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KORT HISTORIKK:
Dampfergen Ammonia ble fraktet i deler og bygd ferdig på slippen ved Tinnoset, av Moss
værft og Dokk i 1929. Kontraktør var Norsk Hydro ved Norsk Transport AktieselskabRjukanbanen, som skulle ha Ammonia til å frakte jernbanevogner langs Rjukanbanen med
produkter fra fabrikken på Vemork, hovedsakelig Ammoniakk. Ruten gikk fra fergeleiet på
Mæl og over den tre mil lange Tinnsjøen, før lokomotiver kunne trekke vognene langs
Tinnosbanen ned til anlegget i Porsgrunn og andre steder i Norge.
Fergene på Tinnsjøen har hatt disse operatørene:1
Norsk Transportaktieselskab (Norsk Hydro)
Norsk Transport A/S (Norsk Hydro)
Rjukanbanen AS
Stiftelsen Rjukanbanen
Tekniske data DF Ammonia:
 Byggeår: 1929
 Lengde: 70,4 m.
 Hovedmaskin: 2 dampmaskiner, 2 x 450 ihk
 Tonnasje 929 brt
Ammonia kom som den tredje av fire jernbaneferger som besørget transport av produkter for
Norsk Hydro på Tinnsjøen etter 1909, der fergene inngikk som en del av Rjukanbanen.
Fergen kan ta 150 passasjerer og 16-17 jernbanevogner på dekket, og ble erklært vernet av
Riksantikvaren i 1998. Spesielt maskinrommet er usedvanlig flott, og fergen hadde påkostede
salonger for direksjonen og andre prominente som dro med jernbanen til Rjukan og Norsk
Hydros anlegg på Vemork.
I 1952, da fergen gjennomgikk en betydelig oppussing ble også annen plass salong og
lugarområdet modernisert. Blant annet ved at det kom plater av huntonitt i lugarinnredningen
der det hadde vært panel, og plater av respatex på andre plass salong. Det ble laget senket
himling i lugarområdet under hoveddekk. Originalt var dampkjelene på Ammonia bygd for
kullfyring. Bortsett fra en periode under krigen, fra1942 til 1946 da det ble fyrt med ved, fyrte
den med kull til 1952 da kjelene ble bygget om til oljefyring som muliggjorde lengre perioder
mellom bunkring. Brobygget ble også fornyet, det ble malt hvitt der det hadde vært teak
brunt. Selv skorsteinene ble kappet ned tre meter og fikk nye farger, og det ble montert et
moderne gyrokompass om bord.2
Det vil også være flere forandringer å beskrive, men det vil heller høre hjemme i en tekniskhistorisk rapport for fartøyene.
Ammonia gikk i fast trafikk til 1957, da den ble reserveferge for den mer moderne
dieselfergen Storegut som kom da. Det ble nå færre fergeturer på Ammonia. Hovedsakelig ble
den brukt for å ta unna toppene i Vemork`s produksjon og dersom Storegut hadde landligge.
En dramatisk hendelse finner sted i mørke og tett snødrev i 1970. Ammonia feilnavigerte ut
fra Mæl og kolliderte med land på andre siden, med en stor flenge i babord side ved
1
2
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Muntlig Tom Johansen, kulturansvarlig fergene.
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maskinrom og akterskip som resultat. Kun flaks og dyktig sjømannskap reddet Ammonia fra å
gå til bunns på 350 meters dyp, ved at de klarte å komme tilbake til Mælsiden der det var
grunt vann, og fergen kunne lenses ved hjelp av brannvesenet på Rjukan og dykkere. Fergen
ble siden reparert ved å sveise inn nye stålplater i siden.
I 1991 gikk fergetrafikken på Tinnsjøen i opplag, da den nye veien mellom Tinnoset og Mæl
var ferdig. Ammonia ligger nå ved kai på Mæl fergeleie. Den regnes som verdens eneste
gjenværende dampdrevne jernbaneferge, og ble fredet sammen med Storegut av
Riksantikvaren i 2009.

MF Storegut ble fraktet i deler langs jernbanen og var bygd ferdig på slippen ved Tinnoset i
1956. Denne gang var det Glommen Mek. Verksted som gjorde jobben. Kontraktør var Norsk
Hydro ved Norsk Transport Aktieselskab-Rjukanbanen, som skulle ha en ny og større
dieseldrevet ferge som erstatning for dampfergen Ammonia til å frakte jernbanevogner med
produkter fra fabrikken på Vemork. Ruten gikk fra fergeleiet på Mæl og over den tre og en
halv mil lange Tinnsjøen, før lokomotiver igjen kunne trekke vognene langs Tinnosbanen ned
til Hydros anlegg i Porsgrunn og andre steder i Norge.
Storegut er den siste av fire jernbaneferger på Tinnsjøen etter 1909, som Norsk Hydro brukte
til dette formålet, der fergene inngikk som en del av Rjukanbanen. Da Storegut ble bygd, var
den Nord-Europas største innlandsferge.
I tillegg til godsvognene fraktet ferga opp til 300 passasjerer. Og dersom det ikke var fullt
med jernbanevogner, kunne det også bli plass til en bil eller to på overfarten.
Passasjertrafikken opphørte imidlertid i 1985. Og i 1991 gikk også fergetrafikken på
Tinnsjøen i opplag, da den nye veien mellom Tinnoset og Mel var ferdig.
Tekniske Data MF Storegut:3
 Byggeår: 1956
 Lengde: 82,7 m
 Bredde: 11,1 m.
 Dyptgående: 3,7 m.
 Tonnasje: 1 119 bruttotonn
 Maskiner: 3 stk 6 sylindrede MWM dieselmotorer 2250 BHK
 Kapasitet: 19 jernbanevogner.
"Storegut" fraktet årlig 8 - 10 000 vogner lastet med ammoniumnitrat, Ammoniakk og
salpetersyre m.m. Rjukanbanen eies i dag av Stiftelsen Rjukanbanen som har vern og bruk av
transportlinjen Rjukan - Tinnoset til formål. Stiftelsen eier også fartøyet "Ammonia" og begge
fartøyene ble fredet av Riksantikvaren i 2009.4

