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Åsgard

Kompleks leveranse til kjempeprosjekt
Nexans har inngått en kontrakt med Statoil til en
verdi av 580 millioner kroner. Ifølge kontrakten
skal Nexans designe, produsere og levere til
sammen 165 km med statiske og dynamiske
umbilicals og kabler for kraftoverføring samt
nødvendig tilbehør til olje- og gassfeltet Åsgard
i Norskehavet.
Nexans’ spesialfabrikker i Halden, Rognan og
Namsos samt Charleroi i Belgia skal delta i
dette komplekse sjøkabelprosjektet. Nexans skal
levere fire lengder – hver på 40 km – med
kraftkabler og umbilicals for kraftoverføring og
2,3 km med vanlig service-umbilical.
Salgs- og markedsdirektør Ragnvald Graff
sier: ”At vi tildeles denne kontrakten for kraftkabler
og umbilicals for kraftoverføring, som inngår i et
større Statoil-prosjekt, er et bevis på vår kvalitet

Ett av Norges lengste kunstverk
Transportbanen på Rognan har gjort
det mulig for Nexans å levere til store
prosjekter over hele verden. Siden
åpningen i 2009, har 5000 kilometer
kabel gått gjennom banen. 400 meter
av 2,6 km ligger over jorda og denne
røffe aluminiumen er nå vakkert
dekorert og har blitt ett av Norges
Les mer
lengste kunstverk. 

i teknologi og produkter. Her vil Nexans i nært
samarbeid med Statoil være innovative og ligge
i forkant av teknologiutviklingen for å oppfylle
de svært strenge kravene i prosjektet.”

Les mer

Ny storkontrakt i Mexicogolfen
UTH-ene (Umbilical
Termination Heads).
Etter ferdigstilling skal
umbilicals for kraft
overføring leveres til
den nye svingskiven
ved Theodore Indust
rial Port i Mobile,
Alabama, i 2013. Her
skal de lagres inntil
Chevron er klare til å
installere dem.


Følg Nexans Norway på MyNewsDesk
Vi minner om at du kan følge oss
på MyNewsDesk der vi legger ut
våre pressemeldinger, filmer og
annen informasjon om oss.
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Telekabler fra Rognan

Ubegrenset kapasitet i Irland og England
Nexans skal levere 130 kilometer URC-1-kabel
(Underwater Repeaterless Cables) med 96 fibre

Viktig leveranse til Kapp Verde
Kapp Verde-prosjektet installeres
i disse dager mellom fire av Kapp
Verde-øyene. Kapp Verde-øyenes
strategiske posisjon som det første
landingsstedet for kabler fra SørAmerika og over til Europa og Afrika,
har gjort at mange kommunikasjons
kabler går til hovedøya, men få går
mellom øyene. 
Les mer
Hvite ”designkabler” til Kievs
høyeste bygning
Nexans distributør i Ukraina,
Rozumnyi Dim, avslutter nå installeringen av varmekabler i det flotte
boligprosjektet ”Diamond Hill”. 
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Svingskive sikrer logistikken
Nexans inngår kontrakt med Chevron om
umbilicals for kraftoverføring til feltene Jack og
St. Malo i Mexicogolfen. En ny svingskive for
langtidslagring sikrer bedre logistikk for kunder i
området rundt Mexicogolfen.
Prosjektet omfatter design, produksjon og
levering av 42 km med umbilicals for kraftoverføring,
som skal lastes fra den nye svingskiven for lang
tidslagring i Mobile, Alabama.
Nexans’ fabrikk i Halden skal designe
og produsere umbilicals for kraftoverføring til
feltene Jack og St. Malo i to separate lengder.
I tillegg skal samme fabrikk levere de tilhørende

Siden sist

til Emerald Bridge Fibres Ltd., som skal legge kabel
mellom Anglesey og Dublin.
Emerald Bridge er et joint venture mellom
Geo Networks Ltd. (Geo), en britisk leverandør
av fibernett, og ESB Telecoms Ltd., Irlands ledende
telekommunikasjonsleverandør, om å legge topp
moderne fiberoptisk sjøkabel mellom Irland og
Storbritannia.
Kabelen skal brukes til å levere nærmest
ubegrenset kapasitet for mørk fiber mellom
Stor
b ritannia og Irland til noen av de
største databrukerne, for eksempel Internettleverandører, mobilleverandører, teleoperatører
og systemintegratorer.
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		 Fakta
• Ledende leverandør av kraft-,
tele-, installasjons- og varme-	
kabler i Norge.
• Blant verdens ledende innen
offshore kontrollkabler og høy-	
spente sjøkabler.
• Hovedkontor i Oslo, produksjons-
	 anlegg på Rognan, Namsos,
Karmøy, Langhus og i Halden.
• Cirka 1 300 ansatte.
• Omsetning 2010:
cirka 4,9 mrd. NOK.
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