Referat
Statusmøte Drift og vedlikeholdskontrakt veilys Østre Agder 10.12.2020

Deltakere:
Otera: Per Langemyr, Kim Andre Olafsen
Kommunene: Hans Jomås, Froland – Odd Arne Børset, Tom Thorvaldsen, Risør – Ole Kenneth
Bjornes, Arendal – Anton Thomassen, Tvedestrand – Lars Marius Ytterstad, Grimstad – Tore Smeland
Vegårshei
Østre Agder sekretariat: Ole Jørgen Etholm, Torbjørn Falch

Følgende temaer ble tatt opp:
Objektrapporter
Rapportene er ikke komplett. Mange armaturer står fortsatt registrert som HgH selv om de er skiftet.
Per Langemyr sier han vil komme tilbake med ny oppdatering der det som er feil blir rettet opp i.
Utfordring for Otera med løpende oppdateringer der andre entreprenører har gjort jobber.
Kommunene må sende FDV med SOSI-filer på nye anlegg til Otera for oppdatering.
Excel-filer til SOSI
Hvordan overføre informasjon fra Excel-filer til SOSI?
Torbjørn sjekker med noen som jobber med kartdata.
Vegetasjonsrydding.
Ole Jørgen understrøk viktigheten av at det ikke skal være etterslep ved kontraktens avslutning 2021
så vi unngår diskusjonen og kostnadene vi hadde ved overgang til nåværende kontrakt. Per Langemyr
er enig i at dette er viktig og skal følges opp.
Oteras kartløsning
Per Langemyr viste eksempler fra deres kartsystem som de fleste syntes var oversiktlig og
interessant.
Det kom opp spørsmål om mulighet for kommunene å få lesetilgang til systemet. Otera skal se på det
og komme tilbake.
Utbygging av veilys fra trafokiosker
Otera påpekte viktigheten av å ha en plan for å bygge ut veilyset til egne skap.
Torbjørn sjekker med AEN om de har en langtidsplan for trafojobbene sine.
Gamle veilysskap mm.
Det er mange gamle og rustne veilysskap og bokser i veilysanleggene. Dette sammen med andre
utrangerte komponenter utgjør ifølge Per Langemyr risiko for at anleggene ikke er forskriftsmessige.

En ytterste konsekvens kan bli at det ved kontroll kommer krav om stenging av veilyset i visse
områder. Det er for øvrig ikke ønskelig for Otera å ta ansvar for anlegg som ikke tilfredsstiller
forskriftene.
Østre Agder kommunene vil se over dette og søke en løsning på problemet.
Ole Jørgen peker på viktigheten i å holde antall strømmålere/abonnement så lavt som mulig ifm
oppgradering av veilysanleggene.
Oppdateringer fra Nye Veier til Otera
Torbjørn sender over innmålingsdata fra Nye Veier.

Arendal 14.12.2020
Torbjørn Falch