3
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Tegning over Tinnsjøen plassert i Storegut 2. plass passasjersalong
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SAMMENDRAG AV BEFARING:
MF Storegut er i svært god tilstand skrogmessig. Dette skyldes først og fremst at den alltid
har gått i ferskvann. Men også jevnlig kontroll fra Sjøfartsdirektoratet i driftsperioden har
holdt standarden oppe.
Etter at ferga gikk i opplag har det vært brukbart ettersyn og vedlikehold fra frivillige og eiere
som har sørget for å holde forfallet begrenset.
Imidlertid har det oppstått alvorlige problemer på Storegut grunnet lekkasjer fra nedbør som
trenger inn i overbyggets innredning.
Lekkasjene har dessuten kommet så langt i omfang at det nå viser seg vanskelig og kunne
lokalisere inntrengningsstedene før all innredning er demontert, og det eventuelt kan utføres
lekkasjetester. Så vårt hovedformål med befaringen på Storegut ble naturlig nok å utføre en
tilstandskontroll spesielt av sammenføyninger og gjennomføringer på overbygget med
hovedfokus på kontroll av forbindelser mellom stål og aluminium.
Vår konklusjon blir at lekkasjene i overbygget bør utbedres så raskt som mulig, og før
arbeidet med restaurering av innredningen påbegynnes.

DF Ammonia er også i svært god tilstand skrogmessig. Dette skyldes først og fremst at den
alltid har gått i ferskvann, men også godt vedlikehold frem til den gikk ut av drift må ha
sørget for det. Imidlertid kreves det ekstra oppmerksomhet for vedlikehold på et fartøy som
ligger i opplag, og som ikke kontrolleres og sertifiseres. Det bør derfor snarlig bli utarbeidet
en vedlikeholdsplan..
De eneste områder vi under befaringen fant der det bør vurderes stålfornying, er fremme i
forpeaken. Ellers er det generelt vedlikehold med rengjøring og maling som må gripes fatt i,
og opprettholdes. Innredningsmessig fremstår Ammonia i svært god stand. De tilsynelatende
få tegn til lekkasjer og fuktskader vi fant er beskrevet under.
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DF AMMONIA
OBSERVASJONER
DEKKSHUS FOR STYREMASKIN

TILTAK
Alt stål i hus og dekk og
utstyr rundt virker for
øvrig til å være i god
stand. Men det må
rengjøres for løs maling
ved sandblåsing og
males på nytt da
rustangrep er i gang. Det
samme gjelder rommet
mellom halvdekket og
jernbanedekket (under
dekkshuset) der det står
en del vann.

Innvendig i Ammonias dekkshus, med styremaskinen i forgrunnen.

Dekkshuset er plassert sammen med diverse vinsjer og utstyr på et
opphøyd sveist halvdekk helt akter på Ammonia. Huset rommer
skipets styremaskin.
Tidligere sto dekkshuset plassert noen få meter lengre frem fra der
det nå står. Spor etter innfestinger kan tydelig ses i ståldekket. Det
er spor etter avbrente bindevinkler i dekk, pluss
forsterkningsplater i dekket forut for dette. Dette kan ha vært
forsterkning for endestopperne som samtidig ble flyttet. Spor i
selve dekkshuset tyder på at det ble gjort smalere da det ble flyttet
akterover.
Huset er opprinnelig klinket, men har siden fått påsatt et sveist
aluminiumstak, Dette er så festet til øvre bindevinkel med
gjennomgående stålbolter. Mellom aluminiumsplaten og
bindevinkelen ligger det gummipakning. Det virker ikke til å være
gummipakning mellom aluminiumplate og innvendige takbjelker
som er i stål. Her kan det observeres noe oksyderingsskade.
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OBSERVASJONER

TILTAK

DEKKSHUS FOR STYREMASKIN forts.
Forre og aktre skott i dekkshuset er nyere enn sideskottene, og er
sveist mot bindevinkelen og dekk. Naglehullene i bindevinkelen er så
sveist igjen på utsiden og tettet med kitt på innsiden av huset. Taket
virker til nå å være tett.
Det er tæringer i halvdekket, men dette anses ikke som en del av
styrken i skroget, og forfallet kan stoppes med riktig
overflatebehandling.

