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18, på sälceirheten för ombO!fd
L ooh pa&>aigera.re. 

detailjer: 
nedre bildäckelt ä:r skrov�t in

te m�ndre än 3 2 tiainkair for a,tt
tan ll1isk skaU kunna klaira även

stora kJoJfu;fons.- eilller grund
kadQlf. 
atten skuJ1Je tiränga in på bil

'S s:e'.X dränkbara P� ":led
i.tet på vardera 87 kibm. 1 txl_l

automatiskt startar vid for
nnivå. 
bHdäcket äir utrustait med ett

ystem för braru:ls:läcknmg.
orer fänns: för brainoolairtm. 
tiOIIlen i lastrummet ä,r av 

vilket betyder �d genom-
:W aJla utrymmen. Samman

äktar är instaillerade. 
,rummet hair haJonsiläcknirng'. 

huset nrån bildäcket upp ti<ll in
har övertrycksventilation för 
gas inte skall kunna tränga 

r och övriig:a utrymmen. 
ar svensk-finsk iskl:aiss 1 A och 
bestä,mmelseirna för tlrainspo,rt 

s och containers i. vwd:sträokt 
pa,ss•agera,re i kort interna1ti.onell 
för farligt gods• enligt IMCO :s 
lser. 

et hair två kör,rampelf aikteirut 
örut. Den fria höjden på nedre 
är 6,3 meter. Container- och 
eslag finns för både 20- och 

heter. Oontiaånerkapaciteten 
r 325 tjugofotaire. Huvudsaddi
emeILerti.d färjan med långtra
ha;r plats för ett 60-taJ sådana 
åda däck. För chaufförer firuls 
nahytter, v,arje hytt med eget 
mme. Besällt:nmgen ha,r en

er med duschrum och wc. 
gör natture,r mellan Visby och 

två gånger ,i veckan och på 
,nslinjen tre gåingeir i veckan. 
hamnarna är trånga ä,r 

öm1åga,n aiv sto,r betydelse. 
därför utrustad med dubbla 

r, dubbla mdeir och dubbla 
wlra,r och kan vända prakti.lSkt 

en "fumörin,g''. Samtidi®t er
bbel säkerhet för ma.nö,verffu-

nedre bildäcket finns en sta
s�nk med en heelingpump på 
•/timme, som snabbt kain ffu
ten från den ena sidan til:l den 
r att motve11ka k,rängninig vid 
ch lossning. 
rummet är vaktfritt vilket in

alla viktiiga,re mainö'\'rer kain 
ån bryggan. Piropel11rama dcivs 
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---GOTLANO•CARRIER--

av �vå huvudmotorer falbriikait B & W
Alipha sum går på tjooko,Jja och tliJlll
sammanis UJtveckla,r 4.900 hk. Farten är 
drygt 16 knop. Ström omboird ailsitiras 
a,v tre hjälpmotorer fälbrikat B & W

Hoeleby, vardera på 900 ehk och kopp
lade 1liwl Nebbgooera,tmer på 800 kVa.

Dessutom finns en nödgenerarlior på Ö'\'lfe 
bHdäok. 

Kylningen av maskineriet sker genom 
ett centralkylsyistem. Endast färsikvatten 
okkulera,r i systemet. Bunkiring, ball1161t
ning och pe1j11ilng centraJ&ty,rs från ett 
lmil!tmwwrum. 

Al1t wlopp �rån imedining och toa[et
ter samlas UJPP i ett separat renm�
verk. Vidare fillllls en oljevattensepa
rator med en ,renings,gra,d av under 15 
ppm. 

Den m1,uti.1Ska utrusrt:inin,gen ombord är 
omfattande och bl.a. kan nämnais två 
11ada11set, gyirokompaiss, a,utophlot, eooolod, 

,M\S GurrE 
Ro/ro canier bu!l,t by Falkenb�gs· V\uv, 
Falkenberg for Rederi A!B Gotllia:nd, Visby. 

New�ltiling No 175 
Delivered June 14, 19 79 

L.o.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119.00 m 
l.p.p. . .... ,. . . . . . . . . . . .. 110.00 m 
bela,m ...... , .............. · .. ,. . '16.50 m 
depth to lower car declc . . . . . . . . 4 .45 m 
depth to upper car @ok , . . . . . . . 11.40 m 
draft ...... ,, .... , , , .. · .... · .. ,. 3.50/4.40 m 
DW tons .............. ·........ 1,800 
ORT ............ ,. . . . . . . 1,600 
number of passengers .. · .... •,.... 52 
number of traiilers (40') ....... , 60 
oon�ainer dapaciity (20') 3125 

2 B&W A1pha li1JUQ:8LU 
kW ....................... , . . 3,600 

tHJP 4,9
0

0) 
speed, knots .....•.......... , , . . �6.3 

Decoa naviigaitor, radiopejl, doppler 
s,peed log samt radiootatiion för telefoni 
ooh VHF. 

Isbrytande bogserbåt 
Till Luleå Bogserbåts AB har Asiver
ken i Amål levererat MS V eronica, en 
isbrytande bogserbåt för stor kustfart. 

