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på hudplatene i undervannskroget, mens del 2 beskriver ror og akseltrekk med målinger.
Rapporten er laget av Bjørn Anders Nesdal (del1), og Sven Otto Fjermeros (del2).

Bredalsholmen 06.05.2014.

Del 1. Hudplater i skrog med tykkelsemålinger
Tilstandskontrollen av skroget ble utført den 9. 4. 2014, og har bestått i både en visuell del for å
danne seg et generelt inntrykk, samt ultralydmåling for å kontrollere resttykkelser i de mest
tæringsutsatte områdene.

Kort historikk:
Mjøsfærgen ble bygget ved Sarpsborg Mek Verksted i 1923 for å settes inn i drift som bilferge på
strekningen Gjøvik - Mengshol - Smedstua. I tillegg til visstnok å være første ferge i Norge som ble
spesielt tegnet og bygd som bilferge, var Mjøsfærgen også landets første pendelferge. Dette fordi
den ble bygd med ror og propeller i begge ender. Ferga gikk i trafikk på Mjøsa frem til den ble solgt
og fraktet til Randsfjorden i 1967. Der ble den omdøpt til Randsfjordferja 1. I 1972 var det slutt på
ordinær drift.
Etter 1990 har den vært i privat eie under navnet Randsfjord. De siste par årene har den ligget
delvis nedsunket, og dessuten vært utsatt for hærverk. Fartøyet er registrert som "Randsfjordferja"
med kjenningssignal "11065" i skipsregistrene NIS-NOR.

Vernet fartøy:
I 2013 ble ferja vernet av Riksantikvaren og fraktet tilbake til Mjøsa der den ble trukket opp på
Minneslippen. Den blir i dag ivaretatt av Mjøssamlingene for restaurering, med et uttalt mål blant
annet om nytt passasjersertifikat. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter er engasjert i deler av
restaureringsarbeidet, samt rådgivning og tilstandsvurderinger.
Planen for 2014 er å prioritere arbeid med lekkasjetetting av skroget slik at ferga kan sjøsettes fra
slippen i flytedyktig stand. Sjøsetting kan bli nødvendig for å frigjøre plass på slippen allerede til
sommeren. Etter første gangs befaring av ferga på Minnesund, ble det derfor avtalt at skroget måtte
rengjøres (sandblåses og zinkprimes) fordi det var et behov for en utvidet tilstandskontroll av
hudplatene under vannlinjenivå.
Etter sandblåsing viste det seg å være utbredte tæringer, samt flere steder der det var hull i
skroget, i tillegg til lekkasjer rundt nagler og dikkede platesammenføyninger. Fra tidligere visste en at
i hvert fall den ene propellhylsen lakk vann inn i fartøyet. Det ble bestemt at utbedringer av
lekkasjepunkter skulle skje gjennom varig utbedring, og ikke som midlertidig tiltak. De tre dårligste
hudplatene blir derfor fornyet i nødvendig grad. I tillegg vil en sveise opp de dypeste platetæringene,
og dikke og sveise tett smålekkasjer i nagler og dikkekanter. Begge propellene ble demontert og
akslingene tatt ut for reparasjon av pakkbokser og lagre. I tillegg ble begge ror demontert for
overhaling av slarkede foringer og pakkbokser.

Visuell inspeksjon:
Hudplater: Består både av eldre klinkede, og
nyere innsveiste plater. Det er fire
plateganger i tillegg til skanse på hver side av
ferga. I tillegg har styrbord skuteside ved
midtpartiet langs dekk fått påsveist en
utvidelse for at ikke overbygget skal ta for
mye dekksplass. Tross en del sveiste plater,
gir undervannskroget et visuelt inntrykk av å
være i klinket utførelse der plateganger og
linjer virker å være originale.
A-gangen består av kun klinkede plater på
begge sider. Uvisst av hvilken grunn, har Agangen 5 plater på styrbord side, og 4 på
babord side. Dette var ikke vanlig ved
nybygging, og kan kanskje tyde på en tidlig
reparasjon i bunnen. Hylseplater, flyndrer og
rorstevner virker å være i god stand.

Skroget er sandblåst utvendig og innvendig bortsett
fra maskinrom og noe i baugtankene. I midten kan en se
at det er tæringer også innvendig.