Forfallet har startet på dekkshuset, og nødvendige tiltak må settes inn.
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OBSERVASJONER

TILTAK

AKTERPEAK-TANK
Tanken går fra akterstevn til spant 6. Den har vært slemmet med
calsitt, som senere er overmalt med sort maling. Stålet ser ut til å være
i god stand i hvert fall i øvre halvdel av tanken. Dypere ned er det mer
rustangrep å observere ved at det her er mer bart stål. Det er ikke
mulig å inspisere bunnen av tanken da det står omtrent en meter vann.

Tanken bør tømmes
og tørkes, Deretter
sandblåses, grunnes
og inspiseres på nytt.

Rustangrep er i gang i nedre deler av akterpeaken.
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OBSERVASJONER
PROPELLAKSELTUNNELL
Siden Ammonias maskin står midtskips, strekker tunnelen seg fra
akterstevn og helt frem til skott 37. Det er to propellakslinger.
Spant og hudplater fra betongkanten til oppunder dekk er relativt
nymalt med noe som ligner jernmønje, mens bunnstokkene som
tidligere har vært malt med en sort maling har begynnende rustangrep.
Spesielt i den forre del av tunnel.
Det viste seg å være en del overflaterust som kom til syne som bobler
under malingen på hudplatene, spesielt akter. Det samme på
bunnstokkene i forre del. Men under maling og overflaterust var stålet
i god stand, og enkelte tykkelsemålinger som vi tok, viste verdier som
tilnærmet nytt stål. Det er da også tykke plater, opp til 17 millimeter
tykkelse i dette området. Banking med hammer flere steder viste også
at det var god tykkelse på ståldelene.
Kjøl- og sidekjølsvin er i god stand gjennom hele området.
Det var ellers til dels mye olje og vannansamling i kjølen.

TILTAK
Det anbefales at hele
tunnelrommet
rengjøres for vann
og oljesøl, og
deretter males.
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OBSERVASJONER
PROPELLAKSELTUNNELL forts.

TILTAK
Der kanten på
betongen har sluppet
taket mot stålet, må
det meisles bort,
rengjøres for rust
ved sandblåsing, og
støpes på nytt.
Ved neste
slippsetting
anbefaler vi å meisle
bort dårlig betong.
En vil lett kunne
oppdage om
betongen er porøs og
har lekket vann.
Dersom det har
kommet vann
mellom betong og
stål, kan det skjule
seg store rustskader.
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OBSERVASJONER

TILTAK

LYSVENTILER I HOVEDDEKK

Resterende
himlingsplater i
korridoren tas ned.
Alle lysventilene
skrus ut og pakkes
på nytt med
gummipakning.
Rustangrep fjernes.
Monter på nytt med
galvaniserte bolter,
og trekk til med likt
moment.

Før moderniseringen av lugardekket i 1952, var det overlys i
korridoren midtskips gjennom faste lysventiler nedfelt hoveddekket.
Det er uvisst om det var nedfelt himling med åpninger for lysventilene
før 1952, eller om det var åpent opp til ståldekket.
Ventilene kunne naturlig ikke åpnes, de består av runde glass, ca 200
millimeter diameter som er lik den type faste lysventiler man finner i
skutesider. Glasset ligger oppå ståldekket, og blir holdt i press med en
metallring fastskrudd med gjennomgående bolter i ståldekket. Pakning
og kitt skal holde tett ovenfra. Vi finner samme type ventiler over
maskinrommet, men der er de blitt tettet med en påsveist stålplate.
Ved bygging av dagens himling på lugardekket ble det ikke tatt hensyn
til at man skal kunne vedlikeholde lysventilene. Dette har ført til
lekkasje og skade under minst en ventil. Alle himlingsplater i
korridoren må derfor tas ned for kontroll og eventuelle utbedringer.

Forts.
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OBSERVASJONER

TILTAK

Plasseringen i dekket gjør at disse ventilene er mer utsatt for regnvann
og snø og is enn tilsvarende ventiler i skutesiden. Lysventilene i dekk
vil ha behov for tilsyn og vedlikehold også i fremtiden. Etter at dagens
himling ble lagt har ikke dette vært mulig uten å demontere denne.
Derfor vil vi anbefale at ved gjenoppbygging av
himlingen i korridoren, diskuteres en løsning for lettere tilsyn og
vedlikehold.
Ett forslag kan for eksempel være å bygge ventilkasser fra
himlingsplatene og opp av lignende type man finner i skutesiden i
lugarinnredningen. En vil dermed kunne oppdage og utbedre lekkasjer
når de oppstår, samt tilbakeføre den effekten som overlyset gav
tidligere.
Et annet forslag er å lage «diskret» utformede luker som kan åpnes for
inspeksjon.

Ventilens underside i korridoren.
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OBSERVASJONER

TILTAK

AKTER PÅ LUGARDEKK
Rom ute i borde babord, og i borde for dusj styrbord, mellom skott 6 og
10. Disse områdene har rustangrep og bør rengjøres. Spesielt
forekommer det mye rustangrep under forsterkningsvinkler i dekk som
er i bruk for feste av dekksvinsjer, Vinkler og bolter må fjernes, og stålet
rengjøres.
Det ser ut som det er jernmønje som er brukt på begge sider i rommene,
mens det i tillegg er malt halvveis ned med hvitmaling på babord side..
Stålkonstruksjonen ellers er i god stand i begge rom.

