
NordLink HVDC-siirtoyhteys Norjan ja Saksan välillä käyttää Nexansin merikaapeleita

Norjan ja Saksan välinen sähkönsiirtoyhteys on ensimmäinen laatuaan ja Nexansin mittavin merikaapelisopimus tähän mennessä pituuden ja
arvon suhteen

-          Sopimuksen arvo on noin 500 miljoonaa euroa -

Norjan ja Saksan sähköverkoissa tulee ensimmäistä kertaa virtaamaan samaa vihreää energiaa Nexansin HVDC-merikaapelien ansiosta
(suurjännitteinen tasavirta), jotka asennetaan osana NordLink-hanketta. Nexans suunnittelee, valmistaa ja asentaa kaksi 525 kV:n kaapelien
alijärjestelmää yhteispituudeltaan yli 700 km Norjan ja Tanskan rannikon edustalle. Tämä projekti, joka on Nexansin suurin tämäntyyppinen
hanke tähän mennessä, valmistuu vuonna 2019.

Sopimuksen arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

Tämä 1400 MW:n NordLink VSC (jännitelähteen muunnin) HVDC-projekti, joka tapahtuu Statnettin, TenneT:n ja saksalaisen KfW-kehityspankin
yhteistyönä, yhdistää Norjan ja Saksan sähkömarkkinat vihreän energian vaihdossa. Saksassa tuotettua ylimääräistä tuuli- ja aurinkovoimaa
voidaan viedä Norjaan. Vastaavasti Norjan vesivoimalla tuotettua sähköä voidaan viedä Saksaan. Tämä on tärkeä vaihe ilmastoa säästävän
energian tulevalle kehitykselle.

Nexans suunnittelee, valmistaa ja asentaa massakyllästetyt, kuivumattomat (MIND, mass impregnated non-draining) HVDC-erikoiskaapelit jopa
450 metrin syvyyteen Norjan ja Tanskan rannikon edustalle. Nexansin oma kaapelinvetoalus C/S Nexans Skagerrak laskee ja suojaa kaapelin
merenpohjaan Nexansin CapJet-aurausmenetelmällä.

Nexansin sähkökaapelit ovat samaa luotettavaa ja hyväksi koettua rakennetta kuin menestyksellisesti toteutetuissa Skagerrak 1,
2, 3 projekteissa, ja tuoreimmassa Skagerrak 4 projektissa, jossa 140 km HVDC-siirtoyhteyskaapelia asennettiin Tanskan ja
Norjan välille.

Varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink Nexansin suurjännite- ja vesistökaapeliryhmästä sanoi: "NordLink-projekti on Nexansin suurin
merisähkökaapelisopimus tähän mennessä pituuden ja arvon osalta, ja me odotamme innolla tiiviin yhteistyömme jatkumista TennetT:n, KfW:n
ja Statnettin kanssa tässä tärkeässä projektissa. Avaintekijöitä tähän menestykseen olivat viimeistä tekniikkaa edustavat merikaapelimme ja
käytännössä koettu kykymme hoitaa kokonaisvastuuhankkeita suunnittelusta asennukseen saakka. Olemme innoissamme mukana
Nord.Linkissä, mikä on jälleen yksi edistysaskel kohti eurooppalaisen sähköverkon täydellistä integraatiota."

Kaapelien tuotanto alkaa Nexansin Haldenin tehtaalla Norjassa 2016.
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Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman.
Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja
maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen
(kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin,
työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat
energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli 6,4 miljardia
euroa vuonna 2014. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi


