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Viasea tar bedre grep om Baltikum og Polen  
 
Viasea Shipping vokser videre og åpner kontor i Polen; Gdynia og i Litauen; 
Klaipeda. Servicen mellom Litauen, Polen og Norge har gått via partnerskap tidligere, 
men nå tar Viasea over driften på egenhånd.   
 
Nytt personell er på plass, og klare for bookinger og anløp. «Noen utfordringer er det jo å åpne 
kontorer under korona, men med mange gode kolleger i selskapet, så løser det seg»,  sier Direktør for 
Viasea Shipping Morten Pettersen. Ruten Klaipeda – Gdynia – Norge er veldig viktig for eksporten fra 

Nord-Europa. Ruten de skal drifte er allerede i gang, men Viasea tar selv over driften fra 18.03, med 
de samme avgangene som kundene kjenner i dag. «Det å åpne kontor i Polen og Litauen vil gjøre at 
vi kan ta oss enda bedre av våre eksisterende kunder, og også få fart på ny business fra området», 

fortsetter Morten.  
 
Viasea har hovedkontor i Moss, og er en raskt voksende shortsea operatør som tilbyr rask og pålitelig 

dør-til-dør løsninger til Norge fra Nord-Europa. Viasea drifter allerede to ukentlige avganger fra 
Rotterdam, og tilbyr også en rute fra England og Spania. Våre nye kontorer blir i Klaipeda i Litauen, og 
det Polske kontoret ligger i Gdynia.  

 

 

       
 

Kontaktinformasjon Viasea Shipping AS; 
 
Espen Hansen 
Tlf +47 916 16 004 

E-post;  contact@viasea.com 

 
www.viasea.com 
 
 
 
 
 

Om Viasea; Viasea Shipping AS ble etablert høsten 2016, og fokuserer hovedsakelig på Short Sea 
shipping tjenester i Europa. Oppstarten var en fast, ukentlig tjeneste mellom Moerdijk (Rotterdam) - 

Moss og Oslo. I 2018 utvidet Viasea sin tjeneste med en fast, ukentlig tjeneste fra Baltikum til Oslo, 
via Polen. I tillegg ble havnen i Kristiansand og Larvik lagt til Rotterdam – Oslo-tjenesten. Viasea er et 
norsk eid selskap, og er uavhengig av andre skipslinjer.  

Espen Hansen 
 
Viasea Shipping AS 
 

mailto:contact@viasea.com

