkspl. h.dekk
Vaterbordspl. h.d.

SB

BB

Vinkler 65 x 65 x 7 Klinket

SB
SB
SB

BB
BB
BB

Vinkel 70 x 70 x 7 x klinket
Plate 7300 x 380 x 7
Vinkler 65 x 65 x 7 x 7700 Klinket

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

BB
BB
BB

Vinkler 65 x 65 x 7
Plate 2700 x 350 – 300 x 7
2stk. fl.jern 40 x 8 x 5500 Sveiset
Pl. 750 x 150 x 6 innfelt på utsiden av rennesteinsvinkel
Plate 1600 x 330 x 7
Plate 1500 x 330 x 7
Plate 540 x 300 x 7
Plate 3160 x 770 x 7 fra 800 fra borde og innover
Plate 4000 x 800 x 7 fra borde og innover
Plate 250 x 500 x 7 innfelling i korridor
Plate 1300 x 670 x 7
Plate 2000 x 200 x 7
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33 ½ - 36
36 – 38 ½
38 ½ - 41
40 – 41
40 - 50
41 –43 ¼
43 – 47
43 – 48 ½
43 ¼ - 46 ¼
46 ¼ - 48 ½
47 – 51 ½
48 ½ - 52 ½
50 ½ - 61
52 ½ - 55
52 til 54
55 – 58 ½
56 – 64
56 til 65
58 ½ - 62 ½
62 ½ - 66
63 – baug
66 - baug
42 – 67

Vaterbordspl. h.d.
Vaterbordspl. h.d.
Vaterbordspl. h.d.
Dekkspl. h.dekk
Slagbærer ban.d
Vaterb.pl. h.d.
Vaterb.pl. stormdekk.
Rennest.v.stormdekk.
Vaterbordspl. h.d.
Vaterbordspl. h.d.
Vaterb.pl. stormdekk.
Vaterbordspl. h.d.
Rennest.v.stormdekk.
Vaterb.pl. stormdekk.
Vaterbordspl. h.d.
Vaterb.pl. stormdekk.
Slagbærer (t.t.)
Vaterbordspl. h.d.
Vaterb.pl. stormdekk.
Vaterb.pl. stormdekk.
Rennest.v.stormdekk.
Vaterb.pl. stormdekk.
Livholt h.d.

42 – 67

Bindevinkler
holdt

til

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

BB

liv- SB

BB

Plate 1550 x 210 x 7
Plate 1550 x 220 x 7
Plate 1500 x 220 x 7
Innfelling pl. 600 x 320 x 7
Fornyet bindevinkel 100 x 75 x 8 x 6000. påklinket HP 160 x 8 x 6000
Plate 1400 x 280 x 7
Plate 2500 x 700 x 7 sveiste skjøter
Vinkel 60 x 50 x 6 x 2600
Plate 1800 x 280 x 7
Plate 1400 x 280 x 7
Plate 2750 x 700 x 7
Plate 2650 x 250 x 7
Vinkel 60 x 50 x 6 x 6400 klinket, sveiste skjøter
Plate 2230 x 360 x 7
Plate 1200x250x7 sveiset til dekksplate klinket til hud med bindevinkel
Plate 2050 x 360 x 7
Innfelt plate 4750 x 250 x 7
Plate 5500x200x7 sveiset til dekksplate klinket til hud med bindevinkel
Plate 2500 x 360 x 7
Plate 2400 x 360-600 x 7
Vinkel 60 x 50 x 6 x 4500
Plate 2500 x 600-400 x 7
Ny bulb HP 160 x 8 x 7550 i G gang. 1000 over h.dekk. Ett stykke livholdt på G7 BB
trengte ikke fornyes.
Nye vinkler 65 x 65 x 7 x 550 for feste av skjærgang til hud, 12 stk
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Spant og avstivninger. Tabell
Tabellen vise mest stålutskifting av dekk med vinkler på styrbord side. En like nøyaktig opptegnelse er ikke laget for disse komponentene
på babord side, men skader og stålutskifting har i hovedsak vært veldig lik på begge sider av dekkene.
Spt. nr.

Komponent

Side

Side

Beskrivelse

1

Vinkelspt.

3

Bjelke i hoveddekk

SB

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 fra borde til borde.

4

Bjelke i hoveddekk

SB

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 fra borde til borde.

5

Bjelke i hoveddekk

SB

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 fra borde til borde.

5

Bunnstokk

8
9
10
11
9
10
11
11
12

Bjelke i stormd.
Bjelke i stormd.
Bjelke i stormd.
Bjelke i stormd.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Bjelke i stormd.
Vinkelspt.

13
13
14

Vinkelspt.
Bjelke i stormd.
Vinkelspt.

SB

15

Vinkelspt.

SB

BB

Ny bunnstokk plate 7 med topp og bunnvinkel 65 x 65 x 7. Sveist utførelse
BB
BB
BB
BB
SB
SB
SB
SB
SB

BB
SB

Ny vinkel 90x75x8
Ny vinkel 90x75x8
Ny vinkel 90x75x8
Ny vinkel 90x75x8
Ny vinkel 65 x 65x 7 x 300 ved h.dekk
Ny vinkel 65 x 65x 7 x 500 ved h.dekk
Ny vinkel 65 x 65x 7 x 300 ved h.dekk
Ny vinkel 90 x 75 x 8 x 450 fra borde og innover
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 2000 med forsterkingsvinkel 65x65x7x2000 i D-E-F gang.
Ny knepl. 350x350x10 mellom spant-bjelke under h.dekk.
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1800 med forsterkingsvinkel 65x65x7x1800 i D-E-F gang
Ny vinkel 90x75x8
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 2000 med forsterkingsvinkel 65x65x7x2000 i D-E-F gang.
Ny knepl. 350x350x10 mellom spant-bjelke under h.dekk.
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1700 med forsterkingsvinkel 65x65x7x1700 i D-E-F gang.
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15
16
16
17
17
18
18
20
24
25
25 ½
29
30
41

Bjelke i stormd.
Vinkelspt.
Bjelke i stormd.
Vinkelspt.
Bjelke i stormd.
Vinkelspt.
Bjelke i stormd.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Skott
Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

42

Vinkelspt.

SB

43
44

Vinkelspt.
Vinkelspt.

SB
SB

45
46
46

Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

SB

47
47 ½

Vinkelspt.
Skott

BB
BB
BB
BB

BB
BB
SB

BB
SB
BB
SB

Ny knepl. 330x330x10 mellom spant-bjelke under h.dekk.
Ny vinkel 90 x 75 x 8 x 500 fra borde og innover
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1800 med forsterkingsvinkel 65x65x7x1700 i D-E-F gang
Ny vinkel 90 x 75 x 8 x 550 fra borde og innover
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1800 med forsterkingsvinkel 65x65x7x1800 i D-E-F gang
Ny vinkel 75 x 75 x 8 x 500 fra borde og innover
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1320 over h.dekk i F-G gang
Ny vinkel 90 x 75 x 8 x 400 fra borde og innover
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1000 med forsterkingsvinkel 65x65x7x1000 i F og E gang
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 750 med forsterkingsvinkel 65x65x7x750 i F gang
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 500 med forsterkingsvinkel 65x65x7x500 i F gang
Innfelt i skott over h.dekk mot borde pl. 650x200x5
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 2005 over hoveddekk
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 2005 Over hoveddekk
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 650 ved h.dekk med forsterkingsvinkel 65x65x7x1900
under h.dekk. Ny bjelke i h.dekk mot borde bulbvinkel 160 x75 x 9x 400 Ny
knepl. 350x350x8 spt-bjelke
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 300 ved h.dekk med forsterkingsvinkel 65 x 65 x 7 x
1750
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 500, ny forsterkningsvinkel 65 x 65 x 7 x 1750
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 500 ved h.dekk med forsterkningsvinkel 65x65x7x900.
Ny flens på forsterkningsvinkel i kiming fl.jern 65x7x 300
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 650 ved h.dekk
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 2100 over h.dekk
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 2000 under h.dekk med forsterkningsvinkel
65x65x7x2400
Dobbelspt. 65 x 65 x 7 x 1500 over banjerdekk
Innfelt i skott over h.dekk mot borde pl. 300x300x8
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48
48
49

Vinkelspt.
Vinkelspt.
Vinkelspt.

SB

49
49
50
50
50 ½
51

Vinkelspt.
Skott
Vinkelspt.
Skott
Skott
Vinkelspt.

SB
SB
SB
SB
SB

52

Vinkelspt

SB

52

Vinkelspt

54

Vinkelspt.

54
54

Vinkelsp.
Rekkestøtte

SB

55

Knepl.

SB

54

Rekkestøtte

SB

56

Vinkelspant

56

Knepl.

