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Innledning.
Tilstandskontrollen ble utført i februar 2016 av Bjørn Anders Nesdal fra Bredalsholmen Dokk og
Fartøysenter, på bestilling fra Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Skipet lå da i tørrdokken ved
Noryards BMV, Laksevåg i Bergen, der det var dokket inn for rutinemessig fem-årlig mellomkontroll.
Hensikten med kontrollen, var å fremskaffe nok opplysninger om stålskrogets tilstand til å lage en plan
over fremtidige vedlikeholds og reparasjonstiltak som bør gjøres i prioritert rekkefølge. Dette for å ivareta
det 102 år gamle klinkede fartøyet på best mulig måte.
I hovedsak har tilstandskontrollen bestått av en visuell vurdering av tilstanden på stålskrogets klinkede
konstruksjoner som hudplater, spant, dekkplater og skott fra bunn og opp til utvendige dekk. Det er lagt
vekt på å undersøke utbredelse av korrosjon, ødelagt eller deformert stål og årsaken til at det er blitt slik.
Alle områder i skipet der det har vært tilkomst for det, er stålstrukturen inspisert visuelt. Unntaket er
riggen og innvendige områder som er tildekket av innredning, garnering og annet. Der det har vært behov
for ekstra kontroll med hjelp av tykkelsemålinger, er dette blitt utført av verkstedet Noryards BMV. Dialog
med skipets mannskap har vært svært god under befaringen. Ellers har skipets 1. maskinist vært til stor
nytte som kjentmann om bord ved befaringen.
Rapporten beskriver observasjoner og konkrete forslag til utbedringer basert på Bredalsholmens lange
erfaring med tilstandsvurdering og restaurering av klinkede stålskip. Vårt Formål med rapporten slik den
fremstår, er at de tiltak som er beskrevet vil være nyttige både som oversikt over tilstanden, og for å
kunne planlegge og være forberedt for fremtidig arbeid under verkstedopphold.
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Sammendrag:
Det første inntrykket vi får ved befaringen er at det er god `ship shape` om bord. Utvendig skrog og
utvendige dekk er godt vedlikeholdt med maling. Innvendig er det også godt malt de fleste steder, men
mindre godt malt nedover i skipet på steder der tilkomsten er vanskelig. Noe som er som forventet da
man naturligvis ikke altfor ofte fjerner innredning og ballast for å male på baksiden. Vi finner det dermed
riktig å påpeke at disse plassene som normalt har vanskelig tilkomst for jevnlig vedlikehold, er spesielt
viktige å ha kontroll på, da en ikke får inspisert tilstrekkelig ofte.
Av samme grunn foreslår vi å lage diskre inspeksjonsluker i innredningen oppe i skipet. Kanskje det er
mulig å lage tilkomstvei bak ballaststeinen også, ved en annen form for inngjerding? Det er viktig at fukt
og vannlekkasjer ned langs skutesiden og vann i skutebunnen kan holdes under kontroll.
Dersom en får midlertidig demontert innredning og ballast og annet utstyr ved dokkingsopphold, vil det
være tilrådelig å sandblåse inn til stålet. En kan da bygge opp et nytt maling-system med lengre intervaller
mellom hver gang en må vedlikeholde.
Vi har og observert tilfeller av korrosjon under nyere maling. Rustsprengning mellom kneplater under
dekk og spant er ett eksempel. Den rustbankingen som ble utført i maskinrommet under befaringen
bekrefter at stål som ikke har god heftgrunn for maling, vil i større og mindre grad fortsette å ruste.
Meisling av betong i rennesteiner vil bekrefte det samme.
Til de funn som er gjort ved befaringen vil vi bemerke: Typisk på et klinket fartøy er at det oppstår
rustangrep mellom kneplater og spant, og mellom hudplater og spant. Slike rustsprengninger kan utgjøre
så store påkjenninger på delene at nagler i verste fall ryker av. I de fleste tilfeller stanser ikke en
rustsprengning når den først er kommet i gang. Det er bare omgivelsene som bestemmer tempoet.
Det alvorlige ved at korrosjonen får utvikle seg, enten det er i form av dype tæringer eller rustsprengning,
er at styrken i skipets 100 år gamle stålkonstruksjon etter hvert reduseres i forhold til å kunne motstå de
ekstreme belastninger som kan oppstå under seilas i grov sjø. Uten at en kan si helt sikkert hvor denne
grensen går.
Oppsummert er tilstanden på Statsraad Lehmkuhl`s stålskrog over gjennomsnittet bra. Mye av dette
skyldes de kraftige materialer skipet er bygget i, samt at det har vært skiftet ut en del dårlig stål i perioder
tidligere. Det vi konkluderer med, er at det er steder der korrosjonen har fått utvikle seg så langt at det
må utbedringer til. Noe bør tas raskt fordi det er kritisk for styrken, annet bør tas før tilstanden blir kritisk.
Med riktig kombinasjon av utbedringer og godt vedlikehold de neste årene bør en komme inn i et
mønster med forutsigbare tiltak.
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Observasjoner:
Utvendig skrog.
Plateganger F- og G-gangene, og til dels Hgangen langs vannlinjebeltet på begge sider av
skipet har mange dype pitting. Selv om platene
i utgangspunktet er kraftige, er omfanget av
pitting prosentvis stort, når en også tar i
betraktning at det er mye pitting på innsiden av
de samme platene i eksempelvis osmoserom.
Andre plater som ble observert på utvendig
skrog og bunn, virker å være i god stand med
lite pitting. Men dette kan ikke sies helt sikkert
uten først å rengjøre skroget for maling.

