
Md 131. H e fn d a rá llt

um frumvörp til laga um breytingar á vegalögunum 1924 á þskj. 39, 42 (með  
brtt/ á þskj. 48), 49, 57, 59, 64 og 70. #

Frá samgöngumálanefnd.

Framantalin 7 frv. um breytingar á og viðauka við vegalögin frá síð- 
asta þingi, ásamt brtt. á þskj. 48, hefir nefndin rætt á tveim fundum og borið 
saman við vegalögin. Einnig hefir hún leitað umsagnar vegamálastjóra um  
málið.

Dylst nefndinni ekki, að m eð því að fallast á þessar breytingar mundi 
verða varpað á ríkissjóð þyngri byrði en líkur eru til, að hann geti annast 
næsta áratuginn. Auk þess bagga sumar þessar breytingar þvi jafnvægi milli 
hjeraða um þjóðvegalagningu, sem telja verður sanni næst eftir gildandi lögum.

Þessu til stuðnings og skýringar skal hjer tilfært niðurlag af svari 
vegamálastjóra til nefndarinnar, dags. 27. f. m., um þessi mál, en hann leggur 
eindregið móti öllum framantöldum breytingum vegalaganna:

Eftirfarandi yfirlit sýnir vegalengdir og áætlaðan um bótakostnað  þeirra 
vega, sem farið er fram á að taka  í þjóðvegatölu, en brúagerðakostnaður er ekki 
með talinn.



Frv. á 
þskj. 
nr.

Nafn vegar
Vegar
lengd

km.

Ástand Aætlaður kostnaður kr.

Akbraut Akfært Reiðv. Nýbygg
ing

Aðgerð
ogendur
bygging

Viðhald
árlegt

39 Halnarvegur ........ 5,5 5,5 » » » 10000 600
42 Borgarfjarðarbr. . 14,0 14,0 » » » » 1000
42 Eyjafjarðarbraut . 24,5 24,5 » » » 5000* 2000
48 Gerðavegur ........ 9,0 9,0 » » » » 600
49 O pphjeraðsvegur. 30,0 » » » 60000 » 1000
57 L a n d b r a u t ............ 26.0 » 26,0 » » 15000 1500
57 Fljó tsbhðarvegur. 24,0 10,0 14,0 ' » » 120001 1500
59 Vestfjarðavegur... 171,0 » » 171,0 » » 3000
64 Skeiðavegur ........ 12,3 12,3 » » » » 1500
70 L axárdalsvegur... 34,0 » 9,0 25,0 1600008 10000 2000

350,3 75,3 49,0 196,0 220000 52000 14700

1 aðallega Grjótá—Hliðarendi 4 km.
2 — endurbygging ræsa.
3 — kaflinn frá Búðardal um Laxárdal upp að heiðarveginum.

Sam kvæm t nýju vegalögunum eru þjóðvegir sam tals u m  2150 km., og eru 
alls um 1400 km. akfærir. Af akvegum ern um 620 km. akbrau tir  og bilfærir 
vegir, en um  780 km. tel jeg akfæra kerrum . Hjer er þó slept að telja ýmsa 
kafla, sem ekki kom a að notum  til vagnafiutninga, þó kerrufærir sjeu.

Með frum vörpum  þeim, sem fyrir liggja, er farið fram á að bæta um 
16 °/o við lengd þjóðvega, og m u n  það meiri viðbót en komið hafa frumvörp um 
á nokkrn  fyrirfarandi þingi.

Um hvert frnm varp  sjerilagi vil jeg láta þessa getið:

1. Þskj. 39. Mjer virðist breyling só, sem farið er fram á i fyrri lið þessa frum- 
varps, algerlega óþörf. Það getur enganveginn tvimælum  orkað, hvar  þjóð-
vegurinn liggur á þessum stað, með því að þarna  er engin ön n u r leið mögu- 
leg en um Öræfi og Breiðam erkursand, enda er viða i vegalögunnm slept að 
skilgreina legn þjóðvegarins, þ a r  sem ekki kem ur til greina nem a ein leið.

Siðari l iður frnm varpsins fer fram á að taka  i töln þjóðvega veginn
frá Hólum að Höfn i Hornafirði. Sá vegur er upphleypt b rau t  5,5 km. að
lengd, en er nú  nokkuð úr sjer gengin fyrir ónóg viðhald. Pessi vegur er nú 
sýsluvegur, og var á s iðustu fjárlögum nokkur fjárveiting til endurbyggingar
hans  móti jafnmikln framlagi frá hlutaðeigendum. Býst jeg við að það verði
úr, að rikissjóður kosti alla endurbygginguna að hálfu.

Jeg get alls ekki fallist á, að það sje nokkur ástæða til þess að taka 
vegkafla þenna í þjóðvegatölu, þó póstafgreiðslan hafi verið flutt frá Hólum að 
Höfn. Póstleiðum er þráfaldlega breytt af ým sum  ástæðum , sem eru vega-



m álum  allsendis óviðkomandi, ástæðum , sem ekki er unt að taka til greina 
um ákvörðun þjóðvega.

