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1.0 Innledning 

1.1 Kort historikk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS Epo ble bygd i 1914 som MT Rødskjæl, byggenummer 31 ved Kaldnes verft 

i Tønsberg. Kontraktør var oljeselskapet Shell, den gang Norsk- Engelsk 

Mineralolie Aktieselskap. Selskapet var nyetablert i 1912 og med økende 

etterspørsel etter bensin og smøreoljer ble tankanlegg etablert over hele landet. 

For å kunne forsyne kystdepotene måtte det bygges fraktebåter. I 1913 

kontraherte derfor selskapet to tankskip på 133 brutto registertonn hver for 

oljelast hos Kaldnes verft. Og allerede et år senere ble søsterskipene M/T Blaa-

skjæl og M/T Rødskjæl levert.  

I følge arrangementstegning fra Kaldnes, var hoveddimensjonene: Lengde 97`, 

Bredde 19`og en dypgående på 9,6`.  

Videre i følge samme tegning, er fartøyet bygd med en skrogform som 

kystfraktebåt, der lasterommene med sine to luker, inneholdt fire tanker for 

frakt av petroleumsprodukter. I tillegg var det et vanlig lasterom og 

mannskapslugarer forut, mens det var maskinrom og lugar for maskinister 

akter. 

Fartøyet ble levert med en motor fra J & CS Bolinder. 

 

Rødskjæl gikk i fart for Norske Shell frem til rundt 1966, da den fikk nye eiere. 

En gang rundt 1969, (i følge datert tegning for ombygging), fikk fartøyet en ny 

anvendelse som brønnbåt for levende fisk. Dette medførte at det ble bygget et 
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nytt forhøyet lastedekk ca en halv meter over det opprinnelige dekket, ny 

skansekledning og rekke og en ny springplate, i tillegg til at de to lastelukene 

ble omgjort til en stor luke. Lasterommet ble ombygd til en fisketank som 

opptar hele rommet. I undervannskroget ble det montert diverse ventiler for 

vann-gjennomstrømming i fisketanken. 

Styrhuset har i tillegg blitt forandret, mens det virker som det er mer originalt 

materiale i overbygget. 

I dag eies Epo av Båtlaget Rødskjæl. 

 

  

 

 

 

Fra tegning R-1 ved ombyggingen i 1969. Området midt på tegningen er den 

nye fisketanken som ble innebygget. 
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1.2 Generelt om befaringen 

 

Båtlaget har selv foretatt en generell vurdering av båtens tilstand, og ut fra den, 

laget en fremdriftsplan. Punkt en på denne planen er å foreta nødvendige 

reparasjoner på skroget, fortrinnsvis undervanns.  

 

Den 8.til10. November 2011 gjennomførte derfor BDF ved Bjørn Nesdal og Ivan 

Høgeli en befaring på MS Epo som sto i tørrdokka ved Bergen Group Fosen i 

Trøndelag.  

       Båten var kort tid i forveien blitt sandblåst og malt med sinkprimer på           

       utvendig skrog opp til hoveddekk. Det var montert nye offeranoder, og  

       påsveist en del doblingsplater på undervannskroget.    

 

Ut fra at eiernes ønske om en vurdering av skrogets tilstand i forhold til 

fremtidig flytedyktighet, og samtidig å få utarbeidet en priskalkyle på 

nødvendige reparasjoner, har vi konsentrert vår oppgave om å foreta en 

ultralydkontroll av tykkelsen, og en visuell betraktning av hudplater, sveis og 

nagler i undervannskroget.  

På grunn av båtens plassering i dokka med styrbord side støttet mot 

dokkveggen, var det enkelte områder der som vi ikke fikk nok tilkomst for å 

sette opp stillas og foreta ultralyd.  

 

Vi har i tillegg til det utvendige skroget, foretatt en visuell befaring av 

innvendig skrog der vi fant tilkomst for det. Det vil si akterlugar og forut for 

fisketankområdet, i pumperom og verksted. Vi har ikke demontert innredning 

eller utstyr for å skape tilkomst, og vår vurdering av tilstanden i disse 

områdene er derfor med et forbehold om at en tilstandskontroll sannsynligvis 

vil avdekke et øket omfang på istandsettingsarbeider.  