Plategang oversikt forskip. Utbulingen langs
K-gang hoveddekk, samt rustsprengte spant.

Over vannlinjen på styrbord side langs
forskipet, ble det observert at spant har sluppet
taket helt eller delvis til hudplatene på to
forskjellige steder. Dette skyldes
rustsprengning på innsiden av platen. Det ene
stedet er på mellomdekk over vanntett skott
langs spant nr. 109. Det andre er langs spant nr.
121 på mellomdekk, og ned på banjerdekk.
Dette spantet inngår som en del av det
reparasjonsarbeidet som er igangsatt helt forut
i baugen samtidig med tilstandskontrollen, og

Store tæringer i F- og G ganger midtskips.

som skal fullføres senere.
Utvendige rennesteiner ser visuelt ut til å være
i god stand, bortsett at det tyder på en eller
flere lekkasjer ned til innredningen på styrbord
side på halvdekket. Her er rennestenvinklene
slitt i dikkekantene og selve platen virker tynn.
Det er også en del gjennomføringer som bør
sjekkes.

Plategang oversikt akter
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Innvendig skrog
Mye av det innvendige skroget er tildekket
med innredningspanel, og disse områdene var
derfor uten tilkomst ved denne inspeksjonen.
Det samme var tilfellet for de nedre rommene
der ballaststein og utstyr dekker skutesidene.
Der det var tilkomst var skutesidene i god
stand, men spesielt i osmoserommet finner en
mange og dype pitting både på vanntett skott
nr. 91, og på hudplater i G, H, og J – gangene.
Det ble observert enkelte steder på bunn- og
banjerdekknivå at vann har sildret ned langs

Rustrenning i akterskip.

innvendige skutesider og etterlatt seg
ruststriper. Selv om det enda ikke har ført til
synlige skader må slike lekkasjer ha en høy
prioritet i å få stanset. Årsaken til at det lekker
kan skyldes utette nagler og dikkekanter, hull i
innvendig drensrør, lekkasje i lysventiler eller i
utvendig dekk og rennestein. Slike lekkasjer vil
kunne få store følger om ikke de utbedres. En
lekkasje bak innredningen vil og føre til store
fuktskader der, selv om det bare fremstår som
en liten ruststripe lenger nede i skipet.
Det er svært mange steder under dekkene der
rustsprengning mellom spant og kneplater er

Rustsprengning mellom spant og kneplate. Forpeak-tank.

kommet så langt at det bør repareres. Typisk
for denne rustutviklingen er at naglene får en
belastning sideveis som de ikke er konstruert
for. Til slutt vil naglene bli dratt løs fra
sammenføyningen. Det blir etter hvert
bevegelse mellom delene, noe som kan ses
ved at malingen sprekker. Styrken i skroget på
disse stedene må mest sannsynlig anses som
svekket.
Innvendig langs bunnen av skipet er det noe
vannsøl som skaper et fuktig klima. Dette gjør
at malingen henger dårligere, og alt fra
rustslør på bunnstokker til mer utbredt
Rustsprengning mellom spant og bunnstokk. Under slamtank.
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korrosjon er observert. Langs hele den
innvendige bunnen er det påført et 3 – 5 cm
tykt lag sement. Dette var vanlig før, og bra
som beskyttelse av stålet så lenge sementen er
uskadet. Den er med små unntak solid og
heldekkende. Noen steder en sprukket, og kan
ha sluppet taket i stålplatene den skal beskytte.
Sementen strekker seg fra kjølen og ut til
sidekjølsvinene på begge sider. Det er derfor
heller ikke inspisert bunnplater her. Vi
anbefaler at på et tidspunkt, bør betongen
meisles bort der den er sprukket, slik at stålet
under kan inspiseres og utbedres.

