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1. Sammendrag: 

1.1. Generelt 

Den 30.09 – 01.10 2013 gjennomførte Jon Helge Aas og Trygve Larsen en befaring 

på MS Jøsenfjord som lå på slipp på Dåfjorden Slipp AS i Dåfjorden på Stord. Med 

på befaringen var også Tor Olav Følgesvold fra Andelslaget M.S. Jøsenfjord. 

I 2011foretok Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) en befaring mens 

fartøyet lå til kai på Randøy. Det var den gang ikke mulig å kontrollere utvendig 

bunn, innvendig lugarområde forut og området på hoveddekk langs styrbord 

skuteside. Også lasterommet hadde begrenset tilgjengelighet ved at det lå ballast 

som forhindret inspeksjon av bunnstokker og hudplater. 

Områdene var nå gjort tilgjengelige ved at fartøyet lå på slipp og det var foretatt 

vannjetting av utvendig skuteside og sandblåsing av lasterom og områdene under 

bakken. I tillegg var innredning i overbygget langs styrbord skuteside på 

hoveddekk demontert, og det var fjernet betong i rennesteinene både på SB og BB 

side.  

Også badet (tidligere bysse og billettkontor) var tilgjengelig for ny befaring.  

 

Denne Rapporten baserer seg på en inspeksjon av de nevnte områder. Vi vil gjøre 

oppmerksom på at en tilstandskontroll av et fartøy av denne størrelse vil kreve 

lengre tid enn den ene dagen vi var der. Vi må derfor ta et forbehold om at det kan 

være forhold som ikke ble oppdaget.  

 

1.2. Spesifikasjon: 

Basert på de funn som fremkom under denne befaringen, men også fra befaringen 

i 2011, har vi utarbeidet en spesifikasjon for restaureringsarbeidene. Selv om 

tilkomsten var vesentlig bedre enn i 2011 er det fremdeles områder i fartøyet som 

ikke er besiktiget. Det gjelder først og fremst i maskinrommet, men også i salong 

og lugarområdet i akterskipet.  

Når det gjelder områder over hoveddekksnivå så var det i denne omgang ikke tid 

til å gjennomgå dette på nytt. Vi har derfor ikke utarbeidet spesifikasjon for 

arbeidene her og henviser til rapporten fra 2011. 

Aktenfor aktre maskinromskott ble skroget modifisert i 1962. Det er usikkert om 

alt stål ble skiftet den gangen, men en kontroll fra innsiden avdekket at stålet er 

påsmurt et tectyl-lignende stoff som fremdeles så intakt ut. Det antas derfor at 

tilstanden på skroget aktenfor maskinrommet er akseptabel. 

Det er fremdeles områder som bør undersøkes nærmere før arbeidsomfanget 

bestemmes. Dette er listet opp i spesifikasjonen slik at arbeidet med utvidet 

inspeksjon blir en del av det totale arbeidsomfanget, mens utførelsen av eventuelle 

nye arbeider inspeksjonen avdekker vil måtte behandles som tilleggsarbeider. 

Vi har ikke vurdert hvilke endringer som må gjøres ved valg av en annen versjon 

enn dagens. Vår anbefaling vil være en versjon fra 1962 eller nyere da akterskipet 

ble forlenget og påbygget et bildekk. Dette har gitt fartøyet et unikt særpreg som 

det er verdt å ta vare på. Dersom dette velges vil det ikke være behov for 

endringer i skrogkonstruksjonen. 
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Spesifikasjonen er laget med forbehold om Sjøfartsdirektoratets godkjennelse både 

av omfang og reparasjonsmetoder.  

En del av de løsningene vi har skissert vil også kreve Riksantikvarens aksept. 

Forholdene vil for det meste være beskrevet i denne rapporten eller i 

spesifikasjonen. Det vil være oppdragsgivers ansvar å bringe slike forhold inn til 

Riksantikvaren for godkjennelse. BDF vil ha en rådgivende rolle i slike tilfeller. 

2. Tilstandsvurdering i forskipet: 
 

2.1. Bakkdekk. 

Dekket er av tre montert på stålbjelker. Vi gjør regning med at dekket av tre skal 

skiftes ut og anbefaler en kontroll av tilstanden på ankervinsj, kjettinglåser, mast 

og rekke. Også rennesteiner strekkplater og fundamentplater bør kontrolleres. 