       Mellom fisketanken og skroget er det fylt med isolasjon, noe som medførte at vi 

heller ikke kunne foreta inspeksjon av innvendig skrog i dette området med 

kamerasonde. 

       Da det ved utarbeidelsen av denne rapporten er uvisst hvilken versjon fartøyet 

eventuelt skal restaureres til, er kalkylen kun basert på en utbedring av dårlig 

stål som ble oppdaget ved tilstandskontrollen, og et anslag på utbedring av 

tilstøtende spant og stivere.  

       

       Epo har styrehus og brovinger i aluminium. Ellers er båtdekket i hovedsak av 

sveiste stålplater, bortsett fra områder rundt skorsteinen som er klinket.  

       Rekke rundt båtdekk består av sammensveiste rør.  

       Det ble ikke foretatt nærmere befaring i disse områdene. Dersom så skal skje, 

bør det først sandblåses. 
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       Det er erfaringsmessig rimelig stor sannsynlighet for at en avdekking av de 

områder vi ikke har hatt tilkomst til, vil medføre en omfangsøkning av 

istandsettings-arbeidene. Vi vil derfor anbefale at det før, eller samtidig med 

stålarbeidene foretas en tilstandskontroll av resterende skrog og dekk for å 

bedre avklare dette forholdet. Kontrollen må innebære fjerning av innredning, 

oppmeisling av betong, innvendig og utvendig sandblåsing og annet som er 

nødvendig for full stålinspeksjon. 

 

 

      2.0 Inspeksjon av skrog.  
Skroget som opprinnelig var klinkbygget, består opprinnelig av 5 plateganger, 

der A gangen er kjølpate og E gangen springplate. Over den kommer 

skansekledningen. Skroget har i dag en del sveiste stålplater i form av større og 

mindre innfellinger som går direkte inn i de klinkede platene. Spesielt i for og 

akterskipet er det størst områder med sveiste plater. Alle offeranoder viste seg 

ved inndokkingen å være borte, og ble erstattet med nye. Platene var flere 

steder angrepet av lokale tæringer, noe som nok har sammenheng med 

manglende anodebeskyttelse.  

Det ble også foretatt en ren visuell bedømming av kvalitet på nagler og sveis, 

samt en visuell inspeksjon i de innvendige skrogområder der det var tilkomst. 

 

 
                      Styrbord baug. Blanding av klinkede og sveiste plater 
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                                          Eksempel på sveiste plater som er felt inn i klinkede plater. 
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      2.1 Kjøl: 
En litt spennende detalj, er den originale konstruksjonen av kjølen. Som skissen 

under viser, er det som en platekjøl, men der man oftest finner en plate som 

ligger med senter midt under båten, er det på Epo to plater som er formet over 

hverandre og klinket sammen med midtbæreren i senter.  

 

Det er lite av den originale konstruksjonen som kan studeres utenfra, da det 

også her er satt inn sveiste plater. En kontroll fra innsiden vil imidlertid kunne 

si hvor mye som er tilbake. Tykkelsen på de innsveiste kjølplatene er jevnt over 

akseptabel, men det er lokale områder med dype tæringer. Det vil være mulig å 

sveise opp disse tæringene til omgivende tykkelse som et alternativ til 

utskifting. 

       Tanken må først åpnes i bunnen for å avdekke om og hvordan kjølplatene 

er sveist utenpå de gamle som dobling, og ikke minst hvordan stålet er på 

innsiden.  

     

Noen steder er det sveiste doblinger utenpå kjølplaten. Disse må antagelig 

fjernes, og stålet under utbedres. Om dette kan gjøres ved å felle inn nytt stål i 

kjølplaten og sveise, er igjen avhengig av hvordan det ser ut innvendig i 

dobbelbunnen. Nærmere avgjørelse på arbeidsmetodikk avgjøres derfor etter 

innvendig tilkomst. 
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Over: Her ses to av ventilene som gir vann til fisketanken. Øverst i bildet ses den klinkede 

fenderlisten, og eksempel på inntrykking i skroget Under: Bunnen er det en blanding av 

originale plater, innfellinger og doblinger. Vi kan anta at innfellingene stammer fra 

ombyggingen i 1969.  
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     2.2 Hudplater: 

Etter flere reparasjoner og minst en stor ombygging siden fartøyet var nytt, 

fremstår skroget på Epo i dag med en blanding av klinket og sveist skrog i et 

forhold på omtrentlig 50-50. 

