PRESSMEDDELANDE

Nexans har slutfört kabelleveranserna till högspänningsprojektet i Belle
Isle-sundet i Kanada
•
•

Nexans har framgångsrikt genomfört kabelleveranserna till kraftlänken över Belle Islesundet som är en del av Lower Churchill-projektet i östra Kanada.
Det 6-åriga projektet för att skapa en 350 kV-kraftledning över Belle Isle-sundet har
slutförts i och med leveransen av en reservkabel.

Paris La Défense, 14 maj 2018 – Nexans har slutfört ett sex år långt projekt för att konstruera, tillverka,
leverera och installera cirka 100 kilometer av högspänd likströmskabel (HVDC) med tillbehör för Nalcor
Energys Marin Cable Crossing över Belle Isle-sundet i Newfoundland och Labrador i Kanada. Projektet,
som nu förbinder Labradorhalvön med ön Newfoundland, blev klart i och med Nexans leverans av den
sista kabellängden på 2,3 kilometer som ska fungera som reservkabel, färdig för användning vid behov.
Mästerlig ingenjörskonst och installation
HVDC-kablarna på 350 kV som används för projektet bygger på Nexans välbeprövade
oljeimpregnerade design. Kontraktet omfattade tre kabellängder för havsförläggning med integrerad
fiberoptik, och markkablar för landanslutningar på var sida om sundet samt tillbehör som skarvdon,
reservdelar och termineringar. Havskablarna installerades av Nexans egna installationsfartyg, C/S
Nexans Skagerrak på vattendjup upp till 110 meter.
Peggy Aasheim, Nexans projektledare för Belle Isle-sundsprojektet, säger i en kommentar:
”Belle Isle-sundsprojek tet var en omfattande uppgift som k rävde en insats från våra sk ick liga
medarbetare inom en rad olik a områden, särskilt när det gällde installationsarbetet till havs och på land.
En av de största utmaningarna i detta avlägsna område var havsisen, den täta dimman och k ylan. Att
projek tet har kunnat genomföras säkert och enligt plan är ett utmärkt prov på Nexans avancerade teknik
och installationsk apacitet.
Reservkabeln förvaras på en spole som är placerad vid Corner Brook på New Foundlands västsida.
Belle Isle-sundets havskraftlänk är en viktig del i det övergripande Lower Churchill-projektet som
omfattar konstruktion av ett vattenkraftverk, som ska producera 824 MW, och mer än1 600 kilometer av
kraftledningar genom regionen.
HVDC-kablarna på 350 kV tillverkades vid Nexans japanska anläggning i Tokyo, Nippon High Voltage
Cable Corporation (NVC).

Om Nexans
Som en global ledare inom avancerade kabel- och uppkopplingslösningar tryggar Nexans tillgången till
energi genom ett omfattande utbud av förstklassiga produk ter och innovativa tjänster. I mer än 120 år
har innovation varit ett signum för företaget och gjort det möjligt för Nexans att vara drivande i
utveck lingen för en säk rare, smartare och effek tivare framtid tillsammans med sina k under.
Nexansk oncernen har som mål att underlätta energiomställningen och hanteringen av den exponentiellt
växande datavolymen genom att stötta sina kunder inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader &
Mark anläggningar (ink luderar el-, vatten- och gasbolag, smarta elnät, e-mobilitet), Högspänning &
Projek t (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data
(ink luderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar
förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.).

Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder.
2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsik tiga
projek t som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla
etisk a, hållbara och högk valitativa k ablar ligger till grund för Nexans ak tiva engagemang inom flera
ledande branschorganisationer, däribland Europacable, The National Electrical Manufacturers
Association (NEMA), International Cablemak ers Federation (ICF) och CIGRE för att nämna några.
Nexans har mer än 26 000 anställda och industriell verk samhet i 34 länder och försäljningsverk samhet
över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 6,4 miljarder euro. Nexans är
börsnoterat på Euronext Paris (A-listan).
För mer information, besök www.nexans.se.
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