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Høy lokal verdiskapning i Birkenes
Eierne bak Oddeheia og Bjelkeberg vind anlegg RWE og Magnora har valgt leverandører
for infrastruktur og elektromekanisk.
Agder Energi Nett har valgt leverandører til ny koblingsstasjon på Bjelkeberg.
Leverandørene er valgt basert på høyt lokal verdiskapning i deres tilbud. I de kommende
ukene vil kontraktene ferdigstilles, slik at arbeidene kan starte så raskt alle tillatelser foreligger.

Infrastruktur
Arbeidsfellesskapet Repstad Anlegg og TT Anlegg, ReTT, er valgt som leverandør av infrastrukturarbeidene i vindparken på Oddeheia og Bjelkeberget. Repstad og TT Anlegg er
regionens ledende anleggsfirma, med til sammen ca. 450 ansatte på Sørlandet.
Som en del av leveransen fra ReTT er det et stort lokalt bidrag fra entreprenører og leverandører i Birkenes. Samlet er det gjort forpliktende avtaler for 20-25 millioner med bedrifter i Birkenes. Dette er muliggjort gjennom samarbeidet i foreningen Vindmuligheter,
hvor lokale og regionale bedrifter har fått muligheten til å møtes på en felles arena for å
fremme lokale leveranser. Dette arbeidet har nå resultert i en lang liste over leverandører som skal levere produkter og tjenester til ReTT, for totalt 20-25 millioner:
• Asbjørn Mollestad & Sønner AS
• Engesland Drivstoff AS
• BL Anlegg AS
• IPEC Miljø AS
• Steffen Fidjeland AS
• Knut Sigve Suggelia
• Hovstad Maskin AS
• Skog og Anleggsdrift AS
• Ribe Betong
• John Olav Fidje AS
• Med flere…
Som regionens ledende aktører, har også både Repstad Anlegg og TT Anlegg et stort antall ansatte med lokal tilhørighet til Birkenes og nabokommunene. Den totale verdiskapningen i regionen blir dermed historisk høy. Totalt er det beregnet over 70.000 timeverk
fra ReTT i kontrakten. Omkring 90% av disse utføres av ansatte med tilhørighet sentralt i
Agder.
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Elektromekanisk
Hitachi ABB er valgt som leverandør av de elektromekaniske arbeidene.
Hitachi ABB har lagt vekt på å foreta så store innkjøp som mulig av lokale aktører fra
Birkenes. Der det ikke er mulig har de benyttet regionale aktører.
Elektrisk utstyr som høyspenningsbrytere, transformatorer, kabler o.l. produseres bare
på internasjonalt nivå og kan ikke kjøpes lokalt.
De benytter OneCo som en vesentlig underleverandør på installasjon og kabelleveranse.
OneCo har en sterk regional forankring og har i flere år deltatt i nettverksselskapet Vindmuligheter. Således kjenner de godt de lokale leverandørene.
OneCo har 19 lokalt ansatte i Birkenes, og vil bruke utelukkende lokalt personell for å
gjennomføre arbeidet.
Under er en tabell som viser et overslag og detaljering av planlagt bruk av lokale og regionale leverandører.
For noen få av leverandørene, blant annet innenfor stål, må det fremdeles avklares kapasitet og kompetanse.
Det forutsettes også at det er mulig å inngå endelig avtale med de aktuelle leverandørene med tanke på vilkår.
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Koblingsstasjonen til Agder Energi Nett på Bjelkeberg
Agder Energi har valgt følgende leverandører til å utføre arbeidet ved Bjelkeberget koblingsstasjon:
• Kontrollanlegg
: Siemens AS
• Apparatanlegg GIS
: Siemens Energy
• Elektro installasjon bygg : Otera Infra AS
• Elektro kontrollanlegg
: Otera Infra AS
• Linjearbeid 22 kV
: Otera Infra AS
• Bygg, grunn, ventilasjon : BRG
Neste steg er å ferdigforhandle avtalene.
RWE og Magnora har stort fokus på stor grad av leveranser fra lokale og regionale leverandører, noe som bekreftes med de valg vi nå har gjort av leverandører.
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