2.2. Skutesider mellom bakken og hoveddekk: 

2.2.1. Hudplater: 
Hudplatene ned mot rennesteinen på hoveddekk var svært dårlige, med 

store hull ned mot rennesteinen mange steder. Det må påregnes utskifting 

av hele denne plategangen fra spt #39 og forover i en bredde på minimum 

40 cm fra hoveddekk og opp. I plategangen over var tilstanden generelt 

bedre, men i spantefelt med ventiler var den varierende, også her med 

flere hull og ellers dårlige tykkelsesmål. Det må påregnes utskifting i form 

av innfellinger ved enkelte av ventilene. En utvidet kontroll vil avdekke 

omfanget. 

2.2.2. Spant og kneplater. 

Spant og kneplater ned mot rennesteinen hadde store skader, Det må 

påregnes at minst 30 % av kneplatene og 20 % av spantene må repareres 

de nederste 40 cm. En utvidet kontroll vil avdekke omfanget. 

2.2.3. Rennestein på hoveddekk. 

Det ble ikke observert synlige skader i rennesteinen. Men dette bør 

undersøkes nærmere. Tilstanden på bindevinkelen mellom hudplate og 

dekk, og på toppen av plategangen under må også kontrolleres. 

2.2.4. Kjettingkassa. 
Det ble ikke observert synlige skader i kjettingkassa. Målingene av 

hudplatene var også gode. 

2.2.5. Nedgangskappe. 
Det ble observert et hull i ei plate i nedgangskappa. Vi anbefaler å 

kontrollere tilstanden på øvrig stål i nedgangskappa, men som et 

minimum må det felles inn ei plate på ca. 30 x 30 cm. 
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2.2.6. Ankerklyss. 
Vi anbefaler en utvidet kontroll av tilstanden på ankerklyssene med 

innfestinger og plater. 

 

Figur 1 Hudplater, kneplater og spant under bakkdekk har store skader. (JHA) 

2.3. Lugarområdet under bakken.: 
All innredning i lugarområdet var fjernet slik at det var mulig å inspisere 

skutesider og underside av hoveddekk.  

2.3.1. Bunn: 
I bunnen var det støpt betong slik at det ikke var mulig å besiktige 

bunnstokker, kjøl, spant eller hudplater i A- og B- gangen. Betongen virket 

imidlertid god, og det var ingen synlige skader i overgangen mellom 

betong og stål. Det er derfor grunn til å tro at det ikke har lekket vann inn 

mellom betong og stål.  Ei plate i B – gangen SB side fra spt 44 til 51 må 

skiftes.  

2.3.2. Skutesider. 
Skutesidene hadde store, men lokale, skader i flere spantefelt. Her må det 

felles inn plater. Det ble også funnet skader på enkelte spant som må 

utbedres. (Se spesifikasjonen for en nærmere beskrivelse av arbeidet). 

2.3.3. Hoveddekk fra undersiden. 

Hoveddekk var av tre montert på stålbjelker. Det ble ikke observert skader 
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på stålbjelker eller rennesteiner. Det anses ikke nødvendig å undersøke 

dette nærmere. 

2.3.4. Livholt. 
På BB side var livholtet stedvis dårlig. Det må påregnes at deler av dette 

må skiftes. En nærmere undersøkelse vil være nødvendig før det 

konkluderes. 

2.3.5. Spant og kneplater. 
På SB side er spt og kontraspt # 49 og 50 dårlige fra livholtet og ned, og må 

skiftes. Spt 46, 47, og 48 SB side bør undersøkes nærmere. 

3. Lasteområdet 

3.1.  Lasterom. 

Lasterommet var sandblåst og påført et strøk maling. 

3.1.1. Hudplater. 

Hudplatene var tykkelsesmålt med ultralyd. Målingene viser 

tilfredsstillende resultater. Det ble likevel funnet ei plate på SB side som 

det var hull i. Målingene rundt hullet var gode, så vi foreslår å felle inn ei 

mindre plate. Det var store groptæringer i hudplatene opp under 

rennesteinsplatene og ned langs spantene. Det må undersøkes nærmere 

om det vil være nødvendig med reparasjoner. 

