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1. Almennar upplýsingar 

1.1. Heiti verkefnis: Verkfundur #9 Ljósleiðaraverkefni í Rangárþingi ytra 

1.2. Dagsetning: 8.3.2017 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), Gunnar Þorsteinsson(GÞ), Ludvig Þorfinnsson (LÞ) 
(SÞ),Sævar Eiríksson (SE), Bjarni Matthíasson (BM). 

 
2. Dagskrá 

2.1. Útistandandi atriði frá áttunda 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 8 voru rædd. GD er í sambandi vð RARIK vegna lagnaleiðar 
frá brunni við Arion banka og inn í tengimiðju. Á fundinum var óskað eftir greinargerð frá 
verktaka sem fyrst vegna umræðuefnis 3.8 á verkfundi 8.  

3.2. Unnið er við jarðvinnu í áfanga 6/7 (Hagahringur) og blæstri og tengingum í áfanga 3/4 
(Austvaðsholt - Rjúpnavellir). Búist er við að jarðvinnu við áfanga 6/7 ljúki í lok vikunnar og 
mælingar úr áfanga 3 berist um eða eftir næstu helgi og mælingar berist úr áfanga 4 í 
framhaldinu. 

3.3. Verkefnið er því svo gott sem á tímaáætlun. Áfanga 3 og 4 á að vera að fullu lokið í viku 12 
og áföngum 6 og 7 að fullu lokið í vikulok viku 15.  GD óskaði eftir því að verktakar gerðu 
það sem í þeirra valdi stendur til þess að þessi áætlun standi svo að áfanga 6 og 7 verði 
lokið fyrir páska. Verktaki taldi ekki ástæðu til ætla annað en að þetta stæði í samræmi við 
verkáætlun. 

3.4. Næsti áfangi verksins er áfangi 8. Verktaki vinnur áfanga 8 og 9 samhliða og verðua 
áfangarnir meðhöndlaðir sem einn áfangi.  Áfangi 8/9 nær frá Hellu að Þykkvabæ og frá 
Bala að Háfi. Trésmiðjan Rangá og Auðkúla eru hluti af áfanganum. Skv. verkáætlun á 
þessum áfanga að vera lokið í fyrstu viku af maí eða viku 18.  

3.5. Mikill áhugi er á verkefninu á meðal eigenda sumarhúsa við Ketilhúshaga og hafa fjölmargar 
umsóknir borist. Sá staðfesti áhugi kann að valda því að hagkvæmt verði að endurhanna 
hluta kerfisins með það að markmiði að koma á móts við eigendur sumarhúsa á umræddu 
svæði án þess að það valdi verkefninu kostnaðarauka.  Einnig gæti slík breyting fallið að 
frekari samlegð lagna, svo sem neysluvatns. GD er falið, í samráði við BM að kanna 
möguleika og hagkvæmni breytinganna og hafa tiltæka á næsta verkfundi.  

3.6. BJ áréttaði á fundinum mikilvægi þess að allar þveranir á vatnslögnum berist honum, í 
samræmi við útboðsgögn, svo að framkvæmdin nýtist til þess að varpa ljósi á legu 
neysluvatnslagna.   

3.7. Íbúafundur verður haldinn í Þykkvabæ fimmtudaginn 9. mars þar sem verkefnið verður 
kynnt.  

3.8. BJ óskaði eftir að fá send grunngögn hönnunar af Þykkvabæjarsvæðinu vegna samlegðar 
við neysluvatnslagnir. 

3.9. Fleira ekki rætt og fundi slitið. Verkfundur #10 verður miðvikudaginn 22. Mars. Klukkan 9:00 

 
4. Niðurstaða / Næstu skref 
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4.1. GD kannar hagkvæmni á að breyta hönnun í áfanga 12 í samráði við BM. 
4.2. GD sendir BM grunngögn hönnunar af Þykkvabæ. 
4.3. ÓE senda BM hnit af þverunum á neysluvatni. 

 
 


