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1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #10 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 22.3.2017 Fundartími: 9:00 – 11:00 

1.3. Staður: Skrifstofa Rangárþings ytra, Hellu 

1.4. Höfundur: Guðmundur Daníelsson (GD) 

1.5. Mættir: Guðmundur Daníelsson(GD), Ólafur Einarsson(ÓE), Gunnar 
Þorsteinsson(GÞ), Lúdvíg Þorfinnsson (LÞ) (SÞ),Sævar Eiríksson (SE). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá níunda verkfundi 
2.2. Framgangur við þá áfanga sem unnið er við 
2.3. Næstu skref og áfangar 
2.4. Önnur mál er varðar efni fundarins 

 
3. Umræður 

3.1. Útistandandi atriði frá níunda verkfundi rædd.  Þau hafa öll verið afgreidd. 
3.2. Framgangur jarðvinnu er skv. verkáætlun. Litið er á áfanga 6 og 7 (Hagahring) sem einn 

áfanga hvað verkskil varðar og sama gildir um áfanga 8 og 9 (Ægissíða-Þykkvibær-Háfur). 
Jarðvinnu við áfanga 6/7 er lokið. Jarðvinna við áfanga 8/9 er hafin og er miðað við að henni 
ljúki í viku 14, þ.e. fyrir páska. Blástur strengja í áfanga 6/7 er á lokastigi, nokkuð á undan 
áætlun og hefjast tengingar næstu daga.  Skil á niðurstöðum mælinga fyrir áfanga 3, sem 
átti að skila í viku 9 hefur ekki farið fram. Farið var yfir ástæður þessa.  GÞ og LÞ tiltóku að 
kerfisbreytingar í áfanga 3 og 4 hefðu tafið fyrir mögulegri mælingavinnu enda mikilvægt að 
allar breytingar og viðbætur ættu sér stað á kerfinu áður en endanlegar mælingar fari fram. 
Mælingar fyrir áfanga 4 ber að skila í lok þessarar viku (viku 12). GD lagði áherslu á að 
taktur mismunandi verkþátta verksins þyrfti að vera í samræmi við verkáætlun og mikilvægt 
væri að mælaniðurstöður bærust á tilsettum tíma.  GD spurðist fyrir um líkur á að áföngum 
6/7 yrði lokið að fullu fyrir páska eins og stefnt var að á verkfundi 9.  Verktakar töldu það 
framkvæmanlegt og líklegt að því gefnu að endanlegar tengimyndir fyrir áfangana bærust 
þeim fyrir lok vikunnar (viku 12).  GD samþykkti að láta verktökum í té þau gögn gegn loforði 
um að mælaniðurstöður fyrir áfanga 3 og 4 bærust í síðasta lagi fyrir lok mánudagsins 27. 
mars. Fundarmenn sammála um að stefna að því að fyrir páska verði jarðvinnu í áföngum 
8/9 lokið og áföngum 6/7 að fullu lokið. ÓE tiltók að sumarhúsahverfið við Bjallalæk í áfanga 
3 væri ófrágengið. Ástæða þess væri að ekki væri óhætt að fara um svæðið með vinnuvélar 
vegna bleytu.  Svæðið verður klárað við fyrsta tækifæri í samráði við hlutaðeigandi. 

3.3. Í áfanga 4 er eftir að plægja og tengja svæðið frá Landvegi að Hvammi.  Samið hefur verið 
um samlegð ljósleiðara og rafstrengs á hluta þessa svæðis. GD athugar verkstöðu þeirrar 
framkvæmdar. 

3.4. GD upplýsti að viðræður stæðu yfir við fjarskiptafélagið Mílu um nýtingu á fyrirliggjandi 
innviðum að hluta til í áfanga 9. Niðurstöðu þessara viðræðna liggja fyrir á allra næstu 
dögum.  

3.5. GD óskaði eftir endurröðun á næstu áföngum á þann hátt að eftir áfanga 8/9 verði áfangi 11 
unninn í stað áfanga 10.  Ástæða þessa er hugsanleg kerfisbreyting sem fer fram vegna 
samlegðar við lagningu á öðrum lögnum.  Ekki er um að ræða töf á verkinu í heild, eingöngu 
endurröðun áfanga miðað við fyrirliggjandi verkáætlun. ÓE samþykkti breytinguna.  Innan 
áfanga 11 eru m.a. Ártún, Uxahryggur, Oddi, Sólvellir, Hjarðarbrekka og Lambhagi. 

3.6. Birgðamál voru rædd.  Vegna aukinnar þátttöku í verkefninu er útlit fyrir aukna þörf á efni. 
GD og SE fara yfir birgðamál í samráði við verktaka til að tryggja að nægjanlegt efni verði 
tiltækt allt til verkloka.   
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3.7. Fleira ekki rætt og fundi slitið. Verkfundur #11 verður miðvikudaginn 5. apríl. Klukkan 9:00 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

 

4.1. GD og SE yfirfara birgðamál, og bregðast við eftir þörfum. 
4.2. GD athugar verkstöðu á lagningu á rafstreng/ljósleiðararöra frá Landvegi að Hvammi. 

 
 