Isolasjon fjernet i himlingen på sykelugaren. Oppe under
rennesteinen på halvdekket var det spor etter lekkasje. Dette må
undersøkes videre ved å sandblåse rennesteinene på halvdekk.

Innredning hoveddekk:
Under demontering av himling inne på sykelugaren, ble det oppdaget at det var mye vann oppå
isolasjonen. Dette kommer antagelig fra lekkasje i rennesteinen over, men det er vanskelig å si akkurat
hvor det lekker gjennom, da det er mange steder som kan være aktuelle. Sykelugaren ligger og under det
laveste punktet i dekket, og vann kan renne langt før det stopper.
På grunn av dette ble himlingen i kiosk, babord side tatt ned for inspeksjon. Her viste det seg å være tørt
oppå isolasjonen.
Det er samtidig en mulighet for at det er lekkasje ned i salongen styrbord, da det visst er observert noe
slikt tidligere.
Bortsett fra dette har det ikke vært tilkomst til å inspisere stål, annet enn dekksbjelker, i resten av
innredningen.

9

Forskip:
Forskipet regnes fra skott # 91 og frem til baug ved spant # 130. Området er delt ved vanntett skott # 109.
Aktenfor dette skottet er thruster-rom, kabelgatt med underrom, lugarer og forrmesse. Forut for skott #
109 ligger vanntank og kjettingkasse i bunn. Der er ett forpeakrom på banjerdekk samt ett forpeakrom og
malerstores på mellomdekknivå. På hoveddekket er det sjapper langs styrbord og babord side, og helt
forut er det kryphull frem i baugen under baugsprydet med tversgående bindeplater som stiver av mellom
spantene. Det er støpt betong oppi de forreste spantefeltene og over ståldekket helt forut på
hoveddekket.
Da det viste seg å være svært mye rust og tæringer helt forut i baugen fra hoveddekk ned til banjerdekk,
ble det bestemt av DNV at området skulle sandblåses og tykkelsemålinger tas. For oppnå tilkomst for slikt
arbeid i dette relativt trange området måtte bindeplater og dekkplater som likevel var opprustede skjæres
bort. Når området forut er sandblåst, skal det tas tykkelsemålinger av hudplater, avstivninger og dekk.
Disse målingene bør dokumenteres for å fastsette omfang av reparasjoner i dette området.
Etter at området er blitt nøyere undersøkt, er planen i neste omgang å montere provisoriske avstivninger
som erstatning for de uttatte bindeplatene. Dette gjøres i påvente av at en utfører en komplett
stålrestaurering senere. Skipet skal på seiltokt, og det er ikke tid til å utbedre alt i år. Arbeidet som her er
nevnt blir i tillegg utført under kontroll av Det Norske Veritas (DNV).
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Forpeaktank:
Tanken ligger forut for og under kjettingkassen mot kollisjonsskott spant # 109. På grunn av utett skott #
113 og dekk i malerstores, har det rent en del vann og kjemikalie-søl via et gammelt drainrør i dekket, og
ned langs skutesiden i aktre styrbord spantefelt. Dette har ført til oppløsing av maling og overflaterust.

Kjettingkasse:
Det var ikke tilkomst på grunn av kjettingen som lå der. Rommet bør undersøkes samtidig med at
kjettingen strekkes ut i dokk ved en fem-års kontroll.

Forpeak:
Undersøkelse av baug foregår. Rennesteinsvinkel er rustsprengt og ser til dels dårlig ut. Det er og mye
rustsprengning mellom spant, kneplater, dekksbjelker og bindeplater i forpeakrom. Det virker som at
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hudplatene er mer korroderte på styrbord side
i dette området enn på babord side. Hudplater
på styrbord side forut er spesielt tærte og med
en del reparasjonssveis.
Naglene langs spant #121 styrbord fra
hoveddekk til under mellomdekk er mer og
mindre løsnet på grunn av rustsprengning. Det
er lagt på mye sveis mellom spant og hudplate,
og en reparasjon med påsveiset flatjern. Det er
og en del tæringsveis på hudplaten i form av
reparasjoner. På samme spant er det spesielt
mye rustsprengning langs kneplaten, noe som

Forskip hoveddekk mot baugsprydet.

har ført til at spantet er deformert.
Spant #122 er blitt påsveiset en dobling i
toppen. Doblingsplater er å anse som en
midlertidig reparasjon. Spant #123 er tært hele
veien. Bør skiftes fra under hoveddekk og til litt
under mellomdekk.
Noen få nagler ser også ut til å ha sluppet taket
mellom plate og spant # 109, men ingen
synlige skader innvendig.
Meisling av betong har ødelagt noen
naglehoder i spantefelt # 123 – 124. Disse
naglene må skiftes ut.
Forepeakrom banjerdekk. Dårlig rennesteinsvinkel.