De øvrige plategangene består av en
blanding av klinkede og sveiste plater. Der
klinkede og nye sveiste plater er
sammenføyd, er klinkeradene blitt brent
bort, og den nye platen sveist kant i kant mot
den gamle. Dette er teknisk sett en riktig
måte å utføre slik innskjøting på. Samtidig
begrenser en muligheten til å tilbakeføre
platene til klinket versjon uten et
omfattende arbeid. Det er i tillegg en
påsveist doblingsplate på styrbord side som
etter dagens regelverk regnes som en
midlertidig reparasjon som skal utbedres.
Det er de klinkede platene som har flest og
dypeste tæringer, naturlig nok ettersom de
er eldst. Tæringene opptrer stort sett i form
av enkelt-kaviteringer, også kalt pittings. De
sveiste platene er også påført en del
tæringer, men ikke i samme omfang eller
dybde som de klinkede. Det må og påpekes
at flere plater i tillegg til tæringer utvendig,
også har relativt utbredt grad av tæring på
innsiden i fartøyet.

A1 babord med hylseplate. Over der sees B2, som er
under utskifting av Bredalsholmens folk.

Det er under skrogets vannlinjenivå at vi
finner de fleste og dypeste tæringene. Det
er liten forskjell på tæringsomfang for
styrbord og babord side av skroget. Hver
skrogplate eller område bør vurderes
separat ut fra resttykkelse og prosentvis
tetthet av pitting i forhold til godkjenning
etter regelverket. Generelt vil vi anslå
prosentvis tetthet av pitting på
undervannskroget til å variere fra
områder med 5%, til andre områder og
plater med 30% tetthet. Dybder i
pittingervarierer ned til ca 5 millimeter
borttæring blant de dypeste som ble
observert.

Omfang og grad av tæringer på de klinkede platene
varierer fra relativt lite, (over) til mer utbredt, (under).

Inntrykninger: Det er observert
inntrykninger (bulker), på hver side av
skroget etter utvendig fysisk påvirkning
som kan skyldes bunnberøring.
Inntrykningene virker jevne uten skarpe
hakk eller skarpe bøyninger over
innenforliggende struktur. Det er ingen
visuelt synlige sprekker i platekledning,
men det ble observert at det i hvert fall
ett sted er oppstått vannlekkasje mellom
platekantene. Dybden på Inntrykningene
ble ikke målt, men bør vurderes av
Sjøfartsdirektoratet etter regelverkets
akseptkriterier. For Mjøsfergas del vil
kriteriet for akseptabel inntrykning være
på ca 50 mm målt på dypeste sted.
Nagler: I tillegg er det flere steder
tæringer på og rundt naglehodene. Et
godt naglehode skal ligge likt med, eller
bygge litt høyere enn den omgivende
platen. Dersom naglehodet tæres så mye
at det blir lavere enn platen, er dette
grunn for underkjennelse. Erfaringsmessig
er dette noe som bør utbedres da det
både vil føre til svekkelse av skrogets
styrke og lekkasjer.

Påsveist doblingsplate styrbord side.

Platekanter: Der det ikke er støter med
lask, er de klinkede platene er
sammenføyet i overlapp med 5/8`` nagler i
enkeltrader. Den utenpåliggende
platekanten er dikket for at tetning skal
oppnås. Dessverre er slike platekanter
sårbare for korrosjon, særlig uten god nok
beskyttelse av stålet.
Flere steder er den utenpåliggende
platekanten tært så mye at det vil kunne
være fare for dikkeradens funksjon. God
materialbeskyttelse vil kunne bidra til at
ikke forringelsen øker.

Bulker i skroget over og i midten, samt slingrekjøl
som må utbedres.

Slingrekjøler: Disse består av langsgående
T-jern klinket til skroget, med en plate
klinket utenpå. På styrbord side sto kun Tjernet igjen, mens platen manglet. Babord
side var deler av platen så deformert og
halvveis revet løs, at det ble besluttet å
fjerne den ødelagte delen. T-jernene som
står igjen er uskadet, slik at nye plater kan
monteres ved anledning.
Kjøl: Stangkjøl som virker å være i rimelig
god stand uten deformasjoner. Men det er
en del små lekkasjer mellom bunnplater og
kjøl. Disse forsøkes utbedret med
påleggsveis og dikking.
Anoder/korrosjonsbeskyttelse: Det
relativt store omfanget av tæringer i både
eldre og nyere plater tyder på galvanisk
korrosjon. Denne kan ha kommet fra
krypstrøm i det elektriske anlegget om
bord, eller fra metallpropellene. Det er
ingen spor på skroget som tilsier at det har
vært montert utvendige anoder. For
fremtidig bruk og beskyttelse av fartøyet
vil vi anbefale at det elektriske anlegget
utbedres for krypstrøm, samt at det
beregnes og monteres anoder på skroget.