Fartyget, vars huvuddimensioner är 
27,00X9,50X4,90 m är byggt till högsta 
klass i Lloyd's Register med isklass 
lA och utrustad för tidvis obemannat 
maskinrum. Framdrivningsmaskineriet 
består av en Nohab dieselmotor ut
vecklande 3.400 hk, som via en ned
sättningsväxel driver en Seffle 4-bladig 

MS VERONICA 
lcebreaking tug built by AB Asiv erken, 
Amål f or L uleå B ogserbåts AB, Luleå. 

L.o.a. 
beam 

'draft

Newbuilding No 126 
Delivered June 14, 197 9 

N oha b diesel 

27.00 m 
9,50m 
4,90m 

kW ....... , ....•... , . . . . . . . 2 ,500 
(HP 3,400) 

at rpm ... , ......... , . . . . . . . . . . 250 
speed, knots . , ... , .... , . . . . . . . 12,6 

propeller med vridbara blad. Akter
skeppets undervattenskropp är utrustad 
med isfenor och kylningen av huvud
och hjälpmaskineri kan vid isbrytning 
ske med vatten från interna tankar. 

Förutom fjärrmanövrerad bogserkrok 
med antikrängningsbåge och särskilt in
halningsspel för bogsertrossen finnes på 
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Fa1tyget är byggt till Det norske 
Veritas' högsta klass inklusive klassbe
teckningarna: Tanker for oil, HC, PST, 
INERT och EO. 

Maskineri och inredning ligger akterut. 
Såsom tankfartyg har Sibofi,r segre.

gerad ballast i enlighet med IMCO:s 
rekommendationer MARPOL 73 och 
TSPP 78 beträffande minimum ballast
djupgående och "protective location" för 
de segregerade ballasttankarna. 

Lastutrymmet är delat i åtta lastrum 
av självtrimmande typ försedda med 
sidorullande luckor. 

Varje rum är försett med en hydrau
liskt driven centrifugalpump för lastolja 
med en kapacitet av 600 kbm/h. Varje 
pump är torrt installerad i en bottenstol, 
som bildair nedre delen av respektive 
skott och har god tillgänglighet via en

recess. 
Två hydrauliskt drivna centrifugal

pumpar för ballast, vardera med en 
kapacitet av 800 kbm/h vatten, är torrt 
installerade i utrymmet mellan lastrum 
nr 8 och maskinrummet. 

De hydrauliska pumpenheterna är di
mensionerade för samtidig körning av 
fem lastoljepumpar (3000 kbm/h) vid en 
total uppfordringshöjd av 125 m och en 
densitet av 850. 

Från varje lastoljepump går en tryck-

öv;re däck en 15 tom elhydiraulisk bog
serwinsch, som har en kapacitet av 
750 m 38 mm bogserwire. Spelet kan 
fjärrmanövreras från kranmanövrerings
platsen på båtdäck. 

På båtdäck finns dessutom en kraf
tig eilhydrauilis:kt drivein ktran; villcen är 
lämpad för exempelvis ombordtagning 
och utsättning av bojar och sjömärken. 

I maskinrummet ligger en ljudisole
rad maskincentral, varifrån hela maski
neriet kan manövreras och kontrolleras. 
Den interna brandbekämpningen utfö
res bl.a. med Halonsläckning i maskin
rummet. 

Styrhytten, som sträcker sig från sida 
tiJH Slida, ä,r helt inbygigd med runtom
sikt och inredd med alla erforderliga 
nautiska instrument samt två fjärrma
növreringsplatser för propellermaskine
riet. Fartyget är utrustat med autopilot. 

Moderna hytter, mäss och kök finns 
för 8 mans besättning. Hela inredningen 
är extra ljudisolerad med flytande durk, 
vibrationsupphängda skott och ljud
absorberande innertak. 

Fartyget har utrustats med länsvat
tenseparator för oljebemängt vatten 
samt inbyggda tankar för wc-avlopp 
och gråvatten. 
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ballastpumparnas hydraulisk: 
manöverorgan för hydraulisk 
rade ventiler och indikatore 
i lastoljetankar. 

Värmning av lasten ägeir 
mare på däck med forcen 
cirkulation. Värmeslingor i si 
är anordnade med permane 
rade rör av aluminium-mässii 

Lasitrumsarrangemanget n 
hög grad av flexibilitet me< 
mum av rum använda vid 
densiteter, Det är möjligt a1 
tera en torr bulklast med vill 
som helst mellan ca 800 (hoi 
och ca 1400 (vartannat rum 
ett djupgående av 12,55 m 
rätt tlrim med enbart ett ell, 
delvis fyllda och återståend 
tingen fulla eller tomma. 

S9m tanker antingen med 
IMCO-arrangemang är det 
samtidigt hantera åtta grade 
skilda av två ventiler, De1 
möjlighet att hantera två gr. 
portionerna 10/90, 20/80, 3 
eller 50/50 % i vilken sekven 
i mer än en hamn bibehållan 
trim mellan hamnarna, 

Som segregerad IMCO-tan 
nr 6 arrangerat för segrege 
ballast. 

Fartyget är försett me< 
anläggning. 

En 5 tons telferkran för b 
proviant och maskinrumsdeli 
gerad på akterkant av däcks 