3.1.2. Spant. 

Spantene besto av enkle vinkler 65*65*8 som var påklinket et kontraspant 

fra ca. 300 mm over livholtet og ned. Fra spt 30 og forover var skroget is 

forsterket med sveiste spant fra rennestein og ned til livholtet. Mange av 

de påklinkede kontraspantene var dårlige og må repareres. Mange av 

spantene hadde også groptæringer den øverste delen, opp under 

rennesteinen på hoveddekk. (Se spesifikasjonen). 

3.1.3. Kneplater. 
Mange av kneplatene var i så dårlig stand at de må utbedres. En 

utvidet kontroll vil avdekke omfanget. 

3.1.4. Livholt. 
Livholtet besto av to vinkler som var delvis klinket, delvis sveist. Det var 

skader som må utbedres på livholtet på begge sider. 

3.1.5. Skott #39. 

Platene i skottet var i så dårlig forfatning at hele skottet over betongkanten 

må skiftes. Også en del av stiverne må skiftes ned mot betongen. I 

spesifikasjonen har vi beregnet å skifte ut platene omtrent slik de er 

montert i dag, det vil si 13 relativt små plater. Arbeidet kan gjøres enklere 

dersom man benytter større og færre plater. Dette bør i så fall bli forelagt 

Riksantikvaren. 

3.1.6. Rennesteiner. 

Betongen var ikke fjernet i rennesteinen. Sett fra undersiden var det store 

skade i rennesteinen som må utbedres. Det totale omfanget av arbeidet 

kan ikke fastslås før betongen er fjernet.  
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3.1.7. Skansekledningen. 
Skansekledningen hadde store skader og må skiftes. I spesifikasjonen har 

vi foreslått en gjenoppbygging av skansekledningen slik den er i dag. Det 

er mulig å forenkle arbeidet ved å lage kun en enkelt port på hver side for 

passasjerer. Dette vil i så fall være en endring som bør godkjennes av 

Riksantikvaren. 
3.1.8. Lasteluke m/ lukekarmer og forsterkninger. 

Lasteluka må skiftes ut i sin helhet. Det er også skader på forsterkninger 

og støtter til lukekarmen. Lukekarmen må kontrolleres nærmere for å 

fastslå evt. utbedringer. 

 

 
Figur 2  Skader på livholt og kontraspant i lasteområdet (JHA) 

4. Hoveddekk midtskips. 

4.1. Hudplater. 
4.1.1. Babord side. 

På babord side var hudplatene sveist til salongdekk og spant og klinket til 

bindevinkel i rennesteinen på hoveddekk. Hudplatene fremstod som 

akseptable, visuelt. Det var tidligere støpt betong i rennesteinen som nå 

var fjernet. Det bør undersøkes om det er tæringer i overgangen mellom 

betong og hudplater. 
4.1.2. Styrbord side 

Hudplatene på styrbord side hadde store skader i plategangen rett over 

rennesteinen. Dette har blitt utbedret ved å sveise på ei plate som en 

dobling utenpå den gamle plata. Skutesida er dermed tett, men den 
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påsveiste plata hadde sannsynligvis ingen innvirkning på styrken i 

skroget da det kunne se ut som om den kun var sveist til den gamle plata, 

og ikke til spant eller dekk.  

Tilstanden på den påsveiste plata må undersøkes nærmere. Dersom den 

har akseptabel tykkelse, og ikke har skader, vil vi foreslå å fjerne den 

gamle plata fra innsiden og klinke den nye plata til spantene.  

Det var ikke tilkomst fra spt #20 og akterover da det ikke var fjernet 

innredning. Vi vil anbefale å fjerne innredningen for å kunne inspisere 

også her. 

4.2. Spant og kneplater. 
4.2.1. Babord side. 

Både kneplater og spant var sveist. Enkelte kneplater hadde skader i 

overgangen mellom stål og betong og må repareres. Omfanget må 

avklares etter en nærmere undersøkelse. Det ble ikke observert 

lignende skader på spantene, men også dette bør undersøkes 

nærmere. 
4.2.2. Styrbord side spt 21 - 28. 

