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1. Innledning

bidratt med midlertidige tildekkinger, rengjort
og malt over dekk. Ut over det planlagte
arbeidsomfanget har venneforeningen påbynt
et arbeid på brua der lekkasjer har ført til
store råte- og rustskader

I forbindelse med klassing av Gamle Oksøy i
2012, ble det utført en del skrogarbeid mot
bunn i lasterommet. Omfanget av rust i
området kom som en overraskelse, og skyldes
i hovedsak at ballast i form av en kjetting lå
med direkte kontakt til hud og spant. Under
kjettingen var det rusthull i både hud og
bunnstokker. Området ble utbedret, men vi
ble oppmerksomme på at tilstanden i skipets
to kofferdammer også kunne være kritisk. I
bunnen av begge kofferdammer lå det ballast
av stål og rustet. Kofferdammene ble derfor
en del av dette prosjektet i 2013
Ved inndokking ble det oppdaget lekkasje i
propellhylsa. Pakninger ble undersøkt, men
arbeidet skulle vise seg å medføre full
akseltrekk. Dette var ikke tatt med i planen for
arbeidene som skulle utføres, og kom i tillegg.
I rørsystemet for varmtvann fra kjele har det
oppstått stadig nye lekkasjer, og deler av
varmtvannsforsyningen til radiatorene i
innredningen har vært stengt av. Selve kjelen
har også hatt lekkasjer. Planen var å fornye
kjele og hele rørsystemet, men arbeidene ble
mer kostbart enn beregnet, og omfanget ble
derfor begrenset. Kjelen med tilførsler, samt
ringledning i maskinrom ble fornyet, mens
tilførselssystemet for lugarene måtte utsettes.

Tildekking av skrog (innerst i dokka) og mast (i
forgrunnen)for sandblåsing og overflatebehandling
(foto: forfatter)

Det mest omfattende arbeidet som nå ble satt
i gang, var imidlertid sandblåsing og overflatebehandling av skrog og rigg. Over tid har vi
sett ett behov for dette, dels på grunn av
hyppig avflassing i det gamle malingslaget og
dels på grunn av tæringer i stålet.

Fartøyvernsenterets arbeid i 2012 ble i
hovedsak utført for egne midler sammen med
ett mindre tilskudd fra fylkeskommunen. Mot
slutten av året kom det også inn støtte fra
Kystverket. Underveis ble det utarbeidet en 5års plan for utbedringsarbeider frem mot
neste hovedklassing i 2017? Denne planen
dannet grunnlag for søknad om midler for
2013, og som er beskrevet i denne rapporten.

Et mindre arbeid ble igangsatt med skilletrafo
for landstrøm, for å minske fremtidig risiko for
korrosjon.
Venneforeningen for Gamle Oksøy har vært
aktive gjennom hele prosjektet og bidratt med
dugnadsarbeid. Den har fjernet ballast og
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2. Skrog

oljeholdig vann og avfettet, mens
kofferdammene ble gjort gassfrie.

Tilstanden på utvendig skrogoverflater var lite
tilfredsstillende. Malingslag flasset av, og det
var oppstått en del tæringer i huden. Utvendig
skrog, sammen med innvendig skanse og
rennestein i akterskipet, ble derfor sandblåst.
At det var på høy tid kom tydelig frem etter
sandblåsing. Groper i hud, enkelte hull i
rekkestøtter og ujevne rennesteinsvinkler kom
til syne. Dette er tæringsskader som ennå ikke
er så graverende at konstruksjonsdeler må
skiftes, og med nytt malingssystem vil videre
korrosjonsutvikling kunne hemmes. Ved
oppbygging av ny overflatebeskyttelse ble det
benyttet et moderne to-komponent
malingssystem.

Ujevn øvre kant på rennesteinsvinkel. (foto: forfatter)

22 Maskinområde
På babord side ble det brent ut en midlertidig
åpning for tilkomst for ny kjele i maskinrom.

På høy tid; tæringer i hud kom godt frem etter
sandblåsing og ny maling (foto: forfatter)

Remontering av plate etter tilkomståpning i maskinrom
for transport av kjele. Sveisesømmene slipes av Italo
Abally. (foto: forfatter)
Et lite hull nederst i rekkestøtte på styrbord side (foto:
forfatter)

For øvrig besto skrogarbeidet av å ta ut
midlertidige åpninger i skutesiden for tilkomst
til kofferdammer og maskinrom. Før arbeidet
kunne starte opp ble maskinrom lenset for
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23 Lasteområde

satt fast mot skrogkonstruksjonen og måtte
meisles ut.

