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Jøsenfjord - Årsmelding 2017 

 

 

Utskifting av dekksbjelker i bakkdekket på Jøsenfjord. 

 

Innledning 

Arbeidet i 2017 fortsatte der arbeidet i 2016 sluttet. I januar ble jobber på dekksbjelker i 

lasterommet, skott 40 og vaterbord på hoveddekket ferdigstilt. Deretter ble arbeidet stoppet på 

grunn av manglende midler. I slutten av april ble det en midlertidig oppdokking idet DS Hestmanden 

skulle ut og nye fartøy skulle inn i dokken. Den neste oppstarten på Jøsenfjord fant sted i juni, og fra 

da av ble det jobbet frem til desember. Som tidligere har arbeidet konsentrert seg om forskipet, 

bakkområdet og lasteområdet.  

I 2017 er det benyttet større og færre jobbkort enn tidligere år. Årsrapporten fungerer som et 

supplement til de månedlige rapportene, og er ordnet etter jobbkortnumre.  

 

BDF Januar 2018 

Bjørn Anders Nesdal, prosjektleder 

Ida Pettersen, dokumentasjonsansvarlig  
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Utførte arbeidsoppgaver i 2017 

 

Jobbkort 56: Skott 40 

Arbeidet som ble gjort med utskifting av skott 40 i 2016 ble ferdigstilt i januar 2017 

 

Jobbkort 64 og 66: Vaterbordplater og avstivninger i 

lasteområdet  

Vaterbord på hoveddekket er blitt fornyet mellom spant 26 

og 40 på både styrbord og babord side. Det meste av dette 

arbeidet ble gjort i 2016. En liten del av vaterbordet på 

babord side mot skott 40 var i god nok forfatning til at den 

ble bevart. Vaterbordplaten var imidlertid ikke opprinnelig, 

for den var sveist, ikke klinket. Den gamle delen av 

vaterbordet ble sveist sammen med den nye.  

De siste nye vaterbordplatene ble montert på plass og 

klinket ferdig til dekksbjelkene og langs plategang F i januar. 

Vaterbordplatene ble skiftet akterover til #27 ½ i 

maskinrområdet. 

Kneplatene i vaterbordet på babord side ved portene i 

skansekledningen fikk en noe annerledes utforming enn 

kneplatene i vaterbordet i resten av forskipet. De fleste 

kneplatene har åpning for vann ved vinkelen mot huden. Ved 

portene på babord side av brønndekket hadde tre av 

kneplatene åpning på midten nede. Vannåpningen var 

plassert litt høyere enn resten av vaterbordplaten. Det betyr 

at det kunne bli værende et lite lag vann mellom kneplatene. 

De nye kneplatene ble likevel kopiert på samme måte, siden 

dette var utførelsen Jøsenfjord tidligere hadde hatt. 

  

Nytt vaterbord styrbord side hoveddekk, fra 
lasteområdet og akter til maskinrområdet. 

Kneplater i vaterbordet på babord side, ved 
portene i skansekledningen. Kneplatene har 
åpning for vann på midten, hvilket skiller dem 
ut. 
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Jobbkort 69 og 70: Dekksbjelker i lasterommet 

Arbeidet med utskifting og utbedring av dekksbjelker i lasterommet, og tilkomstarbeid i den 

forbindelse, ble ferdigstilt i januar. Det meste av jobben var gjort i 2016. 

 

Jobbkort 71: Lukedeksler til lasteluke 

Nye lukedeksler ble laget ferdig og sveist i 

henhold til nye tegninger, laget på bakgrunn 

av de gamle lukedekslene. Fra de gamle 

lukedekslene ble brakettene for bolter og 

håndtak brukt og montert på de nye. Dekslene 

ble lagt på lager i påvente av montering på et 

senere tidspunkt. Det gjenstår at nye hengsler 

må lages, for de gamle var helt opprustet. 

Pakninger er heller ikke limt på enda, for dette 

er best å gjøre etter maling. De er foreløpig 

bare primet.  

 

Jobbkort 72-73: Sandblåsing og Sponge-Jet 

Det ble fjernet maling og blymønje inne i nedgangskappen på fordekket i september og oktober, i 

forbindelse med at det senere skal brennes og skiftes hudplater. Måten det ble gjort på var med 

Sponge-Jet, en metode som BDF ikke hadde benyttet før. Tanken var å undersøke om metoden 

kunne være aktuell å bruke i maskinrommet senere, ettersom det er langt mer renslig enn for 

eksempel tradisjonell sandblåsing og vannjetting. Det viste seg imidlertid at metoden ikke var like 

effektiv som sandblåsing på alle områder – det var tidkrevende der det var mye rust, i tillegg til at det 

var relativt dyrt. 

