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Útgáfa nr. 1.0 

 

1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #3 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 11.11.2016 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), Ágúst 
Sigurðsson(ÁS), Gunnar Þorsteinsson(GÞ), Lúðvíg Þorfinnsson(LÞ) 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá fyrsta verkfundi 
2.2. Framgangur við áfanga 4 
2.3. Næstu skref og áfangar 
2.4. Önnur mál er varðar efni fundarins 

 
3. Umræður 

3.1. Farið var yfir útistandandi mál síðasta verkfundar og úrlausnarefni kynnt án athugasemda. 
3.2. Fulltrúar TRS (GÞ og LÞ) mættu á sinn fyrsta verkfund. Stutt kynning haldin um verkið, 

stöðu þess og atriði sem snúa að blæstri og tengingum. Athygli vakin á því að verkstaður er 
að hluta til inni á heimilum fólks og mikilvægt að umgengni, svo og samskipti séu 
aðstandendum verkefnisins og verktökum til sóma. Áhersla var lögð á að úr 
ágreiningsmálum og/eða athugasemdum sé leyst eins hratt og kostur er. Ef slík atriði 
krefjast verkfundar sé kallað eftir slíku.  

3.3. Birgðir: Allt efni til verksins er komið til landsins. Síðari sending af ljósleiðarastreng verður í 
höndum verktaka innan fárra daga. LÞ lýsti vilja til þess stuðla að því að farið verði eins vel 
með efni, þá einkum ljósleiðarastreng, eins og kostur er og enda þar með uppi með sem 
fæst átekin kefli. 

3.4.  Áfangi 4 er kominn í jörð ásamt stofnstreng í áfanga 3 og þar með stórum hluta af áfanga 3. 
Unnið er að frágangi á brunnum í áfanga 1 og stefnt er að því að blæstri á ljósleiðara í þann 
áfanga hefjist sem fyrst.  Unnið er hörðum höndum að því að ljúka að fullu jarðvinnu við 
áfanga 1.  

3.5. Eftir að áfanga 1 er lokið hefst jarðvinna við áfanga 2 ásamt frágangi brunna í áfanga 3 svo 
blása megi stofnstreng að Rjúpnavöllum. 

3.6. GÞ benti á að í útboðsgögnum komi fram að tengja skuli tvo þræði inn á hverju heimili en í 
magnskrá megi lesa að einn þráður verði tengdur. GD tók af vafa um að einn þráð beri að 
tengja nema annað komi fram í tengimyndum eða öðrum gögnum.  

3.7. GÞ óskaði eftir að fá einlínumynd þar sem einkenni hvers tengistaðar koma fram svo merkja 
megi rör í brunnum. Niðurstaða varð sú að verktaki mótttekur slík gögn eigi síðar en þegar 
hafist er handa við blástur strengs í hvern áfanga fyrir sig. 

3.8. GD óskaði eftir að verktaki skilaði inn verkáætlun miðað við þá uppröðun áfanga sem fram 
kom á verkfundi #2.   

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

4.1. GD sendir einlínumynd af áfanga 1 á næstu dögum. 
4.2. ÓE skilar inn verkáætlun miðað við núverandi uppröðun áfanga. 

 


