
Nexans on saanut yli 120 miljoonan euron merenalaisen kaapelisopimuksen skotlantilaiselta Hydro Electric
Transmissionilta

C/S Nexans Skagerrak -asennusaluksella asennettavilla Nexansin merenalaisilla kaapeleilla saadaan tärkeä uusi suurjänniteyhteys Skotlantiin.

exans, maailmanlaajuinen kaapeliteollisuuden asiantuntija, on saanut yli 120 miljoonan euron sopimuksen skotlantilaiselta Hydro Electric (SHE)
Transmission plc:ltä merenalaisen siirtoyhteyden toimittamisesta ja asentamisesta. Sillä uusitaan Kintyren niemimaan ja lounais-Skotlannin
rannikon välistä siirtoverkkoa. Uudistus kuuluu osana SHE Transmissionin 6 miljardin euron laajempiin sähköverkon investointisuunnitelmiin
vuosille 2013 – 2021, ja se antaa kantaverkolle 150 MW lisäkapasiteettia uusiutuvia energiahankkeita varten, mikä on merkittävä lisäruiske
Kintyren taloudelle. 

Nexans toimittaa 230 kV:n ja 240 MVA:n merenalaisen kaksoiskaapeliyhteyden niemimaalla sijaitsevalta uudelta sähköasemalta mannermaan
rannikolle. Hankkeeseen kuuluu kahden 41 km pitkän merenalaisen 3-johtimisen kaapelin toimitus ja asennus sekä kuusi 5 km:n pituista
yksijohtimista maakaapelia. Kaapeliyhteyttä ohjaava valokaapeli integroidaan merenalaisiin kaapeleihin ja toimitetaan erikseen maakaapeleita
varten. Nexans toimittaa myös valikoiman lisävarusteita.

Reitistä johtuen merenalaisten kaapelien asennus yli 100 metrin syvyyteen on yksi hankkeen tärkeimmistä osuuksista. Asennus suoritetaan
Nexansin omalla kaapelialuksella C/S Nexans Skagerrakilla ja kaapeli suojataan auraamalla merenpohjaan erityisellä Capjet-järjestelmällä
sekä peittämällä kivillä.

 "Nexans työskentelee mielellään skotlantilaisen Hydro Electric Transmissionin kanssa tässä vaativassa hankkeessa, jolla vahvistetaan
Skotlannin sähköverkon infrastruktuuria", sanoo Nexansin merenalaisen suurjänniteliiketoiminnan varatoimitusjohtaja Kjetil Hovland. "Tärkeänä
tekijänä tämän ison sopimuksen saamisessa oli käytännössä testattu kykymme toimittaa merenalaisia sähkökaapeliratkaisuja, joihin sisältyy
suunnittelu ja valmistus sekä vuodelle 2015 ajoitettu asennus".

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman
kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans
suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen,
ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. 
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista
strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän
ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2012 myynti 7,2 miljardia
euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com