Nedre del av skott # 113 har et rusthull etter
vannlekkasje.
Det er en langsgående utbuling i hudplatene
bak rennesteinene langs hoveddekks sjapper
styrbord side. Dette bør undersøkes nærmere
etter å ha hugget opp betong på innsiden. I det
samme området er det støpt ekstra høyt med
betong i rennesteinen.

Skott # 113 i forpeak, mellomdekk.
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Hoveddekk baug:
Bindevinkel på innvendig «baugsprydskott» # 123 er
rustet i stykker. Denne vinkelen er både valset begge
veier og `skjevet`. Det er derfor viktig å kunne
gjenskape fasongen helt likt for å oppnå fullgod
tetning ved ny klinking. På den samme vinkelen er
det også brukt kortere vinkler til sammenskjøting av
lengdene. Dette er en antikvarisk metode som bør
gjenskapes ved utskifting.
Ved tidligere reparasjon i hudplater helt forut er
plater sveist inn ved å bruke flatjern som backing.
Dette ble gjort fordi det da ikke var tilkomst

Bindevinkel er opptært og ødelagt.

innvendig. Når flatjernene ikke har godt nok feste, vil
baksveisen bli mangelfull, og rustangrep vil lett
oppstå. Dette bør utbedres ved å benytte
anledningen til å fjerne flatjernene når tilkomst først
er laget. Baksiden av sveisene slipes så opp og
sveises.
Ved istandsetting av området helt fremme i baugen
er det på grunn av vanskelig tilkomst, viktig å
planlegge rekkefølgen på montering og klinking.

De innsveiste platene er lagt utenpå ett av vinkelspantene. Det er
ikke slik den type reparasjon skal utføres, og det er derfor utsatt
for rustangrep.

Tilstand i baugen før sandblåsing. Mye stål er rustet bort
Flatjern som er brukt som sveisebacking når en bare kan sveise fra
en side.
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Sjapper på hoveddekk forut:
Innvendig langs rennestein på styrbord side er
rennesteinsvinkelen påsveiset et flatjern på
toppen, og betongen er derfor blitt støpt
omtrent dobbelt så høyt opp som normalt. På
babord side er det vanlig høyde på vinkelen,
men her er det et langsgående tynnslitt spor
over betongen langs med hudplaten. I samme
høyde er det reparasjoner med sveiste
innfellinger i spantene. Dette er spesielt tydelig i
båtmannsjappa. Dette tyder på at betongen i
babord rennestein har ligget høyere enn den
gjør i dag, og at det har vært mye korrosjon.

Rennestein styrbord forut hoveddekk, med opptært vinkel.

Inne i lanternehuset styrbord er det en lekkasje
gjennom en innfesting i toppen av leideren.
Dette bør utbedres.

Bakkdekk: Rennesteiner er tidligere
reparert med sveiste dekkplater. Disse virker å
være i god stand. Under baugsprydet på den
lille avsatsen, er det en lekkasje på babord side
som fører til at vann renner helt ned i
forpeaken.

Thrusterrom, underrom
kabelgatt: Ikke fullgod tilkomst da det er

I dette området utvendig er det en lekkasje

mye riggerutstyr lagret her. De fleste kneplater
har rustsprengning mot spant. Dårlig betong bør
meisles opp og bunnplater undersøkes.

Kabelgatt:
Rustsprengning på enkelte spant i alle
rommene. Innfellinger i dekk er sveist med
flatjernbacking. Fare for dårlig baksveis og
rustsprengning. Platekant langs vanntett skott
buler mellom naglene. Også langs dekket over
er det en dyp tæringsrand under bindevinkelen.
Det er i utgangspunktet tykke plater her, og
utbedringer behøver ikke prioriteres nå, men

Typisk rustangrep og dårlige betongkanter flere steder i skipets
bunn.