238 Kofferdammer

Midlertidig åpning i huden for tilkomst til aktre
kofferdam, sveises igjen av Håvard Berntsen (foto:
forfatter)

Tilstanden i kofferdammene var altså langt
bedre enn vi året før hadde registrert i
lasterommet. Det var ikke nødvendig med
fornyelser i konstruksjonen. Etter rengjøring
og sandblåsing ble rommene malt opp på ny.
Aktre kofferdam med jernbarrer innkapslet i rust (foto:
Bjørn Nesdal)

I aktre og forre kofferdam var det lagt inn ca.
50 tonn ballast i form av jernbarrer. Barrene lå
an mot hud og spant, og det var den direkte
kontakten mellom jernbarrene og skrog som
gjorde at vi ville ha kofferdammene undersøkt
for rustskader. Men etter sandblåsing viste
det seg at skroget var intakt. Dette står i
kontrast til situasjonen i lasteområdet som vi
avdekket i 2012. Under lasterommet hadde
ballasten i form av kjettinger påført skroget
omfattende tæringer. Vi har kommet frem til
at forskjellen skyldes materialet i ballasten.
Mens kjettingen var av stål, var barrene av
rujern. Rujernet har fungert som anode mot
det edlere skipsstålet og rustet, og dermed
har skroget klart seg godt.

Aktre kofferdam sandblåst og malt (foto: Bjørn Nesdal)

262 Sjøkasser
Alle sjøkasser er demontert og
overflatebehandlet. Det ble montert en 3 kg`s
anode i styrbord og babord sjøkasse til
maskinrom.

Fire midlertidig åpninger i skroget, ett på hver
side i hver kofferdam ble brent ut for tilkomst.
Ballasten ble båret ut, men de siste restene
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27 Utvendig materialbeskyttelse

På skansen som var grunnet med blymønje var
det et sjikt av flere malingslag med lys grå.
Over det grå kunne vi registrere et nytt lag
med grunning og deretter et nytt lag med lys
grå. Øverste lag var en mørkere mellomgrå
farge.
I rennesteinen ble de samme ytre
malingslagene avdekket, mens det ikke var
spor av blymønje og det indre grå
malingslaget. Det vil si at det var et lag
grunning av brunrød farge mot stålet, med et
lys grått lag over. På det grå laget var det malt
mørk grønt, tilsvarende øverste lag forut på
dekk.

Arne Røskeland og Jan Astor Holand ruller på siste
malingslag opp mot vannlinja (foto: forfatter)

Fargehistorie
Malingsprøver viser at innvendig skanse og
malte dekksflater på et tidspunkt er blitt
endret fra henholdsvis lys grå på skanse og
klar grønn på dekk, til en mørkere grå og en
mørkere grønn. Trolig har rennestein samtidig
fått fargen endret fra lys grå til mørk grønn.

Hoveddekk forut, brønnen, bakkdekket, samt
innvendige malte dørker er malt mørk grønn.
De samme flatene har en klar grønn, nær
signalgrønn farge under. Styrehustaket har
fortsatt denne klare grønnfargen.
Et fotografi viser at skipet hadde fått de mørke
fargene i det det gikk ut av ordinær drift i
1996. Det relativt tynne laget med siste
fargevalg, samt det at styrehustaket ikke har
blitt malt om, tyder på at perioden med mørk
farge har vært relativt kort.
Fargevalg
Vi har en oppfatning om at det lysere
fargevalget med en klar dekksfarge er mer
riktig for skipet, og at den mørkere grønne kan
ha vært valgt for å minske renholdet og
kanskje dekke over alderdomssvakheter på
dekk og i rennestein. Den lysere fargen har
vært brukt i nesten hele skipets driftsperiode
og harmonerer dessuten bedre med de lyse
grønne fargene som preger skipet innvendig
(hvor det i dag er mørk grønn dørk). Vi valgte
derfor å benytte anledningen til å tilbakeføre
til den lyse grå fargen på skanse og
rennestein, med tanke på at det i neste
omgang også skal males lysere grønn på
dekksflatene. Vi benyttet RAL 7038 Agate Grey
på rennestein og innvendig skanse.