BB
SB
BB

BB

SB
BB

BB
SB

Ny forsterkningsvinkel 65 x 65 x 7 x 2000 u.h.dekk
Dobbelspt. 65 x 65 x 7 x 800 over banjerdekk
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 250 ved h.dekk, ny vinkel under h. dekk 65 x 65 x 7 x
1050 i D gang
Dobbelspt. 65 x 65 x 7 x 400 over banjerdekk
Innfelt i skott over h.dekk mot borde pl. 200x450x8
Fjernet rester etter gammelt skott og montert flens på spt. fl.jern 80 x 8 x2300
Fornyet bunnstokk pl. L 2050 x H 520 x 7
Innfelt i skott over h.dekk mot borde pl. 250x300x8
Ny forsterkningsvinkel 65 x 65 x 7 x 200 ved h.dekk og vinkel 65 x 65 x 7 x 1050
fra slaget og oppover. Ny knepl. 400x250x8 mellom spant og tanktopp.
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 700 ved h.dekk med forsterkningsvinkel 65x65x7x1050.
Ny knepl. 350 x 350 x 8 u.h.dekk. Ny knepl. 400x250x8 mellom spant og tanktopp
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 700 ved h.dekk med forsterkningsvinkel 65x65x7x1050.
Ny knepl. 350 x 350 x 8 u.h.dekk. Ny knepl. 400x250x8 mellom spant og tanktopp.
Fornyet vinkel 100x65x9x 2300 i E og F gang og ny vinkel 65x65x7x1300 over
h.dekk. Ny knepl. 400x250x8 mellom spant og tanktopp
Ny vinkel 65 x 100 x 9 x 2000
Fornyet nederste del ned mot stormdekk. Pl. B 200 x H350 x T 10 påsveist flatj.
75x10x350
Fornyet knepl. 300 x 300 x 7 mellom spant og tanktopp
Fornyet nederste del ned mot stormdekk. Pl. B 200 x H350 x T 10 påsveist flatj.
75x10x350
Ny vinkel 65 x65x 7 x 840
Fornyet knepl. 300 x 300 x 7 mellom spant og tanktopp
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57

Vinkelspant

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1700

57

Forsterkningsvinkel

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 800

57

Knepl.

SB

Fornyet knepl. 300 x 300 x 7 mellom spant og tanktopp

57

Rekkestøtte

SB

58

Vinkelspant

BB

Fornyet nederste del ned mot stormdekk. Pl. B 200 x H500 x T 10 påsveist flatj.
75x10x500
Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 850

58

Forsterkningsvinkel

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 750

62

Vinkelspant

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 1050

62

Forsterkningsvinkel

BB

Ny vinkel 65 x 65 x 7 x 950

63

Vinkelspt.

SB

64

Vinkelspt.

SB

65 ½
66
66
66
66 ½
67
67
67 ½
68
68
68

Isspant
Vinkelspant
Forsterkningsvinkel
Bunnstokk
Isspant
Vinkelspant
Bunnstokk
Isspant
Bunnstokk
Vinkelspant
Forsterkningsvinkel

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

Fornyet vinkel 65x65x7x1250 med påklinket forsterkningsvinkel 50x50x8x1000
i G og F gang. Under h.dekk ny knepl. 350x350x7 klinket til spant og bjelke.
Fornytet vinkel 65x65x7x1550 med påklinket forsterkningsvinkel 65x65x7x
1550 i G og Fgang
Vinkel 65 x 65 x 7 x 1700 fra B gang til F gang
Vinkel 65 x 65 x 7 x 800 fra bunn til over bunnstokk
Vinkel 65 x 65 x 7 x 2750 fra bunn til F gang
Plate B 630 x H 500 x T 8 Forsterkningsvinkel i topp 65 x 65 x 7 x 350
Vinkel 65 x 65 x 7 x 1650 fra B gang til F gang
Vinkel 65 x 65 x 7 x 500 fra bunn til over bunnstokk
Plate B 500 x H 500 x T 8 Forsterkningsvinkel i topp 65 x 65 x 7 x 330
Vinkel 65 x 65 x 7 x 1650 fra B gang til F gang
Plate B 330 x H 550 x T 8
Vinkel 65 x 65 x 7 x 800 fra bunn og oppover
Vinkel 65 x 65 x 7 x 900 fra bunn og oppover

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
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Stålutskifting stormdekk Forut
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Stålutskifting hoveddekk
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Opptegning av stålutskifting i tanker forut.

Stålutskifting bunntanker forskip
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Tetthetsprøving av tanker ved bruk av luft-overtrykk. DS Kysten

PROSEDYRE.
Hensikten med denne prosedyre er å beskrive en ensartet handlemåte for hvordan tetthetsprøving
av tanker skal utføres ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.
DEFINISJONER:
ATO: Atmosfærisk overtrykk. Angir trykk større enn omgivelsestrykket.
ANSVAR:
Enhver som utfører lekkasjetesting er ansvarlig for at testen utføres iht denne prosedyre og er videre
ansvarlig for at eventuelle utbedringer av lekkasjer utføres forskriftsmessig.
BDF skjema; Trykktesting av tanker skal utfylles av den som utfører testen, og underskrives av denne
og en representant for reder.
TESTMEDIUM:
Såpevann
TESTTRYKK:
0,2 ATO / CM2
BESKRIVELSE:
Tanken skal være nøye rengjort før tetthetstestingen starter. Mannhull skal være påskrudd med pakning som normalt brukes. Rør som ikke inngår i testen skal være tettet mot tanken med blindflens
eller lignende.
Det anvendes en 1 ¼” gjennomsiktig plastslange for å måle trykket. Denne skal monteres direkte på
tanken uten noen form for ventil mellom tank og slange.
Fyll på en mengde frostvæske mengde i slangen som tilsvarer 2 meter vannsøyle. Til trykksetting
anvendes egen lufttilførsel som monteres til stengeventil på tanken. Lufttilførselen skal enkelt kunne
stenges eller kobles fra tanken. For at trykksettingen skal skje kontrollert må tilførselen være mindre
dimensjonert enn utløpet/ testslangen. Bruk maksimalt ¾” tilførsel. (fig. 1)
Luft blåses kontrollert inn i tanken til vannsøylen viser 2 meter. Slangens åpne ende vil virke som en
sikkerhetsventil dersom innvendig trykk i tanken skulle bli for stort. Når ønsket trykk er oppnådd
stenges evt. frakobles lufttilførselen, mens inspeksjonen pågår. (fig. 2)
Tanken kontrolleres med såpevann i alle skjøter og forbindelser for eventuelle lekkasjer. I tilfelle lekkasjer slippes trykket av tanken, skaden repareres, og denne prosedyren gjentas til tanken er tett.
Når tanken er godkjent, slippes trykket av og utstyret demonteres.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Testmedium, tank
Stengeventil
Lufttilførsel
Åpen ende i slange
Gjennomsiktig plastslange
Frostveske
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Trykktesting av vanntanker og brennoljetank
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Ultralydmålinger på skrog:
Målinger av rennesteinsplate i stormdekk
forut.

93

Målinger av skutebunn under maskinrom

94

Målinger babord skuteside mellom
spant 1 og 42 på hoveddekksområde.
Utført som tilstandskontroll

95

Ultralyd av tanktopp i akterpeaktank.
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Ultralyd av Fremre skott i akterpeaktank.
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3 Utstyr for last
30 Luker og porter
304 Nedgangsluke til forpeak
Luken er i sveist utførelse med svingbart deksel
med pakning og som låses med to svingbolter. I
forbindelse med reparasjon av rennesteinen, ble
luken demontert og sandblåst. Det viste seg da at
karmen var så dårlig at den måtte fornyes. Dekselet ble beholdt. Det ble også laget nye hengsler,
montert ny pakning, og fornyet svingbolter.

34 Master og bomposter
341 Master
Føringsrør for elektrisk kabel som går gjennom
dekk og et stykke opp langs formasten var rustet i
stykker og tidligere forsøkt tettet med silikon.
Dette har utvilsomt vært medvirkende årsak til
lekkasjeskadene vi finner i lugarer på hoveddekket. Rør og dekksgjennomføring ble derfor fornyet.

Nedgangsluke for forpeak.

Lastebom på formast ble demontert på grunn av nødvendige tilkomstarbeider, og ikke montert igjen.
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4 Skipsutstyr
40 Manøvreringsmaskineri og -utstyr
Da stålarbeidene langs rennesteinen akter på stormdekk skulle utføres, måtte overføringssystemet til
roret demonteres langs dette dekket. Det ble reparert rustskader og overhalt både på føringsrør,
ledehjul og deksler over kjettinger. På styrbord side ved #13-14 ble føringsrør ned fra båtdekk og
lede- hjul montert på plass igjen. Annet demontert utstyr ble valgt å utsette tilbakemonteringen av.
I forbindelse med låsing av ror under sleping ble det boret 2 stk hull (Ø 16 mm), til feste av sjakler på
rorkvadranten.

401 Ror
Roret har ikke vært arbeidet på, men det har blitt svingt noen ganger i forbindelse med stillasbygging
rundt akterskip. Dermed har det fått bevegelse slik at det ikke har seg fast.