Kombinasjon av klinkede og innsveiste plater. En del
lekke nagler repareres med påleggsveis

Øverst: Lekkasje i
nagle, selv om denne
ikke er spesielt tært.
Midten: Reparasjon
av lekke og tærte
nagler med
påleggsveis.
Nederst: Slitt
platekant fører til
lekkasje i dikkeranden.

Ultralyd inspeksjon:
Inspeksjonen er utført med et Krautkramer DM 4 digitalt måleapparat med DA 412, 10 Mhz probe.
Vi gjør oppmerksom på at Bredalsholmen tross lang erfaring med denne type ultralydmålinger ikke er
et autorisert NDT firma, og at målingene derfor er ment som retningsgivende. Sjøfartsdirektoratet vil
kunne ta stilling til om nye eller flere målinger skal utføres.
Innen kontrollen ble utført, er det ikke funnet tegninger eller dokumenter som har kunnet si noe om
originaltykkelser på hudplatene eller historikk angående sveiste innfellinger. Beregninger av minste
tillatte resttykkelse er derfor gjort ut fra målinger som ble utført på stålpartier med ingen tæring.
Slike målinger kan i mangel av dimensjonstegninger tenkes brukt som nominell referanse. Imidlertid
er de fleste målinger av så lav verdi at de nøye bør vurderes i henhold til retningslinjene for minimum
tykkelser som Det Norske Veritas og Sjøfartsdirektoratet setter;
Akseptkriterier ved besiktigelse av skip med llp mindre enn 70 m. (KS-0166B. 01.05 Sdir.)
Regner en ut akseptkriteriene for Mjøsfergas tilfelle, vil minste akseptabel tykkelse for side og
bunnplater (Pkt. 1) være: 5,1 mm.
Kriteriene ved groptæringer (Pkt 2), vil være ca 4,5 millimeter. Samtidig sier samme retningslinjer på
generelt grunnlag: Bunn, side og værdekksplater med platetykkelser under 5 mm (innbefattet tykkelse
i gropene) skal utskiftes. Imidlertid må gropenes omfang samt tiden til neste dokking legges til grunn
ved vurderingen. Ved mye groptæringer over et større platefelt må platen vurderes i samsvar med
pkt. 1 over.
Ovenstående blir av inspeksjonsmyndighetene brukt som generelle retningslinjer for å beregne hvor
mye stål som må skiftes. Det skjer ved vurdering av prosentvis omfang på skadete plater, styrkekrav,
og annet relevant, som eksempelvis fartsområde og sertifikattype.
Det er i all hovedsak de klinkede platene som er målt, da de er tydelig de mest korroderte. Det er lagt
vekt på å fordele målingene på områder med lite/ingen tæring, gjennomsnittlig tærte områder, og
mye tærte områder. Viser for øvrig til skisser av ultralydmålinger neste to sider.

Forslag til videre fremdrift
Tilstandskontrollen har avdekket at det er flere plater under vannlinjen som sannsynligvis vil få
pålegg om utskifting i henhold til sjøfartsmyndighetenes regelverk. Spesielt gjelder dette de klinkede
platene. Uten å inneha tilstrekkelig dokumentasjon på annet, vil vi anta at dette er originale plater fra
da ferga ble klinket sammen på Minnesund av elementer som ble produsert og transportert fra
Østfold i 1923. En bør derfor forsøke å ta vare på mest mulig av denne viktige historiske del av ferga.
Ved restaurering av undervannskroget vil det sannsynligvis være mulig å bevare mye av de
originale klinkeradene, ved å felle inn nytt stål der det er nødvendig. Eksempelvis slik det er gjort
med de første utskiftede platene i år. De sveiste platene vil etter vår oppfatning kunne beholdes da
de sannsynligvis var en del av skroget slik det var i siste driftsperiode på 1970 tallet. Unntaket er den
sveiste doblingsplaten som antagelig vil få pålegg om å måtte fjernes. Den klinkede platen bak
doblingen vil da kunne restaureres i klinket utførelse.
Som del 2 av denne rapporten viser, er det til dels tidkrevende og kostbart arbeid som må gjøres
på ror og propellanlegg. Dersom ferga skal sjøsettes denne sommeren, kan en vurdere å løse dette
ved å montere blindlokk på propellhylsene. Ferga vil da kunne ligge i opplag i påvente av at
restaurering av nevnte områder.
Overbygg og bildekk er ombygget i perioden ferga gikk i drift. Dette fremgår av eldre foto som
Mjøssamlingene har. Ut over dette bør det settes i verk tiltak for å spore opp mer historisk – teknisk
dokumentasjon når en bestemmer tilbakeføringstidspunkt og eventuell sertifisering for ny drift.
Siden Mjøsfærgen har fått status som et verneverdig fartøy gjennom Riksantikvaren, skal alle
avgjørelser om restaurering eller endringer vurderes opp mot antikvariske retningslinjer. Ettersom
eiernes formål er å sertifisere ferga for biler og passasjerer på nytt, skal i tillegg Sjøfartsdirektoratets
regelverk følges. Eierne får her et stort ansvar med å samordne prosjektet helt fra starten, slik at
resultatet blir tilfredsstillende for alle parter. Å sikre fartøyet mot forfall først, for deretter å
bearbeide de forskjellige krav og mål i en handlingsplan slik det nå gjøres, mener vi er en fornuftig
start på prosjektet.

