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Útgáfa nr. 1.0 

 

1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #16 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 28.6.2017 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),Sævar Eiríksson 
(SE), Gunnar Þorsteinsson(GÞ), Lúðvíg Þorfinnsson (LÞ), Ágúst 
Sigurðsson (ÁS). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá fjórtánda 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. Farið var yfir útistandandi atriði frá verkfundi 14. Verktaki hefur sent GD lista yfir það efni 
sem vantar í verkefnið og það er komið í hendur verktaka. Þar með ætti ekkert að standa í 
vegi fyrir framgangi verksins. 

3.2. Vegna breytinga á hönnun kerfisins þarf að rjúfa streng með notendum á. Tímasetning þess 
rofs verður í samráði við notendur og leitast við að rofið standi ekki í meira en um 
klukkustund. LÞ skipuleggur rofið. 

3.3. Skyndilegur áhugi eigenda sumarhúsa við Rangárstíg verður til þess að settur verður 
brunnur við þá götu og strengur dreginn í aukarör í þann brunn. Tvö rör voru plægð þessa 
leið og því er þetta auðleysanlegt og áhugi sumarhúseiganda ánægjuefni. 

3.4. GD lýsti undrun sinni og gerði athugasemd við að ekki hafi verið hafist handa við að blása 
144 leiðara streng, sem kom til landsins um leið og hann barst. Í framhaldi óskaði GD eftir 
áætlun verktaka um skil áfanga. 

3.5. Skv. verktaka er búist við að áfangi 8 og 9 verði tilbúnir í viku 28 og áfangi 11 verði tilbúinn í 
viku 29. Þ.e. ef allt fer sem horfir. Áfangar 10 og 12 verði þá klárir í viku 30.  GD lagði 
áherslu á að kapp yrði lagt á frágang áfanga.   

3.6. Verktaki óskaði eftir uppfærðum teikningum vegna þeirra breytinga sem átt hafi sér stað. GD 
sendir. 

3.7. Fleira ekki rætt. 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

 

4.1. GD sendir uppfærðar teikningar. 
 


