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1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #6 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 18.1.2017 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), Ágúst 
Sigurðsson(ÁS), Lúðvíg Þorfinnsson(LÞ), Sævar Eiríksson (SE), 
Gunnar Þorsteinsson (GÞ). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá fimmta 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. Flestir punktar frá verkfundi 5 eru frágengnir. Allar upplýsingar um áfanga 5 eru í höndum 
verktaka.  Eftir að breytingar verða færðar inn í gögn vegna áfanga 2 verður hann sendur 
verktaka til vinnslu. Frágangur í tengimiðjum er á lokastigi. 

3.2. Plæging á áfanga 2 er lokið og hafist verður handa við áfanga 3. Töluvert er búið að plægja í 
þeim áfanga og skv. verkáætlun á jarðvegsvinnu við áfangan að ljúka um mánaðamót 
jan/feb. Unnið er við blástur á strengjum í áfanga 5 og er framgangur skv. áætlun. Staða 
jarðvegsframkvæmda er því eftirfarandi: Jarðvinnu er lokið við áfanga 1, 2, 4, 5. Frágangur á 
strengjum í áfanga 1 er á lokastigi og langt kominn í áfanga 5.  

3.3. Eftir að jarðvinnu er lokið í áfanga 2 verður hafist handa við áfanga 6 og 7. Þeir verða unnir 
jafnhliða skv. verkáætlun. Eftir að frágangur strengja er lokið í áfanga 5 tekur frágangur 
strengja í áfanga 2 við. 

3.4. ÓE lagði fram sýnishorn af efni sem gefa vísbendingu um frávik í framleiðslu. GD kemur 
ábendingu á framfæri við framleiðanda og óskar skýringa. 

3.5. Gögn sem grundvöllur af lokaniðurstöðu úr áfanga 1 eru að berast frá verktaka. GD óskaði 
eftir að mælingum á gæðum ljósleiðara yrði skilað í samræmi við ákvæði útboðsgagna. 
Benti GD á kafla 1.9 í því sambandi.  

3.6. Fundarmenn voru sammála um að eftirvæntingu gætti hjá íbúum heimila þar sem vinna 
hefur átt sér stað hjá undanfarið. Til þess að tryggja gæði kerfisins til langs tíma verður 
fjarskiptaumferð ekki hleypt á tiltekna áfanga innan kerfisins fyrr en fyrir liggja fullnægjandi 
mælingar sem sýna fram á að tengingar við heimili eru í samræmi við fyrirskrifaðar kröfur í 
útboðsgögnum.  

3.7. Ákveðið var á fundinum að gera allsherjar birgðakönnun fyrir næsta verkfund til að tryggja 
að ekki skorti efni út verktíma.  Allt efni hefur verið afhent verktaka og er það í hans umsjón.   

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

4.1. GD fer yfir frágang tengiskápa með verktaka að Laugland. 
4.2. GD útvegar tengiskott 
4.3. GD yfirfer og gefur úr Tengiliðalista, tengimyndir og einlínumynd af  áfangi 2. 
4.4. GD óskar skýringa á hugsanlegum frávikum í framleiðslu efnis. 
4.5. Verktaki: skila inn stöðu byrgðamála fyrir næsta verkfund. 
4.6. Næsti verkfundur er boðaður miðvikudaginn 1. febrúar klukkan 9:00. 

 