Skanse og rennestein før overflatebehandling (foto
Bjørn Nesdal)
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Oppbygging av malingslag
Skroget ble først påført et lag zinkprimer
(barrier) og ett lag jotacoat. Deretter ble det
lagt på ett lag safeguard og 2 lag bunnstoff
Seaforce 30 under vannlinja og ett til to lag
hardtop over vannlinja. Masta ble behandlet
på samme måte som skrog over vannlinja.
278 Anoder.
Ettersom de gamle anodene var plassert svært
usymmetrisk og tilfeldig, og var modne for
utskiftning, ble alle anoder fjernet. Deretter
ble det utarbeidet ny anodeplan, tilpasset
skipet og nye anoder ble montert i henhold til
planen.

28 Innvendig materialbeskyttelse
Aktre og forre kofferdam ble sandblåst og
grunnet med ett lag barrier og deretter malt
opp med to lag jotacoat.
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3. Utstyr for last
34 Master og bomposter
Gamle Oksøy har ei A-mast for bedre sideveis
håndtering av lastebom. Det vil si at den har
ett babord og ett styrbord "bein" som møtes i
en spiss ved godset under toppmasta.

Toppmast opp til kule ble
fornyet (foto: forfatter)

Masta løftes om bord etter utbedring (foto: forfatter)
Gjensveiste åpninger like under godset (over) og ned
mot mastefot (under) for tilkomst ved montering av rør
for innvendig kabling (foto: forfatter)

Masta ble brent av like over mastefoten og
demontert sammen med lastebom og
sandblåst. Vi valgte å legge om kabling i mast
fra utvendig til innvendig, (se kap. 84, kabling
over dekk) og derfor ble det brent ut fire
midlertidige hull, to i hvert ben for tilkomst
ved innvendig montering. Hullene fra tidligere
innfesting av kabelrør ble utbedret ved
sveising, og braketter for soler ble reparert.
Fundament for lysarmatur, fundament for
koblingsboks og løkker for flaggliner ble
fornyet, likedan toppmast, mens kule på
toppen ble beholdt.
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4. Skipsutstyr
43 Fortøyningsutstyr
Etter sandblåsing viste det seg å være hull i
aktre babord fortøyningspuller. Den ble
derfor demontert for reparasjon. Men etter
demontering viste det seg at stålet var så pass
tynt at det måtte lages helt ny puller.
Fundamentet under, er det eneste som ble
bevart.

Aktre babord puller etter sandblåsing. (foto: forfatter)
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5. Besetning- og passasjerutstyr
50 Redningsutstyr
Skipets tre flåter, ble sammen med øvrig
redningsutstyr kontrollert og sertifisert av Safe
Marin.

52 Innvendige dekk
På broa var det oppstått råte i tredekk mot
front, og ut i borde, og i stålkonstruksjonen
under var det omfattende tæringer som
hadde utviklet seg til store rusthull.
Venneforeningen har derfor fjernet
randplankene i hele området, samt noe
tilstøtende dekksplank. Arbeidet ble gjort med
tanke på tilkomst til stålet bak. Senere er
beslutningen tatt om å fjerne hele tredekket
på brua.

Overføring av form fra originalrørene (foto: forfatter)

Svein Mosby lodder ringledning i verkstedet (foto:
Bjørn Nesdal)

Randplank fjernet på bro, rennestein er gjennomrustet.
(foto: forfatter)

57 Ventilasjon og oppvarming
577. Rørsystemet for oppvarming
Rørsystemet var en kombinasjon av stålrør og
kobberrør. I nybyggspesifikasjonen ble det
nevnt at det kan benyttes sorte stålrør. Dette
var nok det rimeligste og selv om det ikke
kommer frem av verftets fortegnelse om hva
som faktisk ble brukt, er det mest sannsynlig
at det ble benyttet stål. Kobberrør vil holde
mye lengre enn stål ved gjennomstrømming
av vann. Det er nok også årsaken til at deler av
anlegget er fornyet med kobber. Vi valgte å
benytte kobberrør over det hele når hele
anlegget skulle fornyes.

