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1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Upphafsfundur jarðvinnuframkvæmda 

1.2. Dagsetning: 23.09.2016 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) 

 
2. Dagskrá 

2.1. Yfirlit yfir verkefnið, verklag, verkfundi og frágang áfanga 
2.2. Farið yfir útboðsgögn og sameiginlegur skilningur tryggður 
2.3. Tímasetning á afhendingu á efni til verksins 
2.4. Verkáætlun verktaka – áfangaskipting og uppröðun áfanga 
2.5. Önnur mál er varða verkið 

 
3. Umræður 

3.1. Farið var yfir verkefnið í heild, áfangaskiptingu og umfang áfanga. SE annast dagleg 
samskipti við verktaka og íbúa og leitast verður við að leysa úr ágreiningi svo fljótt sem 
auðið er, ef ágreiningur er þess eðlis að skjalfesta þarf niðurstöðu er það gert á verkfundi.  
Verkfundir verða haldnir í lok hvers áfanga fyrir sig og oftar ef þurfa þykir.  Í samræmi við 
útboðsgögn telst áfanga lokið þegar öllum mælingum hefur verið skilað og á þann hátt sýnt 
fram á ætluð gæði og yfirborðsfrágangi er lokið. 

3.2. Farið var yfir helstu atriði í útboðsgögnum. ÓE spurðist fyrir um ástæður þess að allar 
þveranir skyldu hnitsettar. Benti hann á að meðferð slíkra gagna gæti varðað við 
upplýsingaöryggi eigenda annarra lagna í jörð. GD tók að sér að kanna bakgrunn þessa 
ákvæðis hjá höfundi útboðsgagna.  Umræða skapaðist um þverun lagna í þeim tilfellum þar 
sem lega þeirra er óljós.  GD fór yfir þá meginreglu að eigandi lagna beri ábyrgð á því að 
staðsetja sínar lagnir í jörðu óski framkvæmdaraðili eftir því. Ábyrgð verktaka byggðist á 
slíkri upplýsingagjöf. Áhyggjur beindust ekki síst að neysluvatnslögnum. GD tók að sér að 
boða til fundar með fulltrúa vatnsveitunnar til þess að ræða þetta atriði.  SE útskýrði 
uppgjörsþátt í slíkum tilfellum, þ.e. ef „leita“ þarf að lögn sem talin er vera á tilteknum stað. 
Þá er greitt fyrir þann gröft sem til fellur óháð því hvort lögn finnst eða ekki.  Leiða má líkur 
að því að slík leit feli í sér kostnaðarauka fyrir verkefnið.  Aðrar athugasemdir bárust ekki við 
útboðsgögn. 

3.3. GD fór yfir tímasetningu á afhendingu á efni til verksins. Öll rör hafa nú þegar verið afhent 
verktaka og annað efni berst á næstu dögum. Strengir verða afhentir í október.  

3.4. Skv. útboðsgögnum er áfangi 1 fyrsti áfangi verksins. Strengir í þann áfanga koma 
hinsvegar til landsins um miðjan október. Því var ákveðið að hefjast handa við jarðvegsvinnu 
í áfanga 5 vegna veðurfarslegra ástæðna. GD tók fram að þrátt fyrir að verkáætlun yrði 
hnikað til yrði haldið í það verklag að hver áfangi kláraðist að fullu. Á eftir áfanga 5 verður 
hafist handa við jarðvegsvinnu í áfanga 1 og miðað við að hægt verði að hefja blástur 
strengja í áfanga 1 um leið og þeir berast. Þar á eftir verði strengjum blásið í áfanga 5. 
Sökum þessa mun verkáætlun breytast. GD tók fram að uppröðun áfanga þyrfti ekki að 
miðast við númer þeirra í útboðsgögnum heldur væri verktaka heimilt að endurraða þeim t.d. 
eftir því hvar vænta má að vetur láti fyrr á sér kræla.  Fundarmenn voru sammála um að láta 
verkið hefjast og setjast nánar yfir verkáætlun á næsta verkfundi.  Áætlað er að hefja 
framkvæmdir mánudaginn 26.9.2016. 

3.5. Umræða skapaðist um brunna og skápa. Skiptar skoðanir eru hvort hentar betur á hverjum 
stað. GD lagði áherslu á að SE og ÓE veldu þá tegund sem hentaði best með tilliti til óska 
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íbúa og umhverfissjónarmiða. ÓE taldi að „ferkantaðir“ brunnar hentuðu ver víða en 
hringlaga brunnar. GD tók að sér að athuga þetta. Líkleg niðurstaða er að báðar tegundir 
verði til reiðu ásamt skápum þar sem það hentar. 

3.6. SE óskaði eftir magnlistum af því efni sem nú þegar er komið á verkstað. GD sendir. 
3.7. GD sagði að búið væri að panta bæði merkihæla og límmiða. Ýta þarf á eftir afhendingu. 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

4.1. GD kannar bakgrunn þess að allar þveranir skuli hnitsettar. 
4.2. GD boðar til fundar með fulltrúum vatnsveitu til þess að fara yfir verklag vegna staðsetningu 

lagna. 
4.3. GD kannar möguleika á að fjölga tegundum brunna og skápa svo að verktaki ásamt 

eftirlitsaðila geti valið þá tegund sem best hentar á hverjum stað.  
4.4. GD senda magnlista af því efni sem komið er á verkstaði. 
4.5. GD ýta á eftir afhendingu á merkihælum og límmiðum. 

 


