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VERKFUNDARGERÐ 

Verkheiti Verkkaupi Verknúmer 

Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð Borgarbyggð  
Fundarefni Fundarstaður  Nr. fundar 

Verkfundur  Símafundur #14 
Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

Guðmundur Daníelsson Guðmundur Daníelsson 13/05/2020 10:00 13/05/2020 
Fundarmenn Fyrirtæki 

Guðmundur Daníelsson (GD) 

Skarphéðinn Hilbert Ingason (SI) 

Sævar Eiríksson (SE) 

Sævar Geir Hallvarðsson (SGH) 

Borgarbyggð 

Heflun ehf 

Borgarbyggð 

SH-Leiðarinn ehf 
Fjarverandi Fyrirtæki 

Sigurjón Hallvarðsson (SH) 

Ragnar Frank (RF) 
SH-Leiðarinn ehf 
Borgarbyggð 

Dreifing Fyrirtæki 

Fundarmenn  

 
Dagskrá Fundar 

Skv. fundarboði 
Dagsetning næsta fundar 

27/05-2020 

Tími næsta fundar 

10:00 

Staða fundargerðar 

 Í vinnslu     Drög til yfirlestrar      Lokið 

Nr. Dagskrárliðir 
Ábyrgð / 

dags. 

1. Undirritun verkfundargerðar undangengins verkfundar 
Rýnd verkfundargerð síðasta verkfundar hefur verið undirrituð og birt. 

 

2. Útistandandi mál frá síðasta verkfundi  
Víxlun tengistaða sem bent var á hefur verið lagfærð og tengimyndir og önnur 
gögn vegna áfanga 1 komin í hendur verktaka. 

 

3. Framgangur við þá áfanga sem unnið er við  
Jarðvinnu í áfanga 3 er lokið. Unnið er að blæstri strengja og tengingum. 
Mælingar hefjast í vikunni og verklok áfangans eru fyrirhuguð í viku 21. Gangi 
þetta eftir geta notendur í áfanga 2 og 3 tengst þjónustuveitum í viku 22. 
Unnið er við tengistaði í áfanga 1. Rætt um Sámsstaðir veiðihús. Lagnaleið er 
illfær sem stendur og verður lögnin að húsinu tekin samhliða áfanga 16 
(Þverárhlíð) eða þegar betur stendur á.  

 

4. Næstu skref og áfangar  
Jarðvinna í áfanga 1 er að hefjast. Verið er að flytja síðustu tæki á staðinn og 
hefst plæging í kjölfarið. Eftir að vinnu við áfanga 1 líkur verður hafist handa við 
áfanga 8 og þar á eftir áfanga 7. Rætt um þá áfanga sem svo taka við. Áfangar 
15, 16 og 18 eru líklegir næstu áfangar.  

 
 

5. Önnur mál er varða efni fundarins 
 

 

6. SH benti á að þegar nýting fyrirliggjandi röra, t.d. á milli húsa sé heimiluð þurfi að 
ganga mjög vel úr skugga um að rörin séu nýtanleg fyrir ljósleiðara og ekki komi til 
þess að grípa þurfi til sérstakra aðgerða sem tefja framgang verksins.   

 

7. SI sagði frá þeim lagfæringum sem eiga sér stað þessa dagana á verksvæði sem 
unnið var á í vetur.   
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Samþykki verktaka      Samþykki verkkaupa 

8. GD sagði frá athugasemd sem borist hefur vegna umgengni verktaka í Litla-
Hvammi og óskað eftir því að verktaki hugi að umgengni og þrifum eftir að hafa 
verið í húsinu. 

 

9. GD sagði frá samskiptum við RARIK varðandi hugsanlega samlegð. RARIK hafa 
verið send gögn um tiltekna kafla sem unnir verða á næstunni. Framhaldið ræðast 
af viðbrögðum RARIK. SI óskaði eftir því að fá að vita um framgang þessara 
viðræðna eins fljótt og kostur er svo að hægt sér að undirbúa framkvæmdir og 
tækjaval í samræmi.  

 

10. GD spurðist fyrir um efnisaðstöðu verktaka og hvort að áfram ætti að senda efni í 
Reykholt. SI og SH svara á næstu dögum hvar afhending á efni á að eiga sér stað 
miðað við næstu áfanga í verkinu. 

SI/SH 

12. Fleira ekki rætt.  

   

   