kan planlegges på sikt.
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Osmoserom:
Dårlige rennesteinsvinkler både styrbord og
babord. Betong bør meisles opp og
rustsprengning fjernes. Slik det er nå forsetter
det å ruste. Vanntett skott i forkant og
hudplatene i F- og G – plategangene er til dels
mye tæret. Disse hudplatene har dype tæringer
både inn- og utvendig, og bør sandblåses og
tykkelsemåles utvendig.
Det ble utført ultralydmålinger av Noryards BMV
under verkstedoppholdet. Blant annet i

Rustsprengt rennesteinsvinkel styrbord side.

osmoserommet ble det målt der det var spesielt
mye tæringer, som hjørnene mellom skott # 91.
Både styrbord og babord. Bildene viser de mål
som ble funnet.
Litt interessant er det at hudplaten i G – gangen
viser 14,5 millimeter tykkelse på babord side, og
bare 9,5 millimeter på styrbord. Grunnen kan
selvfølgelig være en tidligere utskifting, men det
bør uansett være en god grunn for videre
kontroll.

Osmose. Tykkelsemålinger skott og hudplate babord.

Osmose. Tykkelsemålinger skott og hudplate styrbord.
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Slamtank:
Det er en del rustsprengning mellom spant,
bunnstokker og fundament under tank. Som
andre steder der en finner denne type
rustsprengning, kan det føre til svekkelse av
styrken i konstruksjonen. Det er og noe saksing
mellom spant og bunnstokk i ett tilfelle. Klinket
skjøtelask på babord side er mye tært. Bør
skiftes. Dårlig platekant nederst i vanntett skott
babord. Nedre del av lask babord har dårlige
naglehoder. Bør klinkes på nytt.

Rustsprengning mellom spant og fundamentet til tanken.

Underrom-seilkøye:
Noe slørrust på bunnstokker. Ellers begrenset
tilkomst på grunn av ballaststein. Vann renner
ned langs skutesiden bak ballaststeinen.

Seilkøye:
Mye rust i babord hjørne. Kan være lekkasje
ovenfra. Bør gjøres rent og males. Noe dårlig
tilstand på platekant i skott mot vanntanker.
Betong i rennesteiner bør meisles opp, og
rennesteinsvinkel undersøkes. Ellers ingen
spesielle funn.

Underrom seilkøye. Slørrust i skutebunnen. Burde vært sandblåst
og malt.

Rustet område seilkøye, og dårlig forbindelse i vanntett skott.
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Proviantrom:
Ingen spesielle funn. Ofte et sted der kondens
fra kjøl og frys skaper mye korrosjon i dekk.
Men fikk opplyst at det er relativt nytt det som
er der. Likevel et sted man bør holde kontroll
med.

Styrbord side proviant. Spant og rennestein i god stand.

Under-proviantrom:
Det er mye rust på bunnstokker og
rustsprengning mellom bunnstokker og spant.
Fundament under stormast bør undersøkes
nærmere. Arbeidet med sandblåsing av
bunnstokker, oppmeisling av betong, og
midlertidig? forsterkning av bunnstokker er
igangsatt.

Stormast med fundament midt i bildet

Innvendig i bunn av stormast slik den står ned på toppen
av senterbæreren. Mye vann inni masta, noe som tyder på
at det kommer vann inn et sted lenger oppe.
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Akterpeak med ventilasjonsrom
og akterpeak-tank.
Akterpeak-tanken og hylserøret ser ut til å være
i god stand.
Oppe på mellomdekket i ventilasjonsrommet er
det flere spor etter vann som har rent nedover
langs skutesidene. Helt akter er spant null
formet som en hel plate opp til dekket. Det er
inspeksjonshull i platen som gir innsyn, men
likevel begrenset tilkomst til nedre del av
rorkisten med flensen i skroget. Dette er

Aktertanken med hylserør.

normalt et sted det ruster, men det er ikke
synlig noe ødelagt stål her. Flens og rorkiste
virker å være i god stand. Det mangler en nagle
i et strålespant, men virker likevel ikke som det
er hull igjennom.
Malingen helt her akter er veldig slitt, og det er
noe overflaterust, men som nevnt, dårlig med
tilkomst for å gjøre noe med det.
Akterpeak virker stålmessig å være i orden,
men burde vært sandblåst og
overflatebehandlet.

Noen lekke nagler i hekken. Bør undersøkes nærmere.

Mye rustrenning langs spant. Kan komme fra rennesteinen i
halvdekket, og gjennom innredningen i salongen over.