Bjørn Anders Nesdal
Fartøyvernkonsulent,
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.

Del 2. Ror- og akseltrekk med målinger.

Randsfjordferja, (eks Mjøsfergen)

Tilstandsrapport ror og propellarrangement

Aktre hylse og propellakselarrangement:

Se fig 1.
Ytre hylselager er i kunststoffmateriale.
Det er store rivninger i dette lageret ca 75 mm inn fra ytterkant. Spor etter skade fra kile? i
ytterkant av lageret.

Klaringene mellom dette hylselageret og propellaksel er ok; ca. 0,55 -0,6 mm, men pga disse
rivningene bør lageret skiftes. Nytt lager lages i bronsemateriale.
Indre hylselager er av nyere dato, utført i bronsemateriale. Tilstanden på dette lageret er god,
klaringen nesten i minste laget: 0,2 mm.

Pakkboksgland er også blitt utbedret i den senere tid. Her er det laget en bronseforing innvendig
som er låst med en umbrako skrue. Tilstanden på gland er god, tersebolter til gland friskes opp, ¾"
UNC.
Pakkboksen var pakket med 3 ringer ¾" bokspakning.

Propellaksel har i dag en diameter på ca 106 mm. Det er rimelig å anta at originalmålet på begge
propellakslingene har vært på 110 mm som beskrevet i rapport til Sjøfartsdirektoratet av 1923.
I rapport til samme direktorat fra 1970 er propellaksel akter oppgitt til å være 108 mm i diameter,
så det er tydelig at denne akselen har vært maskinert minst 2 ganger. Det bør derfor drøftes med
Skipskontrollen om dimensjonen på aksel i dag er god nok for et eventuelt nytt passasjersertifikat.
Propellaksel har bare hatt anlegg mot ytterste halvdel av kon i propellhodet. Aksel og propellhode
bør maskineres og tilpasses slik at begge halvdeler i propellhode får anlegg mot propellaksel.
Se bilder:

I den forbindelse bør også kile og kilespor fornyes, Noe slark i frest kilespor på aksel, se fig 2.
Propellaksel bør også poleres opp på lagerflater og pakkboksflate. Ingen målbar ovalitet på aksel.
På bilde over av aksel er det mulig å se spor etter tidligere reparasjoner/tæringssveis på aksel ved
overgangen til kon.

Mellomaksel har dårlig overflate mot bærelager, anleggsflaten er preget av rust og rivninger.
Denne lagerflaten maskineres og belegges opp til riktig dimensjon.

Bærelager har underskål belagt med hvitmetall og er slitt. Smørspor i hvitmetallet i underskålen
er slitt nesten bort, Smøreveker og lokk til overdel mangler.
Se bilde:

Det bør støpes inn nytt hvitmetall og nytt smørekryss lages. Lager tilpasses til ny dimensjon på
lagerflate mellomaksel.

Trefisk bør fornyes, lokk og smørevekes lages. Lager rettes inn og justeres med mellomaksel på
plass.

Forre hylse og propellarrangement:

Se fig 3.
Ytre hylselager er i hvitmetallutførelse, og er svært slitt. Klaringer: 2,5-3,3 mm.
Dette bør skiftes, enten ved å støpe inn nytt hvitmetall eller ved å montere nytt i bronsemateriale.
I begge tilfeller må nytt lager maskineres og tilpasses nye mål på propellaksel.
Låsebolt for lager er knekt, må bores ut ved skifte av lager. Ny låsebolt flyttes.

