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Vond lukt i bilen?

automobil-kompaniet.no

Automobil-Kompaniet AS - din Opel- og Nissan-forhandler i Drammen
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Vond lukt i bilen?
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Nå foregår historiens stør-
ste utskiping av kabel fra 
Drammen havn. 50 kilometer 
med kabler skal fraktes med 
spesialfartøy til USA. 

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

Det dreier seg om de stør-
ste og mest avanserte sjøka-
bler som noensinne er pro-
dusert av Draka Norsk Kabel 
på Drammen havn, og det 
dreier seg om ikke mindre 
enn 2.600 tonn med kabler.  
Det tradisjonsrike selska-
pet er en del av det interna-
sjonale konsernet Prysmian 
Group. I 2013 sikret konser-
net seg en kontrakt med ett 
av verdens største oljeselskap, 
ExxonMobil, om leveranse og 
installasjon av kabler for kraft-
forsyning til selskapets olje- og 
gassinstallasjoner i California. 
Kontrakten har en totalverdi 
på cirka 800 millioner kroner. 

For å kunne gjennomføre 
prosjektet er det gjort store 
investeringer i produksjonsan-

legget på Drammen havn, med 
ny stor kabelkarusell for lag-
ring og utlasting av de 2.600 
tonn tunge kablene. 

Det omfattende arbeidet 
på Holmen er ferdig, og en 
avansert utlasting over i kon-
sernets spesialfartøy «Cable 
Enterprise» er nå i gang på 
Holmen. 50 kilometer kabel, 
med en omkrets på 20 centi-
meter, føres direkte fra karu-
sellen på land til karusellen 
om bord i leggeskipet «Cable 
Enterprise». Båtturen fra 
Drammen havn til California 
tar ikke mindre enn to måneder.
Prysmian Groups erfar-
ne installasjonssjef, Stuart 
Emmerson, er svært fornøyd 
med arbeidsforholdene på 
Drammen havn.  

– Jeg har vært innom mange 
havner rundt omkring i verden, 
men servicen og forholdene her 
ved Drammen havn har vært 
spesielt bra, sier Emmerson.

Havnedirektør Einar Olsen 
ser veldig positivt på det som nå 
skjer ved Draka Norsk Kabel. 

red@byavisadrammen.no

Historisk utskiping 
fra Drammen havn

HISTORISK: Administrerende direktør i Draka, Hans Henrik Brusgaard (t.h) og 
havnedirektør Einar Olsen (t.v.). Bak fra venstre: John Henry Harberg, Draka, 
Stuart Emmerson, Prysmian Group, Bernt Ruud, Draka og assisterende havne-
direktør Ivar Vannebo.
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av en bestemt tidsperiode i økten jobber 
man maksimalt med et gitt antall repeti-
sjoner, belastning eller nivå.

• I CrossFit-øktene konkurrerer du hoved-
sakelig kun mot deg selv eller klokka. 
Øktene i CrossFit omtales som «Workout 
of the Day», og forkortes til WOD.

rranse.

KONKURENTENE: Crossfi t Drammen møtte for å slå Crossfi t Fønix under lør-
dagens konkurranse, Inge-Chr. A. Wiig (t.v.) og Christopher Bakke.

Lovbrudd i Søndre Buskerud politidistrikt
Søndre Buskerud er blant politidistriktene i landet med lavere anmeldte lov-
brudd per innbygger enn landsgjennomsnittet på 72,8 per 1.000 innbygger. 
I Søndre Buskerud var andelen 60,9 i fj or. Det ble anmeldt 12.732 lovbrudd i 
politidistriktet, noe som var en nedgang i forhold til året før. På landsbasis var 
det en nedgang på 4,2 prosent.

Søkere til Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Det er 4.351 søkere som har satt Høgskolen i Buskerud og Vestfold som sitt første-
valg. Det viser en oppstilling fra Samordna opptak. Høgskolen har 2.206 planlagte 
studieplasser som søkerne må konkurrere om. Det er til sammen nesten 128.000 
personer som har søkt seg til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak i 
år. Det er en økning på 6,7 prosent fra i fj or.