Helt bak i akterstevnen. Bør sandblåses og undersøkes.
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Maskinrom:
Maskinrommet er et område der det lett kan
bli liggende vann langs bunnen. Det er foretatt
en rengjøring av bunnen med høytrykksspyling,
men er fremdeles ikke rent, og vann står igjen.
Det foregikk rustpikking langs spant og
platekanter mens befaringen pågikk. Det ble da
observert flere steder med dyp tæring i plater
og spant, og også dårlige naglehoder. Samlet
gir dette noe grunn til bekymring.
Maskinrommet er et sted der det absolutt
burde vært sandblåst, så det er mulig å foreta
en grundig undersøkelse.

Bunnen i maskinrommet bør rengjøres. Helst med sandblåsing.

Under maskindørken ser malingen flere steder
dårlig ut, med rustbobling under overflaten.
Betongen langs bunn bør kontrolleres for at
ikke vann ligger mellom betong og hudplater.
Dårlige betongkanter meisles opp og
hudplatene bak undersøkes og om nødvendig
overflatebehandles. Det er dype groptæringer
langs noen spant. Noe av dette er allerede
avdekket ved rustpikkingen, men det er viktig å
utbedre tæringer, spesielt langs spant og
platekanter. Platene ellers ser bedre ut. Det
kan med fordel pikkes mer ved neste dokking.
Eller aller helst burde en prøve å få sandblåst

Dårlige naglehoder noen steder

områder i bunnen der malingen er løs eller ser
dårlig ut. En kan da få tykkelsemålt utsatte
steder.
Det var ikke tilkomst for inspeksjon under
motorfundamentet.

Mye rust langs spant.

19

Fueltank:
Det ble inspisert under dieseltanken der det var
mulig på grunn av vann som sto i bunnen. Det er
tegn på at det svetter diesel ut av tanken, og det
bør rengjøres grundig så en kan kontrollere
dikkekanter og nagler.
Ved et par av forsterkningene i forkant av
dieseltanken mot skott, mangler det nagler og
en kneplate.
Mellom fueltank og skott i forkant

Diesel svetting under tankbunn.

Kneplate ufullstendig festet. Nagler er borte.

Under tank ute mot babord side. Spant og forsterkninger
virker i god stand.
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Akseltunell.
Stål langs sider og over ser bra ut, bortsett fra
nedre del som har mye rust. Også her er mye
rustsprengninger mellom kneplater og
spant.Ellers er tilstanden på stål bra.
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Prioriteringer:
De viktigste funn observert under befaringen, i prioritert rekkefølge der 1. er viktig/kritisk:
1

Mye korrosjonsskader i forpeak. Arbeidet her er påbegynt.

1

Flere lekkasjer ned langs innvendig skuteside.

1

Dårlige bunnstokker like ved stormastens fundament. Arbeidet her er påbegynt.

2

Rustsprengninger mellom klinkede sammenføyninger.

2

Tæringskader på spant og vaterbordsvinkler i rennesteiner på grunn av utett betong.

3

Hudplater og skott enkelte steder som maskinrom og osmoserom, og utvendige plater langs
vannlinje har mye og dype tæringer. Sandblåses og kontrolleres.

2016: En regner med at de midlertidige forsterkningene av forpeak og mastefot som nå blir gjort ved
dokkoppholdet på Laksevåg i februar, tar trykket av de mest kritiske tiltak for denne sesongen.
Videre bør de skader som ble registrert ved befaringen, kategoriseres som alvorlige med tanke på videre
utvikling styrkemessig. Stålutbedring bør derfor planlegges i 2016, og igangsettes allerede fra 2017 og
fremover, mens tiltak som krever tørrdokking kan vente til 2018 - 2020. Deretter vil forhåpentlig
vedlikehold av stålstrukturen dreie mer over på vedlikehold og mindre på utbedringer.
Det er nå på tide å planlegge grundig hvor og hvilke tiltak en gjør. For de fleste varige tiltak vil det være
korrekt å behandle inngrep i skipets klinkede stålkonstruksjon som en restaurering, der utskiftede deler og
metoder gjenskapes likt for likt. Dette vil både være den antikvarisk mest korrekte, og som oftest den
teknisk beste løsning, selv om mindre sveiseinngrep i noen tilfeller også vil kunne forsvares.
Det bør i 2016 prioriteres å registrere og tette vannlekkasjer ovenfra som skaper rustrenning og korrosjon
innvendig. Slike lekkasjer er som oftest å finne blant; Dekksgjennomføringer, rennesteinsvinkler, dårlige
dikkekanter og nagler som har løsnet, avrustede dreneringsrør og utette lysventiler. For å finne disse
lekkasjene må hele eller deler av skott og himling demonteres. Ta hensyn til dekkets spring og bjelkebukt,
og begynn på de laveste punktene. Lekkasjer vurderes om de kan repareres med en gang, eller registreres
og tettes midlertidig for verkstedjobb neste år.
Det er gunstig å starte så tidlig som mulig med å kontrollere innvendige rennesteiner og hudplater med
tanke på å planlegge utbedringer ved neste verkstedopphold. Vi fraråder likevel å starte meisling under
vannlinjen før skipet ligger i dokk.
Et større tiltak er dersom hudplater må skiftes. Dette bør undersøkes tidlig for planleggingens skyld. Det
bør foretas tykkelsemålinger på de utvendige mest korroderte stedene langs F, G, og H-plategangene.
Dersom en totalvurdering tilsier utbedringer, gjøres dette i henhold til hvilket omfang en finner, og
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sandblåsing vurderes før utskifting. Hudplater som skiftes bør klinkes. Sveiste innfellinger kan foretas
etter aksepterte retningslinjer i de enkelte tilfeller, men bør uansett klinkes på nytt der det er klinket, som
til spant og omliggende plater.
Tabellen i kapittel 3.0 er satt opp som et forslag til hvilke tiltak på stålarbeid, undersøkelser og planlegging
som bør prioriteres. Samtidig som det skal være praktisk å utføre i forhold til mellom-dokking og
hoveddokking i perioden frem til 2023. Vi legger til grunn i tabellen at dokking-intervaller vil bli noenlunde
slik:
2016: Planlegging, enklere arbeid som ikke krever dokking.
2017: Verkstedopphold. Eventuelt kort dokking.
2018: Hoveddokking. 5-års klassing.
2021: Mellomdokking. Mellomkontroll.
2023: Hoveddokking. 5-års klassing.
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Plan for stålutbedringer. 2016 – 2023
Område