403 Styremaskin
Styremaskinen som står aktenfor broen, har vært tørnet en del ganger, men dette vedlikeholdet kom
sent i gang da det ikke ble bestilt som en del av det generelle maskinvedlikeholdet.
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43 Forankrings-, fortøynings og slepeutstyr. Rapport
431 Ankere med kjetting og utstyr
I august 2011 ble det foretatt en grundig kontroll av ankerkjettingene, gitt som egen rapport:
Kontroll av ankerkjettinger DS Kysten

DS Kysten er bygget i 1909. Det foreligger ingen dokumentasjon på om noen kjettinger er fornyet
siden den gang, videre har det heller ikke latt seg fremskaffe originale kjettingsertifikater. Det fremgår imidlertid av skipets originalfortegnelse fra 1909, over ankere og tilhørende utrustning at kjettingene skulle være 16/16”. Altså 1 tomme, eller 25,4 millimeter i omkrets. Om dette er det samme
som klassen vil stille som kriteria i dag, er ikke klarlagt. Vi har derfor i mangel av annet, brukt 25,4
millimeter som original diameter i nedenstående tabell.
Hver side består av 5 lengder kjetting med endelåser. En lengde er normalt 15 favner eller ca 28 meter. Låsene er forskriftsmessige med sjakler, og endeløkker.
Visuell inspeksjon
Begge ankere med respektive kjettinger ble inspisert i tørrdokka ved BDF. Kjettingene som tidligere
var frakoblet om bord i skipet ble strukket ut slik at de var enkle å inspisere. Kjettingene var rengjorte.
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Det ble foretatt visuell inspeksjon av ankere, kjettinger med endelåser, samt kjettingstoppere om
bord. Begge ankrene har til dels store rustlag, og bør vurderes for om sandblåsing og oppmaling er
påkrevd. Det ble ellers ikke funnet skader eller mangler ved selve ankerene.
Det var ingen synlige tegn til at noen enkeltløkker var fysisk skadet eller mer korrodert enn andre.
Heller ingen synlige misdannelser (ledd ute av fasong) som følge av overbelastning ble oppdaget.
Det ble registrert at de to innerste kjettinglengdene på babord side sannsynligvis er av eldre dato enn
resten, da de enkelte stag innvendig i løkkene var langt mer korrodert enn i de andre lengdene. Løkkene var derimot også her innbyrdes like i omkrets, men løkkene hadde noe lavere mål enn i de øvrige lenkene.
Annet
Etter inspeksjonen er kjettinglåser og antall løkker forskriftsmessig merket med hvit maling. Innfestingsøyet i kjettingkassa er fornyet ifm stålarbeid som er utført.
Målinger
Målingene er tatt med skyvelære på det vi anser som representative typiske løkker i hver kjettinglengde, og målt som tverrsnitt på rundtjernet.
Forklaringer til tabell:
Kjettinglengdene i tabellen er angitt med nummer 1 nærmest ankeret. Liten d1 og d2 er målt vinkelrett på hverandre på selve løkkens minste diameter. Original D. er regeldiameter. Midlere Diameter
er (d1 + d2) / 2. Etter reglene skal midlere diameter ikke være mindre enn 88 % av original regeldiameter for slik kjetting. I vårt tilfelle utgjør dette 22.3 millimeter.
styrbord
Lengde 1
Lengde 2
Lengde 3
Lengde 4
Lengde 5

Original D.
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4

d1
24.0
24.0
24.0
24.5
24.0

d2
25.0
23.5
24.4
24.5
23.6

Midlere D.
24.5
23.5
24.2
24.5
23.8

babord
Lengde 1
Lengde 2
Lengde 3
Lengde 4
Lengde 5

Original D.
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4

d1
26.0
25.8
24.9
23.3
22.0

d2
25.4
24.8
24.4
23.2
22.0

Midlere D.
25.7
25.3
24.6
23.2
22.0
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432 Ankerspill
Ankere med all kjetting var frakoblet og senket ned i dokka mens arbeidet foregikk. For å manøvrere
dampvinsjen ble det satt på en klokopling og brukt luft. Da ankrene ble heist om bord igjen i 2012,
ble ankervinsjen funksjons testet og smurt grundig opp, og det ble sprøytet dampsylinderolje inn i
sylinderne.

Ankervinsjen

435 Pullere
Fordekk: To av fire pullere på fordekket var sveist på opphøyd fundament mot rennesteinen og ikke
klinket til dekket. Fundamentplatene ble laget nye da de var rustet i stykker, og pullerne montert
igjen.
Akterdekk: To av fire pullere ble demontert. Ikke de på babord side. Etter at den nye rennesteinen
var ferdig malt ble pullerne montert igjen med gjennomgående bolter i tredekk og vaterbordsplate,
Det ble smidd nye bolter med forsenket hode til pullerne, og det ble laget nye trefisker i eik som de
står på.
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5 Utstyr for besetning og passasjer
501 Redningsbåter med utstyr
Det er en livbåt i davitene på babord side. Den
måtte tas på land og lagres da det skulle bygges
tak over båtdekket. Det er ikke utført arbeid
eller vedlikehold på redningsutstyret.
Det samme gjelder en Zodiac gummibåt som
sto i davitene på styrbord side. Alle daviter,
totalt fem, måtte demonteres på grunn av takoverbygget. Før avreise i 2012 ble påhengsmotoren til redningsbåten overhalt.

Kystens livbåt plassert i dokka.

51 Skott, panel, dører, lysventiler
510 Innredning
Ved tilkomstarbeidet anstrengte vi oss i begynnelsen av prosjektet for å demontere
minst mulig av innredningen. Problemet med
denne tilnærmingen er at en på forhånd ikke
vet hvor mye som må demonteres fordi nye
skader i skroget blir avdekket etter hvert
som innredningen tas ut. Da vi begynte var
det med formål å få tilkomst til G-gangen på
styrbord side, samt en mindre del av Fgangen forut på samme side. I tillegg skulle
en ha tilkomst forut i G-gangen på babord
side. Det ville berøre innredningen på hoveddekket på styrbord side, og forreste lugar, omr. 302, på babord side. Etter hvert ble
også banjerdekket berørt, i første omgang på
styrbord side i forreste salong, omr. 202. Vi
satset på å demontere innredning mot skrog,
samt kun ytterste del av skilleskottene for å
få tilkomst til hud og spant.

Innredning i matroslugar, omr. 302
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Under demontering av innredningen dukket det
frem skader i rennestein på stormdekket og på
hoveddekket. F-gangen måtte dessuten skiftes
lengre akterover enn først antatt. Likedan spant
i det samme område. Dermed måtte innredningen i aktre salong på banjer dekk eller tidligere lasterom, demonteres. Himling og de fleste av
tverrskipskottene på hoveddekk, måtte også
demonteres.
Siden viste det seg som kjent nødvendig og demontere innredning også på babord side. Målinger i skroget tilsa omfattende utskiftninger i
hud, også her. Frem til 2009 var innredning på
hoveddekk babord demontert fra baug og akterover til og med damesalongene forut for bysse.
Dessuten var passasjerlugarene i akterskipet
delvis demontert for utlufting. Området var
svært fuktig.

Innredning på banjerdekk, med overgang akterover
til det som tidligere har vært lasterom

Under følger en beskrivelse av innredningens oppbygging på styrbord side i de forreste lugarene og
banjerdekket i forskipet. Det var her demonteringsarbeidet startet, og det er bare her oppbyggingen
er blitt såpass grundig beskrevet. Denne beskrivelsen kan sammen med foto være til hjelp for videre
gjenoppbygging av lugarinnredning på resten av hoveddekket.

Himling hoveddekk
Konstruksjonsdel
Rekke
følge
1a
1b
2
3
Rekke
følge
1a
1b
2a
2b

beskrivelse

Spikerslag
Isolasjon
Rupanel
Plate
Konstruksjonsdel
Spikerslag
Isolasjon
Plate
Plate

Materiale

furu
glava
furu
Finer
beskrivelse

Materiale
furu
glava
Trefiber
Finer
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Område 302, kollisjonskott ved spant 67
Rekke
følge
1a
1b
1c
3
4
5

Konstruksjonsdel

beskrivelse

Materiale

Diffusjonslag
Spikerslag
Isolasjon
Rupanel, stående
Faspanel, liggende
Plate

Kun et mindre felt øverst BB

tjærefilt
furu
glava
furu
furu
trefiber

Kun et mindre felt øverst BB

Område 302 og 303, mot hud over livholt
Rekke følge
1a
1b
2

Konstruksjonsdel

Materiale

Spikerslag
Isolasjon
plater

furu
glava
trefiber

Område 302 og 303, mot hud under livholt
Rekke følge
1
2
3
4
5
5

Konstruksjonsdel

Materiale

Spikerslag
Rupanel
Diffusjonslag
lekter
Faspanel, liggende
Plate

furu
furu
tjærefilt
furu
furu
trefiber

Område 305 og 309, mot hud, over og under livholt
Rekke følge
1
2
3
4
5
5

Konstruksjonsdel

Materiale

Spikerslag
Rupanel
Diffusjonslag
lekter
Faspanel, liggende
Plate

furu
furu
tjærefilt
furu
furu
trefiber
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Innredningen på banjerdekket
Rekke følge
1
1b
2
3

Konstruksjonsdel

Materiale

Spikerslag
Isolasjon
Rupanel
Belegg dørk og skott

furu
Steinull og 50- talls glava
furu
linoleum

Demontering på banjerdekk:
Passasjerinnredningen på banjerdekket var originalt omfattet av området forut for leideren. Her var
det tidligere inndelt i lugarer, men disse er siden ombygd til en åpen salong. Akter for leideren har
det, inntil nyere tid, vært et lasterom. Før demontering fremsto hele området, forut og
akter for leider, som et åpent rom, men oppbygd i forskjellig utførelse med forskjellige materialer.

Demontering av innredning på banjerdekk. Bak demontert rupanel: Lufting, tjærefilt og ytre lag med
rupanel
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På ytterskottene på det fremre rommet var det
lagt spikerslag langs spantene med liggende
rupanel. Derpå fulgte tjærefilt, utlekting for
lufting og nok et lag rupanel. På rupanelet var
det montert linoleum med imitert tre/ flammebjørk. Linoleumsbelegget var listet mot alle
overganger med hjørner og skjøter. Innredning
på vanntett skott mot baug, var utført på samme måte.I det forre lasterommet, var den gamle lasteromsgarneringen mot borde beholdt.
Det var imidlertid isolert mellom garneringen
og hudplatene.
Det var spikret spikerslag for innredning på
garneringen, og kledd med asbestholdige plater. Akter er det et vanntett skott i stål mot
maskinrommet. Dette var påsatt spikerslag
med isolasjon mellom, og også her var det
kledd med asbestholdige plater. Hele innredningen mot skutesidene ble demontert sammen med litt av babord og styrbord ende av
maskinromsskottet. Mot sistnevnte skott var
det mye fuktighet i isolasjonen.