 

  

Nye lukedeksler klare til å monteres. 

Nye lukedeksler klare til å monteres. 
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Jobbkort 74: Provisorisk opprigging og 

stillasbygging 

I september ble det provisoriske 

finerplatedekket på hoveddekket tilpasset og 

montert på en mer solid måte enn tidligere. 

Dette ble gjort som et tilkomst- og 

sikringsforetak på arbeidsplassen, ettersom det 

ikke lenger har vært særlig behov for ombygging 

og flytting på finerplatene i senere tid. 

Meningen er at dette dekket skal bli liggende til 

arbeidet med strekkplatene i området starter. 

Under opp- og neddokkingen i mai ble det behov for å først ta ned, og deretter sette opp og tilpasse 

stillas for nye jobber på båten. Stillas ble bygget for arbeid rundt bakken, langs skanse og porter, og 

akter til det forre maskinromskottet på spant nr. 26.  

 

Jobbkort 75 – 77: Bakkdekk: spant, 

avstivninger, dekksbjelker, strekkplater og 

vaterbord 

Spant og kneplater ble utbedret under 

bakkdekket. Spant 40-55, bestående av 

enkeltvinkler, ble utbedret ved tynne partier og 

der det var deformasjon. Mest mulig av de 

gamle spantene ble bevart. Der det var 

nødvendig med innfellinger ble ny og gammel 

del sveist sammen i skjøtene. Det var dette som 

først ble gjort med spant 50 på styrbord side. Her var det blitt laget nye innfellinger nede ved 

vaterbordet i tillegg til oppe under dekk mot dekksbjelken. Det ble imidlertid oppdaget at det gamle 

partiet imellom var i dårligere stand enn først antatt. Derfor ble denne delen også byttet ut i 

etterkant av at innfellingene var kommet på plass. Hele spantet er dermed nytt, selv om det er laget i 

tre deler. 

For å beholde skrogets form ble rekkefølgen på arbeidet at annethvert spant ble demontert og satt 

på plass, inntil alle deler som trengte utskiftning fikk det. De fleste kneplatene i området ble fornyet.  

  

Nytt stillas etter den midlertidige oppdokkingen i mai. 

Utskiftninger under bakkdekket på styrbord side. 
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Utskiftinger på spant i bakkområdet. Til venstre: babord side, spant 40-42. Spant 41 har nye innfellinger mot vaterbord og 

bakkdekket over, mens de to andre spantene er skiftet i sin helhet. I midten: styrbord side, spant 41-43, med nye innfellinger. 

Til høyre: styrbord spant 50 ble fornyet i sin helhet, men i tre separate deler. 

 

Alle dekksbjelkene i bakkdekket (dekksbjelker på 

spant 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) ble fornyet i 

hel lengde. Den eneste bjelken som ble beholdt 

av de gamle var bjelken som markerer akterste 

del av bakkdekket (#39).  

Innskutte forsterkningsprofiler ble fornyet likt 

med likt og ble montert med sveis der sveis var 

brukt. Mellom dekksbjelkene på spant 44 og 46 

var det sveist inn flere strekkplater. Disse var 

øyensynlig forsterkninger som var satt inn på 

ulike tidspunkt. Alle strekkplater i bakkdekket 

ble fornyet. Noen av disse hadde sveiste vinkler 

i ulik lengde. På babord side var det rester etter 

hydraulikkrør og kjetting, sveist sammen med 

dekksbjelker. For å kunne erstatte likt med likt 

ble det laget en tegning før demonteringen ble 

satt i gang.  

Sveiste bjelker hadde vært montert mellom dekksbjelkene 
#44-46. Det var også rester etter hydraulikkrør og kjetting. 

Nye dekksbjelker og strekkplater i bakkdekket. 
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Vaterbordplater med vinkler ble skiftet på begge 

sider av bakkdekket. Dette var et stort arbeid 

der en mengde hull til klinking måtte tilpasses de 

ulike delene av skipet korrekt. Vinklene ble gjort 

ferdig i platehallen med borede hull. Deretter 

ble de plassert om bord, før det ble boret hull 

gjennom vinklene og ned i vaterbordplatene. I 

baugen ble bindevinkler tilpasset. Disse vinklene 

er her en del av vaterbordplatene.  

