
Ny färia på Ålands hav 
Viking Lines nya färja för linjen Stockholm-Mariehamn-Åbo bryter inte 
den trend som varit rådande i Finlandstrafiken, där varje ny färjegenera
tion har haft större hyttkapacitet och högre standard än den föregående. 
Däremot tycks taket för färjornas huvuddimensioner så småningom vara 
nått. Nyligen levererade Amorellaär i samma storleksklass som Silja Li
nes Åbofärjor som levererades 1985 och 1986. 

Amore/las leverans utgjorde den första 
etappen i åländska SF Lines och svenska 
Rederi AB Slites om fattande nybygg
nadsprogram. De två rederierna äger 
tillsammans marknadsföringsbolaget 
Viking Line. 

Nästa år tar SF Line leverans av ett 
systerfartyg till A more/la som sätts i tra
fik på linjen Kapellskär-Mariehamn
Nådendal och ett nytt fartyg för linjen 
Stockholm-Helsingfors. Rederi AB Slite 
ersätter i vår passagerarfartyget Apa/lo 
III med nybygget Athena som skall ta 
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över kryssningslinjen Stockholm-Marie
hamn. År I 990 kompletteras tonnaget 
på Åbolinjen med ett annat Slite-nybyg
ge, som är en nära syster till Athena. 

Amore/la beställdes i början av 1986 
av SF Line från det jugoslaviska varvet 
Sour Brodogradjevna Industrija 
"Split". Enligt de ursprungliga planer
na skulle hon levereras i god tid före 
sommarsäsongen 1988. 

Dop och sjösättning ägde planenligt 
rum i juli 1987, men utrustningsarbetet 
drog ut på tiden på grund av att den 

AMORELLA 

Car and passenger ferry built by 
Sour Brodogradjevna lndustrija 

"Split", Split, Yugoslavia, for 
SF Line Ab, Mariehamn. 

Newbuilding No 356 
Delivered September 2B 1988 

L.o.a. ............................. 169.4 m 
L.p.p. ............................. 149.8 m 
Beam .............................. 27.6 m 
Depth to main deck ........... 8.5 m 
Depth to deck ................... 14.0 m 
Draught ........................... 6.3 m 
DWT ................................ 3,690 
GRT ................................. 34,384 
NRT ................................. 19,862 
Number of passengers ....... 2,200 
Number of beds ................ 2,004 
Number of cars/trailers .... 620/52 

4 X Wärtsilä-Pielstick 12 
PC2 6V-400E 

4X5,940 kW at 520 rpm 
Speed, knots ......................... 21.5 

danska underleverantören, som svarade 
för inredningsarbetena, inte kunde hålla 
tidtabellen. SF Line kunde ta över sitt 
flaggskepp först den 28 september I 988, 

Fartyget avgick på sin jungfruresa 
från Helsingfors till Stockholm via hem
mahamnen Mariehamn med inbjudna 
gäster den 12 oktober. Därefter inleddes 
tidtabellsenlig trafik på linjen Stock
holm-Mariehamn-Åbo. Hon ersatte Ro

sella, som nu flyttades till linjen Kapell
skär-Mariehamn-Nådendal och där av
löste sin äldre syster Ture/la, som sålts 
till Stena Line. 

■ Lyckat skrov

Ett av de viktigaste skedena i Amorellas 
projektering har varit att utforma ett un
dervattensskrov med optimala hydrody
namiska egenskaper. Omfattande kal
kyler och modelltester har gett ett 
smäckert skrov som kan föras fram i 
grunda farleder med minsta möjliv 
svall och sugeffekt. 

"A more/las" befälhavare är Erik Eriks
son (bilden) och Roine Danielsson. 
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Det finns många inslag av kons/hantverk i "Amorellas" inredning. De tre damerna på glasetsningarna i pianobaren föreställeren 
jugoslavisk konstnärs syn på de tre SF Line-fartygen, fr. v. systerfartyget under byggnad, "Amorel/a" samt "Marie/la". 

förliga delen av däck 7. Den har sittplat
ser för 228 personer och dessutom sex 
mindre kabinett med kapacitet för mel
lan 30 och 50 personer vartdera. Kabi
netten kan antingen ingå i cafeterian el
ler också utnyttjas av mindre sällskap 
t.ex. som konferenslokaler. Långtradar
chaufförerna har en egen matsal i anslut
ning till cafeterian.