Messe kledd med trefiberplater og listet. Arbeid
med å montere inventar er så vidt påbegynt.

Demontering på hoveddekk:
På hoveddekket var kledning på skottene mot
borde oppbygd etter to ulike mønstre. Det
meste var bygget etter tradisjonell metode
med to lag panel og tjærefilt mot det ytterste
panellaget. Det var lufting, både mellom panellagene og ut mot stålet. I to av lugarene, fyrbøterlugarene 302 og 303, var det brukt andre
løsninger over livholten, det vil si rundt lysventilene. Panel og luftsjikt var erstattet med isolasjon.
Isolasjonen lå an mot hudplatene og var kledd
med trefiberplater på innsiden. En liknende
oppbygging var brukt mot kollisjonsskott forut.
Tverrskipsskottene var bygget opp med stående og liggende panel mot hverandre, og platekledd med trefiberplater. På kokkelugaren eller
sters, omr. 327, var trefiberplatene erstattet
med sponplater.

Tømming av vannansamling oppunder himling i triselugaren.
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Himlingen var isolert med glassvatt. Dessuten var det brukt diffusjonssperre av plast. Flere steder
hadde denne samlet opp vann fra lekkasjer i dekk. Konstruksjonen var kledd med trefiberplater, men
flere steder i gang og i lugarene forut var trefiberplatene erstattet med kryssfiner.
Dørken på hoveddekk har en påstøp av en betong-liknende masse, med et fyllstoff i. Fyllstoffet bidrar
til å gjøre massen mykere og mer fleksibelt enn en ren betongstøp. I dag er produktet ikke handelsvare, men en grundig analyse kunne trolig gitt et tilfredsstillende grunnlag for å gjenskape det. Påstøpen ble meislet opp ut mot borde i hele lugarområdet, og dessuten inn mot casingen over maskinrommet, og i hele aktersalongen.

Isolasjon over livholt i fyrbøterlugar

Søkk og buler i dørken, medførte oppmeisling i hele
aktersalongen
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Gjenoppbygging på banjerdekk:
I det tidligere lastrommet er den originale
lastromsgarneringen beholdt. For øvrig lot vi ikke
den tidligere innredningen gi føringer for vår
gjenoppbygging. For det første fordi det ut fra
antikvariske vurderinger var et område av liten
verdi ettersom det opprinnelig var et lasterom, og
for det andre fordi det var uaktuelt å gjenbruke
asbestholdig materiale. Lasterommet er inntil nå
gjenoppbygd med liggende rupanel mot skuteside
og del av akterskott. Det ble videre planlagt trefiberplater på skottene. Videre arbeid her ble satt i
bero i påvente av hvilken versjon lasterommet
skal tilbakeføres til. Dørk på tanktoppen besto av
et betongstøp med linoleumsbelegg. Belegget ble
skåret av og betongen meislet opp mot styrbord
rennestein. Ved gjenoppbygging på styrbord side
støpte vi en rennestein i betong innenfor livholten, og monterte et dreneringsrør. Dette vil lede
kondensvann som renner ned skutesiden bort og
ned i kjølen. Vi anbefaler at det gjøres likt på babord side når denne skal støpes opp igjen.

Ny støp langs med rennestein i stål på banjerdekk styrbord omr 202.
Nede t.v: Oddmund Espegren står for sementoppbygging på banjeren

Rennestein i betong lages over livholt styrbord,
omr 203. Støp mot senter bygges opp igjen.
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Gjenoppbygging på hoveddekk.
etter hvert som stålarbeidene på styrbord side ble
avsluttet, begynte også arbeidet med gjenoppbygging av innredningen. Rupanel, liggende mot skuteside er oppført fra og med aktersalongen og
frem til messe og proviantskap. I aktersalongen og
byssa er arbeidet foreløpig avsluttet under lysventilene. I de øvrige rom er også en videre skottoppbygging utført, og fra kokkelugar og frem til
messa er listeverk montert.
Ved gjenoppbygging valgte vi å benytte ens metode langs hele skrogsida. Vi gikk dermed bort i fra
konstruksjonen hvor det inngikk isolasjon. Dette
anså vi for det første som en nyere tilføyelse,
dessuten som en problematisk metode med tanke
på å få god luftsirkulasjon og hindre oppsamling av
vann. Skottene ble bygd opp med tjærefilt mot det
ytterste laget med rupanel. Derpå ble det lektet ut
for lufting og nytt lag med rupanel. Til slutt ble
skottene kledd med trefiberplater. Det ble ikke
gjenbrukt noe av det tidligere materiale i denne
konstruksjonen.

Gjenoppbygging av triselugar. Mot skrogside og
akterskott.

Skilleskottene ble gjenoppbygd slik de ble demontert med stående og liggende rupanel, kledd med
trefiberplater.
I himling ble det ikke lagt inn isolasjon, som tidligere. Himlingen ble gjenoppbygd med et lag rupanel
på spikerslag, og kledd med trefiberplater.
Lysventilkasser ble bygget i furu, og utført på
samme måte som tidligere. Ved listing av kasser og
i himling ble originalt materiale gjenbrukt så langt
det lot seg gjøre.
Sett i forhold til originalkonstruksjonen ble det lagt
mer vekt på lufting ved gjenoppbygging. Det ble
laget en luftspalte ved skuteside ned mot dørken,
og sørget for luftgjennomstrømning fra ytterskott
til oppunder dekk. Med en slik endring i konstruksjonen, mener vi innredning og stålkonstruksjoner

Ny rennestein på styrbord side hoveddekk.
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vil stå bedre mot kondensdannelse og lekkasjer, enn originalt.
På den oppmeislede delen av dørken ble det
støpt med Opitroc Marine Elastic, det vil si en
gulvmørtel iblandet med lecakuler. Støpen ble
avsluttet med avrettingsmasse.
Opitroc har etter det vi kjenner til, tilnærmet
de egenskapene som det originale belegget
har. For eksempel skal det ikke slå sprekker
ved vibrasjoner og sterke belastninger. Det har
også et ytre resultat med samme hardhet som
det opprinnelige. Det er imidlertid et moderne
produkt anbefalt for skipsdørker. Det ble valgt
som erstatning fordi det originale produktet
ikke finnes i handel i dag.

Omr. 345 Triselugar. Nye stendere monteres på
spant. Skutesiden er ferdig malt med Mercasol.
Ny rennestein med overgang fra skutesiden,
samt dekk er ferdig støpt.

Oppbygging av skilleskott. To lag panel, og
huntonittplater utenpå der.

Ståldekket på styrbord side ble malt med tokomponent grunning.
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511 Lettskott og himling
På banjerdekket var alle lettskott samt stålskott tidligere blitt fjernet. Hele området var
bygd opp som et felles forsamlingsrom. Materialene besto av sponplater og garnering som
hadde store råteskader der mye måtte kondemneres. Listverk og noen materialer til malbruk er tatt vare på.
På hoveddekket måtte all innredning i lugarer
og garnering mot skutesider samt nødvendige
deler av lettskott og himling demonteres. Også
her var det skader som gjorde at det ble bestemt å fornye faspanel og plater ved gjenoppbygging. En del faspanel er innkjøpt og
følger skipet.

Proviantrommet befinner seg under overbygget, hvor
det ikke ble utført fornyelse i dekkskonstruksjonen.
Original himling ble derfor bevart.

512 Innredningsdører med karmer
Dørene til lugarene ble demontert og lagret om bord mens arbeidet pågikk. Det er ikke utført arbeid
på dører eller karmer.

Innredningsdør til storesrom akter i 1plass salongen, omr. 350
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515 Lysventiler
Lysventilene på hoveddekket har fått ny pakning og er overhalt så de går lett. I tillegg, siden tilstøtende stålarbeid krevde det, ble flere lysventiler på hver side demontert, stålbørstet og påført primer
mot skutesiden. Lysventil mellom spant 20 og 21 babord var fra tidligere merket som lekk (lekkasje)
og måtte derfor utbedres. Ventilen var sammenklemt, hadde fått oval form og tettet ikke. Ventilen
ble glødet ut og rettet. Glasset var knust og ble skiftet. Nytt glass satt inn med linoljekitt. Nye gummipakninger satt inn. Det var forsøkt tettet rundt lysventilen ved flere anledninger tidligere, og den
var festet med ulike skruer. Disse ble erstattet med skruer som på de øvrige ventiler.
Svingbolt som var brukket ble reparert og loddet. All gammel maling ble pusset vekk. Ny maling påført.
En lysventil babord side i forskipet fikk bemerkning fra sjøfartsdirektoratet like før utdokking om at
en av ventilene må få nytt glass og låsering senere. Det var ikke tid til å bestille nytt glass og låsering,
så denne ventilen ble reparert provisorisk ved å ha på tetningsmiddel.

Styrbord lysventil i nedgangskappe fordekk.

Lysventiler i kapteinslugar, omr. 348

Dårlig tetning rundt ramme på utsiden.

Lysventil demontert, og plate-anlleggsflaten
rengjøres for rust.