Sandblåsing er
kanskje vanskelig
å få til her, men
det kan også la seg
gjøre å fjerne løs
maling, smuss og
rust med manuelt
verktøy. Deretter
males det opp på
nytt.
Vinklene under
dekk til bolter tas
av og bolter
kontrolleres.
Rengjøres for rust.
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OBSERVASJONER

TILTAK

MASKINROM, KJELEROM, OG KULLBAKSER
Det er generelt tørt og godt vedlikeholdt i disse områdene. Det ble
heller ikke funnet rust eller tæringer på hudplater eller spant. Mellom
kjelene og skutesiden er det nesten ikke tilkomst, og der er det heller
ikke blitt utført maling og vedlikehold. Vi kunne ikke se at det var
spesielle rustskader her heller.
Imidlertid er skutebunnen under dørkplatene så full av gammel olje og
grease, at det ikke var mulig å foreta en tilfredsstillende kontroll. Det
var også spesielt mye olje under hovedmotorene.
Det ble observert noe løs asbest som har drysset i forkant underside
babord kjele, samt mulig asbest som isolasjon på rør i kullbakser.

Det anbefales at det
rengjøres for olje
under dørk, løs
maling fjernes, og
hele bunnen
avfettes og males
på nytt. Stålet kan
da inspiseres.
Asbest må saneres
dersom det skal
utføres arbeid bak
på kjelen.
Stål er grunnet med
blymønje. Spesielle
vernetiltak kreves
dersom arbeidet
medfører fare for
innånding.

Stålsiden bak kjelen og ned mot bunnen trenger oppussing.
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OBSERVASJONER

TILTAK

SKUTEBUNN UNDER 2 KLASSE SALONG
Under tredekket i salongen er det et åpent rom i skutebunnen fra spant
66 til spant 90. Her finner vi ventilasjons- og klimaanlegg for
innredningen.
Mellom bunnstokker er det slammet med det vi antar er calsitt, mens
det ellers er malt stål. Deler av dette fremstår bra, mens det andre steder
er behov for overflatearbeid.
Rommet fremstår tørt og stålkonstruksjonen i god stand, selv om det er
en del bart stål.

Øverst:
Ventilasjons vifte.
Godt malt stål i
dette området.
I midten: Umalt
kjølsvin.
Nederst: Rust
fremtrer mellom
bunnstokker.

Løs calsitt og
maling må fjernes,
og hele rommet
overflatebehandles
grundig.
Annen
overflatebehandling
bør vurderes.
Calsitt er ikke et
velegnet materiale i
tørt klima.

Det er spredte tegn
på begynnende
rustforekomster, og
det bør tas en
vurdering på videre
vedlikehold.
Kanskje er det
mulig å benytte
fartøyets
klimaanlegg til
lufting under
opplag?
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OBSERVASJONER

TILTAK

KABELROM
Rommet går fra spant 90 til 98, fra kjøl til hoveddekk. Det er malt med
sort maling. Noe rustgjennomslag øverst.
Løs tredørk i bunnen. To kjettingkasser laget i tre som rommer
ankerkjettingene. I tillegg ligger en ekstra ankerkjetting kveilet ut over
tredørken. Tilkomst til rommet består i at en må løfte vekk to til dels
tunge trelemmer midt i jernbanesporet, og entre ned gjennom et
mannhull. Det er intet skipsutstyr slik en vanligvis vil finne i slike rom,
og det er derfor trolig at rommet ikke var spesielt mye i bruk. Likevel
fremstår det som godt vedlikeholdt.
Under tredørken var det begrenset tilkomst for inspeksjon. Det sto ca 20
cm vann over bunnen. Dettte rommet skal være tørt, og det må derfor
undersøkes hvor lekkasjen kommer fra.
Vannet i bunnen har forårsaket at malingen er flasset av og blymønjen
er synlig.

Rommet må
tørkes ut,
lekkasjer utbedres.
Bunnen
sandblåses og
inspiseres, og
deretter males
igjen.
Det anbefales å
sanere asbest da
denne har begynt
å løsne.
Ellers normalt
fremtidig ettersyn.

Øverst: Steamrør
oppe under dekk
virker å være isolert
med asbest.
Legg ellers merke til
rustgjennomslag
under dekk.
Under: Vann og rust i
bunnen.
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OBSERVASJONER
FORPEAK-TANK
Tanken går fra spant 98 til baug, fra kjøl til hoveddekk. I likhet med
akterpeaken er også forpeaken opprinnelig slammet med calsitt og
deretter overmalt med sort maling. Flere steder har calsitten sluppet
taket, slik at bart og rustet stål er synlig.
Det står 20 cm vann i bunnen som begrenset tilkomst for inspeksjonen.
Mot baugen var tilstanden på stålet så dårlig at det må påregnes en del
stålutskifting. Blant annet var det rustet hull i forre spant, bunnstokk, og
baugband. Det er store tykkelsereduksjoner på flensene til flere av de
forreste vinkelspant.
Ettersom Ammonia ikke lenger skal transportere jernbanevogner eller gå
i isen, er det ikke nødvendigvis slik at skadene som nå er avdekket, vil
ha avgjørende betydning for fremtidig bruk. Det må derfor avklares med
Sjøfartsdirektoratet angående et eventuelt omfang av stålutbedringer.