På linjen Stockholm-Mariehamn
Åbo är cafeterian ett populärt utrymme 
som utnyttjas av många passagerare. 
Här råder självbetjäning och man kan 
förutom kaffe och konditoriprodukter 
få husmanskost, och småvarmt till bil
ligare priser än i de övriga restauranger
na. 

För att åstadkomma ett effektivt 
kundflöde och minimera köandet vid 
diskarna har man två olika linjer för mat 
och en separat disk för kaffe o.dyl. En 
nyhet på Amorel/a är att cafeterian har 

dansgolv och plats för orkester. 
Däck 8 är centrum för restauranger 

och nöjesliv. Passagerare på väg till och 
från de olika restaurangerna förflyttar 
sig längs en bred korridor, kallad "ar
kad", på fartygets styrbordssida. Arka
den har stora fönster med små sittgrup
per utplacerade framför dessa. 

I buffetrestaurangen Aurora längst 
förut serveras smörgåsbordet och fru
kosten. Inredningen går i mahogny med 
inslag av mässing och det finns plats för 
466 gäster. 

Inredningsarkitekten har arbetat 
mycket med utformningen av buffedis
ken för att åstadkomma en riktig trafik 
kring denna. Disken delas upp i två kalla 
och en varm avdelning med bl.a. "carve
ry", där kocken skär upp olika kötträt
ter enligt önskemål. Buffen har flera oli
ka linjer för att eliminera köbildning. 

A la cartematsalen midskepps består 

A la cartematsalarna Bel/evue (överst) och Premiere. 
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av olika miljöer enligt ett liknande kon
cept som på Marie/la. Den egentliga hu
vudmatsalen Bellevue har plats för 210 
gäster och inredningen går i svensk roko
ko. Det intresse för kinesiska motiv som 
var kännetecknande för den sirliga roko
ko-stilen går igen i tapetens mönster och 
glasbarriärernas etsningar. Förlagan till 
tapeten är en handgjord fransk 1800-
talstapet, som Robert Tillberg hittat i 
Paris. 

Bankettrestaurangen Versailles är en 
förlängning av Bellevue akterut. Inred
ningen går i samma stil som huvudres
taurangens och den har plats för 76 per
soner. Möblerna till restaurangerna är 
specialgjorda i Jugoslavien med svenska 
rokokomöbler som modell. De stiltrog
na kristallkronorna har svenskt ur
sprung med kristaller från Orrefors. 

Gourmetrestaurangen Premiere är in
redd i en mer intim stil med starka inslag 
av mahogny. Möblerna är av en klassisk 
typ och tillverkade i Jugoslavien enligt 
arkitektkontorets ritningar. Kvalitet är 
kännetecknande för denna lilla restau
rang med 44 sittplatser, där maten ätes 
med silverbestick och drycken avnjutes 
ur kristallglas. 

Ansluten till a la carte-avdelningen är 
dessutom Victory Pub med ett stort, in
ternationellt ölsortiment. Som namnet 
antyder är inredningen, med plats för 
101 gäster, inspirerad av Nelsons Victo
ry. Fartygsmotivet återfinns både på 
väggarna och i en glasmålning i taket. 

De olika restaurangerna betjänas av 
ett gemensamt kök på babords sida akter 
om buffetmatsalen. 

■ Dans och konferens

Längst akterut på däck 8 finns fartygets 
dansbar, som kallas Day & Night Club 
Evergreen. Dess dansgolv går att höja 
upp så att det kan fungera som estrad. 
Sittgrupperna är placerade som i ett au
ditorium runt dansgolvet så att alla gäst
er har god utsikt över estrad och orkes
ter. Club Evergreen har 410 sittplatser 
och två bardiskar. För om Club Ever
green på babordssidan finns en pianobar 
med 33 platser. 