113

517 Asbestsanering
BDF har egne sertifiserte håndverkere til å foreta forskriftsmessig asbestsanering. Disse har utført
slikt arbeid flere steder ombord, i ulike perioder gjennom hele prosjektet. Det har vært eternittplater
i lasterom forut, isolasjon i himling i maskinrom, radiatorrør til lugarer, steamrør til vinsj og ankerspill
for å nevne noe. Selv om det er fjernet mye asbest, er det bare fjernet i den grad som viste seg nødvendig for å utføre annet arbeid. Det er fremdeles asbest igjen om bord på steamrør fra maskinrom
til dekk og radiatorer i innredning. Fjernet asbest er ikke erstattet med annet materiale underveis i
prosjektet. Steamrør som skal brukes, samt maskinroms himling over hjelpekondenser er viktig å
isolere på nytt.
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52 Innvendig dekksbelegg, trapper, leidere
521 Dekksunderlagsbelegg,
På hoveddekkets styrbord side ble det på den oppmeislede delen støpt et nytt dekksbelegg av merket Optitroc Marine Elastic, det vil si en betongblanding med lecakuler. Støpen ble avsluttet med
avrettingsmasse. Optitroc har etter det vi kjenner til, tilnærmet de egenskapene som det originale
belegget har. For eksempel skal det ikke slå sprekker ved vibrasjoner og sterke belastninger. Det har
også et ytre resultat med samme hardhet som det opprinnelige. Det er imidlertid et moderne produkt for bruk til samme formål i dagens skipsbygging.
På babord side av dekket ble det ikke tilbakestøpt på dørken, etter avtale med eierne som selv skal
stå for å gjenoppbygge innredningen i lugarområdet.

522 Dørkbelegg
Linoleumsbelegget og det støpte underlaget på hoveddekk og banjer/lasterom måtte tas bort i på de
områdene det skulle gjøres stålarbeid. Dette lot seg ikke gjøre uten at det ble ødelagt. Det samme
gjelder flisene på toaletter, og i bysseområdet.

Bysseområdet 320 under demontering av fliser og belegg.
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53 Utvendig dekksbelegg
532 Tredekk
Tredekket som var lagt på stormdekket forut var i dårlig forfatning med råte i planken og mangelfull
driving. Det ble derfor tidlig i prosjektet besluttet å fjerne dette. Både for å legge nytt, og for å kontrollere tilstanden på ståldekket under. Treplankene var skrudd med sveisebolter til ståldekket.

55 Bysse
552 Utstyr og innredning i bysse og pentry
Utstyr og innredning, samt fliser på dørk ble
demontert i nødvendig grad i forbindelse med
stålarbeid på skutesider og dekk. I hovedsak
gjelder dette oppvaskbenker samt innredning i
fryserom mellom spant 28 og 42 styrbord.
I pentry omr. 339 ble det sammen med de
tilstøtende lugarene påbegynt oppbygging av
skott og garnering da stålarbeidet på styrbord
side var ferdig, før det ble stopp i dette arbeidet grunnet avklaring om tilbakeføringsversjon.
Oppvaskbenk styrbord side omr 331. Fliser på dørk
måtte hugges opp for tilkomst til stålarbeidet.
Til høyre: pentry, omr 339.
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554 Fryse og kjølesystem for proviant
Begge områdene hadde separate kjølesystem
som er demontert.

555 Isolasjon i proviantrom
Ved demontering av innredning i disse områdene, fryserom i omr. 320, og kjølerom omr. 335,
var det bygd opp isolasjon med glava og panelplater til skott og skutesider. Det var mangelfull
lufting og drenering på grunn av isolasjon. Rustskadene var dermed store i disse områdene,
spesielt i dekk over maskinrom på styrbord side.
Ved vår gjenoppbygging av dørk-isolasjon i kjølerommet, omr. 335, har vi valgt å legge isopor
oppå det nye ståldekket. Deretter er det lagt
armeringsjern og støpt med samme støp som
resten av hoveddekket. Ny drenering gjennomdørken og ned langs skott 18 til lensebrønn i
maskinrom er laget.

Omr. 335.
Øverst. Kjøleaggregatet. Midten isopor og armering. Nederst Påstøp med ny drenering i dørk.
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Fryserommet i kreaturstallen, som opprinnelig var pakkerom var isolert på en måte som
gjorde at det var godt bevart stål på skutesiden. Skilleskottenes nedre deler, og dekket
var imidlertid helt opprustet. Det var heller
ingen drenering for kondensvann i dekket.
Ved stålutskiftingen ble det laget rennestein i
dette området, lik den som er i tilstøtende
område.
Ved oppstøping må det legges vekt på at kondensvann kommer ut i renesteinen.
Fryseaggregat og lysarmatur i fryserommet.

Panelplater fjernet. Bak panelplatene er det en type
skumplater, med fuktsperre mot stålsiden.

Over og under: Store rustskader i dørk på grunn av
fukt fra frysen.
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57 Ventilasjon og oppvarming
571 Ventilasjon for innredning
Luftelyre på styrbord sideforut på stormdekket. Dette er ventilasjon til passasjertoalettene nede på
hoveddekket. Lyren var lagd i sveist konstruksjon, dermed ble utskiftinger og reparasjoner gjort med
samme metode. Siderør og kanal i dekket ble helt fornyet.
I forbindelse med stålarbeid på skutesiden, måtte vi demontere noe av ventilasjonskanalene i innredningen sammen med himlingen. Disse er ikke fornyet eller montert tilbake.

Ventilasjonshette trenger til restaurering

Etter restaurering er det meste fornyet

577 Sentraloppvarmingssystem med radiatorer
Radiatorer er demontert i den utstrekning som
var nødvendig for tilkomst til stålarbeid. De er
ikke overhalt eller tilbakemontert, da det ble gitt
uttrykk for at de ikke lenger er en del av oppvarmingssystemet om bord. Radiatorene ble lagret,
mens demonterte rør som var isolert med asbest, ble sanert og deponert til avfallsmottak.

Forseggjort radiator. Fra kapteinslugar, omr. 348
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58 Sanitærsystem for innredning.
Rør til sanitærsystemet viste seg å være i dårlig
forfatning da de delvis var opprustet, og dessuten kunne vi konstatere at var flere var bort i
mot tette da vi demonterte dem. Før innredningen delvis ble gjenoppbygd på hoveddekkets
styrbord side, ble vvs-rørene i disse områdene
derfor fornyet der lugargjenoppbyggingen er i
gang styrbord akter og midtskip.
Avløp fra VVS hoveddekk:
# 43-44 BB Avløp fra mannskapets oppvaskbenk
plugget etter at benken ble demontert.
#36 SB Avløp ut fornyet. Påsatt forskriftsmessig
stengeventil.
Avløp fra hoveddekk VVS til maskinrom. Langs
spant 18. Satt en stuss med gjengemuffe i rennestein på BB side klar for videre oppkobling.
Styrbord side ble ferdigstilt.

Passasjerlugarer område 338 og 340. på alle tre
bildene.
Vanntilførselrør og avløpsrør fra vasker på hoveddekk.
Nedløp langs spant 18 omtrent midt i bildet over.
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581 Sanitær tilførselsystem
Vi har ved gjenoppbyggingen på styrbord side fornyet vvs systemet frem til vasker bak der det ble
satt opp ny innredning, i området fra spant 27 og akterover.
VVS rør på babord side er demontert. Tilstanden på disse tilsier at de bør fornyes.
Nytt ferskvannsrør ble lagt fra maskinrom frem til toaletter styrbord, er ikke montert.

582 Sanitær avløpssystem, drensystem for innredning
Avløp fra toaletter:
Avløpsrørene fra toalettene går ned langs skutesiden og direkte ut i sjøen under vannlinjen. Det er
ingen stengeventil på innsiden. Avløpsrørene fra de tre toalettene på styrbord side med klaffventiler
mot sjøen er overhalt. Rør og ventiler har vært demontert og rengjort. Montert med nye pakninger.
Fra de to toalettene på babord side akter, var rørene så dårlige med lekkasjer, at de ble kondemnert.
Av årsaker som at det kan bli pålegg om å forandre til lukket septiksystem, ble ikke rørene fornyet,
men derimot ble åpningene i skutesiden påsveiset provisoriske tetninger på
utsiden av skroget.

583 Klosetter og servanter.
Toaletter og servanter er demontert i
den grad det var nødvendig å fjerne
innredning og dekk for stålarbeid. Det
samme gjelder rørsystem for disse.

Bildet viser det siste gjenværende toalett
av originaltype fra ombyggingen i 1951.
Det er dessverre ikke i brukbar stand da
porselenet er sprukket. I likhet med de
andre toalettene ble dette demontert og
lagret i påvente av stålarbeid. Avløpsrøret
var rustet i stykker, og ble ikke tilbakemontert. Utløp til sjø ble derfor blendet på
utsiden av skroget.
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6 Maskin-hovedkomponenter
61 Dampmaskin
Alle tre sylindertoppene ble demontert, og det har blitt påført dampsylinderolje i sylinderne i forbindelse med vedlikeholdstørning av maskinen.

