
Nd. 730. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á vef*alöf»um, nr. 101 19. júní 1933.

Frá samgöngumálanefnd.
Xefndin hefir athugað frumvarpið og brtl., sem fram  liafa komið við það, 

og leitað umsagnar vegamálastjóra. sú umsögn prentuð hér með nál. sem 
fylgiskjal. Leggur nefndin til, að frv. vcrði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
I því trausti, að vegamálastjóri sjái sér fært að leggja það til, að teknir 

verði á næstunni í tölu þjóðvega þeir vegarkaflar, sem frumvarpið og brevt- 
ingartillögurnar tiltaka, eflir því sem nauðsyn krefur, telur deildin, að eigi 
beri að afgreiða á þessu þingi fyrirliggjandi frv., og tekur fvrir næsta mál 
á dagskrá.

Alþingi, 7. des. 1935.
Gísli Guðmundsson, F innur Jónsson, Gísli Sveinsson, 

form. fundaskrifari. frsm.
Jón Ólafsson. Þorbergur Þorleifsson.



Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÓRI 
Revkjavík, 29. okt. 1935.

Vegalagabreytingar á Alþingi 1935.
Með vegalögunum frá  1933 var þjóðvegakerfið aukið uni 882 km. og er nú 

3400 km. Viðhald þjóðveganna hefir kostað í fvrra  tæpar 700 þús. kr. og i ár 
fvllilega 650 þús. kr. Þessi mikli viðhaldskostnaður hefir valdið þvi, að dregið 
hefir úr nýbyggingum, og er svo komið, að í frv. til fjárl. fvrir 1936 er farið 
fram á aðeins 235 þús. kr. til nýbvgginga, en til þeirra var varið 1934 um 565 
þús. kr. og i á r  nálægt 430 þús. kr. Þar sem þannig er ástatt, þykir m ér mjög 
varhugavert að bæta við nýjum þjóðvegum, nema alveg sérstakar ástæður séu 
fyrir hendi, svo sem til að hæta úr einliverju sýnilegu misrétti milli héraða eða 
til þess að greiða fvrir einhverri sérstakri umferða- eða flutningaþörf.

Að þvi er snertir brevtingartillögur þær við vegalögin, sem nú hafa verið 
bornar fram, þá tel ég þessar ástæður ekki vera fvrir hendi. Tillögur þessar, 
allar að heita má, fa ra  fram  á að taka ýmsa sýsluvegakafla í 9 sýslum, samtals 
um 454 km., í tölu þjóðvega. Er þetta uin 12% viðbót við þjóðvegakerfið, sem 
nú er. Sumir kaflarnir eru bilfærir, en þó naumast nema meðan jörð er auð, 
og liafa endurbætur á þeim undanfarin  ár verið kostaðar að hálfu úr ríkis- 
sjóði, en viðhaldið liafa sýslurnar annazt.

Að mínu áliti verður á næstu árum að leggja áherzlu á að verja vegafénu 
til endurbóta á aðalvegakerfinu, sem mjög er þörf, þvi ýmsir kaflar þess, sem 
gerðir liafa verið akfærir til bráðabirgða, þola alls ekki umferð hinna þungu 
bifreiða, sem nú eru orðnar algengastar. Ennfremur þarf að leggja kapp á, að 
viðhald veganna sé í sem beztu lagi, og verður sérstaklega að leggja áberzlu á 
bæði umbætur og viðhald þeirra vega, þar sem umferð og flutningaþörf er 
mest. Mun til þess ekki af veita því fé, sem nú eru horfur á að fáist til þjóð- 
veganna.

Til sýsluveganna er gert ráð fvrir að veita á næsta ári svipaða upphæð og 
undanfarin ár, uni 140 þús. kr., og geri ég ekki ráð fvrir, að sú upphæð mvndi 
verða lækkuð, enda þótt einhverjir sýsluvegir vrðu teknir í tölu þjóðvega. Hins- 
vegar myndu vaxa kröfur um endurbætur þessara nýju þjóðvegakafla, og 
mundu þá rýrast að sama skapi framlög til þjóðveganna, sem nú eru.

Þar sem nú er svo stutt, aðeins tæp 3 ár, síðan margir vegir i svo að segja 
öllum sýslum landsins voru teknir í þjóðvegatölu, og þ ar  sem að mínu áliti ekki 
mælir meiri sanngirni með þeim vegum, sem kom nar eru breytingartillögur 
iim, en ýmsum öðrum, sem búast má við, að tillögur komi um á þessu þingi, ef 
þessar eiga að ná samþvkki Alþingis, þá vil ég leggja það til, að breytingartil- 
lögur þessar nái ekki fram að ganga.

Geir G. Zoéga.

Til samgöngumálanefndar neðri deildar Alþingis.