TILTAK

Omfanget er
vanskelig å se før
alt er avdekket.
Ved slippsetting
må tanken tørkes
og sandblåses.
Betong må
meisles bort, og
stålet inspiseres
og utbedres.

Øverst: Helt forut
i baug.
Nederst:
Bunnstokker og
kjølsvin.
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OBSERVASJONER

TILTAK

OVERBYGG
Det er mye krakelert maling, og noe rust i området. Utvendig rennestein
på salongdekk er påstøpt med sement som virker tett og solid. Vi ser
ingen grunn til å fjerne sementen nå for inspeksjon, da stålet virker solid
fra undersiden, og disse rennesteinene neppe har betydning for skrogets
styrke.
Gamle dreneringsrør har sannsynligvis vært lekke, og har fått påtredd
nye rør utenpå.
Rekkestøtter er kappet av på salongdekket, antagelig ved legging av
tredekk.

Gangveier og
rennesteiner i
oppgang til
overbygg må
rengjøres, løs
maling må fjernes
og området
oppmales.
Fjern løs maling
med luftdreven
nålepikke.
Grunn og mal
etter godkjent
malingprogram.

Øverst: Gangvei opp
trenger vedlikehold
Nederst: Utvendig under
salongdekket

Grønnalger i
rennesteiner bør
vaskes vekk, da
det ellers kan
påvirke
dekksplankene.
Sett dreneringsrør
i stand.
Reparer
rekkestøtter.

20

OBSERVASJONER

TILTAK

OVERBYGG forts.
Øverst: Under
salongdekk.
Trinse for
maskintelegraf
oppe til høyre
må overhales
og tas vare på.

Midten:
En av de
avkappede
rekkestøttene
på
salongdekket.

Under:
Nye rør er
tredd utenpå
dreneringsrørene
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OBSERVASJONER

TILTAK

BRO OG BRODEKK
Brodekket er bygd i
tre. Oppå er det lagt
tjærepapp. Vi
foretok en befaring
for å se etter
eventuelle
lekkasjepunkter
langs
gjennomføringer og
innfestinger. Det
ble ikke oppdaget
noe uvanlig, men
det er noen
potensielle
lekasjepunkter som
bør holdes øye med. Vi tenker da på at tjærepappen ikke er lagt ut i
borde mellom skorstein og skuteside. Tetningsmiddel, kitt eller annet, er
begynt å bli dårlig. Og, gjennomføringsbolter må alltid overvåkes, ikke
minst da forbindelsen mellom stål og tre kan bli dårlig over tid.

Det ble observert
en lekkasje fra
hydraulikkolje
tanken under
rattet. Denne må
utbedres.
Legg kitt mellom
skorstein og
skuteside.
Ingen andre
spesielle tiltak.
Men kontroller
jevnlig for
lekkasje på
toppdekkets
underside.
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OBSERVASJONER

TILTAK

BRODEKK forts.

Øverst: Tjærepapp er
ikke ført mellom
skorstein og bro
Nederst: dårlig tetning i
overgang tjærepapp og
stål.
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OBSERVASJONER

TILTAK

DEKKSUTSTYR
Til ombordtrekking av jernbanevogner er det opprinnelig fire
dampdekksvinsjer. To forut og to akter. De er produsert ved Pusnæs
Støberi § Mek. Værksted utenfor Arendal sannsynligvis rundt 1929.
Det ble opplyst under vår befaring5 at disse vinsjene på et tidspunkt var
blitt overbelastet og «sprengt». De har ikke i vært i bruk etter dette, og i
1982 ble de erstattet med en ny elektro-hydraulisk vinsj i senter akterut.
Som en viktig del av Ammonias originale dampdriftutstyr bør
dampvinsjene restaureres og settes i stand. Dette vil også innbefatte
damprørene fra kjelen. Tidligere var det vanlig verkstedpraksis at alle
damprør ble glødet ut og rengjort. Dette bør også gjøres på Ammonia

Det er forskjellig
utseende på
vinsjene forut og
akter.
Øverst: babord
vinsj akter
Nederst: styrbord
vinsj forut.

5

Vi anbefaler å
starte med å
demontere en av
dampvinsjene og
frakte den til
verksted.
En vil da kunne
kartlegge
tilstanden, og
foreta nødvendige
reparasjoner, før
en går i gang med
de andre vinsjene.

Damprørene har
asbestpakning.
Disse må
demonteres og
saneres av
godkjent
asbestfirma.
Deretter kan
rørene sendes til
utgløding og
rengjøring.

