
Nd. 300. Nefndarálit

11111 tillögu til þingsályktunar um vegamál.

Frá samgöngumálanefnd.

Tillaga þessi er í 8 liðum, og lúta 7 þeir fyrstu að ýmiskonar umbótum í 
vegagerð, sem ennþá hefir eigi verið hægt að koina við nema að nokkru Ieyti, 
vegna þess, að megináherzlu hefir orðið að leggja á það að gera sem mestar 
vegalengdir akfærar og tengja sem flest héruð landsins með akfærum veguin. 
Er fjrirsjáanlegt, að enn muni um sinn verða að hlíta við sviplíka vegagerð, 
með því að stór svæði landsins eru með öllu vegalaus. Hinsvegar eru umbætur 
þær, sem lillagan nefnir, misjafnlega aðkallandi og sumar miður þarfar, svo 
sem það, að breidd brúa skuli jöfn  veguin, þar sem bifreiðar eiga að geta farið 
á mis.

Umbæturnar í vegagerð koma að sjálfsögðu jafnótt og efni leyfa, en sum- 
ar þeirra, sem tillagan nefnir, eru þegar gerðar að miklu leyti.

Um 8. lið till., sem lýtur að breytingu vegalaganna, gegnir nokkuð öðru 
máli. Hann má skoða eins og einskonar atvinuuhótafyrirmæli, og þó hæpin, 
nema svo væri, að bíla- eða benzínskattur yrði þá fyrst hækkaður að verulegum 
mun og aukin mikið framlög til vegagerða, en hvortveggja þær ráðstafanir munu 
torsóttar.

Nefndin leggur þvi til, að tillagan verði afgreidd með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Með því að umbætur þær í vegagerð, sem tillagan nefnir, eru sumpart 
komnar í framkvæmd og sumpart eigi aðkallandi, en efni leyfa ekki slíkar fram- 
kvæmdir jafnliliða fyrirhugaðri vegaaukningu, nema stórlega verði aukin fram- 
lög til vegagerða, og með því ennfremur, að hreyting vegalaganna, svo sem till. 
mælir fyrir, samrýmist ekki fyrrtalinni vegaaukningu í dreifðum byggðum lands-



ins, og er auk þess ólíkleg til samkomulags á þingi, telur deildin eigi ástæðu til 
að samþykkja tillöguna og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 13. ágúst 1931.
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