Oversikt over anskaffelsesbehov i Agder Energi Nett AS - september 2020
Forventet publisering
2020 - mai

Navn på anskaffelsen
DLE Tilsynstjenester

2020 - juni

132 kV kabel fra Finså kraftverk til Ertsmyra

2020 - juni

Riving av stålmaster, betong og HS-brytere for
stasjonsanlegg, område Vest

2020 - juni
2020 - august
2020 - august

RN-linje Indre Agder
SNS P4B 2021
Rammeavtale tekniske rådgivere

2020 - oktober
2021 - mai

Krafttransformatorer - rammeavtale
SNS RN linje rammeavtale

Beskrivelse
Ny konkurranseutsetting av Tilsynstjenester og tilleggstjenester for AE Nett
Forespørselsdokumenter går ut 20.05.20
Agder Energi Nett har fått konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging av en ny ca. 4,6 km lang 132
kV kabel fra Finså kraftverk til
Ertsmyra transformatorstasjon
Anlegget skal rives i løpet av 2020, forstinnsvis før/ etter sommeren.
Anleggets plassering 30 meter oppi terrenget (heia) kompliserer og vil kreve spesialmaskiner, lastebil, lift,
gravemaskin med bom eller liknende.
Det er linbjer i nærheten som utgjør en risiko under rivingen og ha betydning for valg av arbeidsmetode.
AEN har utført en ROS-analyse som underlag for SHA-Plan og det ville være behov for Leder For Sikkerhet
under hele utførelsen.
AEN vil avholde befaring med hver av de aktuelle tilbyderne før konkurranseutsetting for å se på behovet.

Kontaktperson
Svennevig, Elin

Kontaktperson e-post
Elin.Svennevig@ae.no

Status
Konkurranse

Avtalekategori
Tjenester

Larsen-Frivoll, Jon

Jon.Larsen-Frivoll@ae.no

Kvalifisering

Leirfall, Ruth Mosgren

Ruth.Mosgren.Leirfall@ae.no

I prosess

Tjenester

Forespørsel om rådgivningstjenester for forarbeid reinvestering av RN-linjer i AGder (132 kV)
SNS P4B ny beredskapsavtaler for 2021 +1+1 år
Dagens åtte parallelle rammeavtaler utløper 31.12.20. Rammeavtalen omfatter rådgivende ingeniører,
prosjekt- og byggeledelse. Prekvalifisering skjer før sommeren 2020.
Ny rammeavtale på krafttransformatorer
Det skal bygges RN linjer i perioden 2021-2026
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I prosess
Ikke startet
Ikke startet

Tjenester

Larsen-Frivoll, Jon
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Jon.Larsen-Frivoll@ae.no

Ikke startet
Under planlegging

Varer

Tjenester

