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1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #8 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 22.2.2017 Fundartími: 13:00 – 15:00 

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), Sverrir Þórarinsson 
(SÞ),Sævar Eiríksson (SE). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá sjöunda 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. Útistandandi atriði frá verkfundi 7 voru rædd og öll atriði hafa verið afgreidd. 
3.2. Til upplýsinga er núverandi vika #8/2017. Unnið er við jarðvinnu í áfanga 6 og 7 

(Hagahringur), endanlegur frágangur á heimilum í áfanga 2 (Lyngás, Rauðilækur, 
Arnkötlustaðir og fl) er á lokametrum, blásið er nú strengjum og tengt á heimilum í áfanga 3 
(Austvaðsholt-Skarð). 

3.3. Verktaki hefur skilað inn gögnum sem snú að áfanga 5 (Snjallsteinshöfði-Hólar). Verkkaupi 
yfirfer nú þau gögn og reynist þau fullnægjandi verður þjónustuveitum sendur listi yfir 
notendur í áfanga 5 síðar í vikunni. Skv. verkáætlun á frágangi við áfanga 3 að ljúka í viku 
#9. Í viku 10 verður hafist handa við jarðvinnu í áfanga 9 (meðfram Þykkvabæjarvegi frá 
Hellu að Þykkvabæ) ásamt blásturs og tengivinnu við áfanga 4 (Skarð – Rjúpavellir).  Gangi 
allt að óskum verður áföngum 1, 2 og 5 að fullu lokið á næsta verkfundi. Áfangi 3 verður á 
lokametrum, jarðvinnu við áfanga 6 og 7 lokið og blæstri strengja og tengivinna við áfanga 4 
í gangi.   

3.4.  Verktaki óskaði eftir því að fá tengimyndir og önnur gögn sem snúa að frágangi áfanga eins 
fljótt og kostur er.  Þeirri ósk er tekið fagnandi en um leið bent á mikilvægi þess að taktur 
verkþátta sé skv. verkáætlun til að forðast mistök og hugsanlega þörf á að endurvinna hluti. 
Framgangur verksins er hraður og góður og mikilvægt að hlutaðeigandi aðilum gefist ráðrúm 
til að vinna nauðsynleg gögn áður en þau eru endanlega gefin út.  

3.5. Nokkur útistandandi mál er ófrágengin og snúa að næstu áföngum. GD og SE taka að sér 
að fá niðurstöðu í þau mál svo að þau tefji ekki fyrir endanlegum frágangi gagna. 

3.6. Áfangi 9 hefst við vegamót þjóðvegar 1 og Þykkvabæjarvegar. Athuga þarf hvort að 
mögulegt er að hefja áfangan í brunni við Arionbanka í stað þess að bæta notendum við 
núverandi streng á milli Árbæjarvegar og Hellu. GD athugar málið. 

3.7. Umræða skapaðist um ákvæði í útboðsgögnum sem kveður á um fullfrágang hvers áfanga 
áður en fjárhagslegt uppgjör áfangans fer fram. Skilningur er á að ákvæðið er íþyngjandi. 
ÁG tók fram að ekki myndi standa á verkkaupa að greiða reikninga þegar frágangi áfanga er 
lokið.  GD benti á að áfangi 1 væri tækur til uppgjörs eftir að brugðist hefði verið við þeim 
atriðum sem ágreiningur væri um, áfangi 5 væri í uppgjörsmeðferð og að áfangi 2 og 3 ætti 
að ljúka á næstu dögum.  GÞ benti á að gögn vegna áfanga 1 hefðu legið hjá verkkaupa í 
töluverðan tíma og mikilvægt væri að útkljá þau ágreiningsefni sem út af standa sem fyrst 
svo áfanginn sé tækur til uppgjörs.  GD óskaði eftir að magntölur sem liggja til grundvallar 
uppgjörs við áfanga 1 verði einangraðar við þann áfanga svo að samanburður uppgjörs við 
áætlanir verði skýr.   
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3.8. Umræða skapaðist um atriði 3.6 í fundagerð verkfundar #3. GÞ taldi að atriði hefði í för með 
sér kostnaðarauka fyrir verktaka. GÞ óskaði eftir efnislegri meðferð málsins af hendi 
verkkaupa. GD tók að sér að leiða málið.  

3.9. Umræða fór fram um kafla 1.9 í útboðsgögnum sem snýr að mælingum og frágangi gagna. 
GD hóf umræðuna á því að umræddar mælingar væri í raun sú gæðatrygging sem 
verkkaupi fær fyrir gæðum kerfisins. Því væru kröfur til mælinga töluverðar. Notendur, 
þjónustuveitur og aðrir notendur kerfisins reiða sig á gæði kerfisins og traust þess og 
trúverðurleiki byggir á því að kerfið standist ýtrustu kröfur.  Umræðan á sér forsögu úr 
athugasemdum sem gerðar voru við mælingar úr áfanga 1.  GÞ tók fram að ekki væri 
ágreiningur um mæliaðferðir né frágang gagna. Meginmarkmið verktaka væri að skila 
mælingu á því formi og af þeim gæðum sem verktaki óskar eftir.  Líflegar og fróðlegar 
umræður sköpuðust um mælingaaðferðir og tilgang þeirra. GD og GÞ bera saman bækur 
sýnar varðandi mælingar. Sú vinna kemur ekki í veg fyrir uppgjör við áfanga 1.   

3.10. Fleira ekki rætt og fundi slitið. 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 

 

4.1. GD athuga mögulegar lagnaleiðir frá Árbæjarvegi að Hellu vegna áfanga #9. 
4.2. GD tekru punkt 3.8 átti efnismeðferðar. 
4.3. GD og GÞ sammælast um þau gögn sem verktaki skilar af sér eftir mælingar. 

 
 


