PRESSEMEDDELELSE
Nexans vinder eksportkabelkontrol til den belgiske havvindmøllepark Northwester 2
Kontrakten omfatter levering af kraftkabler til havudlægning til Northwester 2, en vindmøllepark
der skal transportere el til cirka 220.000 belgiske husstande.
Paris La Défense, 16. oktober 2018 – Den belgiske regering har en aktiv strategi for
omstilling fra kernekraft og er indstillet på at fordoble området for havvindmølleparker i
Nordsøen ud for landets kyst efter 2020. Belgien har allerede fire vindmølleparker, som
producerer 871 MW og planlægger at have øget denne kapacitet til 2,2 GW i 2020 og til 4 GW
i 2030. Hovedentreprenøren i denne omstilling er den belgiske virksomhed Parkwind, der
udvikler, finansierer, bygger og driver disse vindparker til havs. Nu har Nexans underskrevet
en kontrakt inden for rammerne af Parkwinds Northwester 2-projekt, som omfatter
konstruktion, produktion og tester af et eksportkabel til havudlægning.
Northwester 2-vindparken, som skal producere 219 MW, ligger 46 km uden for Zeebrygge,
som er en del af havnebyen Brygge. Parken omfatter 23 turbiner og bliver den syvende, som
bygges uden for den belgiske kyst. Northwester 2 er den første til at installere verdens mest
kraftfulde vindturbine – V164 – som skal generere 9,5 MW og fremstilles af MHI Vestas.
Nexans’ eksportkabel skal distribuere el fra Northwester 2 til den Elia-ejede
sikringsanlægsplatform (Offshore Switch Yard, OSY), som er forbundet til det
modulopbyggede kraftnet til havs (Modular Offshore Grid, MOG). HVAC-kablerne på 220 kV
med tre ledere og avanceret PEX-isolering leveres af Nexans som et langt kabel, Kabeltester
og tilslutningsarbejder bliver derefter udført af Nexans norske team.
Kablet til havudlægning bliver fremstillet i starten af 2019 på Nexans’ fabrik i Halden, Norge,
mens tilbehøret leveres fra Nexans’ fabrik i Cortaillod, Schweiz.
Northwester 2-vindparken forventes at bidrage væsentligt til den energi- og klimapolitik, som er
vedtaget i Europa ved at mindske CO2-udslip med 500.000 tones årligt, hvilket fra til
emissionen fra 170.000 biler.
– Vi er meget glade for at kunne udvikle vores samarbejde med Parkwind og medvirke i
Northwester 2-projektet, som spiller en vigtig rolle i Belgiens energiomstilling, siger Vincent
Dessale, Nexans Senior Executive Vice President Subsea and Land Systems Business
Group.
– Vi bygger videre på den ekspertise og knowhow, som blev cementeret i tidligere projekter,
som Northwind og Belwind, med den målsætning at levere et supermoderne kabel til
Parkwinds seneste vindmøllepark, der vil øge pålideligheden i kraftnettet til havs.
Idriftsættelsen af Northwester 2-vindparken er planlagt til første halvår 2020.
Om Nexans
Nexans er førende på verdensmarkedet inden for kabler og kabelløsninger og sikrer tilgangen til energi
gennem sit store og varierede udbud af førsteklasses produkter og innovative services. I mere end 200 år
har innovation været virksomhedens kendetegn, der gør Nexans i stand til at fremme en mere sikker,
mere effektiv og smartere fremtid sammen med sine kunder.
Nexans ambition er at være en samarbejdspartner og støtte for kunderne inden for energitransmission og
understøttelse af eksponentiel vækst af data på fire hovedforretningsområder: Kommercielle Bygninger &
Boliger (blandt andet kraftværker, intelligente elnet, e-mobilitet), Højspænding & Projekter (havvindmøller,

undervandskabler, højspænding på land), Telekommunikation & Data (datatransmission,
telekommunikationsnetværk, hyperscale datacentre, LAN), og Industri & Løsninger (blandt andet
vedvarende energikilder, transport, Olie & Gas samt automatisering).
Corporative Social Accountabilty - virksomhedens sociale ansvar - er et vejledende princip for Nexans’
forretningsaktiviteter og interne praksis. 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. Koncernens engagement i at udvikle etiske og bæredygtige kabler i høj kvalitet driver
det aktive engagement i flere førende brancheforeninger, blandt andet Europacable, National Electrical
Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) eller CIGRE for at nævne
nogle få.
Nexans har flere end 26.000 medarbejdere og industriel tilstedeværelse i 34 lande samt salgskontorer
over hele verden. I 2017 havde koncernen en omsætning på 6,4 mia. euro. Nexans er børsnoteret på
Euronext Paris, afdeling A.
For more information, please visit: www.nexans.com
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