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Innledning.
MS Brandbu har vært i Roar Otto Sundts eie siden 1979. Da kjøpte han den gamle lastebåten som var
halvveis nedsunken på vestsiden av Randsfjorden. Siden den gang har Sundt på egen hånd stått for
alt av restaureringsarbeider og vedlikehold. Sundt har nå signalisert overfor vernemyndighetene at
han ikke lenger kan ta ansvaret for vedlikeholdet av det 66 fots lange fartøyet, og ønsker at andre
skal overta eieransvaret. I den forbindelse ble det i 15. mai 2013 foretatt en befaring hvor
Riksantikvaren, Randsfjordmuseene, og Norsk veteranskipsklubb var til stede. Randsfjordmuseene
viste interesse for å overta eierskapet til fartøyet, men ville vite mer om tilstanden før en eventuell
overtakelse. Med dette som bakgrunn ble Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter kontaktet, og en
tilstandsundersøkelse av fartøyets stålskrog ble foretatt 10. og 11. september 2013. Bjørn Nesdal og
Thomas Olsen fra BDF utførte synfaringen i samarbeid med eier Roar Otto Sundt.
Fartøyets tekniske data og historikk:
Fartøyets tekniske data:
Navn
Brandbu
Kjenningssignal
10117
Type
Lastefartøy
Eier
Roar Otto Sundt
Byggested
Drammen Jernstøberi og mek. verksted / Røykenviken
Byggeår
1907
Hjemsted
Oslo
Skrogmateriale
Stål
Fremdrift
Avance 25, 30 Hk., Type R.I.25.V., årsmodell 1920.
Lengde
65,8 fot
Bredde
16,6 fot
Dybde
5,5 fot
Brutto tonnasje
47,75
Netto tonnasje
22,88

Kort historikk:
«Brandbu» ble bygget i 1907 ved Drammen Jernstøberi og mekaniske verksted. Fartøyet ble fraktet i
seksjoner til Røykenviken ved Randsfjorden, og klinket sammen der. Fremdriftsmaskineriet var de
første årene en 10 hestekrefters dampmaskin som i 1920 ble erstattet med dagens en-sylindrede
Avance 25 råoljemotor. Fartøyet ble de første årene brukt til å frakte tremasse mellom Engnæs
tresliperi og jernbanen i Røykenvik, men allerede i 1910 ble fartøyet overdratt til Onsanger teglverk
for å frakte murstein og takstein. I 36 år gikk fartøyet i denne farten, men da teglverket måtte legge
ned i 1946 ble skipet lagt i opplag. I 1948 sleit ankerkjettingen seg, og fartøyet havarerte og sank på
grunt vann. Der ble skipet liggende som et vrak til 1979 da Roar sundt kjøpte det, tilsvarende
summen av skrapjernprisen.
I de 34 årene Sundt har vært eier av skipet har han foretatt istandsettings- og vedlikeholdsarbeider
helt på egen hånd. Blant annet har han rekonstruert styrhus og rigg ut i fra eldre fotografier og de
restene som stod igjen om bord. Etter 3-4 års arbeid fikk han dessuten igjen startet den gamle
glødehodemotoren, og hadde start på denne jevnlig frem til for ca. 10 år siden. Også stålskroget har
han gjort et stort arbeid med; han har lappet lekkasjer, foretatt overflatebehandling både innvendig
og utvendig. I tillegg har han lagt ned et stort arbeid i ballastering i lasteområdet ved at flere tonn
steinheller er lagt ned i fartøyets bunn.
4

