
Nexans skal levere umbilicals til Statoils Visund-felt

Statoil har underskrevet en kontakt på 4,5 millioner euro for femte leverance af standardiserede umbilical-kabler, udviklet af Nexans.

Statoils olie- og gasfelt Visund skal bruge det standardiserede fast-track design til umbilicals, som er udviklet af Nexans. Feltet i
Tampen-området i den norske del af Nordsøen vil være det femte projekt, som bruger sådanne standard- umbilicals.

Standardiserede umbilicals består af standardiserede elementer i form af kabler til strøm og fiberoptik samt rør til hydraulik og
kemiske stoffer. De tekniske og administrative procedurer er standardiseret for at spare tid, omkostninger og materialer i løbet af
projektet.

Nexans skal levere 830 meter med dynamiske umbilicals, der består af 12 16 mm2 firerkabler. Desuden vil Nexans levere pull-in-
og hang-off-udstyr samt tilhørende UTA (umbilical termination assembly) for tilslutning på havbunden.

In november 2012 blev Nexans tildelt en kontrakt fra Statoil om at levere statiske og dynamiske umbilicals til tre udviklingsprojekter
på den norske kontinentalsokkel: Oseberg Delta-feltet (Nordsøen), Snøhvit-gasfeltet (Barentshavet) og Smørbukk Syd
(Norskehavet). I efteråret 2013 blev kontrakten udvidet til at omfatte levering af umbilicals til Gullfaks Rimfaksdalen-gasfeltet.
Tilsammen skal Nexans levere mere end 50 kilometer med statiske og dynamiske umbilicals.

“Nexans glæder sig til at samarbejde med Statoil om det femte projekt af denne type. De standardiserede umbilicals opfylder
Statoils administrative og tekniske krav og gør os i stand til at levere en konsekvent og omkostningseffektiv serviceydelse,”
siger Liv Molvik Lundegaard, Nexans projekt Portfolio Manager.

“Vi er glade for at samarbejde med Statoil igen. Med denne kontrakt fortsætter vores lange og produktive samarbejde i
Norskehavet og over hele verden. Nexans’ teknologi vil bidrage til at forlænge levetiden i Statoils olie- og gasfelter,” tilføjer Dirk
Steinbrink, ansvarlig for højspændings- og undervandskabler i Nexans.

Kablerne bliver produceret på Nexans’ fabrikker i Rognan og Halden, Norge. Leveringsstart for kabler og tilhørende udstyr
begynder i andet kvartal af 2015.
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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.dk.


