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1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #2 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 7.10.2016 Fundartími: 10:00 – 12:00 

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), Ágúst Sigurðsson(ÁS) 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá fyrsta verkfundi 
2.2. Framgangur við áfanga 5 
2.3. Áfangaröð verksins 
2.4. Önnur mál er varðar efni fundarins 

 
3. Umræður 

3.1. GD kynnti niðurstöðu fundar með vatnsveitu sem haldinn var 6.10. Fundarmenn gerðu ekki 
athugasemdir við þá niðurstöðu sem kynnt var og því verður verklag vegna þverana 
vatnslagna unnar á þann hátt sem sú fundargerð greinir til um. Á fundi með vatnsveitu var 
kynnt niðurstaða hagkvæmisathugunar á að nýta verklegar framkvæmdir 
ljósleiðaraverkefnisins til þess að leggja vatnslagnir á tilteknum svæðum.  GD taldi að slík 
samlegð gæti haft áhrif á tímaramma ljósleiðaraverkefnisins. Með tilliti hagkvæmni leikur þó 
ekki vafi á hagkvæmni þess að leita allra leiða til þess að samlegð náist fram jafnvel þó svo 
að slíkt tefji lagningu ljósleiðara.   GD tilkynnti að búið væri að panta fleiri tegundir 
jarðvegsbrunna eins og óskað var eftir á verkfundi 1. Þar með hefur eftirlitsaðili og verktaki 
kost á því að velja brunna og skápa eftir því sem best hentar á hverjum stað út frá umhverfi, 
aðstæðum og óskum hagsmunaaðila. Merkihælar og límmiðar eru nú þegar komnir á 
verkstað og eftirlitsaðili hefur fengið í hendir upplýsingar um það efni sem verktaka hefur 
verið afhent. Atriði sem tilgreind voru í fundargerð fyrsta verkfundar eru því afgreidd. 

3.2. ÓE fór yfir framgang í áfanga 5. Ástæða þess að brugðið er út frá útboðsgögnum og hafist 
handa við áfanga 5 er að beðið er eftir efni í verkefnið og því var tekin ákvörðun um að vinna 
okkur áfanga 5 í haginn enda allt efni komið fyrir þann áfanga. Jarðvegsvinna við áfanga 5 
er á lokametrum.  Gengið verður frá brunnum/skápum í áfanganum og þá hafist við vinnu í 
áfanga 1.  

3.3. Með tilliti til þess að vinna við áfanga 5 hófst áður en vinna við áfanga 1 óskaði GD eftir því 
að verktaki skilaði inn endurnýjaðri uppröðun áfanga.  ÓE upplýsti vinnsluröð áfanga yrði 
eftirfarandi: (5), 1, 4, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12.  ÓE sagði að unnið yrði með tveimur teymum á 
næstunni við plægingu á hverjum áfanga fyrir sig. Það að auki myndi teymi sinna 
heimtaugum og niðursetningu brunna.  

3.4. Fundarmenn fóru yfir áfanga 1. GD útbýr vinnuteikningar af áfanganaum og kemur í hendur 
verktaka og eftirlistaðila. 

3.5. Undir liðnum önnur mál báru sumarhús á góma.  Eigendur sumarhúsa hafa sýnt verkefninu 
mikinn áhuga og umsóknir þeirra á annað hundrað.  Nokkuð er um að eigendur sumarhúsa 
sækja um heimtaug eftir að jarðvegsvinnu er lokið á viðkomandi svæði. GD lýsti áhyggjum 
vegna þessa og fundarmenn voru sammála að setja þyrfti skýrar viðmið varðandi málið.  
Flutningur tækja á verkstað á ný myndi auka kostnað sumarhúsaeigenda. ÁG minnti á að 
það væri yfirlýstur og einlægur vilji sveitarstjórnar að framkvæmdin nýttist sem flestum. Því 
væri æskilegt að koma á móts við óskir eigenda sumarhúsa sem og annarra eins og 
mögulegt er enda verður þessi framkvæmd ekki endurtekin næstu áratugina. Heimasíða 
verkefnisins www.rangarljos.net verður notuð til upplýsingagjafar. 

http://www.rangarljos.net/
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3.6. GD sýndi hugmynd af skematískri mynd af áfangaskiptingu verksins.  Fundarmenn voru 
sammála um að myndin gæfi góða yfirsýn yfir áfangaskiptinguna. Hún verður notuð til þess 
að auka yfirsýn hagsmunaaðila á verkefnið  ÁS óskaði eftir upplýsingum um umfang hvers 
áfanga. GD útbýr slík gögn og sendir fundarmönnum. 

3.7. ÓE spurðist fyrir um afhendingu á strengjum, GD upplýsti að afhending væri skv. áætlun. 
Tengitunnur og annað efni er komið til landsins og verður afhent verktaka á næstu dögum. 
ÓE spurðist fyrir um hvort gert væri ráð fyrir auknum áhuga sumarhúsa í pöntunum á efni. 
GD sagði að búast mætti við að panta þyrfti umfram efni á síðari stigum verkefnisins. Því 
væri mikilvægt að halda vel utan um birgðastöðu hverju sinni svo panta megi inn efni með 
góðum fyrirvara ef ástæða er til. 

3.8. GD sagði frá fyrirhugðum framkvæmdum RARIK innan RY sem gætu haft áhrif á hönnun. 
Hvort af þessu verður hjá RARIK skýrist á næstu dögum. Töluverðir hagsmunir eru undir 
fyrir verkefnið. Því verður niðurstöðu þessa beðið eins lengi og kostur er. ÓE tók fram að slík 
samlagning myndi tefja lagningu ljósleiðara.  GD sagði að hagsmunir væru miklir, bæði 
fjárhagslegir svo og myndi slík sameiginleg lega lagna vera kostur fyrir landeigendur.  
Óhjákvæmilegt væri því að taka tillit til slíkra sjónarmiða, jafnvel þó svo að það tefji lagningu 
ljósleiðarans.   Verkefnið væri samfélagslegt í eðli sínu og því væri kostur að nýta verkefnið í 
sem víðustum skilningi. 
 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

4.1. GD útbýr verkteikningar af áfanga 1 og sendir verktaka og eftirlitsaðila. 
4.2. GD sendir fundarmönnum yfirlit yfir umfang hvers áfanga fyrir sig. 

 