- Og om bord (foto: forfatter)

Rørsystemet har en ringledning for vann ut og
for vann i retur oppunder dekk i maskinrom.
Fra ringledningen går det ut stikk til
innredningen på hoveddekk og bro.
Planen var å fornye hele rørsystemet frem til
radiatorene i hver lugar, men av økonomihensyn ble fremføringen til lugarene avventet.
9

Det er med andre ord ringledningen i
maskinrommet med tilførsler mot kjele som
ble fornyet. Rørsystemet ble deretter
trykktestet.
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6. Maskin-hovedkomponenter
63 Propellanlegg
634. En lekkasje i ytre hylseboks måtte
utbedres. Hylselageret besto av to skåler og
en todelt pakningsring. Skålene var så pass
slitte, at det ikke lot seg tette med den todelte
pakningsringen. Den ble derfor erstattet med
en hel ring, noe som igjen krevde en langt mer
omfattende montering. Ror måtte
demonteres og aksling måtte ut for å få ringen
montert. To o-ringer, en mot olje og en mot
vann ble erstattet av kraftigere ringer. De ble
økt fra henholdsvis 6 og 6 ½ mm. Til 7 og 7 ½
mm. Etter montering ble propellhuset påfylt
ny olje.

Kjele fra 1977 (foto: Bjørn Nesdal)

Svein Mosby kontrollerer oljenivå i propellhus (foto:
forfatter)

64 Kjeler
Kjele for varmtvannsforsyning ble skiftet ut på
grunn av lekkasjer. Originalt har det stått en
kjele av type Nordic M8 med en Grønlinds
oljebrenner om bord. Denne ble senere
erstattet av en med merke Pyro, produsert i
1977. Denne ble nå kassert, og erstattet av ny
kjele av samme type.

Montering av ny kjele (foto: forfatter)
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7. Systemer for maskin
70 Brennoljesystem
Dieselpumpene skulle kontrolleres i henhold
til krav ved klassing. Dessuten var det oppstått
noe diesellekkasje. Begge pumpene hadde en
del rust på fjærer og slitasjeskader. Kontroll og
utbedring ble utført av Sangvik Service.

74 Avgassystem
Røykrøret på den nye kjelen var litt mindre i
diameter enn røykrøret på den gamle. Det ble
derfor montert en reduksjon på diameteren til
røykrøret fra skorstein til kjele. Røykrøret var
isolert med asbest som måtte saneres før
demontering.
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8. Skipssystemer
80 Ballast og lensesystem
801 fast ballast,
I forbindelse med skrogarbeidet ble som nevnt
50 tonn ballast fjernet fra kofferdammene.
Etter det vi kan registrere ble den første
ballasten på 20 tonn, dvs. 10 tonn i hver
kofferdam, lagt til i forbindelse med en
krengeprøve i 1974. Det ble da poengtert at
det på Oksøys søsterskip MS Anda, med godt
resultat hadde blitt gjort det samme. I
forbindelse med stabilitetsberegninger i 1982
ble ytterligere 30 tonn ballast lagt til.
Etter kontakt med skipskontrollen ble det
besluttet ikke å tilbakeføre ballasten.
Kofferdammene er i utgangspunktet ikke
ment for ballast, og vurderingen baserte seg
på at skipets stabilitet sannsynligvis ville være
god nok uten. Dette kunne imidlertid først
avklares ved ny stabilitetsberegning etter
utdokking. Denne viste på sin side et behov
for ny ballast. Det ble dermed lagt til ny ballast
i form av 54 tonn betong, fordelt i begge
dyptankene i lasteområdet.

Utvendige rør for kabler på babord og styrbord
mastebein (foto: Bjørn Nesdal)

803 Lensesystem
I fremre kofferdam ble lenserøret forlenget
med 20 cm ettersom nederste del var tært
bort.

Rustdannelse på mast, bak rørene (foto: Bjørn Nesdal)

Vi vurderte en løsning med avstandsbraketter
slik at rørene ville få en innbyrdes avstand seg
i mellom, og en avstand til masta. Det ville
muliggjort tilkomst for senere vedlikehold,
men konstruksjonen ville bygget mer, kunne
kommet i konflikt med annet utstyr på masta,
og ville utseendemessig være dominerende.
En gjennomgang av arkivet etter kystverket
viser at kablingen sannsynligvis var ført
innvendig i masta frem til 1975. Alt elektrisk
anlegg ble da lagt om, også lanterneføringen.
Vi har ikke sikre "bevis" på at det var i
forbindelse med omleggingen at kablene ble
lagt i utvendige rør, men mye tyder på det, og
vi legger frem følgende:

