


OVERSIKT OVER BÅTENE.
Første serien med skyveskott.

! RONJA SKYE, 2001, 650 m3,  
skyveskott, RSW, Ozon anlegg.

! RONJA SETTLER, 2002, 650 m3, 
skyveskott, RSW, Ozon anlegg.



! RONJA COMMANDER, 2003, 54 m, 
940 m3, Skyveskott, RSW                                
Ozon anlegg, Oksygen generator.                      

! RONJA PIONEER, 2005, 57 m, 1040m3
Skyveskott, RSW, Shelterdekk, Ozonanlegg,  
Oksygen generator, Vannbehandling.
Overflow lossesystem.



! RONJA VIKING:2006, 57 m, 1040m3
Skyveskott, RSW,  Shelterdekk, Ozonanlegg, 
Vannbehandling, Oksygen generator.
Overflow lossesystem.

! RONJA SUPERIOR:2007, 57m, 1040m3
Skyveskott, RSW,  Shelterdekk, Ozonanlegg, 
Vannbehandling, Oksygen generator, 
Overflow lossesystem.
Dieselelektrisk fremdrift.



! RONJA HARVESTER: 2007, 
68 m, 1900 m3, skyveskott
RSW og vannbehandling.
3 lasterom.
Dynamisk posisjonering.
Bauglaste system.



! FRØYFISK:
Tradisjonell brønnbåt 650 m3

! FRØYHAV:
Tradisjonell brønnbåt 650 m3
Ozon anlegg.

! ROY KRISTIAN:
Tradisjonell brønnbåt 650 m3
Ozon anlegg



CHILE
3 BÅTER I CHILE, ALLE PÅ

LENGRE KONTRAKTER:

! RONJAFISK: 95, 330 m3.
! RONIA: 97, 650 m3.
! RONIA CARRIER: 02,

650 m3.

! Tradisjonelle brønnbåter.



BYGGEPROGRAM.

! Ronja Nordic    1040m3 Sep 2008

! Ronja Atlantic 1900m3 Des 2008
! Ronja TBN      1900m3        2009

! Ronja TBN                           2010



! Vår strategi er å ha ca 70% av fartøyene på langsiktige 
kontrakter .

! De resterende fartøyene vi betjene høysesongen for våre 
kunder og utenom dette være tilgjengelig i spot markedet.

! Vi ser en økende etterspørsel etter større fartøy, og vil i tiden 
fremover satse videre i dette markedet



Miljøprofil og femtidige mål.
! Første brønnbåtrederi som er ISO 9001 og ISO 14001 

sertifisert.



! Nedfelt i ISO sertifiseringen ligger våre miljømål:
! Redusere drivstoff forbruket pr tonn fraktet fisk.
! Redusere bruken av kjemikalier.

! Virkemidler:
! Effektiv drifts utnyttelse
! Mere miljøvennlige motorer og type løsninger 

fremdriftsmaskineri.
! Større fartøy gir lavere drivstoff forbruk pr tonn fraktet fisk sett i 

forhold til mindre fartøy.
! Som virkemiddel for å redusere utslippene har myndighetene 

vedtatt å innføre NOx avgift.
! Bruk av ozon som desinfeksjon, som gir mindre utslipp av 

kjemikalier til miljøet.
! Produksjon av oksygen ombord.



RONJA SUPERIOR

! Vårt 13. fartøy.
! Dieselelektrisk fremdriftssystem.
! Vesentlig reduksjon av støy og vibrasjoner, bedret 

arbeidsmiljø.
! Ledd i den videre utviklingen av denne skipstypen.
! Bidrar med viktige erfaringsdata.



Diesel forbruk:
! Dieselforbruk sett i forhold til 

innfraktet tonnasje slaktelaks.
! Eksempelet legger til grunn en frakt 

som tar totalt 1 døgn.
! 450m3 brønnbåt frakter inn   

65 tonn laks.               
! 1900m3 brønnbåt frakter inn 

275 tonn laks.
! Dette gir en formidabel innsparing 

på drivstoff forbruket.



TAKK FOR MEG !


