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Sommarrekord för Viking Line 
	  
Viking Line nådde rekord när det gäller antalet passagerare under sommarsäsongen. 
En orsak till ökningen var satsningen på flera turer för rutten Helsingfors–Tallinn. 
Drygt 2,3 miljoner passagerare reste med de rödvita fartygen under juni–augusti. 
Det är en ökning med närmare nio procent jämfört med samma period i fjol. 
 
Det var i första hand extraturerna med M/S Mariella och M/S Gabriella mellan Helsingfors och Tallinn som 
gav passagerarmängden ett ordentligt lyft. Antalet Tallinn-resenärer ökade med över 176 000 till drygt 
775 000 under de tre sommarmånaderna. Det är en uppgång med närmare 30 procent jämfört med 
motsvarande period i fjol. 
 
 – Vi är mycket nöjda med insättningen av extraturerna till Tallinn i sommar. Passagerarna har helt tydligt 
hittat detta alternativ mellan Helsingfors och Tallinn och känt sig bekväma ombord på våra fartyg, säger 
Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses. 
 

Resandet mellan Sverige och Mariehamn ökade en 
aning och på övriga rutter har antalet passagerare 
varit stabilt under sommaren. Antalet passagerare 
på rutten Stockholm-Åland–Helsingfors var stabilt 
med 329 000 passagerare, en ökning på 0,6 procent 
från motsvarande siffror i fjol (327 000). På rutten 
Stockholm-Åland-Åbo reste 673 000 passagerare 
eller 2,5 procent färre än under motsvarande 
period i fjol (690 000).	  
 
I juni–augusti valde över 253 000 resenärer att åka 
på kryssning med nöjesfartyget M/S Viking 
Cinderella från Stockholm till Mariehamn. Jämfört 

med i fjol ökade antalet passagerare med 4,2 procent (243 000). På rutten Mariehamn–Kapellskär uppgick 
Rosellas passagerarantal i sommar till 308 000 passagerare eller närmare sju procent fler än sommaren 
innan (288 000).  
 
Förutom antalet passagerare ökade antalet personbilar med närmare tio procent jämfört med föregående 
sommar. Även fraktvolymen ökade på samtliga rutter med närmare tio procent. 
 
Mer information: 
Johanna Boijer-Svahnström, informationschef Corporate Communications, 
Johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 277 48 
 
Jan Hanses, verkställande direktör 
Jan.hanses@vikingline.com, tfn +358 18 270 00 
 
Helena Kneck, informationschef Viking Line (Sverige)  
Helena.kneck@vikingline.com, tfn 08-452 41 49 