Før utskiftningen startet ble rekken rundt 

bakkdekket dokumentert, merket, demontert og 

lagret, i påvente av senere reparasjon.  

 

 

Jobbkort 79: Porter og skanse ved brønndekk 

På både styrbord og babord side av brønndekket 

er skanse og porter blitt byttet ut.  

Det var forskjellig profil på fremre del av H-

gangen ved spant 33. På babord side var den 

buet, på styrbord side var den rettvinklet. 

Profilene rundt portene i brønndekket hadde 

opprinnelig en utforming med større buer på 

begge sider, både ved plategangen som vendte 

akterover ved dekksbygget midtskips, og der 

den fortsatte forover mot bakkdekket. Profilene 

har nok blitt rettet en gang mellom Jøsenfjords 

forlengelse i 1932 og 1950-tallet, trolig på 1940-

tallet, da båten gjennomgikk flere reparasjoner 

og tilpasninger. Dessverre er det vanskelig å se 

på eldre foto om profilene var buet eller rette i 

den påfølgende tiden, enten på grunn av 

vinklingen i bildene eller avstanden i dem.  

  

Nye dekksbjelker og strekkplater i bakkdekket, i tillegg til nye 
vaterbordplater. 

Buet profil på H-gangen ved spant 33 på babord side. 

Bindevinkel som en del av vaterbordplaten i baugen på 
bakkdekket. 

 

Det bores hull i den nye vaterbordplaten på babord side av 
bakkdekket før klinking. 
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Flere fotografier gir iallfall inntrykk av at profilen 

på styrbord side var helt rett på 1960- og 1970-

tallet, akkurat som i dag. Innen 1970-tallet er det 

rimelig sikkert at Jøsenfjord så ut som i dag, med 

én buet vinkel og én rett. Likt er derfor skiftet 

med likt.   

 

På hver side av brønndekket er det tre portblad i 

skansekledningen. Disse var i så dårlig stand at 

de måtte skiftes ut. Unntaket var det akterste 

portbladet på styrbord side. Dette var sveist 

sammen, i motsetning til de andre eldre 

portbladene, som var klinket. Formen på 

portbladet som ble bevart fikk samtidig en 

justering for at de skulle passe bedre sammen. 

Tidligere hadde siden av porten som vendte mot 

neste portblad vært skrå. På denne måten ble 

portene låst sammen når de var lukket. Den skrå 

siden ble altså rettet opp, slik at portene på 

styrbord og babord side ble like.  Portbladet var 

dessuten blitt rettet opp med sveis langs den 

øverste kanten på et tidligere tidspunkt. For at portbladet skulle bli rett ble det lagt på en ny sveis på 

samme måte. 

 

I 1956 hadde alle portene blitt reparert og gjort ca. 20 cm høyere. Den øverste delen ble da sveist på. 

Samme året ble det også satt inn nye hengsler.1 De nye portene som er satt inn ble laget i ett stykke, 

men de gamle portene med synlig sveisekant etter forhøyelsen er dokumentert med fotografier. Det 

akterste portbladet på styrbord side viser ingen tegn til forhøyelsen, og er derfor av nye dato enn de 

andre gamle portene. Like under sveisekanten på de eldste portene og skansekledningen var restene 

etter en klinket rad etter fenderlisten synlig. Fenderlisten var imidlertid blitt fjernet fra portene 

tidligere, øyensynlig i 1956, hvilket betyr at de rekonstruerte heller ikke har fenderlist.2 

 

                                                           
1 Jøsenfjord teknisk-historisk rapport 2017: 49. BDF. 
2 Et foto av Jøsenfjord fra 1951 (tatt av Thor Magne Nareid) viser Jøsenfjord med lavere porter, og det ser ut 
som med fenderlist langs kanten. 

Rettvinklet profil på forre del av H-gangen ved spant 33 på 
styrbord side. 

Det gamle bevarte portbladet på styrbord side, med både 
gamle og nye sveiste rettinger. Delen av porten som vender 
mot neste portblad ble justert, slik at den ble rettere enn 
tidligere. På den måten er portbladene like i fasong og går 
bedre sammen. 
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Gamle porter på styrbord side før utskifting. 

