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Viking Glory blir ett av världens klimatsmartaste 
passagerarfartyg 
Tack vare avancerade och innovativa tekniska lösningar kommer Viking Glory att bli 
ett av världens klimatsmartaste passagerarfartyg. Det förväntas förbruka upp till 
10 % mindre bränsle än det till storlek aningen mindre fartyget Viking Grace, som 
tidigare fått utmärkelsen världens miljövänligaste.  
 
 
Viking Glory, som sätts i trafik 2021, blir det första fartyget i världen som utrustas 
med Wärtsiläs 31DF-flerbränslemotorer, som bland annat utnyttjar den nyaste 
tekniken och drivs med helt svavelfri naturgas (LNG). Liksom Grace kan även Viking 
Glory drivas med biogas, då ett sådant alternativ blir möjligt i framtiden. 
 
– Viking Glory utrustas med sex stycken 31DF motorer med vilka vi effektivt kan 
optimera bränsleförbrukningen. Dessa motorer har den lägsta 
bränsleförbrukningen, men samtidigt den högsta cylindereffekten inom sitt segment 
(550 kW/cylinder), berättar Viking Lines projektchef för nybygget, Kari Granberg. 
 
Viking Glory kommer också vara först i världen med att ta till vara spillkylan från 
LNG för att återanvänds i kyldiskar, kylrum och andra specialutrymmen. 
- Idag är det redan vanligt att ta till vara på spillvärme, men att kunna ta vara på 
spillkyla för att hålla kyldiskar, kylrum och andra specialutrymmen kalla är innovativt 
och mycket klimatsmart. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete mellan 
Wärtsilä, Projektia, Deltamarin och Viking Line, fortsätter Granberg.  
 
Viking Glory utrustas dessutom med ett energiåtervinningssystem från Climeon som 
konverterar spillvärme från motorerna till elektricitet. Systemet kan ge upp till 40 % 
av den el som krävs för passagerarfunktionerna. Vidare installerar man ett 
dynamiskt ventilations- och belysningssystem, som direkt påverkar 
energiförbrukningen. Systemet styrs av bokningssystemet och om en hytt står tom 
under en avgång, går den så att säga i sparläge, vilket innebär att luftkonditionering 
och uppvärmning av dessa hytter minimeras.   
 
Det är också första gången som ett passagerarfartyg av detta slag, använder ABB:s 
Azipod-roderpropellersystem, som sparar tid och energi vid manövreringen av 
fartyget: det går att vända snabbare i hamnarna och skrovet har kunnat planeras 
så att motståndet vid körning är cirka 8 % mindre än med en traditionell propeller.  
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- Viking Line visar tydligt väg för hållbar sjöfart, vilket märks både i designen och 
konstruktionen av våra nya fartyg. De tekniska innovationer som vi nu testar och 
utvecklar tillsammans med våra nordiska partners, är en viktig grund för de nya 
kryssningsupplevelser vi kommer att kunna erbjuda framöver i skärgården, säger 
Head of Business Development Gustaf Eklund, ansvarig för utvecklingen av 
konceptet för det nya fartyget. 
 
 
Kort fakta om de tekniska innovationerna på Viking Glory: 
 
Flerbränslemotorer från Wärtsilä ger en mer optimerad bränsleförbrukning. 
LNG-drift ger inga svavelutsläpp och minskade koldioxidutsläpp jämfört med diesel. 
Kylan från LNG återanvänds i kyldiskar, kylrum och specialutrymmen på fartyget. 
Energiåtervinningssystem från Climeon, beräknas ge upp till 40 procent av den el 
som krävs för passagerarfunktionerna. 
Azipod-propellersystem från ABB, sparar tid och bränsle för att manövrera fartyget. 
Viking Glory blir det första fartyget av detta slag i världen med detta 
propellersystem. 
Dynamisk ventilation och belysning sparar energi. Vissa utrymmen utrustas med 
sensorer. Då dessa utrymmen inte används släcks belysningen automatiskt. Likaså 
minskas ventilationen automatiskt i utrymmen som inte för stunden används.  
 
Läs mera om Viking Lines nya fartyg här 
 
 
Närmare information:  
 
Kari Granberg, projektchef, Viking Glory, Viking Line Marine Operations, 
kari.granberg@vikingline.com, +358 40 549 6262 
 
Gustaf Eklund, Head of Business Development, Viking Line 
gustaf.eklund@vikingline.com, +358 18 277 69 
 
Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Corporate Communications, 
Viking Line Abp, 
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 270 00 
 
Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, +358 9 123 5242 

https://www.newship.vikingline.se/
https://www.newship.vikingline.se/
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