Kort beskrivelse av fartøyets skrogkonstruksjon:
Fartøyet er konstruert med såkalt platekjøl (A-gang), og med fem plateganger, hvor B-gangen
etterfølger platekjølen og F-gangen er springplate. Fartøyet har nat med enkle klinkrader, og
overliggende støt med doble klinkerader. F-gangen fungerer dessuten som skansekledning i
fartøyets lasteområde. Fartøyet har 33 stk. sidespant som går helt fra dekk til kjølen, og forsterket
der med en bred loddrett stålplate, bunnstokken. Avstanden mellom spantene er 595 millimeter.
Kjølsvinet er lagt ovenpå og klinket til bunnstokkene i hele skipet lengde. Som langskipsavstivning har
skipet dessuten et livholt klinket i skutesiden på styrbord og babord side i hele skipets lengde. I
forskipet fra spt.nr. 27 ½ til spt.nr. 31 ½ er skroget forsterket med fem stk. isspant på hver side. Disse
går fra topp av B-gang til oppunder dekk.
Profil- , nagledimensjoner og platetykkelser:
Bunnstokk, høyde
200 millimeter
Bunnstokk, tykkelse
6,35 millimeter (1/4 tomme)
Toppvinkel på bunnstokk 50 x 50 x 6,35 millimeter
Spant
65 x 65 x 8 millimeter
Dekksbjelker
75 x 65 x 8 millimeter
Kjølsvin
T-jern 100 x 100 x 10 millimeter
Skott, tykkelse
5 millimeter
Platekjøl, tykkelse
Usikkert (8-10 millimeter)
Hudplater, tykkelse
6,35 millimeter (1/4 tomme)
Livholt
T-jern 75 x 75 x 9 millimeter
Nagler i hud og spant
5/8 tomme (16 millimeter)
Vinkeljern i casing
2`` x 2`` x ¼``
Casing, platetykkelse
5 millimeter
Nagler i casing
12 millimeter

Skroget er helklinket, og fremstår omtrent slik det gjorde da det ble bygget i 1907. Den mest
vesentlige forandringen på skrogkonstruksjonen ble foretatt i 1920, da maskinromskottet ble flyttet
to spantefelt akterover fra spt.nr. 12 til spt.nr. 10.
Hoveddekket består av rifleplater klinket til dekksbjelkene og forbundet til skutesidene med klinkede
bindevinkler. Hoveddekket ligger noe lavere i lasteområdet enn både bakkdekk og dekk over
maskinrom og akterpigg.
Under hoveddekk kan skipet grovt deles opp i følgende vertikalt avgrensede områder: Akterpigg (fra
akterstevn til aktre maskinromskott på spt.nr. 3); Maskinområdet (fra aktre maskinromskott til
fremre maskinromskott på spt.nr. 10); Lasteområdet (fra fremre maskinromskott til tverrskipskott på
spt.nr 25); og forskip (fra spt.nr 25 til forstevn). Dette er for øvrig en inndeling av fartøyet som blir
brukt for å ordne resultatene av tilstandsundersøkelsen. Alle funn beskrevet i hoveddelen er
systematisert etter denne vertikale skroginndelingen.
Over dekk er maskincasingen plassert i senter mellom spant nr. 3 og spant nr. 9 i maskinområdet.
Styrhuset er plassert oppå denne fra spant nr. 7 til spant nr. 9. Videre finner vi en stor lasteluke som
går i så å si hele lasterommets lengde fra spant nr. 10 til 24. Lasteluka ble sannsynligvis utvidet
akterover da dampmaskinen ble tatt ut i 1920. I både lastelukekarmer og skansekledning finner vi
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dessuten avtagbare utsparinger på begge sider av fartøyet. Dette er i følge Roar Sundt ombygginger
foretatt da teglverket overtok skipet, og gav anledning til lasting og lossing med trillebår.
MS Brandbus skrog må betegnes som unikt da det knapt er gjort endringer eller noen form for
moderne reparasjoner etter skipet bygget for over 100 år siden. På grunnlag av dette må
verneverdien kunne sies å være høy.
Skrogkonstruksjonsdeler som var gjenstand for tilstandsvurderingen
Pga. vanskelig tilkomst var det ikke mulig å foreta tilstandsvurdering av hele fartøyet. For det første
lå skipet på vann. Ingen undersøkelser, verken visuelt eller med tykkelsesmålinger, kunne derfor
foretas utvendig under skipets vannlinje. Heller ikke den innvendige bunnen lot seg undersøke i
maskinrom og lasterom. I maskinrommet hindret vannansamlinger under dørkplatene undersøkelse
av tilstanden, mens det i lasterommet både er vannansamlinger og ballast i form av steinheller som
vanskeligjør en fullgod kontroll av bunnkonstruksjonen. Et annet område som vanskelig lot seg
kontrollere var de delene av skutesidene som har innredningspanel i forskipet.
Oversikten nedenfor viser områdene og konstruksjonsdelene som er undersøkt i fartøyets stålskrog.
Skrogkonstruksjonsdeler, oversikt:
21 Akterskip
210 Spant

