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Útgáfa nr. 1.0 

 

1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #18 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 16.8.2017 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), Sverrir Þórarinsson 
(SÞ), Sævar Eiríksson (SE). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá sautjánda verkfundi 
2.2. Framgangur við þá áfanga sem unnið er við 
2.3. Skref að lokafrágangi 
2.4. Önnur mál er varðar efni fundarins 

 
3. Umræður 

3.1. Atriði sem stóð út af frá síðasta fundi er afgreitt að því leiti sem upplýsingar liggja fyrir um. Á 
lokametrum má búast við að útvega þurfi tiltekna íhluti kerfisins. GD óskaði eftir því að SÞ 
tæki saman ýtarlegan lista yfir það sem upp á vantar af efni svo að útvega megi það sem 
fyrst. 

3.2. Mælingum fyrir áfanga 10 og 12 var skilað inn í samræmi við áætlun frá síðasta fundi. Þó 
eru frávik frá mælingum sem vinna þarf áfram með og kapp verður lagt á að klára verkið.  
Jarðvinna og blástur strengja er lokið á Gaddstaðaflötum og búist er við að jarðvegsvinnu 
við Hvammsveg klárist á fundardegi (í dag). Blástur strengja fer fram í beinu framhaldi 
ásamt frágangi tenginga. 

3.3. Jarðvinnu við verkefnið er því lokið í öllum áföngum.  Fáeinar viðbætur eru fyrirsjáanlegar. 
M.a. vegna lagningu RARIK á heimtaugum og fleira í þeim dúr. Eins eru nokkur atriði sem 
ekki var hægt að ljúka á verktíma af ýmsum ástæðum, svo sem hús sem voru í byggingu, 
þar sem erfiðlega hefur gengið að fá aðgang og fleira í þeim dúr. Nú þegar hefur verið 
útbúinn aðgerðalisti þar sem slík atriði eru tiltekin. SÞ hefur einnig tekið saman slíkan lista 
eftir rýni á gögnum frá síðasta verkfundi sem snúa að blæstri og tengingu. Ákveðið er að SÞ 
sendi GD lista sinn og þeir verði sameinaðir í einn lista.  Verktaki vinni listann markvisst 
niður. Stefnt er að því að lokið verði við afgreiðslu á frágangsatriðum að tveimur vikum 
liðnum. Atriðin snúa öll að frágangi við einstaka tengistaði og hafa því ekki áhrif á stofnkerfið 
sem nú þegar er komið í virkni og notkun. 

3.4.  GD fagnaði skilum á mælingum fyrir áfanga 10 og 12. Allt kapp verður lagt á að koma 
listum til þjónustuveita sem allra fyrst og opna þar með á að eigendur allra tengistaða sem 
óskað hafa eftir ljósleiðaratengingu innan Rangárþings ytra geti keypt sér fjarskiptaþjónustu 
um ljósleiðarakerfið. 

3.5. Fleira ekki rætt.  

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

 

4.1. SÞ útbýr efnislista yfir það sem upp á vantar. 

 

 
 