63 Propellanlegg
I løpet av tiden Kysten lå stille i dokka, har det vært utført jevnlig tørning av hovedmaskin. Den første
tiden ble også propellanlegget tørnet med, men dette gikk tregere og tregere, som om akslingen var
begynt å sette seg fast i lagerne. Høsten 2007 ble propellakslingen frakoblet, da det ble for stor motstand ved tørning, noe som resulterte i brudd med etterfølgende reparasjon på tørnehjul. Etter det
ble kun maskinen tørnet.
Av økonomiske grunner ble det valgt å utsette større inngrep som demontering av hele propellanlegget med akseltrekk. Men før Kysten forlot Bredalsholmen ble det bestemt å gjøre et nytt forsøk på
tørne akslingen. Begge lagerne på akslingen ble demontert og rengjort for gammelt størknet fett. De
ble montert igjen og påfylt grease med maskinolje på toppen så det ikke skal størkne på nytt.
Når Kysten skal ut og kjøre, må oljen tappes av og ny grease fylles på lageret. Det ble fylt dieselolje på
propellhylsen for å løse opp i hylselagrene. Deretter ble propell og aksling tørnet ved hjelp av taljer.
Etter hvert svingte det lett rundt. Greasepumpe på skott 6 ble fylt opp med ny grease.
Vi anbefaler at det vurderes å tilbakeføre det gamle systemet med oljesmørt hylse som det tidligere
var på Kysten. Grease vil størkne og skape problemer med smøring av hylselagrene dersom skipet blir
liggende for lenge i ro.
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7 Systemer for maskin-hovedkomponenter
72 Kjølesystem
Oversikt over bunn- og over bord-ventiler i maskinrommet:
SB side:
1 bunnventil mellom spant 27 og 28 i C-gangen.
(plassert i slingrekjølen)
1 overbordventil mellom spant 29 og 30 i Egangen. (Transferpumpe)
BB side:
1 bunnventil mellom spant 18 og 19 i B-gangen.
1 bunnventil mellom spant 23 og 24 i A-gangen.
1 bunnventil mellom spant 23 og 24 i C-gangen.
1 bunnventil mellom spant 24 og 25 i A-gangen.
1 overbordventil mellom spant 18 og 19 i Egangen. (Lensepumpe)
1 overbordventil mellom spant 19 og 20 i Egangen fra kondenser er sprukket. Den ble demontert før oppdokking. Det ble i stedet montert en blindflens på innsiden av skutesiden.

Sprukket overbordventil fra kjølevann.

Toalettavløpene i D-gangen BB side mellom
spant 20 og 21 og mellom spant 22 og 23 er
blindet.Alle ventiler ble demontert og fullt overhalt i forbindelse med oppdokking i 2012. De ble
videre pakket og montert i stengt stilling ved
avreise. Isblåseventilen i sjøkasse ble i tillegg
overhalt.
Ved en tidligere oppdokking oppsto det liten
vannlekkasje på ett rør nede ved dørken i forkant av kjelen. Lekkasjen ble provisorisk tettet
med et stykke gummi og slangeklemmer. Dette
ble meldt fra, men røret ble ikke bestilt utbedret. Så lenge bunnventilen til dette røret er
stengt vil det ikke komme vann i røret. Utbedring av røret bør gjøres før skipet skal i drift.

Bunnventil spant 24 – 25 babord.

123

8 Skipssystemer
80 Ballast og lensesystem, drensystem utenom innredning
801 Ballastsystem
I forbindelse med pålegg fra Sjøfartsdirektoratet
om at tankene skulle rengjøres og inspiseres
måtte all innvendig betong meisles bort. Den
utmeislede betongen som også er en del av
skipets ballast ble veid med tanke på tilbakestøping.
Som ekstra vekt var det blandet inn masse jernbiter i betongen. Dette ga oss nær sagt som
vanlig et synlig bevis på at det er uheldig dersom
jernbitene blir liggende i kontakt med skipets
skrog, da det korroderer og skaper lokale tæringer i skroget.
Ved gjenoppbyggingen ble jernbitene erstattet
med tilpassede 55 cm lange barrer av jernbaneskinner som etter at bunnen var malt, ble lagt
på gummiremser som isolasjon mot skroget før
det ble støpt betong over. Det samme som er
beskrevet ovenfor gjelder også for betongballasten i kjettingkassen. Det er tilbakeført samme
totale vekt av betong og stål som var tatt ut.
Det skal bemerkes at det er hugd vekk betong
på babord side som ikke ble tilbakestøpt på Bredalsholmen grunnet økonomiske prioriteringer
fra eierne i sluttfasen. Dette gjelder hoveddekkets babord rennestein og dekk, samt babord
nede i forre lasterommet mellom spant 36 og
50. Det kan dreie seg om ca en kubikkmeter
betong samlet. Dette er ikke nødvendigvis en
del av skipets ballast, men vil likevel kunne ha
innvirkning på trimmingen. Styrbord side i nevnte områder er allerede tilbakestøpt med betong
uten jernbiter slik det var, og vi anbefaler å støpe babord side likt.

Ballast i form av oppkappede jernbaneskinner
som er kappet i passende stykker, og lagt på
gummiremser.

Fylling av betongballast i vanntanker forut. Ny
lensebrønn ved bunnplugg er laget.
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Akterskipområdet dekker som nevnt fra hekken og til aktre maskinromskott, altså over aktre lasterom. For å få tilkomst for varmt arbeid måtte en god del oppdelt vinkelstål i lasterommet ryddes over
på en side før varmt arbeid kunne ta til. Det samme måtte gjøres motsatt vei da arbeidet noen år
senere startet på babord side. Stållageret i lasterommet som sannsynligvis utgjør en del av ballastfordelingen ombord, bør derfor fordeles utover når skipet skal trimmes.

803 Lensesystem
Fornyet 2” lenserør fra ballasttank, gjennom vanntank og koblet til eksisterende system. Det gamle
røret var i dårlig stand, så vi ville ikke ta sjansen på at det ikke ville tåle sandblåsingen som kommer
senere. Det gamle røret var sveist direkte mot vanntankskottet på #50. Dette er en metode som ikke
er å anbefale, da den kan føre til lekkasje. Ved montering av det nye røret ble det først sveist inn en
sveisemuffe i skottet. Deretter ble røret gjenget tilsvarende gjengene i muffen, så delene kunne skrus
sammen på en forskriftsmessig måte.
I tillegg var røret heller ikke klamret inne i tanken, så en nytt klammer ble montert.
Dimensjonen på røret er 2,5 tommer.
Lensing av kjettingkasse har opprinnelig vært en
del av skipets faste lensesystem med et fastklamret rør for lensing. Røret står der ennå, men det
har vært og er blindet under stormdekket. De
seneste år har det i stedet vært brukt en håndpumpe med slange som kunne slippes ned i bunnen. Vi lagde en lensebrønn i bunnen, og monterte en ny slange fra den opp til håndpumpen.

804 Drensystem utenom innredning
Avløp fra værdekk:
# 11-12, SB og BB. Messingrørenes flenser ble
rettet opp og pakket på nytt.
Avløp fra værdekk begge sider forut ved spant 51
er sveist i skuteside. De er altså en del nyere enn
de akter. Rørene ble også sveist på nytt i rennesteinen på stormdekket i forbindelse med utskiftingen av denne.

Avløp fra stormdekk babord rennestein. Spt 51
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Messingrør avløp fra rennestein stormdekk.

Avløp fra midtgang stormdekk ved spant 30 styrbord. Skottgjennomføring som ikke var iht regelverk, ble ombygd med stengeventil

126

82 Lufte og peilesystem fra tanker til dekk
821 Lufte og peilesystem fra tanker til dekk
Det er montert nye fylle- og lufterør fra vanntankene forut til værdekk. To rør på hver tank.




Nedre del av peilerør til vanntank er skiftet.
1 ½`` lenserør for lensing av akterpeak fornyet.
Nytt peilerør er montert i akterpeak.

89 Elektrisk fordelingsystem
893 El. system og belysning for innredning
Systemet er en blanding av gammelt originalt
og nyere. Det ble frakoblet og demontert i den
grad som var nødvendig for tilkomst ved demontering av innredningen.

Fra kapteinslugar. Omr 348. Blanding av eldre
vippebrytere, og nyere kontakt.
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9 Sjøfartsdirektoratets inspeksjon
Rapporter
Våren 2010 da vi så smått kunne begynne å se en avslutning av prosjektet, ble vi enige med sjøfartsdirektoratets representant om å samle alle pålegg og godkjenninger på arbeidet i en rapport i stedet
for at det verserte flere utgaver der noe var avsluttet og noe ikke. Vi gjengir derfor her rapportene
fra den gangen og frem til godkjenning av det ferdige stålarbeidet for å vise hvilke gjenstående oppgaver og kontroller som ble utført i den siste perioden.
Følgende fire rapporter (dato) er gjengitt.





26.04.2010
05.10.2011
10.02.2012
06.07.2012
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Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Rapport

18

om inspeksjon m.v.

Til eft.

Sjøfartsdirektoratets
nummer.

saks-

Dato:
Saksbehandling (i Sjøfartsdirektoratet)
Behandlet av
Dato
Oppkrevd gebyr
Ja

Sign.

