Uppdraget: Att bidra till hållbar elektrifiering
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Nexans Aurora: Byggd för framtiden, redo
för världshaven, nyss namngiven i Norge
Ett skräddarsytt fartyg, översållat med den absolut senaste och mest
avancerande kabelteknologin. Med kapacitet att bära 10 000 ton kabel och
förberett för hårt arbete i alla världens hav. Med sina ståtliga nära på 150
meter är hon nu redo att ”Electrify the future”. Möt nya Nexans Aurora - ett
helt unikt skepp.
Nyligen hölls namnceremonin för kabelläggningsfartyget Nexans Aurora. Hon
kommer nu bidra till den hållbara elektrifieringen när hon förlägger

undervattenskablar till vindkraftsparker och interconnectors, både djupt ute
till havs och nära land. Fartyget är byggt av Ulstein Verft, Norge, designat av
Skipsteknisk och med hjälp av Maast Tech utrustat med världens mest
avancerade kabelteknologi. Det 149,9 m långa och 31 m breda fartyget har
en kabelkapacitet på över 10 000 ton.
Några av Nexans Auroras första uppdrag blir att bistå med kabelläggning i
projekt som Seagreen OFW Skottland, Kreta-Attika-anslutningen i Grekland
samt Empire Offshore-projektet i USA.
Nexans Aurora är ett av tre fartyg nominerade till Ship of the Year 2021 av
norska Skipsrevyen.

Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad
och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på
energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och
dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en
komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan
och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar
lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga
affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och
gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker,
marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data
(inkluderar 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 långsiktiga
projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar
ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande
branschorganisationer, däribland Europacable, National Electrical
Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation
(ICF) och CIGRE. Med en industriell närvaro i 34 länder och försäljningskontor
över hela världen, hade Nexans 2019 närmare 26 000 anställda och en
nettoomsättning på 6,7 miljarder euro.
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