 

Hengslene var festet på ulike måter – noen var festet med sveis, 

andre var festet ved bruk av en klinket brakett. En og samme 

hengsel var gjerne festet med sveis på den ene siden og med 

klinket brakett på den andre. Opprinnelig har det nok vært brukt 

klinkede braketter på alle hengslene. Bruken av braketter er den 

mest solide og varige måten å feste hengslene på. De sveiste 

festene på hengslene må ha vært senere reparasjoner, muligens 

fra 1950-tallet.  

Der man kunne se restene etter de gamle brakettene på babord 

side var hengslene festet langs den øverste delen av braketten. I 

rekonstruksjonen ble hengslene imidlertid festet til midtpunktet 

av braketten, for å sikre styrke og stabilitet.  

Hengslene på babord side ved #37 ½ ble festet noe lengre ut fra 

portene enn tidligere. Formen på skipssiden sørget for at 

porten ellers ville hellet innover mot dekket når den ble åpnet. 

De øverste av hengslene ble dessuten flyttet så smått høyere opp på porten, på både styrbord og 

babord side. De tidligere øverste hengslene hadde vært like ved den påsveiste ekstra kanten fra 

Den nederste hengselen til den gamle 
porten på babord side ved #37,5: hengselen 
var festet til den øverste delen av 
braketten. 
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1956. Hengslene i portene hadde ikke vært festet på samme høyde, og plasseringen av de nye 

hengslene sikrer portens stabilitet. Det var også huller etter der tidligere hengsler hadde vært festet 

under den nederste hengselen på portene på både styrbord og babord side. Dette ble kopiert. 

Nye hengsler ble dreid og laget ved jogling. Det ble satt inn smørenipler, selv om dette manglet på de 

gamle, ettersom disse var helt opprustet.   

Under de største portbladene på begge sider ble rekkestøtter under portene kopiert. Rekkestøttene 

var satt opp for å ta av for vekten på hengslene ved #39 ½ og 37 ½.  

Nye slåer ble også laget til de nye portene. 

 

Det er blitt laget spygatt i portene likt med slik det var i de gamle. Likt ble skiftet med likt. Disse 

åpningene var imidlertid ikke laget før etter skipets siste driftsperiode på 1970-tallet, og blir feil i 

forhold til resten av rekonstruksjonen. Dette kan rettes på senere ved å lage en sveist innfelling. Det 

bør likevel undersøkes om det vil bli et fremtidig behov for dem, avhengig av krav om spygatt i 

skutesiden. Slike finnes nemlig ikke ellers i skipet.   

I tillegg til at portene ble byttet ut ble deler av skansen ved portene likeledes fornyet. Ikke bare 

rekkestøtter, men spant og stivere ble markert, lagret og kopiert. Hudplatene i H- og G-gang ble 

fornyet, og skilleskott mellom dør og ut i borde ved spant 32 ble skiftet ut som en del av dette. 

Toppen av skansen under portene var en knekt 90 graders plate. Noen steder var det felt inn nytt stål 

ved å sveise et flatjern på toppen av platen. Bredalsholmen har ikke hatt utstyr til å kopiere med 90 

graders skarp knekk. Derfor ble platen og et flatjern sveist sammen. 

 

 

Tre nye portblad på babord side. 
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Tre nye portblad på styrbord side. 

 

Jobbkort 80 og 81: Hudplater i forskipet 

Hudplater er blitt fornyet i forskipet både på 

styrbord og babord side, i G- og H-gangen. Dette 

gjelder platene i skansekledningen ved 

skanseportene, samt under bakkdekket på 

styrbord side. 

 

 

 

 

 

  

Hudplate # 45 ½ - 52 ½ i H-gangen på styrbord side under 
bakkdekket heises på plass. 
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Oversikt over stål skiftet ut innen 2017 

 Fornying / Reparasjon. Hudplater. 

 Komponent Side Side Beskrivelse / Dimensjon 

 Hudpl. B - gang. # 39 ½ - 44 ½.   Styrbord 8 millimeter plate. Fornyet i full lengde. Helklinket 

 Hudpl. B - gang. # 44 ½ - 49 ½.   Styrbord 8 millimeter plate. Fornyet i full lengde. Helklinket 

 Hudpl. B - gang. # 49 ½ - 52.   Styrbord 8 millimeter plate. Innfelt plate. Klinket. Sveist støt ved skott # 52.  

 Hudpl. B - gang. # 44 ½ – 47 ½. Babord  8 millimeter plate. Innfelt plate. Klinket. Sveist støt # 47. 