Alle områder.
Rustsprengning
mellom spant og
kneplater.

Innredning
oppholdsrom/
lugarer.

Tiltak

Ferdig
År

Alle rustsprengninger som er aktive, dvs. der malingen har sprukket,
samt de som har deformerte spant og plater utbedres.

2018

Alle andre spant / kneplate rustsprengninger utbedres.

2021

Inspeksjonsluker i innredning langs skutesider lages på strategiske
steder for jevnlig tilstandskontroll av fukt og rustutvikling.
Fortrinnsvis under lysventiler, under drensrør, og på dekkets laveste
punkter. Når det er gjort, bør det lages inspeksjonsrutiner og
sjekklister.

2016

Det er oppstått en del slørrust her, og det må avfettes, rengjøres og
males på nytt. Drainrør fjernes, og hull i dekk tettes med sveist
innfelling.

2016

Det er også mye rustsprengning mellom kneplate og spant #115
babord i tanken. Denne bør repareres ved demontering, oppretting
og ny sammenklinking. Kneplate demonteres fra spant, deler
rengjøres og spant rettes før tilbakemontering.

2018

Bunn og sider kontrolleres innvendig når ankerkjetting tas ut.

2018

Nedre del av skott og spant 113 skiftes 300 millimeter opp. Hele
nedre del av skottet bør måles og repareres.

2017

Meisle betong i rennesteiner begge sider i forpeakrom på begge
dekk og undersøke for rustsprengning og ødelagte deler.

2016

Forpeaktank

Kjettingkasse

Malerstores.
Forpeak banjerdekk
og mellomdekk.

Planlegge for utbedringer.

Tykkelsemålinger av hudplater stb og bb i begge rom og maler stores.
2016
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Forpeak banjerdekk
og mellomdekk forts.

Demonter midlertidige forsterkninger.

2017

Fjerne rester etter bindeplater og rengjøre for rustsprengninger.
Rette opp eventuelle deformasjoner.
Rester av flattjern som er brukt som sveisebacking på skutesidene
fjernes. Baksveiser slipes opp og sveises.
Prefabriker nye bindeplater og bolt disse til spantene.

Demonter bindeplater.

2018

Hudplater i H, - I, og K – gangene styrbord skiftes ut på
mellomdekknivå.
Utskifting rennestenvinkler og nødvendige deler.
Spant # 121, og 123 styrbord mellom hoveddekk og mellomdekk
skiftes ut.
Alle rustsprengninger mellom spant og bindevinkler fjernes. Deler
rettes og klinkes på nytt.
Bindeplater og dekksplate monteres og klinkes.

Hoveddekk baug.
Fornye 2 meter opprustet del av bindevinkel # 123, under
baugspryd. Klinkes.

2017

Dekksplaten forut for tredekk må fornyes. Rester fjernes, ny plate
lages og boltes til dekksbjelker.