Under dokkingen i november ble det sveist på flere doblingsplater som tetting 

og sikring, og antallet ble ytterligere økt etter at ultralydmålinger var foretatt. 

Det er derfor god grunn til å anta at undervanns-skroget etter dette kan regnes 

som solid nok til å tåle et par overvintringer dersom båten ligger i opplag. Det 

er også påført ny maling og nye offeranoder på huden. Dette vil forsinke videre 

korrosjon.  

Vi angir dog en liten usikkerhet overfor noen mindre områder: Det ble 

registrert at det var til dels dype tæringer under bunnen der denne lå nedpå 

dokkarene. Her var det ikke mulig å sveise på dobling, og heller ikke få 

tykkelsemålt skikkelig. Vi antar at disse områdene heller ikke kunne gis 

tilstrekkelig overflatebehandling.  

 

Flere steder der det er foretatt utskiftinger til sveiste hudplater, er de klinkede 

platenes nater og støt borte fordi den sveiste platen går inn i disse områdene. 

En kan derfor slå fast at disse klinkede platene er ødelagt i forhold til en 

tilbakeføring til originalt skrog. Dersom en ser for seg en slik tilbakeføring, er 

det likevel en mulighet for å bevare noe klinket skrog ved å klinke inn plater 

med lasket skjøt.  

 

Enkelte steder har hudplatene vært utsatt for ytre påkjenninger i form av 

inntrykkning. Det er spesielt mellom spant 25 og 28 på C og D plategang 

styrbord, og ved spant 18, på D og E plategang babord. Inntrykkningsdybden 

ble målt til maksimalt 35 millimeter  

Vi viser ellers til ultralydtegning for hudplateområdet.  

 

2.3 Nagler og sveis 
Nagler ble kontrollert visuelt for tæringer og undermål i forhold til omgivende 

plate. Det ble registrert ca 120 nagler fordelt på begge sider som må 

underkjennes. Blant annet i akterskipet skyldes disse undermål rustsprengning 

mellom plate og spant. Et område med dårlig sveis ble observert på styrbord  

C gang mellom spant 37 og 39. For nærmere sveisekontroll kan det utføres MPI. 
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        2.4 Spant og dekksbjelker:  
       Vår undersøkelse viste at flere av vinkelspantene er i dårlig forfatning. Spesielt 

gjaldt dette i akterlugar/hekk. Med tiden er mange av disse spantene blitt skiftet 

ut med stående flattjern som er punktsveist mot hudplatene. Der disse 

flattjernene krysser klinkede plater er det eksempler på at de gamle 

naglehullene i hudplatene er blitt sveiset tette for at platen skulle beholdes. Vi 

registrerte at de nye spantene og dekksbjelkene kun var sveist med korte heft i 

stedet for hel sveis. Den valgte løsningen bidrar til at det oppstår 

rustsprengninger mellom plate og spant/bjelke, og bør derfor utbedres ved 

helsveising.   

   

       2.5 Rennesteiner: 
       Rennesteinene akter og på bakken er klinket mot bindevinkler. Ut fra en visuell 

befaring, kan tilstanden beskrives som dårlig. For å unngå lekkasjer ned i 

innredningen er det viktig at eventuel betong meisles bort, og at plate og 

vinkler sandblåses og utbedres. 
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  2.6 Innvendig 
akterlugar 

       Øverste del av 

hudplater under dekk 

i akterlugaren var 

dårlige på innsiden. 

Ellers ser stålet ut til å 

ha god resttykkelse, 

men en del sveise-

reparasjoner er mer 

eller mindre 

vellykkede. Dette 

området bør 

sandblåses for en 

videre kontroll av 

spant og dekksbjelker. 

Flere spant og 

dekksbjelker er byttet 

ut med flattjern som 

er punktsveist på 

høykant. 