 Hudpl. C-gang # 29 ½ - 34 ½   Styrbord 2820 mm x 900 mm x 8 mm. Sveiste støt. 

 Hudpl- C-gang # 34 ¼ - 39 ¼   Styrbord 3050 mm x 900 mm x 8 mm. Sveiste støt. Innfelt plate. 

 Hudpl. C – gang. # 39 – 45 ½.   Styrbord 1650 mm x 850 mm x 8 mm plate. Innfelt plate. Klinket til nat og spant. 
Sveiste støt. 

 Hudpl. C – gang. # 48 ½ - 52   Styrbord 8 millimeter plate. Innfelt plate. Klinket. Sveist støt ved skott # 52. 

 Hudpl. C-gang # 29 ½ - 36 ½  Babord  4150 mm x 900 mm x 8 mm. Sveiste støt. 

 Hudpl. C-gang # 39 – 45 ½  Babord   1900 mm x 900 mm x 8 mm.  

 Hudpl. D-gang # 35 ½ - 39 ¾.  Styrbord 3960 mm x 850 mm x 8 mm. Sveiste støt. 

 Hudpl. D – gang. # 41 – 42.  Styrbord 8 millimeter plate. Sveist opp groptæringer for å øke platetykkelsen. 

 Hudpl. D-gang # 30 ½ - 35 ¾. Babord  3180 mm x 850 mm x 8 mm. Sveiste støt. 

 Hudpl. D-gang # 38 – 45 ½  Babord  2360 mm x 800 mm x 8 mm.  

 Hudpl. E-gang # 26 ½ - 33 ¼.  Styrbord 3870 mm x 850 x 8 mm. Sveist støt.  

 Hudpl. E-gang # 35 ¼ - 38 ½.  Styrbord 1970 mm x 850 mm x 8 mm. Sveist støt, og gammel klinket lask ved # 
38 ½. 

 Hudpl. E -  gang. # 42 - 43.  Styrbord 8 millimeter plate. Sveist opp groptæringer for å øke platetykkelsen. 

 Hudpl. E -  gang. # 43 ½ – 46.  Styrbord 8 millimeter plate. Innfelt plate. Klinket. Sveiste støt. 

 Hudpl. E-gang # 26 ¾ - 33 ½. Babord  3700 mm x 835 mm x 8 mm.  
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 Hudpl. E-gang # 33 ½ - 38 ½. Babord  3900 mm x 835 mm x 8 mm. Platen er sveist ved # 35 ½ fordi den var 
for lang og måtte deles opp for valsing. Platen er for øvrig helklinket, 
med en eldre lask ved #33 ½. 

 Ribbe F-gang #29  Styrbord Ny klinket lask 

 Hudpl. F-gang # 29 – 36 ½.  Styrbord 4680 mm x 900 mm x 12 mm.  

 Hudpl. F-gang #29 ½ - 31 ½. Babord  1100 mm x 900 mm x 12 mm. Helklinket. ½. 

 Ribbe F-gang #31 ½. Babord  Ny klinket lask 

 Hudpl. F-gang # 31 ½ - 36 ½. Babord  3050 mm x 900 mm x 12 mm.  

 Ribbe F-gang #36 ½  Babord  Ny klinket lask 

 Hudpl. F-gang #36 ½ - 41 ½  Babord  2900 mm x 900 mm x 12 mm.  

 Hudpl. G-gang #31-33,5 Babord  1200 mm x 1200 mm x 7 mm 

 Hudpl. G-gang #33,5 - 39,5, under 
skanseporter 

Babord  3550 mm x 350 mm x 8 mm 

 Hudpl. G-gang # 39,5 - 43  Babord  2400 mm x 1080 mm x 7 mm 

 Hudpl. G-gang # 31-33,5  Styrbord 1220 mm x 1000 mm x 8 mm 

 Hudpl. G-gang #33,5 – 39,5, under 
skanseporter 

 Styrbord 3600 mm x 350 mm x 7 mm 

 Hudpl. G-gang #39,5 – 43,5  Styrbord 2400 mm x 1040 mm x 7 mm 

 Ribbe G-gang #43,5  Styrbord 240 mm x 1000 mm x 8 mm 

 Hudpl. G-gang # 43,5-49,5  Styrbord 3700 mm x 1050 mm x 7 mm 

 Ribbe G-gang #49,5  Styrbord 240 mm x 1000 mm x 8 mm 

 Hudpl. G-gang #49,5-54,5  Styrbord 3450 mm x 1100 mm x 7 mm 

 Hudpl. H-gang #31-33,5 Babord  1250 mm x 750 mm x 8 mm 

 Hudpl. H-gang #32-33,5  Styrbord 1350 mm x 1200 mm x 8 mm 

 Hudpl. H-gang #39,5 – 45,5  Styrbord 3600 mm x 1200 mm x 7 mm 
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 Ribbe H-gang #45,5  Styrbord 240 mm x 1000 mm x 8 mm 

