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M/S Viking Grace bidrog till rekordartad sommar för Viking 
Line 
 
Viking Line nådde än en gång nya rekord när det gäller antalet passagerare 
under sommarsäsongen. M/S Viking Grace har gett rutten Åbo-Stockholm ett 
fantastiskt lyft: antalet passagerare ökade under juni–augusti med 19,4 procent 
jämfört med samma period föregående år. Sommaren var verkligen lyckad för 
Viking Line och antalet passagerare på alla rutter sammanlagt ökade med 3,7 
procent. I juni–augusti hade de rödvita fartygen över 2 147 000 passagerare. 
Dockningen av M/S Gabriella, som trafikerar mellan Helsingfors och 
Stockholm, inföll i början av juni och inverkade på de totala siffrorna för 
sommaren. 
 
Över 690 000 passagerare på M/S Viking Grace och M/S Amorella i sommar 
 
Antalet passagerare på Viking Lines rutt Åbo–Åland–Stockholm under juni–augusti ökade 
med 19,4 procent jämfört med förra sommaren, vilket innebär över 110 000 fler passagerare 
än under motsvarande period ifjol.  
 

- Vi är mycket nöjda med Viking  Graces första strålande sommar. 
Passagerarna har helt tydligt hittat pärlan på rutten mellan Åbo och Stockholm 
och känner sig hemma på fartyget, säger Viking Lines verkställande direktör 
Mikael Backman. 

 
M/S Viking Graces stora framgång hade knappt någon effekt på rutten Helsingfors–
Stockholm, vilken liksom tidigare år uppvisar goda siffror. I juni–augusti valde över 327 000 
resenärer M/S Mariella och M/S Gabriella. Jämfört med samma period i fjol minskade antalet 
passagerare något mellan Helsingfors och Stockholm. Minskningen var 0,5 procent, vilket 
motsvarar ca 1 700 passagerare.  
 
Även Helsingfors–Tallin ökade alltjämt i popularitet 
 
Viking Line gjorde nytt passagerarrekord även på rutten Helsingfors–Tallinn. I juni–augusti i 
år uppgick antalet passagerare till närmare 599 000, vilket är en ökning på ca 0,5 procent 
jämfört med samma period i fjol.  
 
Längre kryssningar från Helsingfors och Åbo till Stockholm var särskilt populära, medan 
rutterna mellan Mariehamn och Sverige lockade något färre passagerare jämfört med de 
senaste årens somrar. Antalet passagerare på rutten Stockholm–Mariehamn minskade med 
8,7 procent till 243 120, vilket delvis berodde på att M/S Cinderella flyttades till Åborutten i 
början av juni. På Kapellskär till Mariehamn-rutten, där antalet avgångar var färre, åkte ca 
287 900 personer, vilket är en minskning på 4,7 procent. 
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Förutom antalet passagerare ökade även fraktvolymen jämfört med föregående sommar. 
Volymen ökade med 6,9 procent om man ser till de sammanlagda siffrorna för samtliga 
rutter.  
 
 
Mer information: 
 
Johanna Boijer-Svahnström, informationschef Corporate Communications, 
Johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 277 48 
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