Arkivomslag

Nei

Opplysninger om skipet
IMO nr.
KjenningsSkipets navn
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KYSTEN
TØNSBERG
Eier
Forretningsadresse
LEIG
DS KYSTEN AS
Postboks 106 Teie, 3106 TØNSBERG
Klasseinstitusjon
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DNV
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ABS
GL
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11.03.10
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Bredalsholmen
Verksted
I dokk
1
3
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337.5
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Skriftlig begjæring fra:
Opplysninger om inspeksjon fortsetter på neste side…
Vedlegg:
Stasjonens j. nr.
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Annet:

Sted og dato

Skipsinspektør(er)

Kristiansand 26.04.10

Arne Stray

Kopi av denne rapporten med vedlegg er sendt til arkivstedet:
I saker hvor det antas at Sjøfartsinspektøren kan bli engasjert må kapteinens navn, adresse og fødselsnummer påføres rapporten.
KS-0118 N (09.99 sdir)
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KYSTEN LEIG – OPPSUMERINGSMØTE ETTER BESIKTIGELSER AV SKROG OG TANKER
Rederiet og Bredalsholmen har startet opp igjen arbeidet med KYSTEN etter en tids stillstand. Jeg var
11.03.10 i møte med Nils Kapstad (inspektør for rederiet) og Bjørn Nesdal (verkstedrepresentant).
Det har vært flere inspeksjoner og rapporter etter hvert som det er blitt uført arbeid på fartøyet.
Målet med møtet var å skrive en samlet rapport over hva som er gjort til nå og hva som gjenstår av
arbeid på skroget. Alle styrbord sides pålegg er inspisert og godkjent fra akterpeaktank #6, og fram til
baug.

Arbeid utført
Kjettingkasse:
Ankerkjetting tatt ut, betong fjernet, omtrent alt innvendig stål er skiftet, skott nr 65 mot vanntanker
er skiftet ut, skiftet innfestning for kjetting, skiftet hudplater:
STB side: A11, A12, del av B11, E12.
BB side: A11, A12, B10, B11
Kjettingkassen er sandblast og mercasolbehandlet
Reparert og “moovet” nedgangsluke værdekk
Forskip BB side:
Bule i skott 67 utbedret, og spant 65 og 66 er rettet. Skiftet hudplater G10, H13.
Startet fornying av rennesten værdekk BB
Fjernet kledning #50 til 65 babord banjer, fjernet innredning #36 babord banjer, fjernet betong og
lagt ny #50 til #65 i STB rennesten
Sandblåst BB side innvendig
Ballasttanker forut:
Nytt 8 millimeter stålskott #57 innfelt med sveis
Totalt 12 spant og bunnstokker er utbedret ved utskifting av for tynne deler, eller ved varmretting.
Ny sideplate (slagbærerplate) fra spant 57 til 64 BB side, og fra spant 57 til 64 STB side.
Mangelfulle sveiser i tanktoppstivere og andre steder er utbedret.
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Senterskott/bærer er kontrollert med tykkelsesmålinger. Resultatet er at det tynne området er så lite
og lokalt (mindre enn 10 cm diameter), at det har blitt vurdert som tilfredstillende. Bunnplugg er
forbedret.
Vanntanker forut:
Aktre skott #50 skiftet begge sider. 8 millimeter plate innsatt i sveis/klinke kombinasjon
Totalt 14 spant og bunnstokker er utbedret ved utskifting av for tynne deler, eller ved varmretting.
Ny slagbærerplate fra spant 50 til 57 på BB side og fra spant 56 til 57 på STB side.
Ny plate A10 og A11 BB side er tatt ut for tilkomst og deretter tilbakemontert, bunnplugg forbedret.
Lufterør/fyllerør STB side er skiftet på begge tanker. Nedre del av peilerør for vanntank er skiftet,
Lenserrør fra bunkerstank er skiftet. Begge tanker er trykktestet.
Arbeid gjenstår\ pålegg
-Fjerne resten av kledning på BB side hoveddekk og sandblåse for å få klarere bilde av hva som evt
må skiftes.
-Kontrollere ankerkjetting.
-Sandblåsing og maling av ferskvannstanker forut.
-Bunnen i maskinrommet må tykkelsesmåles for tæringer i hudplatene.
-Besiktiget BB skuteside innvendig, fra spant 36 til spant 65, fra livholdt\rennestein i lasterom\banjerdekk til og med rennestein værdekk. Området repareres etter behov og avmerking.
-Ny inspeksjon for å kontrollere resten av BB side og akterpeak-området, må gjøres når diverse tilkomstarbeider og tykkelsesmålinger er utført.
Pålegg 13.08.03: ”Alle tanker skal fremstilles for kontroll i rengjort tilstand”
Her gjenstår: Brennoljetank babord.
Pålegg 04.03.04
Her gjenstår: sandblåse bomposter for inspeksjon, U-profiler for styrekjetting utbedres, føringsrør for
el-kabler akter i hekken utbedres.
Pålegg 11.03.05: Akterpiggtank
Her gjenstår: Området repareres etter behov.
Pålegg 10.06.04 Maskinromsområde:
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Her gjenstår: Utskifting av platefelt i hoveddekk BB side, samt utbedringer av rustskadet rør fra toalett.
Pålegg 14.06.04
Her gjenstår: Værdekk BB side fra hekk, frem til overbygg utbedres.

Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Rapport

18

om inspeksjon m.v.

Til eft.

Sjøfartsdirektoratets
nummer.

saks-

Dato:
Saksbehandling (i Sjøfartsdirektoratet)
Behandlet av
Dato
Oppkrevd gebyr
Ja

Sign.

Arkivomslag

Nei

Opplysninger om skipet
IMO nr.
KjenningsSkipets navn
Hjemsted
signal
KYSTEN
TØNSBERG
Eier
Forretningsadresse
LEIG
DS KYSTEN AS
Postboks 106 Teie, 3106 TØNSBERG
Klasseinstitusjon
Klassebetegnelse
DNV
LR
BV
ABS
GL
Opplysninger om inspeksjonen
Uklasset
Påbegynt
Avsluttet
Ant. visit- Ant. ti- Sted
12.08.11
12.08.11
ter
mer
Bredalsholmen
Verksted
I dokk
1
2

Bruttotonnasje
KW
337.5
Klassedato

På slipp

På vannet

Dato

Skriftlig begjæring fra:
Opplysninger om inspeksjon fortsetter på neste side…
Vedlegg:
Stasjonens j. nr.

Påleggsliste

Annet:

Sted og dato

Skipsinspektør(er)

Kristiansand 05.10.11

Arne Stray

Kopi av denne rapporten med vedlegg er sendt til arkivstedet:
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I saker hvor det antas at Sjøfartsinspektøren kan bli engasjert må kapteinens navn, adresse og fødselsnummer påføres rapporten.
KS-0118 N (09.99 sdir)

KYSTEN LEIG – BESIKTIGELSER AV SKROG OG TANKER
Det er nå blitt utført en del arbeid på KYSTEN etter siste besøk 11.03.10. På møte var Bjørn Nesdal
(verkstedrepresentant), Nils Kapstad (inspektør for rederiet) og undertegnede (inspektør fra Sjøfartsdirektoratet).
Denne rapporten avløser den forrige fra 26.04.10.

Arbeid utført
Ankerkjetting:
Ankerkjettingen er inspisert av Bredalsholmen (se vedlegg) og sjøfartsdirktoratet. Kjettingene var
rengjort og lå utstrekt i dokka. Jeg tok stikkprøver flere plasser på kjettingene og fant ingen lavere
mål enn 24.0 mm. Bredalsholmen selv har funnet noen lenker som er 22,0 mm. Kravet er min 22,3
mm, men målet på 22 mm er på innerste lengde og er svært lite under kravet. Kjettingen så ellers bra
ut. Se også vedlagte rapport fra Bredalsholmen 10.08.11
Sandblåsing og maling av ferskvannstanker forut:
Arbeidet er utført og kontrollert 12.08.11
Fjerne resten av kledning på BB side hoveddekk og sandblåse for å få klarere bilde av hva som evt må
skiftes:
Arbeidet er utført og kontrollert 12.08.11
Besiktiget BB skuteside innvendig, fra spant 36 til spant 65, fra livholdt\rennestein i lasterom\banjerdekk til og med rennestein værdekk. Området repareres etter behov og avmerking:
Arbeidet er utført og kontrollert 12.08.11
Bunnen
i
for tæringer i hudplatene:

maskinrommet

må

tykkelsesmåles
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En plate (B5 side 9 i BDF-rapport) under dampkjelen er litt tynn. Minste tykkelse som er målt er på
5,6 mm. Det er uansett over kravet på 5,37 mm. Båten vil bli meget godt beskyttet mot korrosjon
med anodesystem og malingsprogram.
Min tykkelse = 0,8*(5,0+0,04*LPP) = 0,8*(5,0+0,04*42,67) = 5,37 mm (sdir KS-0166b)

Arbeid gjenstår\ pålegg
Besiktiget BB skuteside innvendig, fra spant 36 til spant 65, fra livholdt\rennestein i lasterom\banjerdekk til og med rennestein værdekk. Området repareres etter behov og avmerking:

-

Hudplater og stål ellers skiftes ut i henhold til rapport ”juni 2011” fra Bredalsholmen.

Pålegg 13.08.03: ”Alle tanker skal fremstilles for kontroll i rengjort tilstand”
Her gjenstår: Brennoljetank babord.
Pålegg 04.03.04
Her gjenstår: sandblåse bomposter for inspeksjon, U-profiler for styrekjetting utbedres, føringsrør for
el-kabler akter i hekken utbedres.
Bomposter: Rederiet må sende inn en søknad til sjøfartsdirketoratet om å få slippe denne kontroll,
siden lastebommen ikke skal brukes. Det er ikke ønskelig å fjerne bommen pga historisk verdi.
Pålegg 11.03.05: Akterpiggtank
Her gjenstår: Området repareres etter behov.