22 Maskinområdet
220 Spant

23 Lasteområdet
230 Spant

211 Platekledning
212 Bunnstokker

221 Platekledning
222 Bunnstokker

231 Platekledning
232 Bunnstokker
og kjølsvin

224Hovedekk med
dekksbjelker og
bindevinkler.
226 Maskinromskott

224Hovedekk med
dekksbjelker og
bindevinkler.

213 Tanktopp,
akterpigg.
214 Hoveddekk med
bindevinkler
216 Aktre skott og
rorkiste

24 Forskipet
240 Spant og
livholt
241 Platekledning
242 Bunnstokker

224Hovedekk
med dekksbjelker
og bindevinkler.
246 Forskipsskott

Annet

252 Kappe for
toalett

266 Klyss
267 Skansekledning,
skansetopp og
svinerygg.

229 Maskincasing
304 Lukelokk til
akterpeak
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Tilstandsundersøkelsen.
Dette er rapportens hoveddel hvor alle funnene i tilstandsundersøkelsen presenteres. Beskrivelsen er
systematisert etter oversikten på foregående side.
21 Akterskip
Akterskipet er her definert som området
fra akterende til aktre maskinromskott på
spant nr. 3.
210 spant
Spantene #-1-3 i akterpiggen er i bra
stand.
211 Skutesider/hudplater
Akterpiggtank kontrollert visuelt
innvendig. Det er tidligere malt i tanken,
og da med blymønje under malingen.
Men store deler av malingen flaker nå
av, og det har oppstått en del
overflaterust. Noe rustrenning
observeres. Det er noe usikkert hva
rusten skyldes. I følge eier er det brukt en
type maling som er feil i forhold til feste
på grunningen. Tanken må derfor
rengjøres og males på nytt. Sandblåsing
kan vurderes som alternativ. Det er ellers
tørt inne i tanken. Hudplatene innvendig
ser ut til å være i god stand uten alvorlige
tæringer.
212 Bunnstokker.
Tanken formes av den skrå hekken, og
det er derfor ikke bunnstokker her fordi
spantene går helt ned. Inntil skottet er
det støpt noe betong rundt propellhylse.

Babord side i akterpiggtank, og maskinromskott #3 t.h.

Bunn i akterpiggtank. Propellhylse er delvis nedstøpt i betong
som bør meisles opp for undersøkelse av stålet bak.

213 Tanktopp, akterpigg
Tanktoppen er hel, men med skrantende
kondisjon på maling innvendig i tanken,
samt oppstått overflaterust. Dekksbjelker
kan betegnes som ok. Utvendig tanktopp
som utgjør akterdekket frem til spant 3,
er i god stand. Ingen synlige tegn til
lekkasjer.
Akterdekk
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214 Hoveddekk og skansekledning
Påklinkede rifleplater med sammenføyninger og nagler ser ut til å være i god
stand. Ingen istandsettingstiltak
nødvendig. Bindevinkel mellom dekk og
skanse noe tært, men virker å være tett
og i god nok stand for videre bruk.
Det er ingen skansekledning. I stedet går
toppen av plategang F noe høyere enn
hoveddekket, og er påklinket et
halvrundtjern. Rekkverk er klinkede
septre med gjennomgående rør. Alt
dette er i god stand om enn noe bøyd
enkelte
plasser.

Hoveddekk langs babord side akter.

216 Skott mellom akterpigg og
maskinrom, rorkiste
Dette skottet (#3), med bindevinkler er i
bra stand. Rorkiste har middels store
rustangrep rundt øvre og nedre flenser.
Ingen synlige hull, men bør sandblåses for
nærmere inspeksjon, og utstyres med nye
pakninger.

