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Útgáfa nr. 1.0 

 

1. Almennar upplýsingar 

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

1.2. Dagsetning: 1.8.2017 Fundartími: 9:00 – 10:00 

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). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá fimmtánda 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 útistandand mál frá fimmtánda verkfundi, þeim er lokið. 
3.2. GD óskaði eftir upplýsingum um framgang við þá áfanga sem unnið er við og áætluðum 

verklokum þeirra. Fram kom að veigamikil frávik hafi komið upp við mælingar á áföngum 8 
og 9 sem tafið hafa verklok þeirra áfanga.  Verktaki hafi þurft að vinna upp töluverðan fjölda 
samsetningi á ljósþráðum ýtrekað til þess að uppfylla þau gæðaviðmið sem kveðið er á um í 
úboðsgögnum. Í ofanálag hafi mælitæki bilað með þeim afleiðingum að bíða hafi þurft eftir 
mælitækjum erlendis frá. Þessi atriði hafa orðið til þess að verklok áfanga hafa dregist inn í 
tímabil sumarfría sem hefur einnig skapað vandamál. Tilteknir verkþættir, ekki síst sem snúa 
að frágangi áfanga, eru sérhæfð störf sem hver sem er hleypur ekki í. Því hafa sumarfrí sett 
strik í reikning.    

3.3. GD fór yfir framgang verksins fram að þessu. Verklok við áfanga 1 til 7 hafi gengið að óskum 
og að fullu samkvæmt verkáætlun. Þau atriði sem tiltekin eru hafa hins vegar orðið til þess 
að  verklok tiltekinna áfanga, einkum 8 og 9, hafa hinsvegar dregist skv. verkáætlun. GD 
lagði áherslu á að kapp yrði lögt á það að þrátt fyrir seinkun á frágangi við áfanga 8 og 9 
verði allt gert til þess að hraða frágangi við áfanga 10, 11 og 12 og reynt, á þann hátt, að 
stuðla að því að verkefnið í heild dragist ekki úr hófi fram. 

3.4. Ákveðið að verkfundir verði á viku freksti frá og með nú og verktaki geri ýtarlega grein fyrir 
stöðu verksins á þeim fundum fram að verklokum. 

3.5. Fleira ekki rætt. 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

 

4.1.  
 


