Vedlegg sak 3-21
Hei allesammen (fagutvalg for veilys)
Jeg har følgende kommentarer til dette tilbudet fra Otera Traftec:
Jeg forstår at Otera ønsker å selge nye armaturer framfor å reparere eksisterende armaturer
som de ikke selv har levert. For oss er det viktige hva som er mest fordelaktig for våre
kommuner.
Ved innkjøp av armaturer har et av våre krav vært at det skal være mulig til å foreta en
reparasjon ved å skifte en modul framfor å bytte hele armaturen. Fordelene er at det er mer
miljøvennlig og at kostnaden blir lavere. Det føles ikke helt miljøvennlig å kassere relativt nye
armaturer som det er mulig å reparere.
Otera Traftec foreslår nå at vi heller skal bytte hele armaturen til en nyere type som de
mener er bedre.
Ved feil på de eksisterende armaturene er det er stort sett tennbrettet som har blitt skiftet.
Otera tilbyr nye armaturer for kr 5000/ stk. Det må sammenlignes med kostnad for
reparasjon av eksisterende som er ca 1/3 av prisen.
En fordel med å bytte hele armaturen er at vi da har en ny garantiperiode på dem. Mulig at
de er mere driftssikre, men det er jo noe usikkert. De nye tennbrettene skal jo også være
oppgradert og ha høyere driftssikkerhet.
Hva mener dere?
Vennlig hilsen
Torbjørn Falch
Driftsleder veilys Østre Agder
Mobil: 47713525

Fra: Per Langemyr <per.langemyr@traftec.no>
Sendt: onsdag 13. januar 2021 12.00
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<Anton.Thomassen@tvedestrand.kommune.no>; Børset, Odd Arne
<Odd.Arne.Borset@risor.kommune.no>; Thorvaldsen, Tom
<Tom.Thorvaldsen@risor.kommune.no>; Løite, Ole Arthur
<Ole.Loite@gjerstad.kommune.no>; Smeland, Tore
<Tore.Smeland@vegarshei.kommune.no>; Jansen, Jan Terje
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Kopi: Kim Andre Olafsen <kim.andre.olafsen@traftec.no>; Falch, Rolf Torbjørn
<Rolf.Torbjorn.Falch@ostreagder.no>
Emne: Info vedrørende feilretting LED armaturer som Nettpartener har montert før Otera
Traftec overtok veilysavtalen i 2017
Hei
På bakgrunn av epost mottatt 12.01.21 fra Torbjørn Falch, som ligger vedlagt, kommer vi (Otera
Traftec), men noe info til de øvrige kommuner i 8K.
Slik vi har registrert og oppfattet det, har det vært Arendal kommune, som har de fleste av disse
armaturer og derfor flest reklamasjons saker.
Vi har registrert noen av disse lamper også i andre kommuner, men der har vi gitt beskjed etter
gjennomkjøringer. Likevel tror jeg disse er utenfor reklamasjonsaker nå, og må byttes eventuelt, der
det er feil på dem.
Det nevnes at vi muligens kan bytte bare tennbrett, ved en eventuell feil på disse videre. Otera
Traftec, har veldig dårlig erfaringer ved disse armaturer og har derfor forslag med disse armaturer, at
de heller byttes til ny av annen type, der vi registrerer feil på disse armaturene. Eventuelt må
kommunene beregne lengre ventetid og ikke vesentlig kostnadsforskjell om disse skal byttes
tennbrett på. Dette kan etter kontrakten ikke betegnes som vanlig rutinemessig vedlikehold og bytte
disse tennbrettene.
Har også lyst til å nevne at der er kommet nye og bedre armatur etter hvert, og vi kommer derfor til å
komme med forslag, til å ha en veilysarmatur av type LED som vi bruker mye av for tiden og er den
armatur som både Agder Fylkeskommune samt Statens Vegvesen benytter i dag. Den vil vi kunne
levere til dere til en kostnad ca. kr. 5000,- eks. mva. ferdig montert (montering er inkludert i
kontrakten).
Ved flere skift i samme område, vil dette kunne gjøres avtaler på, om enda bedre pris. Her er det
også muligheter for å ha dimming i perioden 24:00 til 06:00, ferdig innstilt.
Mer info vil komme etter hvert på dette.
Torbjørn Falch er informert i forkant av denne informasjonen og kommer kanskje med mer
informasjon etter hvert.
Med vennlig hilsen / best regards
Per Langemyr
Marked |
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