 Hudpl. H-gang #45,5 – 52,5  Styrbord 4500 mm x 1350 mm x 7 mm 

 

Fornying / Reparasjon. Spant og avstivninger 

Spant nr. Komponent Side Side Beskrivelse / Dimensjon 

27, 29-34, 
36-39,41 

Vinkelspant under hoveddekk Babord  65 mm x 65 mm x 7 mm. Fornyet spant og kontraspant. 

29-34, 36-39, 
46-51 

Vinkelspant under hoveddekk  Styrbord 65 mm x 65 mm x 7 mm. Fornyet spant og kontraspant. #39: 
Innfelt 0,2 m fjær på bunnstokk.  #46: sveist innfelt fjær i 
kontraspant. 

28 Dobbelt vinkelspant under hoveddekk Babord  75 mm x 75 mm x 9 mm. Tidl. bindevinkler til kjeleskott. 

35 Dobbelt vinkelspant under hoveddekk Babord   65 mm x 65 mm x 7 mm 

28 Dobbelt vinkelspant under hoveddekk  Styrbord 75 mm x 75 mm x 9 mm. #28: tidl. bindevinkler til kjeleskott. 

35 Dobbelt vinkelspant under hoveddekk  Styrbord 65 mm x 65 mm x 7 mm 

31-55 Vinkelspant under bakkdekk og videre 
akterover på hoveddekk 

Babord Styrbord 65 mm x 65 mm x 7 mm. Høyde 2000 mm. 30 spant under 
bakkdekket. 

28, 32-33, 
35, 37-38 

Kneplater til spant under hoveddekk Babord  Fornyet 

28, 32-33, 35 
 

Kneplater til spant under hoveddekk  Styrbord Fornyet 

30, 32, 33, 
35, 37, 38, 40 

Dekksbjelker i hoveddekk Babord Styrbord 140 mm x 70 mm x 9 mm 

28, 30, 32, 
33, 37 

Kneplater v/dekksbjelker i hoveddekk Babord  Fornyet 

30, 32, 35 Kneplater v/dekksbjelker i hoveddekk  Styrbord Fornyet 

40, 42, 44, 
46, 48, 50, 
52, 54 

Dekksbjelker i bakkdekk Babord Styrbord Fornyet. 130 mm x 65 mm x 10 mm. Lengden varierer fra 2700 
mm – 5400 mm. 
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40, 42, 44, 
48, 50, 52,  

Kneplater v/dekksbjelker i bakkdekk Babord  Fornyet 

44, 46, 48 Kneplater v/dekksbjelker i bakkdekk  Styrbord Fornyet 

Fra 40-54 2 stk. strekkplater i bakkdekk Babord Styrbord 7500 mm x 150 mm x 8 mm 

Fra 40-42 Strekkplate i bakkdekk Midtskips 2000 mm x 1700 mm x 8 mm 

Fra 52 - baug Strekkplate i bakkdekk Midtskips 2500 mm x 1800 mm x 8 mm 

26-54 Kneplater i rennestein hoveddekk Babord  200 mm x 300 mm. 6 kneplater = 12 mm tykke. 14 kneplater = 
8 mm tykke. 

26-54 Kneplater i rennestein hoveddekk  Styrbord 200 mm x 300 mm. 6 kneplater = 12 mm tykke. 17 kneplater = 
8 mm tykke. 

