Pressmeddelande

Nexans vinner kontrakt på kraftkabel värd 30 miljoner euro till
danska vindkraftsparken Horns Rev 2
Nexanskabeln skall transportera 215 MW från vindkraftsparken till nätverket på land
2006-12-04 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har undertecknat ett
kontrakt med Danmarks energibolag, Energinet.dk, på leverans och installation av en
kraftkabel till vindkraftverket Horns Rev 2, som ägs av Dong Energy. Kontraktet är värt
omkring 30 miljoner euro och omfattar leverans av 42 km 170 kV 3-ledad PEX-kabel
med integrerad fiberkomponent, transport, förläggning och terminering. När kabeln
är installerad, hösten 2008, kommer den att vara världens längsta PEX-sjökabel med
denna spänning.
Horns Rev 2 kommer att ha en produktionskapacitet på över 215 MW och täcka ett
område på cirka 35 km2. Den nya vindkraftsparken är belägen på den danska
västkusten, cirka 23 km nordväst om Horns Rev 1, som när det togs i bruk 2002 var
världens största vindkraftspark till havs, med en kapacitet på 160 MW. Även till Horns
Rev 1 levererade och installerade Nexans kraftkablarna. Den här gången blir
emellertid kablarna dubbelt så långa.
– Vi är mycket stolta och glada över att det danska energibolaget Energinet.dk har valt
Nexans till entreprenör för Horns Rev 2-projektet. Projektet är strategiskt viktigt för
Nexans då det utgör ytterligare en huvudreferens som stärker vår starka position på
marknaden för vindkraftverk till havs. Efter det lyckade projektet med Horns Rev 1 visar
det nya kontraktet att marknaden har fullt förtroende för Nexans kompetens, säger
Nexans europachef Yvon Raak.
– Diskussionerna mellan Nexans och Energinet.dk var öppna och konstruktiva. Det
bidrog till att avtalet slöts på en relativt kort tid och vi kommer definitivt att fortsätta
denna öppna relation under projektets gång, säger försäljningschef Olivier
Angoulevant på Nexans Norges energidivision.
PEX-kabeln på 170 kV till Horns Rev 2 kommer att produceras vid Nexans fabrik i
norska Halden, som är specialist på sjökraftkabel. Vindkraftsparken kommer att tas i
bruk i maj 2009.

Om Nexans
Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett
omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans
riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad,
olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och
automation.
Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans
21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på
Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.
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