Diskoteket Starlight akterut på däck 9 

Fortsätter på sidan 24 
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NY FÄRJA 
J<'ortsätler från sidan 18 

är egentligen ett allaktivitetsutrymme. 
Det utnyttjas såväl dag som natt: På nat
turerna är det disco medan del på daglu
rerna kan användas för konferenser. 
Sommartid utökar det fartygets cafete
riakapacitet genom att fungera som cafe 
och konditori med både inne- och uteser
vering. 

Starlight Disco är runt till formen och 
två däck högt. Taket utgörs av en glasku
pol, som tillsammans med glasväggar 
släpper in rikligt med dagsljus. Runt dis
koteket löper en balkong med sittplatser 
och bord. Diskoteket rymmer samman
lagt 184 personer. 

Konferensutrymmena har förlagts till 
däck 10, Panorama Deck, för att konfe
rensdeltagarna skall kunna arbeta ostör
da av övriga passagerare. Grupparbets
rummen har glasväggar för att släppa in 
så mycket ljus som möjligt och samtidigt 
ge en god utsikt. I mitten ligger ett audi
torium med plats för 180 personer. 

Konferensavdelningen på däck 10 
rymmer sammanlagt 400 konferensdel
tagare. Som tidigare omtalats kan kapa
citeten vid behov utökas genom att ut
nyttja cafeterians kabinett och diskote
ket. 

Bastuavdelningen har till skillnad från 
alla tidigare Finlandsfärjor flyttats från 
nedersta däck till däck 6. Bastuavdel
ningen kallas "Tropicana" och får dag
tid in ljus genom ventiler och takfönster. 
Den ligger längst förut och har fyra olika 
stora bastur, simbassäng, bubbelpool 
och barnbassäng. I avdelningen finns 
också en bar och till inredningen hör 
bl.a. tropiska växter. 

■ Finländska hyttmoduler
Amorel/a har 564 hytter med bäddplat
ser för sammanlagt 2004 passagerare. 
Dessutom finns 27 st fyrapersoners cou
chetter, som är ett lågprisalternativ utan 
bekvämligheter. 

Hytterna är företrädelsevis placerade 
på däcken 2, 5 och 6 och dessutom finns 
lyxhytter förut på däck 9. Merparten av 
hytterna har fyra bäddar, av vilka tre är 
uppfällbara och en dagtid fungerar som 
soffa. Detta arrangemang har utvecklats 
speciellt med tanke på dagturerna för att 
frigöra en stor golvyta. Samtidigt ökas 
hytternas användbarhet, de kan utnytt
jas av ensamma personer, par eller barn
familjer. 

En standardhytt har en yta på om
kring 10 kvadratmeter om dusch/toalet
tenheten inräknas. Dusch och toalett är 
standard i samtliga hytter. 

Hytterna har tillverkats av Wärtsilä 
Marines fabrik i Pikis och fraktats som 
element till Jugoslavien. För ihopmonte
ring anlades en fabrik i Jugoslavien en
ligt Wärtsilä Marines instruktioner. Un
der hela monteringsprocessen fungerade 
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tillverkaren som övervakare och instruk
tör. 

■ Beprövat bildäckskoncept
SF Line introducerade 1973 med nybyg
get A urella ett koncept med separat övre 
bildäck för personbilar. På Ture/la-ty
pen hade iden utvecklats till ett övre bil
däck akterut som lastades och lossades 
via sidoportar över landbaserade fasta 
ramper. 

På Amorella är arrangemanget det 
samma. Huvuddäck har en port i fören 
och två i aktern. Däcket delas upp av en 
casing i mitten. För att ge tilläggskapaci
te

0

t för personbilar finns hängdäck längs 
bada yttersidorna som lämnar en fil på 
vardera sidan om casingen fri för höga 
fordon. 

På huvuddäck finns 970 filmeter, vil
ket betyder att drygt 50 långtradare kan 
lastas. Däcket tål en jämn belastning på 
15 ton per kvadratmeter. 

Hängdäcken består av sex olika sek
tioner på var sida, av vilka den första och 
sista fungerar som ramp. Från häng
däcken kommer passagerarna till trapp
husen i casingen över bryggor som kan 
hissas upp när höga fordon lastas och 
lossas. 

Bogportens två yttre luckor öppnas 
utåt och innanför dessa finns en kombi
nerad vattentät lucka och ombordkör
ningsramp. Öppningen i fören är 4,9 m 
hög och 7 m bred. De två öppningarna i 
aktern är 4,9 m höga och 7,4 m breda. 
Akterramperna fungerar samtidigt som 
vattentäta luckor för portarna. 

Mellan huvuddäckets hängdäck och 
det övre personbilsdäcket finns en intern 
ramp på styrbords sida som kan utnytt
jas om man vill lasta och lossa via för- el
�er akterportarna. I normala fall utnytt
Jas det övre bildäckets sidoportar och då 
är den interna rampen stuvad flush med 
övre bi ldäck. Sidoportarna är till antalet 
två på vardera sidan och har anslutning 
till land via fasta landbaserade ramper. 

Den totala personbilskapaciteten, om 
även huvuddäck och hängdäck utnytt
Jas, är 620 medelstora personbilar. Räk
n_at i filmeter är kapaciteten 2.760 m. 
Ovre däck rymmer 140 personbilar. 

■ Modernaste
brygg utrustning 

I enlighet med det senaste tänkesättet vid 
konstruktion av färjekommandobryg
gor har Amorella heltäckt brygga med 

navigationsutrustningen koncentrerad 
till tre manöverplatser. För manövrering 
t1_II och från kaj finns pulpeter på brygg
vmgarna med kontroller för propellrar 
och roder både separat och integrerade i 
en "joystick". Under gång har befälha
vare, vakthavande styrman och lots sina 
egna sittplatser vid en pulpet med alla in
strument och reglage tillgängliga. Fram
för varje plats finns en radarskärm av 
dagsljustyp. 

Bryggan ligger ensamt på översta däck 
och sikten är god runt hela horisonten. 
Akterom bryggan, under masten finns 
en sjöhytt och radiorum. 

Utrustningen är västerländsk och den 
modernaste som finns tillgänglig på 
marknaden. Den omfattar bl.a. två gy
rokompasser, ekolod, tre radar med tre 
monitorer och autopilot. Hela farleden 
kan inprogrammeras i minnet på en da
t?r, en s.k. track pilot, som är kopplad 
till radar och logg. Med hjälp av track pi
loten kan t.ex. fartyget på ett bestämt 
ställe i farleden fås att gira med en på 
förhand bestämd girradie. 

■ Säkerheten prioriterad
Livräddningsutrustningen på Amore//a
om fattar åtta motorlivbåtar för sam
manlagt 832 personer och 78 uppblåsba
ra livräddningsflottar för 2.270 perso
ner. Evakuering av fartyget sker snabbt 
med hjälp av två glidbanor av liknande 
typ som finns på flyget. Längs dessa kan 
passagerarna rutscha ned på en platt
form och sedan embarkera flottarna. Ett 
likadant system installerades på Mariel
las .. systerfartyg Olympia.

Okad brandsäkerhet uppnås genom 
branddetektorer med separata adresser i 
varje hytt. Vakthavande befäl får sålun
da uppgift om i vilken hytt ett eventuellt 
brandalarm utlösts. Till hyttutrustning
en hör också ett nödkommunikations
system som aktiveras från hytten. 

■ Maskineri
Amore//as fyra huvudmotorer är parvis 
kopplade till två axlar. Detta arrange
mang har varit förhärskande på SF Li
nes färjor och ger\optimala alternativ för 
effektuttag i olika farter. Reparationer 
kan utföras under gång eftersom en mo
tor kan kopplas bort utan att det inver
kar på tidtabellen. 

Vid val av huvudmotorer har SF Line 
troget hållit sig till Pielstick, vars motor
er också finns på Ture/la-typen och Ma
rie/la. Motorerna är licensbyggda av 
Wärtsilä Diesel och av typen 12 PC2 6V-
400E. De utvecklar 4 x 5.940 kW vid 520 
varv per minut och driver två CP-pro
pellrar tillverkade av KaMeWa. 

Fyra dieseldrivna generatorer, 2.430 
kVA vardera, av Strömbergs tillverk
ning svarar för fartygets elförsörjning. 
HJälpmotorerna är av typen Wärtsilä 
Vasa 6R32 och utvecklar 4 x 2.045 kW 
vid 750 varv per minut. 
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