På styrbord side var det store skader både på spant og kneplater ned mot 

hoveddekk. Det må påregnes utskifting av samtlige spant (8 stk) fra 

hoveddekk og ca. 1 meter opp. Også kneplatene må skiftes. Tilstanden på 

spantene videre opp mot salongdekk må undersøkes nærmere. 

AF skott # 20 var det ikke tilkomst da innredning og betong ikke var 

fjernet. Det er grunn til å tro at det vil være skader også her. 

4.3. Rennesteiner. 
Rennesteinene på begge sider i hoveddekket var så ødelagte at de må skiftes i 

sin helhet. Det er viktig å undersøke om dette også gjelder området aktenfor 

spt # 20 SB side. 
4.3.1. Bad (tidligere bysse/ billettkontor). 

Det var fjernet fliser og innredning slik at det nå var mulig å inspisere 

dekket. Ei plate i dekket må skiftes. Skott og stivere må undersøkes 

nærmere før det konkluderes. Området bør sandblåses først. 
4.3.2. Skott # 15. 

På SB side mot bildekket ble det oppdaget et dårlig parti som må skiftes 

ut. Vi anbefaler at skottet kontrolleres nærmere for å fastslå 

skadeomfanget. Vi vil anta at reparasjonen kan utføres ved å felle inn ei 

plate. 
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Figur 3 Skader på spant kneplater og rennestein SB midtskips (JHA) 

5. Akterskipet. 

5.1. Bildekk 

Belegget på bildekket var fjernet og dekket var vannjettet og malt med et 

malingsstrøk. På grunn av pågående malingsarbeider hadde vi begrenset tilkomst 

til akterste del av bildekket. Vi fikk et godt inntrykk av det vi fikk se og vi ser ikke 

behov for å kontrollere dette ytterligere. 

5.2.  Kneplater 

4 kneplater i skansekledningen var ødelagt og må skiftes. Kneplatene sveises i 

dekk og boltes til skansekledningen. 

5.3. Skansekledning 

Skansekledningen var tredelt med en fast del i forkant og akterkant og med en 

skyveport i midten på begge sider. Vi fikk ikke inspisert den akterste delen eller 

portene. Den fremste delen besto av aluminium som var klinket til kneplater i 

dekket og til skutesida. Mange av naglene var løsnet både i kneplater og skuteside. 

Skansekledningen viste også tæringsskader som viser at det har vært kontakt 

mellom stål og aluminium. Også mange av sveisene var sprukket og må repareres. 

Vi vil anbefale å demontere skansekledningen, reparere sveiser og bolte den på 

igjen ved bruk av syrefaste skruer. Løsningen med å bruke syrefaste skruer bør 

forelegges Riksantikvaren. 
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5.4. Lufterør 

Lufterørene fra lugarområdet SB og BB, under bildekket, var ødelagte og må 

repareres ned mot bildekk. 

 

 

6. Utvendig skrog. 

6.1. Hudplater. 

Skroget var vannjettet og malt med ett strøk maling. Deretter var hudplatene målt 

med ultralyd. Målingene var stort sett tilfredsstillende i forhold til nominelle 

tykkelser. Vår visuelle inspeksjon fant heller ingen alvorlige mangler på 

hudplatene. Enkelte områder bør likevel undersøkes nærmere, enten på grunn av 

dårlige målinger, eller på grunn av tæringer oppdaget ved visuell kontroll. Vi vil 

særlig peke på platene i F – gangen mellom spant 27 og 42 begge sider. Her ble det 

oppdaget tæringer utvendig i vannlinja og tæringer innvendig opp under 

rennesteinen i hoveddekk og ned langs spantene. Platene bør inspiseres nærmere 

når rennesteinen er demontert. Vi mener også akterskipet bør kontrolleres 

nærmere i vannlinja selv om dette er en nyere del av fartøyet. Andre områder er 

listet opp i spesifikasjonen. 

6.2. Kjøl. 

Det ble oppdaget at kjølen var dårlig. Plata i bunnen av kjølen var borte over store 

områder og veldig dårlig ellers. Dette fører til vanninntrenging og må utbedres.  

Den kan repareres ved å sveise på nytt stål som en «sko» i hele kjølens lengde. 

Løsningen bør forelegges Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet. 

 

Kristiansand 11.11.2013 

Jon Helge Aas 

 


