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Naturgasdrivna Viking Grace i TV4-premiär av 
Kust och hav 
 

Efter 20 års frånvaro är nu Kust och hav tillbaka i TV-rutan. Programserien 
kommer att visas i TV4s huvudkanal och på TV4 Fakta. Kust och Hav har premiär 
på TV4 Fakta-kanalen lördagen den 16 mars och på TV4 lördagen därpå, den 23 
mars. Premiäravsnittets rubrik är Framtidens fartyg.  
 

Programledarna Madeleine Westin och Viktor Åkerblom har följt utvecklingen av världens största 
naturgasdrivna passagerarfartyg, Viking Lines M/S Viking Grace. Tittarna får följa fartyget från 
sjösättningen sommaren 2012 i Åbo till dopet och jungfruturen mellan Stockholm och Åbo för två 
månader sedan.  
 

– Vi får ofta förfrågningar av våra passagerare om att titta bakom kulisserna ombord. I Framtidens fartyg 
erbjuds den möjligheten redan på varvet under sjösättningen. I andra avsnitt kan man exempelvis få en 
glimt av ruljangsen i ett fartygskök, besöka kommandobryggan samt följa lastning och lossning, säger 
Peter Hellgren, VD för Viking Line Skandinavien.  
 

I första avsnittet läggs extra mycket fokus på naturgas som bränsle. Från och med januari 2015 råder 
skärpta miljökrav för samtliga fartyg på Östersjön. Med Viking Grace har man eftersträvat de bästa 
möjliga miljölösningarna genom hela planeringen. Fartyget är det första stora passagerarfartyget i världen 
som använder flytande naturgas (LNG) som bränsle.  
 

Med LNG reduceras fartygets kväve- och partikelutsläpp med 85 procent. Utsläppen av växthusgaser 
minskar med 15 procent och svavelutsläppet är praktiskt taget obefintligt. Det hydrodynamiskt formade 
skrovet minimerar vågbildningen och minskar bränsleförbrukningen. Tack vare den nya ljuddämpnings-
tekniken är fartyget mycket tyst både i rörelse och i hamn.  
 

Varje avsnitt i den underhållande dokumentärserien Kust och hav innehåller även tips för sommar-
skepparen och utflyktsmål längs Sveriges kuster som är möjliga att nå både land- och sjövägen. De 
följande programavsnitten efter Framtidens fartyg går under rubrikerna Det annorlunda Åland, 
Hamnstad Stockholm, Levande Skärgård och Vänner på sjön.  
 
 

 
Peter Hellgren, VD för Viking Line Skandinavien, intervjuas av programledarna 
för Kust och Hav. Miljön är Djurgårdsvarvet där gamla båtklenoder renoveras, 
fjärran från Viking Lines nya Viking Grace.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige), tel. 08-452 41 00 


