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Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 21.oktober 2020 

 

 Sted Tid  

 Det legges opp til at møtet i Østre 
Agder teknisk forum blir på teams 

Onsdag 21.oktober 
2020 kl.13-15.30 

 

 

Etter avtale med IKT Agder disponerer de tiden fra kl.13-14 til sitt møte. 

Saksliste: 

  

Sak 19/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 26.08.2020  

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 20/20 Arbeidet med VA-normal i kommunene 

 Magne Jessen fra Arendal kommune vil gi en orientering om sitt arbeid med dette. 

Andre kommuner kan gi tilsvarende orientering om hva de bygger på.  

Leder og sekretær ønsker en drøfting om det kan være aktuelt å legge lenke fra 

nettsiden til Østre Agder teknisk forum til VA-normaler i de kommuner som 

benytter dette. En slik løsning legger til grunn at fagmiljøene i kommunene forestår 

oppdatering av egne VA-normaler. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum gir de kommuner som ønsker det mulighet til å få en link 

til sin VA-normal på Østre Agders nettsider for teknisk sektor. 

  

Sak 21/20 Status for arbeid med overgang til LED i veilyset. 

Etter råd fra leder i teknisk forum og anskaffelsesrådgiver i Arendal ble gjeldende 

veilyskontrakt med Traftec forlenget med grunnlag i det siste opsjonsåret i gjeldende 

kontrakt. 

Dette skjedde etter avtale med selskapet. 

Det foreligger en beregning av investeringsbehov på veilyset fordelt på den enkelte 

kommune. Denne bygger på eksisterende oversikt over hva som ifølge våre data skal 

stå på det enkelte punkt av armaturer. Ettersom vi er usikre på kvaliteten på disse 

dataene har vi fått en pris fra Traftec på å foreta en kartlegging. Dessverre kan ikke 

denne kombineres med en ordinær befaringsrunde da denne registreringen forutsetter 

dagslys.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Motereferat-200826-teknisk-forum.pdf
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Traftec har i sitt tilbud pekt på et behov for å kvalitetssikre opplysninger om 

eierforhold til lyspunkter. Kristiansand kommune har foretatt en slik kartlegging og 

avdekket at mange veilys som kommunen betalte for stod på private veier. Årlig 

kostnad for drift av ett punkt er om lag 400 kr. I tillegg ville vi stå i fare for å fornye 

til LED på punkter langs private veier.  

Deres tilbud er så høyt at det hvis vi skulle klare å stille med finansiering måtte sørge 

for utlysning av oppdraget slik at flere kunne få anledning til å levere tilbud. 

Kostnadsnivået som ble anslått fra Traftec ligger vesentlig over det som vil kunne 

finansieres med midler i Østre Agder regionråd. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum erkjenner at det er behov for å gjennomføre en 

kvalitetssikring av dataene vedrørende veilysanlegg.  

 

Hver kommune gjør en vurdering av hva de kan få gjennomført i egen regi og hva 

det kan være aktuelt å søke om bistand til.  

 

Østre Agder teknisk forum forutsetter at dersom det blir aktuelt å iverksette en felles 

kartlegging så må den baseres på utlysing i markedet. 

 

Sak 18/20 Eventuelt 

 

For leder av Østre Agder teknisk forum Jon Øystein Dalsmo 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder regionråd. 

 