Indre hylselager i stål, med klaringer på 1,20-1,45 mm. Dette bør også skiftes, nytt lager lages i
bronse og indre diameter tilpasses nye mål på propellaksel.

Pakkboks er i stålmateriale, tilstand ok. ¾" UNC pinneskruer til ters friskes opp, 3 ringer ¾"
bokspakning.
Det er hull i smørerør til denne hylsen. Dette har vært forsøkt lappet med tape og en splittet
plastslang og slangeklemme. Dette for å unngå at vann utenfra kunne trenge inn i båten via hylse og
inn i rom forut, og for å få fett inn i hylse. Smørerør må skiftes.

Propellaksel har en del rust og rivningsskader på lagerflater og har ujevn overflate ved pakkboks,
sannsynligvis pga for harde pakninger og slitasje. Hele propellaksel bør maskineres og belegges opp
til originalmålet på 110 mm.

Propellakselens flens mot mellomaksel har blitt modifisert ved en tidligere anledning. Original
flens er blitt skjært av, og en ny kraftigere flens er montert på kile på original aksel. Dette kan ha
skjedd i 1970 da "Randsfjordferja" ble reparert for propell og rorhavari.
Det var ved denne reparasjonen at dagens 3-bladet bronsepropell ble montert ifølge rapport til
Sjøfartsdirektoratet datert 14/4 1970.

Denne propellen har en bedre tilpasning til kon på propellaksel en enn propeller akterut.
Overflatene pusses rene og evt prøves med blåfarge for kontroll.

Propellerkile har en del tæringer på halvdel som ligger over kilespor i aksel. Denne bør skiftes, nytt
kilespor freses i aksel og tilpasses.
Se fig 4.

Mellomaksel har tæringer og skader på lagerflate mot bærelager. Lagerflate på aksel bør
maskineres og belegges.

Bærelager med underskål i hvitmetall skrapes og tilpasses nytt mål på lageflate mellomaksel.
Trefisk fornyes, lokk og smøreveker lages, ellers er lager ok.

Ror arrangement akter:

Se fig 6
Flenser på rorstilk og rorplate er dårlig. Her var det montert vanlige sekskantbolter, sannsynligvis
¾" x 60 med nylock muttere. Pga dårlig tilpasning har disse boltene slitt større boltehull i flenser.
Flensene er også preget av tæringer.

Boltehullene i flensene sveises igjen, hullene bores og brosjes til nye passbolter som må lages.
Flensflatene planes noe med flatfil.
Øverste rorløkkebolt er tæret og slitt. Mutter måtte brennes av pga sveis fra låsing var kommet
ned i gjengepartiet på bolten. Rorløkker på både rorblad og båt er slitt og tæret. Bolt må lages ny,
stålforing lages og festes i løkke på rorplate, og bronseforing lages til løkke på båt.
Nedre rorløkke er også slitt og tæret. Løkke på båt slipes, bronseforing lages og monteres. Bolt
beholdes.

Det er tæringer på rorstilk i vannlinjen. Skipskontrollen bør tas med i en vurdering om rorstilkene
må utbedres, og da enten med påleggssveis eller innfelling av ny akselbit i det tærte området.

Pakkboks til rorstilk er i tilfredsstillende stand. Pakkboksen måtte løsnes for å få tredd ut
rorstilken, boltene i flens mot stevn måtte brennes av. 6 stk ¾" UNC x 89 med mutter, gummipakning
mellom flensene. Bolter og gummipakning byttes. Pakkes på nytt med ¾" bokspakning 6-8 ringer, ¾"
terseskruer(3 stk) friskes opp.
Tiller på rorstilk satt veldig fast, denne måtte splittes for demontering. Sveises igjen ved
montering, nye låsebolter monteres. Kile ok.
Thrustelager oppe under dekk er ok. Rengjøres og
smøres, fettkopp etterfylles.

Ror arrangement forut:

Se fig 5
Tilstanden på dette ror arrangementet er ganske lik som aktre ror.
Flenser, bolter, rorløkker er dårlige og må repareres på samme måte som ror akter.
Også her måtte tiller splittes, og knekt låsebolt i tiller måtte bores ut. Kile ok.
Pakkboksbolter mot flens i stevn måtte brennes ut, erstattes med nye bolter og ny
gummipakning.
Det må meisles vekk en del betong i dette spantefeltet for å få skiftet disse boltene.

Bredalsholmen 28.04.2014

Sven Otto Fjermeros
Produksjonsleder
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