Øvre flens på rorkiste,
og tanktoppen.

Nedre flens på rorkiste.
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22. Maskinområdet
Maskinområdet avgrenses av aktre og fremre maskinromskott på henholdsvis spant nr. 3 og spant nr.
10.
220 spant
Generelt ser spantene i maskinområdet
ut til å være i tilfredsstillende stand.,
men enkelte trenger reparasjon. Spant
7,9 og 10 babord side er sterkt
rustsprengt i øvre del. Det samme gjelder
spant 10 på styrbord side. Øverste del på
disse (4 stk.) må fornyes og klinkes på
nytt.

221 Skutesider/hudplater
Alle hudplater som kan observeres er i
god stand, og stikkprøver med
tykkelsesmålinger over dørken viste
gode resultater. Men det knytter seg
likevel noe usikkerhet til den del av
skutesiden som ligger under
maskinromdørken, da området er dekket
med vann. Ytterligere inspeksjon tilrådes
etter fjerning av vann og rengjøring.

Bilde over og under: Styrbord side i maskinrom. Spant og
plater er stort sett i god stand, men trenger
malingsvedlikehold.

222 Bunnstokker.
Det er ikke tilkomst til bunnstokkene
pga. vann under maskindørken, men det
finnes ingen spesielle tegn til at
bunnstokker og motorfundament i
området skal være i dårlig stand.
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224 Hoveddekk
Dekksbjelker:
Tilstanden er tilfredsstillende.
Bindevinkler dekk-skuteside:
Fra spantnummer 9-10 både på styrbord
og babord side er bindevinkelen løsnet
mot skuteside. Vinkeljernene må rettes,
rengjøres og klinkes på nytt. I følge eier
har dette blitt stående slik helt fra forre
maskinromskott ble flyttet i 1920 på
grunn av overgang fra dampmaskin til
motor.
Bindevinkler dekk-maskincasing:
Bindevinkel i forkant av casing under
styrhus er defekt som et resultat av
rustsprengning. Må fornyes når casing
repareres. (Se pkt. 229). Resterende
bindevinkler er akseptable.
Hoveddekks rifleplater:
Pga. rustsprengningen mellom dekk og
bindevinkelen i front av
styrhuset/maskincasingen er det også
rustødeleggelser langs etter kant av
rifleplate. Det anbefales derfor nytt stål
i dekk i ei stripe under bindevinkelen
som sveises til eksisterende rifleplate.

Dekksbindevinkel mellom #9 og #10, ikke klinket verken på
babord eller styrbord side.

Dekksbindevinkel i front av styrhus.

Hoveddekket er ellers i god stand i
maskinområdet.

Rustsprengning og manglende nagler i bindevinkel i front av
styrhus.
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226 Maskinromskott
Store rustskader ble observert på fremre
maskinromskott. Hele skottet med
vinkelstivere anbefales fornyet. Aktre
maskinromskott, er i god stand.
229 Maskincasing
Casingtaket hadde rustsprenginger
mellom innvendige vinkler og plater. Flere
steder var det sågar rustet hull. Aktuelle
plater demonteres, kontaktflater
rengjøres, nytt stål felles inn etter
behov, og plater remonteres deretter
med klinking. Også deler av innvendige
vinkeljern under casingtaket må
påregnes fornyet helt eller delvis.

Forre maskinromskott #10.

Casingfronten samt fremre del av
sideveggene har rustskader. Reparasjon
påkreves ved at nytt stål felles inn.
Innvendige bindevinkler i de fremre
hjørnene må dessuten fornyes.
For reparasjon av utvendige bindevinkler
mellom casing og hoveddekk, se pkt.
224.
Alle lysventiler i casing er knust, og må
ha nye glass.

Babord hjørne skott bindevinkel #10 er korrodert.