Sjapper langs
hoveddekk

Meisle opp betong i rennesteiner begge sider i sjapper, og
undersøke hudplater for rustsprengning og ødelagte deler.

2016

Tykkelsemålinger rennesteiner og hudplater.
Lekkasje i styrbord lanternehus utbedres.

Utbedring spant, rennestein, hudplater i L – gang forut.

2018
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Område

Kabelgatt Underrom
Bunn

Tiltak

Ferdig
År

Dårlig betong meisles bort. Bunn sandblåses og hudplater
kontrolleres. Dårlige nagler i bunnstokker spant ved thrustertunnell
skiftes.

2018

Platekant mot vanntett skott utbedres. Dårlig betong i rennesteiner
meisles bort, og deler kontrolleres.

2018

Meisle opp betong rennesteiner. Tykkelsemålinger rennesteiner.

2018

Kabelgatt

Osmoserom
Rennesteinsvinkel styrbord skiftes.
Seilkøye underrom
Innfesting og fundament for stormast. Utbedring av forsterkninger
starter. Tilstandskontroll langsgående og tversgående bærere.

2016

Løfte stormast tilstrekkelig for arbeidstilkomst. All ballast tas ut.
Meisle opp betong hele bunn. Sandblåsing av bunn og område rundt
mastefot. Fornye / forsterke fundament. Tykkelsemålinger
bunnplater.

2018

Dårlig betong meisles opp i rennesteiner. Målinger tas. Tært stål i
skott # 68, og tilstøtende tæret hudplate i G – gang bb utbedres.

2017

Tykkelsemålinger av dype tæringer i hudplate stb under lysventiler.
H – plategang. Dersom lave målinger utvides undersøkelsen.

2017

Seilkøye

Toalett/dusjrom akter
mellomdekk

Evt utskifting ses i sammenheng med utskifting av andre hudplater i
G, H og I gangen.

Akterskip med
akterpeak og
ventilasjonsromSlamtank

Maskinrom med
akseltunnell

Akterskip fra tanktopp til under hoveddekk inkludert rorkiste
sandblåses Stål kontrolleres på nytt. Full maling spec.

2021

Rustsprengninger under tank mellom spant og bunnstokker samt
saksing mellom spant og bunnstokk utbedres. Klinket laskeplate bb,
sandblåses og undersøkes for lekkasje. Nedre del fornyes og klinkes.
Rustrenninger under dekk utbedres.

2021

Tykkelsemålinger av hudplater utvalgte steder. Dårlig betong i bunn
utmeisles, stål undersøkes og utbedres.

2017

Utbedre rustsprengninger, og andre stålutbedringer etter målinger.

2018

Dieseltanker må rengjøres, og utbedres for rustsprengning og
lekkasje.

2021

26

Område
Tiltak

Ferdig
År

Sandblåse og tette lekkasje fra utvendig platting under baugspryd.

2018

Kontroll - tykkelsemålinger langs F, G, og H -plategangene begge
sider i de områder som er mest tært av pitting.

2018

Dersom for lave målte verdier på platene, planlegges og foretas
utskiftinger.

2023

Utvendige rennesteiner halvdekk sandblåses, tykkelsemåles og
lekkasje testes med visuell kontroll fra undersiden. Samtidig
kontrolleres alle drensrør fra dekk ved å åpne garnering langs
skutesiden. Undersøk samtidig dekket under eventuelle
lekkasjepunkt.

2018

Utvendige rennesteiner bakkdekk. Sandblåses, tykkelsemåles og
lekkasje testes. Stålutbedringer

2021

Utvendige rennesteiner hoveddekk. Sandblåses, tykkelsemåles og
lekkasje testes. Stålutbedringer

2023

Toppvinkel skanse demonteres, rengjøres for rustsprengning,
remonteres og klinkes.

2023

Utvendig skrog

Tegninger:
1. Midtspant
2. Longitudinal Section
3. Shell Expansion
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Skipets Data:1
Bygget:
Sjøsatt:

1914 av Johann C. Tecklenborg AG, Bremerhaven-Geestemünde
14. januar 1914
«Grossherzog Friedrich August» (1914-1923)
Tidligere navn:
«Westwärts» (1940-1945)
Type:
3-mastet barkrigget skoleskip
Største lengde:
98,00 m (inkl.baugspryd)
L.o.a. (skroget):
84,60 m
L.b.p. (vannlinjen): 73,00 m
Bredde:
12,60 m
Største høyde:
48,00 m
Største dypgående: 5,20 m
Brutto tonnasje:
1.516 t

1

Hentet fra Skipets Internettside.
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