Persbericht

E.ON Netz kiest voor ondergrondse aluminium kabel van Nexans
Lancering van een 9000 MW infrastructuurproject met 5,5 km lange 110 kV- ondergrondse
bekabeling als de eerste fase van de uitbreiding van het elektriciteitsnet aan de westkust van
Sleeswijk-Holstein
Brussel, 5 december 2013 – E.ON Netz kiest voor ondergrondse aluminium kabel van Nexans bij de
uitbreiding van de netinfrastructuur voor windenergie. In de regio Dithmarschen heeft Nexans een
dubbel ondergronds kabelsysteem van 110 kV geïnstalleerd voor E.ON – het eerste in zijn soort voor
een Duitse klant – met een totale lengte van ca. 5,5 km. Dit vertegenwoordigt een order van 4
miljoen euro. Het reeds aangesloten stuk maakt deel uit van het project van de deelstaat SleeswijkHolstein voor het transport van windenergie via ondergrondse kabels op het vasteland in een
corridor van 20 km breed langs de kust. Als onderdeel van de “Energiewende” is E.ON Netz gestart
met een infrastructuurproject voor de toekomstige injectie van 9000 MW elektriciteit afkomstig van
offshore windparken in het 380 kV-transmissienetwerk langs de westkust van Sleeswijk-Holstein.

Transmissiecapaciteit voor drie grote steden
De ondergrondse kabel die nu in gebruik is genomen, heeft een sectie van 2500 mm². Het is de
eerste keer dat Nexans een dergelijke kabel in Duitsland heeft geïnstalleerd. De ondergrondse
aluminium kabel ligt op een diepte van ca. 1,75 m in PE-buizen tussen Dieksanderkoog en Marne en
heeft een iets grotere diameter dan een vergelijkbare koperkabel, maar is lichter en voordeliger. De
kabel heeft een transmissiecapaciteit van 360 MW, wat ruim voldoende is voor de
elektriciteitsvoorziening van zowel Flensburg, Kiel als Lübeck. Als onderdeel van de kabelinstallatie is
E.ON ook begonnen de netstructuur aan te passen door een nieuw transformatorsubstation in
Dieksanderkoog toe te voegen en de capaciteit van het substation in Marne uit te breiden. De
planning en werkzaamheden voor de ondergrondse kabel van Nexans tussen Dieksanderkoog en
Marne/West zijn in een recordtijd van 2,5 jaar voltooid, waarbij de installatie en
grondwerkzaamheden voor het volledige kabelsysteem slechts 6 maanden in beslag namen.

Infrastructuurproject Weststromtrasse
Andreas Fricke van E.ON Netz is ervan overtuigd dat “Weststromtrasse", het windenergieproject aan
de westkust, de druk op de elektriciteitsnetwerken verlaagt. Alleen al in Dithmarschen wordt er
momenteel ca. 1000 MW windenergie opgewekt die niet altijd in het elektriciteitsnet kan worden
geïnjecteerd. In een interview met de krant “Norddeutsche Rundschau” ter gelegenheid van de
ingebruikname van de eerste 110 kV-lijn vergeleek Dr. Robert Habeck – Minister voor
Energietransitie, Landbouw en Milieuzaken van Sleeswijk-Holstein – de noodzaak voor dit gigantische
infrastructuurproject met de reconstructie van Oost-Duitsland na de eenwording.
Hij legde uit dat Sleeswijk-Holstein met de aanleg van het bovengrondse 380 kV-netwerk een
belangrijke stap in de energietransitie heeft voltooid. Een elektriciteitskabel voor de op het land
geproduceerde windenergie maakt echter ook deel uit van de economische belofte.

Het 110 kV-kabelsysteem is de eerste mijlpaal van het uitbreidingsproject van het elektriciteitsnet in
Sleeswijk-Holstein. Ook laat het opnieuw zien hoe Nexans bijdraagt aan dit veelbesproken project.
"Ik vind het geweldig dat deze kabel, de eerste van deze sectie in Duitsland, een bijdrage levert aan de
energietransitie,” aldus Wolfram Flebbe, projectmanager bij Nexans Deutschland, tijdens de
feestelijke ingebruikname van het kabelsysteem.
Over Nexans:
Met energie aan de basis van haar ontwikkeling biedt Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, een
uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen. De Groep is een wereldspeler in de energietransmissie en distributie, de industrie en de bouw. De oplossingen van Nexans dienen tal van marktsegmenten: van energieen telecomnetwerken, over energiebronnen (zonne- & windenergie, petrochemie en mijnbouw), tot de
transportsector (scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, de automobielsector en automatisering).
Als verantwoord industrieel bedrijf integreert Nexans duurzame ontwikkeling in haar wereldwijde en
operationele strategie. Zij verbetert voortdurend producten, oplossingen en diensten, stimuleert de
ontwikkeling, betrokkenheid en klantgerichtheid van haar medewerkers en introduceert veilige industriële
processen met beperkte milieubelasting. Dergelijke initiatieven plaatsen Nexans in het middelpunt van een
duurzame toekomst.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
25.000 mensen en realiseerde in 2012 een omzet van bijna 7,2 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs
van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.be.
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