Vi fant også 

plateinnfellinger i 

dekket over lugaren 

som har blitt sveist 

med flattjern som 

bakking. Dette er 

rustfeller som bør 

utbedres. Propellaksel 

bør trekkes ut, og 

betong i bunnen 

meisles bort. 
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2.7 Fisketank / Lasterom 
Ombygging av oljetankrommet til fisketankrom, er allerede beskrevet. Tanken 

er helsveist som et rom i rommet, og det er ikke tilkomst til innvendig skuteside 

uten å brenne ut denne og fjerne isolasjon. Det er dessuten et rør og 

ventilsystem som knytter tank og skrog sammen. For å lage denne tanken ble 

de opprinnelige deleskottene i lasteområdet fjernet. 

       Øverst: sett forover i tanken. Under ses filteråpning inn mot kofferdammen med       

gjennomstrømmingsrør for sjøvann.  
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 Over: Område mellom det gamle og det nye dekk. Foto tatt ned i mannhull i øvre dekk. 

 Under: Det gamle dekket er synlig i toppen av tanken. 
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2.71 Forre lasterom/pumperom  
   Rommet har bare delvis vært overflatebehandlet, men mye av det fremstår i 

god stand hva gjelder spant og bjelker. Det finnes likevel eksempler på 

rustsprengning bak klinkede forbindelser. som plater, bjelker og spant. Vi 

anbefaler å demontere utstyr og kabler, meisle opp betong i bunnen, og 

sandblåse alt stål for så å foreta videre tilstandskontroll. 

Fra innvendig i laste/pumperom.  
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2.8 Generator rom 

       Generelt er tilstanden det samme som for pumperommet. Demontering av 

utstyr og sandblåsing anbefales. Bjelker og kneplater av nyere dato under 

bakkdekk er punktsveist, og bør helsveises for å unngå rustfeller. Dørken består 

av treplank lagt på opphøyde flattjern som igjen er sveist oppå de originale 

klinkede dekksbjelkene.  Flere spant og dekksbjelker er byttet ut med flattjern 

som er punktsveist på høykant. 

 

  

Fra generatorrom. Mye, blant annet rennestein i bakkdekk øverst i bildet, er tidligere 

reparert med sveis.
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2.9 Kjettingkasse. 
For en stor del sveiste hudplater. Spantene er en blanding av punktsveiste 

flattjern og klinkede vinkler. Påsveiste støtter til dekket over. Lite spor av 

overflatebehandling. Stålkonstruksjonen virker ellers å være i god stand. 

Rommet mangler tregarnering for å beskytte skutesiden fra kjettingen som drar 

inn saltvann, og skaper galvanisk korrosjon. Det virker som det er dårlig 

drenering eller manglende lensebrønn. Det anbefales og ta ut kjetting, meisle 

opp betongen og sandblåse, for deretter å få en god nok oversikt av tilstanden.  
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3.0 Ultralydmålinger: 
 

På de neste sider er kart over ultralydmålinger av skroget. Vi har lagt 

hovedvekt på å måle de eldre klinkede hudplatene da de jevnt over har mest 

tæringer. Men også nyere sveiste plater er målt der tæringer og visuelle 

inntrykk ga grunnlag for det. 

Videre følger inntegnet våre anbefalinger til utskifting av hudplater beregnet ut 

fra fartøyets målsatte platetegninger og Sjøfartsdirektoratets Akseptkriterier ved 

besiktigelse av skip med lpp mindre enn 70 m. ( Sjøfartsdir. KS-0166B. 0105 Sdir.)  

 

 

Klinkede hudplater styrbord side. 
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4.0 Beregnede kostnader.  
Vår pris baserer seg på stålutbedring av selve skroget, det vil si hudplater, 

spant og stivere. Vi har også medtatt rennesteinsplaten akter, da det etter vår 

oppfatning sto dårlig til med denne med tanke på lekkasjer inn i skipet. Vi 

tar sikte på at det blir en kombinasjon av å skifte det som er klinket med 

klink, og det som er sveist med sveis, altså et prinsipp om å bytte likt med 

likt. Dersom det kommer signaler fra Riksantikvaren, Sjøfartsdirektoratet, 

eller eierne om at en annen løsning enn den vi forutsetter skal utføres, må vi 

reservere oss for en omregning på pris. Vi har ved utarbeidelsen av kostnad 

for stålutskifting basert oss på å finne en kombinasjon av rimeligste løsning, 

og samtidig følge de antikvariske prinsipper basert på å bevare mest mulig 

originalt materiale. Det betyr i praksis at vi vil foreta sveist innfelling der 

resten av platen ellers måtte være i god stand. Sist men ikke minst følger vi 

Sjøfartsdirektoratets akseptkriterier for minimum platetykkelser ut fra 

fartøyets konstruksjon, og vår erfaring med restaurering av klinkede stålskip. 