Tom Johansen. Kulturansvarlig på fergene.
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OBSERVASJONER
HOVEDDEKK/JERNBANEDEKK
Dekket fremstår visuelt i meget bra stand. Det er ingen rust eller
tæringer i stålplatene av betydning. Spor etter lekkasjer i enkelte
lugarer på dekket under, blant annet i stuertlugar og mannskapsmesse
og tilstøtende lugar styrbord, viser likevel at det er, eller har vært noe
galt. Men om dette er i de klinkede sammenføyningene i dekket, eller
langs gjennomføringer fra dekksutstyr, kan først avklares ved
demontering av himlingsplater i aktuelle lugarer.
Spor av sort maling tyder på at dekket tidligere har vært malt, men det
fremstår nå nærmest som et dekk av bart stål.
Babord side akter er det en luftehatt som er rustet i stykker. Den bør
utbedres.
Puller styrbord side mangler fundamentet under, så den står nå bare på
boltene.

TILTAK
Ettersom dekket er i
god stand, vil vi anta
at sandblåsing ikke
er nødvendig. Det
bør rengjøres og
males for å unngå
fremtidig forfall.
Luftehatt bør
rekonstrueres.
Fundament til puller
må på plass. Her kan
det oppstå lekkasje.
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OBSERVASJONER

TILTAK

HOVEDDEKK/JERNBANEDEKK forts.

Øverst: Puller
som mangler
fundament å stå
på.
Midten:
Luftehatt er
rustet i stykker
og mangler
spjeld.
Nederst: Original
luftehatt i
dekket.
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MF STOREGUT
OBSERVASJONER

TILTAK

LEKKASJER
Ved vår befaring ble det observert betydelige vannskader innvendig
etter lekkasjer. Både bro, bestikk og første plass salong har skader.
Akkurat hvor det er lekkasjer er derimot langt vanskeligere å påvise
nøyaktig før mer av himlingsplater og innredning er fjernet. Det vi kan
konkludere med etter vår befaring, er at det i tillegg til lekkasjer rundt
vinduer inn i salong, også kan være sannsynlighet for lekkasjer mellom
aluminiumdekksplate og vaterbords-platen i stål på brodekket.
Styrhus og brodekk er i aluminium, mens vaterbordplate og skuteside er
i stål. Sammenføyningen består i at disse platene er klinket sammen i
overlapp med aluminiums nagler. I denne klinkeforbindelsen fra 1956 er
det korrekt lagt en gummipakning som isolering mot galvanisk
korrosjon. Sett fra undersiden viser det seg imidlertid likevel å ha
oppstått korrosjonsskader, både på enkelte nagler og mellom platene.
Det skal dermed ikke mye til før det blir lekkasje mellom platene på
grunn av dette.
Erfaringsmessig vet vi at denne sammenføyningsteknikken over tid kan
vise seg og være uheldig. Når korrosjonsprosessen mellom stål og
aluminium først har startet vil den være vanskelig å stanse uten
dyptgripende tiltak.

Vi vil anbefale at
naglene mellom
vaterbord og
dekksplate fjernes
i passende lengder
på for eksempel et
par-tre meter om
gangen. Deretter
kiles platene fra
hverandre med
forsiktighet for å
unngå at det
oppstår
deformasjon.
Gammel pakning
fjernes og platene
rengjøres. Til slutt
legges inn ny
gummipakning
med utstansede
huller, før platene
skrus sammen
med rustfrie bolter
av typen rett hode
med tverrspor og
konisk underside,
tilpasset det
koniske hullet i
stålplaten.
Trekk til med
jevnt moment.

Fuktskader på innredning 1. Plass salong
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OBSERVASJONER
STYRHUSTAK
Lekkasje kan også komme fra styrhustaket. Det er et dreneringsrør på
hver side av taket som går ned bak garneringen, og ut på brovingene.
Disse rørene er blitt tettet med treplugger. Hvorfor, og om dette har gjort
noe i forhold til lekkasjene vet vi ikke. Dreneringsrørene ender ut på
brovingene.
Det var begrenset tilgang til inspeksjon av disse rørene innvendig bak
skottet på broa.
Storegut har fått montert en opplags-presenning rundt styrhuset og ut
over brovinger og dekk. Det er dermed bare selve styrhustaket som
ligger åpent for regnvann. Om dette har stoppet lekkasjene er foreløpig
vanskelig å vite.

TILTAK
Diverse
gjennomføringer
og sveiser på taket
må lekkasjetestes,
eventuelt med
NDT, etter at
himlingsplatene er
tatt ned for å
kunne få fullt
overblikk.
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OBSERVASJONER
STYRHUS OG BESTIKK
Babord side i styrhus har vannskadet dekk i nærheten av dreneringsrøret.
Ellers kan utseendet til treverk tyde på lekkasjer rundt vinduene.
Dørken i bestikken og gang svikter på et par steder, noe som kan tyde på
råte. Det bør åpnes opp og kontrolleres.

TILTAK
Belegg i bestikk
fjernes. All dårlig
dekksplank må
fornyes.

Over: Fuktskader i tredekket i styrhus babord side.
Under: Tetting i skjøt med et gummistoff.
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OBSERVASJONER
BROVINGER OG BRODEKK:
Som tidligere beskrevet er vaterbordsplatene i stål, mens selve dekksplaten
i aluminium er klinket til denne. Også skansekledningen i aluminium er
klinket til stålskutesiden.
Oppå dekksplaten har det etter opplysninger vi fikk på stedet, opprinnelig
vært et tredekk. Dette er så senere fjernet, og en ny aluminiums dørkplate
er i stedet sveist direkte oppå dekksplaten, samt til rekkestøtter og langs
overbyggets sider.

