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Nya M/S Viking Grace överlåten till Viking Line 
 
Varvet STX Finland Oy har idag överlåtit nya M/S Viking Grace till Viking 
Line Abp. Fartyget beställdes 22 december 2010 och är byggt i Åbo. Investe-
ringens storlek är ca 240 miljoner euro. Trafikstarten sker tisdagen den 15 
januari klockan 17.30 i Åbo Finland. Första ordinarie tur från  
Stockholm är den 16 januari klockan 07.35 till Åbo via Mariehamn. 
 
Ett fartyg som representerar helt ny fartygsgeneration 
Viking Grace representerar en helt ny fartygsgeneration där modern design, framtida koncept, 
hög servicenivå och ett genomgående miljötänk genomsyrat hela projektet. Stor vikt har lagts 
vid innovativa upplevelser för passagerarna gällande produkt- och servicekoncept. 
 
Fartyget är en miljöpionjär i kryssningsbranschen. Viking Line har målmedvetet planerat bygget 
av Viking Grace så att bästa teknik kunnat användas i syfte att uppnå en renare miljö enligt prin-
cipen om hållbar utveckling. Inom samtliga områden har optimala miljölösningar eftersträvats. 
Viking Grace blir världens första större passagerarfartyg som drivs med flytande naturgas 
(Liquefied Natural Gas, LNG). Detta är det renaste fossila bränsle som finns i dag och ger stora 
miljövinster. Naturgasen reducerar utsläppen till ett minimum. Kväveutsläppen och partiklar 
reduceras med 85 % och växthusgaserna med 15 %. Svavel- och partikelutsläppen är praktiskt 
taget noll. 
 
Fartyget har en hydrodynamiskt optimerad skrovform och högeffektiv framdrivningsteknik som 
sparar energi. Stort utvecklingsarbete ligger bakom skrovets utformning för att minimera svall-
vågor. I den dagliga ombordverksamheten är återvinning och resursoptimering ledorden.  
 
Teknisk information: 
Längd: 218 meter 
Bredd: 31,8 meter 
Fart: 22 knop 
GT: 57.600 
Rutt: Stockholm-Mariehamn/Långnäs-Åbo 
Klassificering: Lloyds register 
Flaggstat: Finland 
Passagerarkapacitet: 2,800 
Hytter: 880 
Längdmetrar: Fraktfiler 1275 meter, personbilar 500 meter på däck 4 samt 
500 meter på däck 5 
 
Tilläggsinformation: 
Mikael Backman, verkställande direktör, Viking Line Abp, tel: +358 18-27 000 
Johanna Boijer-Svahnström, informationschef, Viking Line Abp, tel: +358 18-27 000 
Helena Kneck, informationsansvarig Viking Line (Sverige), tel: 08-452 41 49 
 
Mer information om projektet: www.vikinggrace.com 
 
 