Rustskader mellom vinkler og casingtak.
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23. Lasteområdet
Avgrenses akter av maskinromskottet, og forut av tresskott mot ruff på spant nr. 25.
230 spant
Generelt ser de fleste spant over
«bunnstokkhøyde» ut til å være i bra
stand. Under bunnstokkene er tilkomsten
vanskelig, men det ble foretatt visuell
kontroll fire tilfeldige steder. Spantene i
bunn av fartøyet er dekket med vann, og
dermed blitt utsatt for korrosjonsskader.
Hvor alvorlige disse skadene er, vil være
umulig å si før ballasten er fjernet og
bunnen rengjort. Men sannsynligheten
for at alle 32 spant i lasteområdets bunn
må repareres, eller delvis fornyes, er
stor.
Generell god stand på spant langs skuteside.
Oppunder hoveddekk er spant #11-13 på
babord side løsnet i topp grunnet
rustsprengning. Disse (3 stk.) må fornyes i
lengder på ca. 500 millimeter, og klinkes
på nytt.
231 Skutesider/hudplater
A-gang: Bunn av fartøyet er dekket av
ballast, men stikkprøver viser at denne
plategangen er dekket med vann i hele
lasteområdets lengde. Inspeksjon er
derfor vanskelig, men det ble observert
kraftige rustdannelser både på plate og
nagler. Det er foreløpig uvisst om
plategangen må fornyes eller
istandsettes på andre måter.

Kanskje det dårligste partiet av innvendig skuteside. Babord
side i lasterommet, foran maskinromskottet. Spor av
lekkasjer ovenfra.

B-gang: Stikkprøver med
ultralydmålinger foretatt. På styrbord side i spantefelt 13-14 ble tykkelsen målt til 4,5 millimeter. På
babord side i spantefelt 15-16 var tykkelsesmålene 3,0 og 3,5 millimeter. I tillegg ble det observert et
reparert hull i spantefelt 24-25 på babord side, denne hudplata er også tydelig korrodert fra innsiden.
Ytterligere tilstandsundersøkelser tilrådes etter at ballast er fjernet og bunnen rengjort. Likevel kan
man allerede nå konkludere med at flere plater sannsynligvis må byttes ut i B-gangen.
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C-gang: Stikkprøver foretatt med
tykkelsesmålinger tre tilfeldige steder (se
skisse) viser tykkelser på 3,5; 4,0; og 4,8
millimeter. Ytterligere undersøkelser fra
utsiden tilrådes.
D-gang: Stikkprøver foretatt med
tykkelsesmålinger fire tilfeldige steder (se
skisse) viser tykkelser på 4,0; 4,0; 4,2; og
3,8 millimeter. Ytterligere undersøkelser
fra utsiden tilrådes.
E-gang: Denne plategangen er
tilfredsstillende, ingen
istandsettingstiltak nødvendig.
Hull i bunnen mellom spant 24-25, er tettet provisorisk

F-gang: Springplata løper langsetter
med påskrudd lapp, men lekker fremdeles inn vann.
hoveddekk slik at deler av den fungerer
som skansekledning under rekkverket.
Hudplatene i F-gangen er i god stand, men med noen unntak. I spantfeltene 10-13 på babord side,
finnes det dype groptæringer langsetter dekk. Istandsetting anbefales ved en sveist innfelling (1800 x
200 millimeter) i området over/under hoveddekk.

Babord

For øvrig beskrivelse av F-gang, se pkt. «267 Skansekledning og rekke».

D
C
B
A

Hull Hull Hull
6,3
4,7
Hull

Styrbord

A
B
4,5
C
D 4,0 4,0
Spant 10 11 12 13 14

4,0
3,0

3,8
3,5

15

4,8
4,2
16 17 18 19 20

21

22 23

24

25

26 27

Tabellen viser fartøyet oppdelt i aktuelle plateganger og spantefelt i lasterom og forpigg.
Tykkelsemålinger ble foretatt som stikkprøver der det var grunn til å mistenke at det var tynt stål
innenfor områder der det var tilkomst.
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232 Bunnstokker.
Det er vanskelig tilkomst pga. ballast i
lasterommet, men fire bunnstokker ble
kontrollert etter å ha fjernet ballast. Alle
var sterkt angrepet av rust, slik at det var
rustet hull både i toppvinkler og selve
bunnstokkplatene. Sannsynligvis er ikke
tilstanden bedre ellers i lasteområdet, og
trolig må derfor 16 stk. bunnstokker i
området fornyes.