84 kabling over dekk
Kabling til lanterner og annet elektrisk i mast,
var ført gjennom utvendige stålrør. Rørene var
gruppert fire og fire i to grupper på styrbord
mastebein og ei gruppe på babord mastebein.
Hver gruppe med rør var punktsveiset til
hverandre og til masta. Konstruksjonen har
hindret tilgang for vedlikehold, og ført til
rustdannelse mellom rør og mast.
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a) På et eldre udatert bilde tatt av fotograf
Jenssen i Haugesund, hvor fartøyet ble
bygget, kan vi ikke se konturene av slike
rør. Bildet er noe uskarpt, men konturene
av disse rørene er så pass markert at de
burde ha vært synlige hvis de var der.

med innvendig kabling, fremfor å bygge om
den utvendige kablingen. Kablene ble nå lagt i
et innvendig rør i masta og ført ut til
lanternene på høyde med disse.
Gjennomføringer for kabler i dekk og mast ble
gjenget opp, og det ble montert nipler for å
hindre vanninntrenging.
Lysarmatur i masta for dekksbelysning ble
kassert og erstattet av ny.

89 Elektrisk fordelingssystem
Skilletrafo for å etablere skille mellom
likestrøms- og vekselstrømanlegg er kjøpt inn
for å redusere risiko for nye tæringer.
Plassering av trafoen over dagtank i casing er
vurdert, og den vil bli snarlig montert.

Selv om fotoet ikke er av helt god kvalitet, var
kablingen så markert at vi mener de ville kommet til
syne på babord masteben. (foto: Fotograf Jenssen)

b) Et mindre felt av ståldekket under
mastefot, hvor kablingen tidligere må ha
vært ført inn i mast, ser ut å være fornyet
c) I tegningene for el-anlegg før 1975 omtales
kablingen som "i mast"

Rør montert innvendig, sett fra bunn (foto: forfatter)

Med bakgrunn i fotografiet som trolig er tatt
da skipet var nybygget, og opplysningene fra
70-tallet, valgte vi å gå for en tilbakeføring
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9. Avslutning
Det var på høy tid å fornye overflatebeskyttelsen på skroget. Sandblåsingen avdekket
mer korrosjon enn vi var klar over på forhånd,
og med nye malingslag, oppgradert til et tokomponents malingssystem, har vi hemmet
videre korrosjonsutvikling. Det er imidlertid
viktig å være oppmerksom på at det fortsatt
gjenstår områder forut for overbygning, med
dekk, skanse, rekke og utvendige skott.
Det ble lagt ned betydelige ekstra
arbeidstimer i enkelte deler av prosjektet.
Blant annet ble det i riggen utført et langt mer
omfattende arbeid enn forutsatt i budsjettet.
Etter planen skulle masta ha blitt rustpikket og
malt stående på dekk, mens det underveis ble
besluttet å ta den ned, sandblåse den, og
bygge opp nye malingslag. Samtidig ble alle
elektriske kabler flyttet fra utvendige rør til
innvendig rør i masta. Også beslutningen om
ikke å tilbakeføre ballasten i kofferdammene
ble tatt underveis. Det var da beregnet at
stabiliteten likevel skulle kunne være
tilstrekkelig. Dette holdt ikke stikk, og
løsningen med betongballast i dyptankene, og
nye krengeprøver har i noe grad fordyret
prosjektet. I tillegg har det generelt gått med
flere timer på prosjektet enn budsjettert.
Et resultat av dette er at arbeidet med å
fornye rørsystemet måtte avsluttes i
maskinrommet. Det gjenstår å fornye alle
stikkrør ut til broa og lugarområdet.
I forhold til femårsplanen for istandsetting av
Gamle Oksøy som ble utarbeidet ved 5-års
klassing i 2012, ligger vi noe i bakkant.
Rørsystemet ble ikke ferdig på grunn av
overskridelser, og innkjøp av materialer til nye
tredekk ble ikke prioritert i tilskuddet som ble
gitt. Men med arbeidene i 2013, har Gamle
Oksøy fått et betydelig løft.
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