PRESSEMELDING

Troms Kraft Nett inngår samarbeid med Nettpartner og Frost
Tirsdag 6. juni signerte Troms Kraft Nett AS rammeavtale på entreprenørtjenester med
Nettpartner Drift AS. Og i løpet av få dager skal nettselskapet signere tilsvarende avtale
med Frost Kraftentreprenør AS. Til sammen skal de to entreprenørene årlig utføre
oppdrag tilsvarende 60-70 millioner norske kroner. Oppstart blir august-september.
Med dette vil Troms Kraft Nett for første gang kjøpe alle entreprenørtjenester eksternt,
som nytilknytning av boliger, flytting og omlegging av strømnett, ny- og reinvestering
m.v. i kraftnettet. Beredskap for feilretting, drift- og vedlikeholdsoppgaver skal fortsatt
primært løses av nettselskapets interne montørressurser.
-

Vi ser veldig frem til å samarbeide med både Nettpartner og Frost, som etter vår
oppfatning begge vil bidra til at Troms Kraft Nett på en god måte kan møte de stadig
tøffere effektivitetskravene fra myndighetene. Nettbransjen er i stor endring, noe vi
må tilpasse oss dersom vi fortsatt skal holde nettleien nede og samtidig drive
nettutvikling i tråd med samfunnets behov, forteller Erling Dalberg,
administrerende direktør i Troms Kraft Nett AS.

Troms Kraft Nett har delt konsesjonsområdet inn i to geografiske områder og begge
entreprenørene skal levere til begge områder. Avtalen de to entreprenørene går inn i
omfatter direktetildeling av entreprenørtjenester på oppdrag inntil 1 million.
Nettselskapet har historisk sett om lag 1000 oppdrag hvert år hvorav 80 prosent er
under 100.000 kroner i størrelse. Oppdrag fra 1 til 4 millioner vil bli satt ut på
minikonkurranse, blant tilbyderne i konkurransen. Enda større oppdrag
konkurranseutsettes i Achilles Utilities.
Arbeidet med rammeavtalen startet våren 2016. For å få til god konkurranse ble det
først gjennomført en offentlig prekvalifisering gjennom markedsområdet Achilles
Utilities Nordic & Central Europe (tidligere Sellicha), der alle registrerte og kvalifiserte
leverandører kan melde sin interesse. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut før jul i 2016.
-

Det er flott å se at konkurranse virker og at markedet her nord er attraktivt nok til
at en stor aktør som Nettpartner nå etablerer seg her i Troms. Samtidig er det også
veldig betryggende at vår lokale entreprenør Frost viser seg som en veldig
konkurransedyktig aktør i markedet, uttaler Dalberg.
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Alf-Kåre Gerhardsen, adm. dir. Frost Kraftentreprenør AS, mobil 91149627
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