TILTAK
Vi anbefaler at
sveisene
kontrolleres
med NDT for å
avsløre
eventuelle
lekkasjer.

Oppbygging av dekk på brovinger. Her er både klinkede nagler og sveis.
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OBSERVASJONER

TILTAK

FØRSTE PLASS SALONG:
Denne var eneste salong i bruk for passasjerer de siste årene fergen var i
normal drift, etter at det kom forbud mot å oppholde seg under dekk
samtidig med at det ble fraktet helsefarlig last i jernbanevognene.
Innvendig bærer salongen preg av store vannskader. Spesielt er dette synlig
på salongdekket, der linoleumsbelegget har bulket seg kraftig. Men også
himlingsplater og veggplater har synlige spor etter vanninntrenging i
fineren. Det er vanskelig å si eksakt hvor lang tid dette har pågått, om
forfallet begynte allerede før opplaget i 1991, eller kanskje senere. Uansett
har vanninntrengingen foregått over lang tid, da det er fuktskader tvers over
dekk og himling. Det tyder på at vann har kommet inn langs skutesider og
rundt vinduer, og så spredd seg innover langs himling og dekk. Ved vår
befaring var det åpnet opp et parti innredning og linoleum på babord side i
salongen.

Det vises til den
innledende teksten
for forslag til
metodikk til
utbedring av
lekkasjene.
I første omgang
anbefaler vi at all
fuktig og
vannskadet
innredning
dokumenteres
grundig og
demonteres for å
begrense videre
forfall.
Prøver av
materialer og
maling tas vare på
for å kunne
gjenskape likt ved
gjenoppbygging.
Asbest saneres og
deponeres. Her
brukes erstatningsmateriale ved
gjenoppbyggingen.
All glava bør
fjernes for å sikre
lufting.
Når alt er
demontert er det
lettere å finne
lekkasjer og tette
disse.
Deretter kan
gjenoppbyggingen
begynne.

Det er åpnet opp i garneringen på babord side ved spant 60 – 61, for
inspeksjon.

Stål rengjøres for
rust, og males opp
igjen.
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FØRSTE PLASS SALONG forts.

Vannskadet treverk under vindu

Sidegarneringen er oppbygd på tradisjonelt vis med tre-stendere mellom
spantene.
Skutesiden i sveist stål er malt med et sort stoff, muligens
asfaltferniss/ black varnish, men uten en grundigere analyse kan ikke
dette fastslås sikkert. En slik analyse vil være nyttig dersom det skal
males oppå ved gjenoppbyggingen. Enkelte steder er det synlige
rustgjennomslag i fernissen.
Mot den malte stålsiden er det glassvatt isolasjon med tjærepapir.
Isolasjonen viste seg å være fuktig flere steder.
Utenpå isolasjonen er det et lag liggende rupanel. Deretter et lag ullpapp
før de finerte platene er festet utenpå der igjen.

Oppbygging av garneringen

32

FØRSTE PLASS SALONG forts.
Oppunder brodekket ble det også åpnet opp en himlingsplate i det
samme området ute i borde, men her går det en luftekanal som er kledd
med asbest. Det kan derfor ikke åpnes mer før dette området er sikret.
Det vi kunne observere her, var sammenklinkingen av vaterbordplaten i
stål og dekksplaten i aluminium. Det var oppstått korrosjon mellom
disse som blant annet fører til at naglehoder tæres bort.

Øverst: Naglehodet til venstre er helt borte, mens det ved siden av er på vei.
Under: Råte rundt vinduer. Asbestkledd luftekanal begrenser tilkomst.
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FØRSTE PLASS SALONG forts.
På ståldekket er det først et lag tynn murpuss, deretter et 7-8 cm lag med
korkisolasjon, deretter et nytt lag med murpuss, før linoleumen kommer
oppå der igjen. Linoleumen er mest sannsynlig så skadet at den ikke kan
reddes. En fargeprøve av denne som viser den originale grønnfargen må
tas vare på for gjenoppbyggingen.
Korkisolasjonen viste seg å være gjennomvåt der det var åpnet opp for
inspeksjon.
Møblene er festet med gjennomgående bolter i ståldekket, Det var spor
etter rustrenning gjennom boltehullene på undersiden av salongdekket.
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OBSERVASJONER

TILTAK

MASKINROM
Maskiner og utstyr virker ved førsteinntrykk rimelig velholdt og stelt.
Alt stål på skroget er bra, bortsett fra rustblærer i malingen både på
styrbord og babord side fra aktre skott til ca spant 60 langs
hovedmotorer. Dette gjelder fra underside skjærgang til kiming. Det
virker som det er en eldre og mer slitt maling på skutesiden under
skjærgangen, og desto mer rustangrep. Rustskadene er ikke dype, så
fjerning av rust og påføring av beskyttende maling vil derfor kunne være
tilstrekkelig.

Fjern løs rust og
behandle med
ruststopp-middel
og maling.
Bunnen var dekket
av gammel olje og
grease, og må
rengjøres bedre før
stålet kan
inspiseres. Som
kjent vil det i
tillegg utgjøre en
brannrisiko
dersom det ikke
rengjøres her.