2. Þskj. 42. Jeg tel báða  þessa vegi, sem hjer er farið fram á að taka í þjóð- 
vegatölu, innansveitarvegi, sem engin ástæða sje til þess að taka í tölu þjóð- 
vega. Jeg get enganveginn fallist á, að hlutaðeigandi sýslufjelög verði neinum 
misrjetti beitt með vegalögunum frá síðasta alþingi. Sjerstaklega má geta 
þess, að með nýju vegalögunum var H vitárb rau tin  tekin i tölu þjóðvega, og 
var það þeim sýslum miklu meiri fengur en þó ljett hefði verið af þeim 
viðhaldi Borgarfjarðarbrautar.

3. Þskj. 48. Sýsluvegurinn frá Keflavík að Gerðum í Garði hefir verið lagður á 
undanförnum  árum  og var kostaður að hálfu af ríkissjóði. Mjer þykir alveg 
nógu langt gengið að láta þjóðveginn ná til Keflavíkur.

4. Þskj. 49. Mjer vitanlega hefir aldrei fyr verið minst á að gera þenna veg 
norðan  við Lagarfljót að þjóðvegi, enda get jeg ekki sjeð nokkra  ástæðu 
fyrir því. Mjer virðist liggja í augum  uppi, að Lagarfljót sje þeim sveitum, 
sem hjer liggja að, eðlilegasta flutningaleiðin.

5. Þskj. 57. Bæði L andbrau t  og Fljótshlíðarvegur eru innanhjeraðsvegir, sem jeg
tel ekki rjett að gera að þjóðvegum. Ráðuneytið hefir fyrir nokkru  staðfest
sýsluvegasamþykt fyrir Rangárvallasýslu, sem opnar sýslufjelaginu leið til 
þess að fá framlag úr ríkissjóði til vegabóta þegar er kostnaður verður 
nokkuð tilfinnanlegur.

6. Þskj. 59. Jeg get ekki fallist á, að þess i 'le ið  verði tekin í tölu þjóðvega.
Auðvitað væri bjer ekki um  annað  en reiðveg að ræða, en leið þessi á ekki
beima í þeim flokki vega. Hinsvegar eru m argir kaflar á þessari leið um  fjöll 
og heiðar, og hefir verið veitt þó nokkuð fje árlega undanfarið af fjárveiting- 
unni til fjallavega til um bóta  á þeim köflum, og býst jeg við, að því verði og 
haldið áfram.

7. Þskj. 64. Mjer þykir sísL ástæða til þess að bæta við þjóðvegina fleiri vegum 
í Árnessýslu. Með nýju vegalögunum hefir verið Ijett svo mjög af þessari 
sýslu kostnaði til vegabóta, að jeg býst ekki við að viðhald Skeiðavegarins 
verði sýslunni sjerlega örðugt.

8. Þskj. 70. Hjer er farið fram á að nem a ú r  tölu þjóðvega veginn frá Dals- 
mynni i N orðurárda l,  um  Holtavörðuheiði að Hrútafjarðará, það er aðal- 
leiðina til N orðurlands og fjölförnustu fjallaleið milli landsfjórðunga. í hennar 
stað á að ákveða þjóðveginn- gegnum endilanga Dalasýslu og frá Búðardal 
um  Laxárdalsheiði um Borðeyri að Hrútafjarðará. En tilgangurinn er auð- 
vitað að fá tekinn í þjóðvegatölu kaflann frá Búðardal um  Laxárdal og 
Laxárdalsheiði til Borðeyrar. Náttúrlega getur ekki komið til mála að afnema



þjóðveginn yfir Holtavörðnheiði, og nokkuð er í greinargerð frumvarpsins 
missagt nm  sam anburð  á legu þessara vega.

Vegalengdin frá Dalsmynni um Holtavörðuheiði að H rútafjarðará er 
48,1 km. Hjer af í óbygð (Holtavörðuheiði) 25,5 km., en milli sömu enda- 
stöðva er leiðin um Dalasýslu 91,6 km. Hjer af í óbygð (B jarnadalur, 
Brattabrekka og Laxárdalsheiði) 27,3 km.

N efndin  v e rð u r  að telja álit vegam álas tjó ra  i þessu  efni á g i ld u m  rö k -  
u m  bygt. Hafa þeir n e fn d a rm a n n a ,  sem  h lu t eiga i flutningi f ram an g re in d ra  
frv., o rð ið  ásá tt ir  u m  að h a ld a  eigi f ru m v ö rp u m  s in u m  til s treitu ,  ef h in  verði 
eigi sam þ y k t ,  og m eð  þvi fororð i leggur nefnd in  m óti ö l lu m  fram an g re in d u m  
vegalagabrey tingum  og ræ ð u r  hv. deild  frá að sam þ y k k ja  f ru m v ö rp in .

Kl. Jónsson , 
form.

P je tu r  Þórðarson.

Alþingi, 3. m á rs  1925.

Sveinn ó lafsson ,  
frsm.

Jó n  A. Jónsson .

H. J. Kristófersson.