Kjølsvin:
Kjølsvinet er et T-jern klinket til
toppvinkelen på bunnstokkene, og løper
gjennom hele skipets lengde. Enkelte
stikkprøver av kjølsvinet i lasterommet
viser gjennomrustninger. T-jernet må
derfor repareres hvor det er påkrevd, og
nærmere undersøkelser tilrådes etter
fjerning av ballast.

Ballastheller er fjernet fra ett spantefelt i bunnen midt i
lasterommet. A-gang under der det er brunt vann, B-gang
nærmest. Under er det vann og rustangrep. Toppvinkel,
spant og bunnstokk, samt B-gang er sterkt korrodert.
Tykkelsemålinger viser 3.0 og 3.5 mm. Litt av kjølsvinet
ses øverst i bildet.

Lasterom sett forover. Thomas Olsen fra BDF og eier Roar Sundt (høyre).
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234 Hoveddekk
Dekksbjelker:
I og med lasteluka er så stor, er det langt
færre meter dekksbjelker enn normalt på
lignende fartøy. Dekkbjelkene i området
er stort sett i bra stand. Unntaket er
bjelkene på spantenummer 11 og 12 på
styrbord side, hvor rustangrep ute i borde
er kommet langt. Her må 2 stk.
dekksbjelker fornyes i lengder på ca. 500
millimeter.
Bindevinkler dekk-skuteside:
På babord side er vinkelen i området
spantenummer 10-12 delvis rustet bort i
begge flenser. Denne må derfor fornyes
og klinkes på nytt. Resterende
bindevinkler mellom dekk og skuteside i
lasteområdet ser ut til å være i
tilfredsstillende stand.

Bindevinkler mellom dekk og skuteside, og dekk og
lukekarm samt plater er i hovedsak i god stand. Unntaket er
babord side, mellom spant 10-12.

Bindevinkler dekk-lukekarmer
Bindevinkelen i forkant av luka er sterkt
korrodert, og det må vurderes om den
skal skiftes eller repareres etter
rustpikking eller sandblåsing.
Hoveddekks rifleplater:
Disse er i god stand i fartøyets
lasteområde.
Bindevinkel i forkant av lasteluke.
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24. Forskipet, ruff.
Avgrenses av skott mot lasterom og
forstevn.
240 spant
Pga. innredningen er det kun tilkomst til
spantenes nedre 1/3-del. Tilstanden er
god der hvor innredningen er avdekket,
og det er ingen spesiell grunn til å tro at
tykkelsen på spant er dårligere bak
resterende del av innredning selv om det
er mye overflaterust her.
Livholt:
Livholtene løper langs skutesiden
gjennom hele fartøyets lengde på både
babord og styrbord side. Generelt er
disse i god stand, men i forskipet er
livholtet på styrbord side delvis ødelagt
av rust, og må derfor fornyes i en lengde
av ca. 3000 millimeter. Livholtet på
babord side er skjult bak innredningen,
og må inspiseres senere.
241 Skutesider/hudplater
A-gang: Tykkelsesmålingene foretatt i
spantefelt #26-27 viser 6,3 millimeter
på babord side og 4,7 millimeter på
styrbord side. Sannsynligvis kan Agangen bevares i forskipsområdet.

Styrbord side i lugarområde. Livholt ses midt i bildet. Behov for
rengjøring og maling bak panel.

Mye original innredning igjen som bør demonteres for
oppussing, og behandling av skutesiden bak.

B-gang: Det er observert reparerte hull i
den fremste platen i B-gangen både på
babord og styrbord side. Disse er lappet
ved påskrudde doblingsplater. Disse to
platene i B-gangen må fornyes.
Skutesidene som ikke kledd inne ser eller
ut til å være i god stand, men manglende
malingsvedlikehold for øvrig, gjør fjerning
av overflaterust og ny maling påkrevd i
forpiggen.

