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Predmet:

Obavijest o dodjeli posla

Poštovani,

slobodni smo izvijestiti vas da je nakon sklopljenog ugovora za proizvodnju konstrukcije za
DV 420 kV Sima – Samnanger, tvrtka Dalekovod po posebnom međunarodnom natječaju
primila obavijest o dodjeli posla i za izgradnju istog dalekovoda. Izgradnja obuhvaća
građevinske radove (temeljenje stupova), montažu čelično rešetkastih stupova te
elektromontažne radove (montaža vodiča, OPGW-a i zaštitnog užeta). I ovaj je posao
dobiven u iznimno jakoj konkurenciji između nekoliko renomiranih tvrtki, a opseg radova
uključuje izgradnju navedene visokonaponske građevine u duljini od 90 km.
Planirani početak radova je proljeće 2011.godine, a završetak 01.12.2012. godine. Svrha
izgradnje dalekovoda je povećanje pouzdanosti u isporuci električne energije potrošačima, a
što će posebno povećati kapacitete u prijenosu električne energije i pouzdanost opskrbe
potrošača za cjelokupnu regiju sa sjedištem u Bergenu. Vrijednost radova iznosi više od
20.000.000 EUR.
Izgradnja ovog dalekovoda zbog nepristupačnosti također će se odvijati uz korištenje
helikoptera, što je uobičajena praksa kada se radi o izgradnji dalekovoda u Norveškoj, gdje
su zahtjevi po pitanju zaštite okoliša izrazito visoki, ali i sigurnosti u obavljanju takvih vrsta
poslova. Posebni zahtjevi tijekom izgradnje ovog dalekovoda očekuju se na prijelazima preko
fjordova (ukupno 3 prijelaza), što će predstavljati dodatan izazov i dodatnu pozornost
obzirom na duljine prijelaza (raspon između stupova oko 3 km) i vremenske okvire za njihovu
izvedbu.
Projekt izgradnje 420 kV Sima – Samnanger nastavak je velikog investicijskog ciklusa kojega
je prije nekoliko godina pokrenula norveška tvrtka Statnett, gdje se do kraja godine očekuje i
objava natječaja za izgradnju novog 420 kV dalekovoda Orskog – Faldal u duljini većoj od
270 km, za koji Dalekovod također pokazuje interes za sudjelovanjem.
Dalekovod je i ovaj put potvrdio kontinuitet dominacije na skandinavskom tržištu, s namjerom
da dugoročno ostvari svoje prisustvo na ovom poželjnom, ali i vrlo zahtjevnom tržištu gdje su
kvaliteta, pouzdanost i povjerenje prioriteti između partnera.
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S poštovanjem,
Dalekovod d.d.
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