Øverst: under skjærgangene trengs noe overflatebehandling.
Nederst Oljesøl under dørken.
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OBSERVASJONER

TILTAK

AKSELTUNNELL ROM
Bare godt bevart stål å se, men mye olje og vann i kjølen. Usikkert hvor
vannet kommer fra.
Hele rommet bør rengjøres og males etter hvert.

Tørke ut og
rengjøre for vann
og oljesøl, og finne
ut hvor det kommer
fra.
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OBSERVASJONER
STYREMASKINROM
Sidene fra dørk til oppunder dekk er kledd med lettmetallplater.
Mellom disse og skroget er det tett isolert med gul glava. Dermed var
det ikke tilkomst for inspeksjon. Mye vann/oljesøl under styremaskin.
Ellers godt stål der det var synlig i skroget.

TILTAK
Tørke ut og rengjøre
for vann og oljesøl,
og finne ut hvor det
kommer fra.
Vi anbefaler at det
lages lufting mellom
skuteside og
isolasjon.
Generelt vedlikehold
og maling etter
hvert.
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ANNEN PLASS SALONG
Passasjersalongen under dekk innbefatter også en egen adskilt
damesalong og en kafeteria med en liten bysse. Alt virker i orden med
hensyn til lekkasjer. De små fuktskadene som kan ses på 2. plass
virker gamle, og kan like gjerne ha vært påvirket av
temperatursvingninger og fukt ved tidligere vinteropplag. Salongene
gikk som nevnt ut av bruk da det kom forbud mot passasjeropphold
under dekk i forbindelse med frakt av farlig jernbanelast.
Det ble registrert at det var kontrollert mekanisk avfukting og passelig
temperatur i salongområdet ved befaringen..

Ingen presserende
tiltak. Fremtidig
normalt vedlikehold
for å opprettholde
standarden.

Øverst: 2. plass salong.
Under: Kafeteria
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OBSERVASJONER

TILTAK

MANNSKAPSINNREDNING
Lugarer og oppholdsrom for mannskapet er i meget bra stand vurdert opp
mot slik det var da fergen gikk ut av drift. Vi så egentlig ingen grunn til å
demontere innredning i dette området for å inspisere stålet, da det ikke var
noen tegn som indikerte fuktskader her.

Ingen
presserende
tiltak.
Fremtidig
normalt
vedlikehold for
å opprettholde
standarden.

Fra mannskapsmesse.
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OBSERVASJONER

TILTAK

HOVEDDEKK
Hoveddekket, eller jernbanedekket er utført i sveiste stålplater. Fra
baugen og akterover til aktenfor overbygningen ligger det løse solide
trelemmer langs jernbaneskinnene. Av disse trelemmene er radene langs
gangsidene de originale, lagt der for å sikre passasjerenes ferdsel når de
steg av og på vognene. Trelemmene i midtpartiet ble spesielt laget for et
publikums arrangement om bord i 2009..
Akterdekket er malt med sklisikker maling. Generelt gir hoveddekket et
godt inntrykk.

Det virker ikke
til å være behov
for umiddelbare
tiltak, annet enn
jevnlig ettersyn
og vedlikehold
etter en oppsatt
vedlikeholdsplan.
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OBSERVASJONER

TILTAK

BUNNTANKER
Med henblikk på fergas ellers svært gode tilstand på stålskroget, og at den Ingen på
nå er kontrollert og sertifisert av Sjøfartsdirektoratet, foretok vi ikke
nåværende
befaring i de underrom og tanker som nevnte instans har godkjent. Det vil tidspunkt.
si aktenfor maskinrom og forenfor salongen under hoveddekk, samt
ballasttanker langs bunnen. Vi forutsetter at disse tanker og rom videre
inngår som en del av fartøyets driftsplan for generelt vedlikehold.
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SLIPPEN PÅ TINNOSET
OBSERVASJONER
Selv om det var
tilstandskontroll av Storegut
og Ammonia som var
formålet med vår befaring,
og kontroll av slipp og
fergeleie utføres av en annen
instans, tok vi en kikk rundt
slippen vi også, siden den er
en del av det samme vernede
anlegget som fergene.

TILTAK

Vi anbefaler ut fra
at anlegget er
fredet,
istandsetting for
videre bruk.

Det står fire klinkede ståltårn
som skal hjelpe til med
sentreringen og oppstøttingen
av fartøyer som slippsettes.
Tårnene er bygd slik at det er
disse, og ikke fartøyet som
skal gi etter dersom
slippsettingen ikke går etter planen.
Ett av tårnene har etter en slik hendelse fått påført en sterk
deformasjon i form av
skjevhet utover i øvre halvdel,
samt at stag er brukket av.
Dette tårnet vil sannsynligvis
ikke tåle en ny lignende
påkjenning, og bør derfor
restaureres tilbake i original
form.
En klinket ståltank til
arbeidsluft som brukes ved
slippanlegget er blitt utett i
klinkesømmene. Denne kan
antagelig utbedres ved
dikking av stålet. Vi mener at
dette bør gjøres slik at tanken
kan fungere som en del av
anlegget.
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