
Nexans farvede ledere hjælper Statnetts luftkraftledninger med at smelte ind i Norges skovlandskab

Den nye 420 kV-luftkraftledning mellem Ørskog - Sogndal i de centrale dele af Norge vil indeholde Nexans-ledere, som er udviklet med et
farvealternativ for at minimere den visuelle påvirkning.

Statnett, Norges statslige elselskab installerer Nexans’ innovative farvede ledere i deres nye 420 kV-luftkraftledning mellem Ørskog - Sogndal,
som forbinder de centrale dele af Norge med det vestlige Norge. De nye ledere får en speciel grågrøn overfladebehandling som gør, at de
smelter ind i fyrreskoven på de mest miljøvenlige dele af strækningen.

Den297 kmlange luftkraftledning mellem Ørskog - Sogndal, som planlægges til at være færdig i 2016, er et strategisk elnetprojekt, der vil give
ekstra kapacitet i de centrale dele af Norge. I øjeblikket er der et energiunderskud på cirka 7 TWh i disse områder, hvilket svarer til det årlige
forbrug i 400.000 små huse. Den nye luftkraftledning vil også lette tilslutningen af cirka 100 mindre vandkraftværker til elnettet.

Nexans vil levere i alt68 kmaf sine nye farvede ledere til udvalgte dele af strækningen, hvor Statnett på grund af licenskrav vil minimere
luftledningernes visuelle effekt. Den patenterede behandlingsproces muliggør valgfrit design på lederne – eksempelvis runde eller Aero-Z™-
ledninger - som fremstilles i praktisk taget alle farver.

”Vores nye farvede ledere er et glimrende eksempel på Nexans’ fortsatte arbejde med at udvikle innovative luftledningsløsninger, som hjælper
kunderne med at bygge elnet med minimal miljøpåvirkning,” siger Cyprien Federspiel, Nexans’ viceadministrerende direktør, OHL Business
Development. ”For Statnett er den største fordel, at de farvede ledere får ledningerne til at smelte ind i skovlandskabet. Men det er også
muligt, at en del kunder vil anvende farvedifferentiering for at øge synligheden og bygge systemer, som er lettere at acceptere i
lokalsamfundet.”
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Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og
resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder:
elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter
(veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende
innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre
industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte
samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på
cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.


