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VERKFUNDARGERÐ 

Verkheiti Verkkaupi Verknúmer 

Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð Borgarbyggð  
Fundarefni Fundarstaður  Nr. fundar 

Verkfundur  Símafundur #15 
Fundarboðari Fundarritari Fundardags. Fundartími Dags. Fundarg. 

Guðmundur Daníelsson Guðmundur Daníelsson 13/05/2020 10:00 27/05/2020 
Fundarmenn Fyrirtæki 

Guðmundur Daníelsson (GD) 

Skarphéðinn Hilbert Ingason (SI) 

Ragnar Frank (RF) 

Sævar Eiríksson (SE) 

Sævar Geir Hallvarðsson (SGH) 

Borgarbyggð 

Heflun ehf 

Borgarbyggð 

Borgarbyggð 

SH-Leiðarinn ehf 
Fjarverandi Fyrirtæki 

Sigurjón Hallvarðsson (SH) SH-Leiðarinn ehf 
Dreifing Fyrirtæki 

Fundarmenn  

 
Dagskrá Fundar 

Skv. fundarboði 
Dagsetning næsta fundar 

10/06-2020 

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  
Þar til verktaki tilkynnir annað verða rör afhent á Kleppjárnsreykjum og annað efni 
í Reykholti. 

 

3. Framgangur við þá áfanga sem unnið er við  
GD óskaði verktökum og hlutaðeigandi til hamingju með að ljúka áfanga 3. 
Verktaki hefur skilað af sér mælingagögnum fyrir áfangann og vinnu við áfangann 
lokið. Fjarskiptafélög og íbúar eru upplýstir um verklok áfangans. Unnið er við 
plægingu í áfanga 1 auk þess sem vinna við brunna og inntök á tengistaði fer 
fram. Áætluð verklok eru síðari hluta júní. 

 

4. Næstu skref og áfangar  
Vinna við áfanga 8 hefst á næstu dögum í beinu framhaldi af áfanga 1.  

 
 

5. Önnur mál er varða efni fundarins 
 

 

6. SI lýsti yfir óánægju með frávik á milli endanlegrar lagnaleiðar og teikninga sem 
vísað var til í útboðsgögnum. Einnig hefði lagnaleiðaval í för með sér tafir svo sem 
þegar fara þarf yfir stórgrýtt gil. Taldi hann að væntingar landeigenda um frágang 
eftir jarðvinnu væru ekki í samræmi við það sem hægt er að uppfylla.  

 

7. SI upplýsti um samtal hans við Neyðarlínuna um að plægja að sendastöðum 
Neyðarlínunnar svo sem á Strúti og Þverfelli í tengslum við verkefnið með það að 
markmiði að nýta framkvæmdina sem kostur er til að bæta fjarskiptasambönd. 
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Samþykki verktaka      Samþykki verkkaupa 

8. GD kynnti erindi frá Björgunarsveitum í Borgarbyggð þar sem tillögur komu fram 
um álitlega sendastaði. GD tók fram að erindið væri á borði fjarskiptafélaga og 
annarra þar til bæra aðila til umfjöllunar.  

 

9. GD sagði frá ósk RARIK um að taka þátt í verkefninu á um 2,6km kafla við 
Gilsbakka. GD sendir SI og SE upplýsinga um málið í kjölfar fundar. RF fór yfir, 
f.h. sveitarfélagsins að mikill vilji væri á að verða við þessari ósk og nýta 
framkvæmdina.  

 

10. SH óskaði eftir að fá send gögn vegna áfanga 8. GD sendir GD 

12. Fleira ekki rætt.  

   

   