Pålegg 10.06.04 Maskinromsområde:
Her gjenstår: Utskifting av platefelt i hoveddekk BB side, samt utbedringer av rustskadet rør fra toalett.
Pålegg 14.06.04
Her gjenstår: Værdekk BB side fra hekk, frem til overbygg utbedres.
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Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Rapport

18

om inspeksjon m.v.

Til eft.

Sjøfartsdirektoratets
nummer.

saks-

Dato:
Saksbehandling (i Sjøfartsdirektoratet)
Behandlet av
Dato
Oppkrevd gebyr
Ja

Sign.

Arkivomslag

Nei

Opplysninger om skipet
IMO nr.
KjenningsSkipets navn
Hjemsted
signal
KYSTEN
TØNSBERG
Eier
Forretningsadresse
LEIG
DS KYSTEN AS
Postboks 106 Teie, 3106 TØNSBERG
Klasseinstitusjon
Klassebetegnelse
DNV
LR
BV
ABS
GL
Opplysninger om inspeksjonen
Uklasset
Påbegynt
Avsluttet
Ant. visit- Ant. ti- Sted
10.02.2012
ter
mer
Bredalsholmen
Verksted
I dokk
1

Bruttotonnasje
KW
337.5
Klassedato

På slipp

På vannet

Dato

Skriftlig begjæring fra:

Opplysninger om inspeksjon fortsetter på neste side…
Vedlegg:
Stasjonens j. nr.

Påleggsliste

Annet:

Sted og dato

Skipsinspektør(er)

Kristiansand 10.02.2012

Arne Stray

Kopi av denne rapporten med vedlegg er sendt til arkivstedet:
I saker hvor det antas at Sjøfartsinspektøren kan bli engasjert må kapteinens navn, adresse og fødselsnummer påføres rapporten.
KS-0118 N (09.99 sdir)
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KYSTEN LEIG – OPPFØLGINGSINSPEKSJON AV RAPPORT (201012185-4) 06.10.2011
10.02.2012 inspeksjon av gjenstående pålegg
Pålegg 11.03.05: Akterpiggtank
Her gjenstår: Området repareres etter behov.
I akterpiggtanken er det nå kappet vekk det meste av dårlig stål og arbeidet med å sveise/klinke inn
nytt vil snart bli igangsatt. Alt reparasjonsarbeid vil bli utført slik som det opprinnelig har vært med
noen unntak. I de tilfeller utførelsen ikke blir helt identisk, så er det et bevisst valg som blir tatt.
Grunnen er at arbeidet ikke skal bli for komplisert og kostbart. Disse valg blir gjort i samråd med riksantikvaren og styrken blir like bra eller bedre.
I akterpiggtanken vil det siden det er så trangt og komplekst oppbygd, bli gjort et kompromi med
nedre tverrstiverplate. Se vedlagte bilder
Denne platen er så dårlig over hylserøret at den vil bli delt i to og øvre del skiftet ut med ny. Siden
spantene som går nedover langs denne også er dårlige her, vil man la den nye tverrstiverplaten gå
helt ut til hudplatene og sveises til disse. Da vil denne platen fungere som et stort spant. Naglehuller
etter gamle spant vil bli sveiset igjen.

Pålegg 13.08.03: ”Alle tanker skal fremstilles for kontroll i rengjort tilstand”
Her gjenstår: Brennoljetank babord.
Babord brennoljetank ble inspisert og funnet i meget god stand utenom et hull og litt tynt stål i toppen ca. 70 cm fra bordet. Dette vil bli sveist igjen og tanken trykktestet. Det er også skiftet ut litt stål i
toppen av tanken ut mot bordet. Se vedlagte bilder
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Sjøfartsdirektoratet
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Rapport

18

om inspeksjon m.v.

Til eft.

Sjøfartsdirektoratets
nummer.

saks-

Dato:
201012185
Saksbehandling (i Sjøfartsdirektoratet)
Behandlet av
Dato
Oppkrevd gebyr
Ja

Sign.

Arkivomslag

Nei

Opplysninger om skipet
IMO nr.
KjenningsSkipets navn
Hjemsted
signal
KYSTEN
TØNSBERG
Eier
Forretningsadresse
LEIG
DS KYSTEN AS
Postboks 106 Teie, 3106 TØNSBERG
Klasseinstitusjon
Klassebetegnelse
DNV
LR
BV
ABS
GL
Opplysninger om inspeksjonen
Uklasset
Påbegynt
Avsluttet
Ant. visit- Ant. ti- Sted
22.06.2012
ter
mer
Bredalsholmen
Verksted
I dokk
1

Bruttotonnasje
KW
337.5
Klassedato

På slipp

På vannet

Dato

Skriftlig begjæring fra:

Opplysninger om inspeksjon fortsetter på neste side…
Vedlegg:
Stasjonens j. nr.

Påleggsliste

Annet:

Sted og dato

Skipsinspektør(er)

Kristiansand 06.07.2012

Arne Stray

Kopi av denne rapporten med vedlegg er sendt til arkivstedet:
I saker hvor det antas at Sjøfartsinspektøren kan bli engasjert må kapteinens navn, adresse og fødselsnummer påføres rapporten.
KS-0118 N (09.99 sdir)
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KYSTEN LEIG – OPPFØLGINGSINSPEKSJON AV RAPPORT (201012185-5) OG EN SISTE INSPEKSJON AV
SKROGET ELLERS
22.06.2012 inspeksjon av gjenstående pålegg
Tilstede under inspeksjon:
Arne Stray (Sjøfartsdirektoratet)
Svenn Fjermeros (Bredalsholmen)
Nils Kapstad (inspektør fra rederiet)

mail:
mail:
mail

ars@sdir.no
nikaps@online.no

Pålegg 11.03.05: Akterpiggtank
Her gjenstår: Området repareres etter behov.
Området er reparert og trykktestet etter beskrivelsen i 201012185-5

Pålegg 13.08.03: ”Alle tanker skal fremstilles for kontroll i rengjort tilstand”
Her gjenstår: Brennoljetank babord.
Brennoljetanken babord er reparert og trykktestet etter beskrivelsen i 201012185-5

Alle pålegg gitt i Kristiansand, er med dette lukket og Stasjon Larvik fortsetter videre inspeksjoner av
fartøyet ettersom ytterligere restaurering tar til i Tønsberg.

22.06.2012 inspeksjon av annet utført arbeid:
Skottet mellom tidligere lugarområde og lasterom er nå tilbakeført
Alle lysventiler er overhalt/kontrollert. En av ventilene vil få nytt glass og låsering senere. Denne ventilen vil gå med blendelokk til Tønsberg.
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Avslutning
BDF har som tidligere nevnt i rapporten fått som mandat å gjøre skroget stålferdig opp til stormdekket etter sjøfartsdirektoratets krav, gjennom å utføre arbeidet etter riksantikvarens retningslinjer.
Det er på sin plass å understreke at dampskipet Kysten ikke er ferdig restaurert. Tatt i betraktning det
omfattende arbeidet som er lagt ned, kan man stå igjen med en oppfatning av at nå er alt i sin skjønneste orden. Med vår etter hvert grundige kjennskap til skipets tilstand, finner vi det rett å opplyse
om følgende:
Skipets overbygg har ikke vært en del av restaureringsprosjektet. En stor del av overbygget er i aluminium kombinert med stål. Som nevnt i rapporten bør sammenføyninger av disse områdene kontrolleres. En stikkprøve som ble foretatt ved å fjerne noe innredning mot skutesiden i forut lugar
babord på stormdekket, avslørte at det er grunn til å forvente en redusert tilstand, men kanskje ikke
så langt fremskredet som de områder i skipet der vi har foretatt utbedringer. På grunn av fukt er
likevel store deler av innvendig maling løsnet, noe som fører til korrosjonsutvikling. Det er også fuktskader og mugglukt som indikerer lekkasjer i overbygget. Utvalgte deler av innredning på lugarene,
kahytt, og bro bør snart demonteres med tanke på å avdekke lekkasjer og skader. En vil da samtidig
kunne oppnå en full tilstandsvurdering av hele dette området.
Kysten har siden den gikk ut av rutedrift i 1964, gjennomgått en del forandringer i innredningen etter
at flere nye eiere har hatt endrede behov. (Se BDF Teknisk-Historisk dokumentasjonsrapport, 2010.)
Etter at fartøyet kom til Tønsberg i 1970, har det vært brukt til passasjerfart i Tønsbergs skjærgård
sommerstid, mens vinteren har vært avsatt til dugnad og vedlikehold. En vil etter å ha saumfart skroget innvendig, likevel måtte erkjenne at vedlikeholdsarbeidet på et skip av Kystens størrelse krever
bedre oppmerksomhet. Riktig malingprogram for der igjennom å forsinke korrosjonsprosessen, og
påpasselighet med å unngå innvendig kondens og lekkasjer fra utvendig dekk vil være et langt skritt i
riktig retning.
Riksantikvaren er i dialog med eierne om en tilbakeføring til perioden 1964, med tanke på senere
mulig fredning av Kysten. For å få til dette, er det spesielt viktig at skipet vedlikeholdes på en så god
måte, at en i overskuelig fremtid unngår reparasjoner av en slik størrelse som en nå har gjennomgått.
I august 2012 ble fartøyet overlevert til eierne, og videre arbeid med gjenoppbygging av innredning
vil bli utført i Tønsberg. Selv om fartøyet ikke er ferdig restaurert, har Tønsberg igjen fått en verdig
representant for byens sjøfartshistorie, og fartøyvernet i Norge har klart å ivareta en historisk viktig
del av de større lokalrutefartøyene.
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