Viasea Shipping AS, Vålerveien 165, N – 1599 Moss
NO 984 060 386 MVA

NORSK UTFORDRER MED NY CONTAINERLINJE
Moss, 24.10.2016.
Det nyetablerte norske selskapet Viasea Shipping AS oppretter containerlinje mellom Rotterdam
og Oslofjorden, med oppstart november 2016.
Viasea Shipping AS ledes av Morten Pettersen, som har over 20 års erfaring fra shortsea markedet.
Selskapet vil ha hovedsete i Moss, Norge, med egen avdeling i Rotterdam, Nederland.
Viasea Shipping AS tilbyr containerfrakt i Europa til speditører, tankoperatører samt direkte til
importører og eksportører. Primærmarkedet vil være Norge og BeNeLux, men øvrige områder på
kontinentet som Ruhr-området i Tyskland, Nord Frankrike og UK er også fokusområder.
Båten vil ha sin første avgang fra Rotterdam 4.november, med ankomst i Oslo mandag morgen
7.november.
Planlagt rute vil gi forutsigbare og pålitelige avgang- og ankomsttider. Selskapets skip vil anløpe rene
shortsea-terminaler for å unngå store og trafikkerte oversjøterminaler.
Som eneste aktør vil Viasea tilby et rendyrket shortsea konsept. Fokus er punktlighet og
forutsigbarhet – og være et reelt alternativ til bilfrakt over store deler av Europa. Viasea vil være en
liten aktør med stor fleksibilitet og mulighet for raske beslutninger. Handel vil kun være B2B.

Selskapets ledelse; Managing Director Morten
Pettersen og Operations Manager Espen Hansen

Managing Director Morten Pettersen

Bakgrunn for etableringen;
Det er stort potensiale i å flytte gods fra vei til sjø – forutsatt pålitelig seilingsplan, en serviceinnstilt
og kundevennlig shortsea-tilbyder. Dagens situasjon, hensyntatt tjenester som tilbys, konkurrenter
og markedet generelt, tilsier at det er rom for en mindre aktør med et høyt servicenivå.
Det er stort forbedringspotensial i bransjen innenfor innovative løsninger, elektroniske og digitale
tjenester. Viasea ønsker å sette kundens behov i fokus, og gjøre det lett å velge et miljøvennlig
fraktalternativ som sjøtransport og ha god kontroll på egen logistikk.

Fakta;
Viasea Shipping AS er et datterselskap i ColliCare konsernet. Selskapets visjon er å tilby det beste alternativet til biltransport i Europa,
hensyntatt miljø, tid og kostnad. Ledelsen er etablert i Moss, Norge, og et avdelingskontor finnes i Rotterdam, Nederland.