33 ½  Bulbvinkler, rekkestøtter hoveddekk Babord Styrbord 900 mm x 130 mm x 8 mm 

37 ½  Bulbvinkler, rekkestøtter hoveddekk Babord Styrbord 1200 mm x 130 mm x 8 mm 

 

Fornying/Reparasjon. Vaterbord 

Spant nr. Komponent Side Side Beskrivelse/Dimensjon 

26-forstevn Vaterbordplate hoveddekk  Styrbord Fornyet 

26-42 ½  Vaterbordplate hoveddekk Babord   Fornyet 

45-forstevn Vaterbordplate hoveddekk Babord   Fornyet 

40-baug Vaterbordplate bakkdekk  Styrbord 9000 mm x 600 mm x 8 mm 

40-baug Vaterbordplate bakkdekk Babord  9000 mm x 600 mm x 8 mm 
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Fornying / Reparasjon. Livholter 

Spant 
nr. 

Komponent Side Side Beskrivelse/dimensjon 

26-40 Livholt Babord   Fornyet hele livholt, 8200 mm. Dobbel 
vinkel 70 x 70 x 10 mm. Klinket fra spant 
28 ½ - 35 ½. Sidene er sveist. 

26-40 Livholt  Styrbord Fornyet hele livholt, 8200 mm. Dobbel 
vinkel 70 x 70 x 10 mm.  

Fornying/reparasjon. Skanseporter 

Spant 
nr. 

Komponent Side Side Beskrivelse/dimensjon 

33,5-
39,5 

Skanseporter Babord  3600 mm x 900 mm x 7 mm 

33,5-
39,5 

Skanseporter  Styrbord  3600 mm x 900 mm x 7 mm 

 

Fornying/Reparasjon. SKOTT 
 

Spant 
nr. 

Komponent Side Side  Beskrivelse/Dimensjon 

31 Skott Babord Styrbord 1850 mm x 480 mm x 8 mm. 

31 Skottbindevinkel Babord Styrbord 75 mm x 75 mm x 7 mm. Høyde 2000 
mm. 

31 Skottstiver Babord Styrbord 65 mm x 65 mm x 7 mm. Høyde 2000 
mm. 

31 Skottstiver Babord Styrbord 50 mm x 50 mm x 6 mm. 

40 Skott   Fornyet. Klinkede plater. 8 mm 
tykkelse. 
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Prosjektregnskap 2017 

Arbeid ble bestilt i desember 2016 som ble utført i januar 2017. Januar 2017 ble derfor bokført i 2016-regnskapet, men er inkludert her for å vise totalen på 

arbeidet. 
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Timer Varer Totalsum Fakt.nr.: Dat. 

Januar Arbeid utført i januar 2017 406,00 37,00 153,50 5,00  0,00  601,50 353 732,00 20 844,04 374 576,04 2206 30.01.2017 

Februar Arbeider utført februar 2017 5,50 5,50    0,00  11,00 7 007,00 1 207,95 8 214,95 2283 14.08.2017 

Mars Arbeider utført mars 2017      4,50  4,50 3 442,50  3 442,50 2283 14.08.2017 

April Arbeider utført april 2017  8,50      8,50 5 525,00  5 525,00 2283 14.08.2017 

Mai Arbeider utført mai 2017 32,50 0,00  4,00  73,00  109,50 79 725,00  79 725,00 2283 14.08.2017 

Juni Arbeider utført juni 2017 505,00  37,50 22,00  78,00  642,50 412 140,00 20 082,97 432 222,97 2283 14.08.2017 

Juni Korrigert timer utført juni 2017 -50,00       -50,00 -31 200,00  -31 200,00 2283 14.08.2017 

Juli Arbeider utført juli 2017 145,00  7,50   4,00  156,50 97 050,00 14 360,35 111 410,35 2283 14.08.2017 

August Arbeider utført august 2017 893,52   3,00 5,00 90,50  992,02 634 488,98 50 748,21 685 237,19 2286 31.08.2017 

September Arbeider utført september 2017 786,00  124,00 3,50 1,00 45,50  960,00 587 453,50 39 017,48 626 470,98 2296 29.09.2017 

Oktober Arbeider utført oktober 2017 699,75 45,50 173,25     918,50 547 300,00 32 196,11 579 496,11 2309 31.10.2017 

November 
Arbeider utført november tom u46 
2017 536,00 64,25  3,00    603,25 378 926,50 60 422,01 439 348,51 2317 20.11.2017 

November timer tom. 30.11.-17, ingen inng.fakt 295,50     44,25  339,75 218 243,25 0,00 218 243,25 2324 30.11.2017 

Desember Arbeider utført desember 2017      130,0      15,75  145,75      81 120,00         81 120,00    

   4 384,77   160,75   495,75   40,50   6,00   355,50    5 443,27   3 374953,73   238 879,12    3 613 832,85    
 


