
Nexans har underskrevet kontakt på undersøiske kabler til en værdi på godt 120 mio. euro med Scottish Hydro
Electric Transmission

C/S Nexans Skagerrak skal installere Nexans' søkabler på store havdybder for at etablere en ny vigtig forbindelse med højspændingskabler til
Skotland.

Nexans, en af verdens førende kabelproducenter, har underskrevet en kontrakt på godt 120 mio. euro med Scottish Hydro Electric (SHE)
Transmission plc på levering og installation af en undersøisk kraftforbindelse mellem Kintyre-halvøen og kysten på fastlandet i det sydvestlige
Skotland. Opgraderingen, som er en del af SHE Transmissions mere omfattende planer om at investere op til 6 mia. euro i elnettet mellem
2013 og 2021, vil frigøre på til 150 MW ekstra kapacitet I nettet til bæredygtige projekter, der signalerer en væsentlig styrkelse af Kintyres
økonomi. 

Nexans skal skabe forbindelse med et undersøisk parkabel 230 kV og 240 MVA fra den nye understation på halvøen til kysten på fastlandet.
Projektet omfatter levering og installation af to 41 km lange søkabler med tre ledere og seks 5 km lange underjordiske kabler med en leder til
landelementet. Et fiberoptisk kabel til kontrol af kabelforbindelsen bliver integreret i søkablet, mens den leveres separat til landkablerne.
Nexans skal også levere en del forskelligt tilbehør.

Et vigtigt element i projektet vil være installation af søkablerne på havdybder på mere end 100 meter.  Nexans’ eget kabelfartøj, C/S Nexans
Skagerrak, står for installationen. Kablet bliver beskyttet på havbunden gennem nedgravning ved hjælp af den specialbyggede Capjet og med
dumpning af sten.
 

 “Nexans er glade for at samarbejde med Scottish Hydro Electric Transmission om dette højprofileringsprojekt, som vil styrke Skotlands
kraftinfrastruktur,” siger  Kjetil Hovland, Vice President, Submarine High Voltage Business Line i Nexans. “En afgørende faktor for at vinde
denne store kontrakt, var vores dokumenterede evne til at levere fuldstændige kabelløsninger internt fra design, produktion og levering og
frem til installationen, som er planlagt til 2015.”
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Om Nexans
Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og
kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans
henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas,
kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering.
Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation
inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med
begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer.
Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 24.500 medarbejdere og havde i
2011 en omsætning på 7 milliarder euro. Nexans er registreret på NYSE Euronext i Paris, afdeling A. Se flere informationer på www.nexans.com