 

Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på noen momenter i forhold vårt 

oppsett:  

Angitte priser gjelder dersom arbeidet utføres ved Bredalsholmen Dokk og 

Fartøyvernsenter, Kristiansand. Men dersom dere ønsker at vi skal utføre 

arbeidet hos dere, vil vi selvfølgelig kunne forhandle om pris på dette. 

 

Det forutsettes at fartøyet er ryddet for løsøre og kjemikalier der det skal 

arbeides, før oppdraget starter. Sertifikat på ombordværende kjemikalier, 

maling og isolasjon skal kunne oppvises.  

Rengjøring og gassfriing av maskinrom med tilhørende tanker er inne i vårt 

tilbud. 

Det var områder i/på undervannskrog der det ikke var tilkomst for 

inspeksjon ved vår befaring. Her kan nevnes deler av styrbord side som lå 

støttet mot dokkveggen, og innvendig i bunn av kjettingkasse og under 

maskinromdørk, foruten lasteområdet mellom skrogene. Dersom det etter at 

tilkomst er etablert, viser seg behov for utvidet stålarbeid i disse områder, er 

ikke dette medtatt i prisen, men kan utføres etter ny avtale. 
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Likedan er oppmeisling av betong i kjettingkasse og eventuelt i 

lasterombunn ikke medtatt, da tilkomst til stålet må avgjøre om dette blir 

aktuelt. 

For å få tilkomst til å skifte plater i lasteområdet mellom spant 20 og 35, må 

deler av den innvendige tanken fjernes. Vår pris tar utgangspunkt i at tanken 

fjernes i en høyde opp til toppen av plategang D, og at tanken deretter ikke 

skal monteres tilbake. Videre er planen å fjerne isolasjon, sandblåse og 

sinkprime det avdekkede området. 

 

KJØLPLATE: Vi antar i utgangspunktet at reparasjonen av kjølplaten ble 

utført samtidig som fartøyet ble ombygd og fisketanken ble montert. Det bør 

tyde på at den tekniske løsningen ble godkjent av Skipskontrollen, og at det 

derfor vil være opp til Riksantikvaren å si noe om kjølen eventuelt på et 

tidspunkt skal tilbakeføres til klinket versjon. Vårt prisanslag tar 

utgangspunkt i at eksisterende løsning i denne omgang beholdes og at kun 

nødvendige reparasjoner på det som var synlig under vår befaring utføres i 

dette området.  Det tas forbehold om godkjenning av nevnte løsning fra 

sjøfartsmyndighetene. Tykkelsen på de innsveiste kjølplatene er jevnt over 

god, men det er lokale områder med dype tæringer. Det er mulig å sveise 

opp disse tæringene til akseptabel tykkelse. Tanken må først åpnes i bunnen 

for å avdekke hvordan kjølplatene er sveist utenpå de gamle som dobling, og 

ikke minst hvordan stålet er på innsiden. Noen steder er det sveist doblinger 

utenpå kjølplaten. Disse må fjernes, og skaden under utbedres. Om dette kan 

gjøres ved å felle inn nytt stål i kjølplaten og sveise, er igjen avhengig av 

hvordan det ser ut innvendig i dobbelbunnen. Nærmere avgjørelse på 

arbeidsmetodikk avgjøres derfor når tankbunnen er åpnet. 

 

OVERFLATEBEHANDLING: Vi vil bygge båten inne med stillinger og 

presenning, slik at det blir mulig med sandblåsing og 

sprøytemalingsarbeider. Båten må sandblåses inn og utvendig i arbeids-

sonene. Båten males utvendig skrog til full maling spesifikasjon med Jotun 

maling, innvendig behandles hudplater og spant med sinkprimer eller 

tilsvarende. Annet kan avtales etter reders ønske.  

 

 

 

  


