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Útgáfa nr. 1.0 

 

1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #17 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 9.8.2017 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),Sævar Eiríksson (SE). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá sextánda 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. GD bauð fundarmenn velkomna. Ekki voru útistandandi atriði frá verkfundi 16. 
3.2. Farið var yfir framgang verksins síðustu vikur og borið saman við verkáætlun. GD lýsti 

áhyggjum sínum yfir framgangi undangenginni vikna, einkum í lokafrágangi þeirra áfanga 
sem út af standa. Umræður spunnust um ástæður tafa á afhendingu áfanga til verkkaupa 
sem eru m.a. sumarfrí starfsmanna, bilun í tækjabúnaði og erfið frávik sem upp komu í 
mælingum og erfiðlega gékk að komast til botns í. Niðurstaða þessara umræðu var að 
verktaki skili verkkaupa áföngum 10 og 12 eigi síðar en þriðjudaginn 15. ágúst svo fremi 
sem ekki komi upp stórvægileg, ófyrirséð vandamál.  

3.3. Unnið er að kappi við lagningu röra á við Hvammsveg innan áfanga 3. Áveðið var að bíða 
með þá lagningu á sínum tíma vegna hugsanlegrar samlegðar með öðrum strengjum. Ljóst 
er að sú samlegð verður ekki að veruleika innan ásættanlegs tímaramma verkefnisins.  

3.4. GD óskaði eftir því að verktaki fari ýtarlega yfir þau gögn sem liggja fyrir frá mælingum og 
tryggi að allir þræðir hafi verið mældir innan allra áfanga. 

3.5. Vegna aukins fjölda tengistaða vantar tengibox fyrir tengistaði. GD aflar þeirra og kemur til 
verktaka.  

3.6. Fleira ekki rætt. Ákveðið að næsti verkfundur verði að viku liðinni, þ.e. miðvikudaginn 16. 
Ágúst og þá eiga mælingar fyrir alla áfanga að liggja fyrir skv. áætlun verktaka. 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

 

4.1. GD útvegar tengibox fyrir tengistaði. 
 

 


