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Forsiden / Nyheter / Nye skip for 450 mill.

Nye skip for 450 mill.
Brødrene Klovning Shipping ønsker å satse moderne og
miljøvennlig. I dag leveres det første kjemikalietankskipet.
Tekst: Tone Lütcherath
HAUGESUND: – Klokken ti får vi båten levert i Nederland, sier
daglig leder Einar Seeberg hos Brødrene Klovning Shipping AS.
Skipet m/t Clipper Sira er det første skipet i en serie av fire
produkt- og kjemikalieskip som er under bygging hos Volharding
Shipyards i Nederland.

M/T CLIPPER SIRA: Kjemikalietankskipet
leveres i dag i Nederland, og i løpet av
neste år vil de tre siste skipene være på
plass.

– Vi holder oss til lokale navn, smiler Seeberg.

Gode tider
I løpet av neste år vil de tre neste skipene bli levert. Total
investering for alle fire skipene er på nærmere 450 millioner kroner
og prosjektet i sin helhet er utviklet i nært samarbeid med
skipsmeklerfirmaet R.G. Hagland AS.
– Kjemikaliesektoren har hengt litt etter, men nå opplever vi en
bedring. Det er flere lokale og en utenlandsk investor som står bak
investeringen, sier han.

Solgt gamle skip
Det siste halvannet året har rederiet fornyet flåten ved å selge
eksisterende skip samtidig som de har kontrahert nye i Nederland.
– Vi har solgt tankskip som har passert 25 år. De nye skipene er
mer moderne og miljøvennlige, sier Seeberg.
Skipene vil seile med NIS-flagg.
– Besetningen vil bestå av norske offiserer og filippinsk mannskap.
Når alle skipene er på plass vil det skape 10-15 arbeidsplasser for
norsk mannskap, sier han.

4000 tonn
M/t Clipper Sira, som er bestilt på vegne av BKR Tankers, har en
dødvekt på 4053 tonn, og er bygd med rustfrie lastetanker, dobbelt
skrog og isklasse.
Skipet vil bli beskjeftiget i europeisk kontraktsfart i samarbeid med
danske Clipper Wonsild Tankers.
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