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Jøsenfjords vanntank 
Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 

Høst 2018 - høst 2020 

 

Innledning 

Istandsettingen av Jøsenfjords drikkevannstank bød på flere utfordringer. Vi fant flere overraskelser 

knyttet til hvordan tanken var konstruert. Målsetningen var å bevare mest mulig av det gamle 

materialet, på samme måte som vi ville bevare tankens særpreg og konstruksjonsmetode. Her følger 

en oversikt over funn og valg som ble tatt. 

Fremgangsmåte, funn og løsninger 
For å kunne sette i stand vanntanken måtte den først demonteres og sandblåses. Det stålet som ikke 

var godt nok måtte deretter skiftes ut med nye deler, før tanken kunne settes sammen igjen og 

overflatebehandles.  

Bindevinkler 
De opprinnelige bindevinklene i tanken var smidde og pent tilvirket. Det ble derfor bestemt å ta vare 

på og gjenbruke disse, selv om kvaliteten på stålet varierte. Trolig på grunn av frostsprengning hadde 

flere av vinklene mistet sin opprinnelige form. De måtte derfor bøyes tilbake for å kunne brukes. I flere 

tilfeller førte det til at vinklene sprakk med etterfølgende behov for å sveise dem sammen igjen.  

En annen utfordring var å få skjøtene mellom gammelt stål, slik som bindevinklene, og nytt stål helt 

tett sammen. Dette var vanskelig på grunn av ujevnheter i det gamle stålet. Skjøtene måtte derfor 

dikkes for hånd. 
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Gamle bindevinkler var smidde og pent tilvirket. 

 
Gamle bindevinkler ble skjøtt sammen med nytt stål.  
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Dikkerand. Skjøtene mellom gammelt og nytt stål måtte dikkes for hånd for at det skulle bli tett. 
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Nagler og klinking 
Det var forskjellige typer nagler benyttet på forskjellige steder i tanken. Både koppede, forsenkede 

(linsehoder) og vanlige pan-nagler ble benyttet. Flere av løsningene avviker fra vanlig praksis og teori. 

Hullene som de forsenkede naglene skulle stå i var ikke forsenket. Ettersom tanken hadde holdt seg 

tett opprinnelig, burde det likevel ikke være et problem. Vi anså det som tilstrekkelig at den kone flaten 

tettet mot kanten av hullet. Ingen endringer ble gjort. 

Det var noen tilfeller der det gamle stålet i platene sprakk i selve naglehullet, som medførte videre 

reparasjoner. 

Ved trykktesting måtte omtrent hver nagle dikkes for hånd. 

 

 
Tanken ble klinket bl.a. med nagler med forsenkede naglehoder, selv om naglehullene ikke var forsenket. 
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En gammel plate med sprekker i naglehull. 

 

 
Tanken innvendig, ferdig klinket og overflatebehandlet. 
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Plater 
Platene var smidd i enkelte av plateskjøtene. Det ble bare beholdt to av de gamle platene, og de nye 

platene måtte tilpasses/slipes/smis i skjøtene for å gjenskape det slik det var. 

 

 
Gamle plater smidd smalere i skjøt, ny plate slipt ned. 

 

Mannhull og lokk 
Det var flere mannhull i tanken. Det eldste ble satt i stand og montert med de originale tersene. 

Mannhullet ved siden av så ut å være av nyere dato, og dette ble utvidet for å oppfylle dagens krav til 

mannhull. 

Av hensyn til HMS og støy planla vi først å bolte lokket fast på toppen. Dette viste seg noe komplisert 

med tanke på tetthet og pakninger og etter litt undersøkelser og etter montering av nytt mannhull 

med god adkomst fant vi en måte å klinke lokket fast.  
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Mannlokk ble klinket, selv om det medførte mye støy for motholderne inni tanken. Sandsekker hjalp til å dempe resonansen. 

 

 
Mannlokk før istandsetting. 
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Mannlokk etter istandsetting. 
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