Bunnstokker og kjølsvin i lugar er i god stand.
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242 Bunnstokker.
Bunnstokkene i forpiggen ser ut til å være
i god stand.
244 Dekk i forskipet
Hoveddekk fremfor spant nr. 25, samt
bakkdekket fra spant nr. 27 til forstevn,
defineres her som dekk i forskipet. Også
forhøyningen opp til bakkdekk og
bindevinkler tilhørende denne regnes som
en del av dekk i forskip.
Bindevinkel mellom hoveddekks fremre
kant og forhøyning opp til bakkedekk har
rustsprengninger mellom stående flens
og forhøyningen. Naglene bør fjernes,
kontaktflater rengjøres, og forbindelsen
klinkes på nytt.

Bakkdekk

Platestålet på styrbord side i
forhøyningen er det rustet hull i. Denne
plata må demonteres, fornyes og klinkes
inn på ny.
246 Skott mellom lasterom og ruff
Treskott skrudd mot spant, fornyet på
1980-tallet.
25. Dekkshus.
252 Kappe for toalett
I kappa for toalett finnes det alvorlige
tæringsskader langs bunn på alle tre
vegger. Alle bindevinkler bør løsnes,
rengjøres og klinkes på nytt, og stål i
nederste del (ca. 150 millimeter fra nedre
kant) må fornyes.

Nedgangskappe til toalett

26. Skrogutrustning
266 Klyss
Styrbord klyss i svinerygg mangler. Nytt
smidd klyss tilsvarende det på babord
side må derfor tilvirkes.
Styrbord klyss i svineryggen mangler, og platen må repareres
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267 Skansekledning, skansetopp og
svinerygg.
Topp av F-gang (skansekledningen) er
gjennomrustet ved to tilfeller. På
styrbord side er det tydelige rusthull i
området #23-27, mens det på babord
side er i området #23-25. I begge
tilfellene anbefales det å foreta en sveist
innfelling med omtrentlig størrelse av
henholdsvis 2500 x 300 millimeter (stb.)
og 1500 x 300 millimeter (bb.).
Skansetoppen som består av et hult
halvrundtjern klinket til
skansekledningens ytterside har
enkelte steder rustsprengninger i
klinkeforbindelsene. På styrbord side
finner vi rustsprengningene i området
mellom spant nr. 27 og 29. Her bør
klinkede forbindelser tas fra hverandre,
rengjøres og klinkes på nytt.
Halvrundtjernet må også vurderes
reparert med sveis. På babord side bør
halvrundtjernet demonteres fra spant nr.
20-25, deretter bør det rengjøres, rettes,
og klinkes til topp av skansekledning.
Som nevnt i pkt. 266 mangler klyss i
styrbord svinerygg. Også platestålet i
svineryggen rundt der hvor kysset har
vært er skadet. Noe reparasjonsarbeid
på svinrygg må derfor påregnes.

Skansekledning styrbord har rusthull langs topp.

Luke til akterpiggtank. Kan muligens repareres.

30. Luker og porter
304 Luker, mindre.
Lukelokk til akterpigg i støpejern er sprukket. Dette må repareres eller fornyes. Det kan sannsynligvis
repareres ved å skru på flatjern på undersiden av sprekken, og legge i en støpejernsveis på toppen.
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Konklusjon og anbefalinger.
Fartøyets alder tatt i betraktning er tilstanden generelt tilfredsstillende eller god. Likevel må det
anbefales enkelte større istandsettingstiltak i følgende av fartøyets områder: maskincasingen;
maskinromskott; bunnstokker i lasteområdet; hudplater (3 stk.) i forskip og lasteområdet hvor hull er
påvist; skansekledning i forskipet. Ellers henvises det til de ulike underkapitlene i rapportens
hoveddel for en fullstendig beskrivelse av påviste reparasjonstiltak.
Fartøyets bunn er ikke undersøkt på tilfredsstillende måte, verken fra utside eller innside. Det
anbefales derfor ytterligere undersøkelser i dette området. En forsvarlig undersøkelse av fartøyets
bunn krever at all ballast og vannansamlinger fjernes, og at fartøyet tas på land slik at overflatene
kan rengjøres ved at rust, maling og bunnstoff fjernes.
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