
Ed. 284. Nefndarálit
uin frv. til 1. uni lirevt. á vegalriginn, nr. 101 19. júiií 1933.

Frá  sanigönguiiiálaiiofnri.

Xefnriin liefir rarit frv. allýtarlega ng nuelir með jiví, að það verði samþykkt 
með nokkruin lireytingum, seni nefnriin flytur á sérstöku jiingskjali. Jón Auðunn 
.Tónsson áskilur sér rélt til að flytja tilliigu uni fleiri \egi í Xorður-ísafjarðarsýslu. 

Alit vegainálastjóra er prentað seni fylgiskjal nieð nefnriarálitinu.

Fylgiskjal.

V K( iAMÁLASTJ ÓRIXX

Hér með senriist umsögn niin um tillögur þa'r, er legið liafa fy rir  Alþingi um 
lireyting á vegalögunum (fskj. 1) ásamt tillögu (fskj. 2), þar sem riregnar eru 
saman í lieilri lireylingar þær, er ég mæli með.

Með vegalögunum frá  1933 var vegakerfið aukið um 883 km., og er nú 3122 
km. Skrá, er sýnir skiptingu þjóðveganna eftir sýslum, fylgir liér með (fskj. 
3— 1). Þar eru og upplýsingar uni viðhalriskostnað og lengri þeirra kafla. sem 
tillögur eru nú um að taka í tölu þjóðvega. Samtals er farið fram  á að taka i þjóð- 
vegatölu 1068 km., og liefi ég eftir atvikmn gelað mælt með 731 km. Ég vil þó 
ja fn fram t taka þetta fram :

Tilgangurinn með að koma veguni í þ.jóðvegatölu er sum part  að tryggja ríf- 
legri framlög til enriurlióta og viðhalris, en sum part að létta þessum kosnaði af 
öðrum aðilum, venjulega hlutaðeiganrii sýslufélögum. Ivostnaðaráætlanir um 
nauðsvnlegustu endu rhæ tu r  á vegaköflum þeim, er hér um ræðir, liggja ekki 
fyrir  uni þá alla. en að því er snertir kafla þá, er ég liefi mælt með, þá neniur 
lieilclaráætlunin rúmlega 1 milljón kr„  og aukinn árlegur viðhalris- og umhóta- 
kostnaður nnm  að minni liyggju naumast verða unriir 65—80 þús. kr. Er því hert, 
að stefnt er til allverulegra aukinna útgjalria fyrir  ríkissjóð, því vitanlega verður 
einnig farið fram  á nokkrar  árlegar f járveilingar til nýhygginga á þessum köfl- 
um. Margir þeirra eru nú í tölu sýsluvega, og telst m ér til, að unnið liafi verið í 
þeim köflum samtals um 50—55 þús. kr. hvort árið 1933 og 1934. Hér af liefir þó
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rikissjóður greitl sem framlag til akfæ rra  sýsluvega eða lil sýsluvegasjóðanna 
um  25 þús. kr. hvort árið. Verður hví heinlínis aftu rk ippur um endurhæ tur og 
viðhald þessara vega, nema 60 65 Jnis. kr. verði veittar til Jieirra árlega. Upp-
hæðin er hækkuð vegna hærri kaupgreiðslu í þjciðvegum en í sýsluvegum yfir- 
leitt. Hér við hætast svo þeir vegir, sem ekki Itafa verið i sýsluvegatölu, eða Jtó 
Jteir liafi verið í Jteim flokki, Jtá hefir Jtessi 2 á r  ekki verið varið verulegu fé til 
þeirra. Mér er því nær að halda þvi fram , að greiðslur ríkissjóðs til þjóðvcga 
m uni fljótlega hækka um að minnsta kosti 100 Jnis. kr. á ári, ef tillögur Jiessar 
verða samjtykktar, og er J)á hvorki talinn með Sogsvegurinn eða Fjallavegur um 
Mývatnsöræfi. Hér á móti gæti svo komið lækkun á fram lagi til sýslnanna, um 
25 þús. kr. á ári, en ég efast þó um, að sú lækkun verði raunveruleg. Til athug- 
unar  i samhandi við Jtessa hlið málsins vil ég upplýsa, að kostnaður við viðhald 
Jieirra vegakafla, sem J>ætt var í Jtjóðvegatölu 1933, varð 1934 kr. 83500.00, og 
kostnaður við nýJtyggingar á sömu köflum um kr. 128000.00. Að því er síðari 
liðinn snertir, n iunar mest um Austurlandsveg, en til hans var varið um 47 þús. kr.

í tillögum niínum tel ég mig liafa teygt mig m jög langt um  að verða við 
f ram kom num  kröfum , og ltefir m ér meðal annars sérstaklega gengið það til, 
að nauðsyn muni að lélta af sýslunum nokkru af vegaJjókakostnaðinum, er livílt 
hefir m jög þungt á flestum Jieirra. I’á óttast ég og, að sum staðar fari akfæru 
sýsluvegirnir í niðurníðslu vegna ónógs viðhalds, og er J)að enda farið að koma 
fram . Ég sendi hér með á sérstöku hlaði (fskj. 5) yfirlit, er sýnir heildarútgjöld 
sýslnanna árin 1933— 1934 og hve miklum hluta af Jjeim er varið til vega, og má 
J)ó sennilega gera ráð fyrir, að einhverjar greiðslur hreppa til sýsluveganna hafi 
ekki náðst inn á þetta yfirlit vegna ófullkominna upplýsinga í sýslufundargerð- 
um. Kemur í ljós, að að meðaltali hefir J>að verið V, hluti J)essi 2 ár, en í sum um  
sýslum miklu meira, t. d. i Éyjafjarðarsýslu og ('iullbringusýslu bæði árin  vfir 
5 0 ' í af öllum gjöldum. Uegar svo cr komið, og J)ar sem sýslurnar vitanlega hafa 
m örgum  öðrum verkefnum að sinna, virðisl full ástæða til J)ess að athuga, 
hvernig úr verði hætt. Væri ekki þessi ástæða svo rík, m yndi ég ekki hafa mælt 
með svo víðtækri þenslu þjóðvegakerfisins sem hér er gert, þvi m ér er J)að ljóst, 
að útgjöld Jæssi niunu einnig verða rikissjóði tilfinnanleg. Væri jafnvel atlmg- 
andi í því sambandi, hvort ekki m ætti slefna að sama m ark i með þvi að auka 
framlög til sýsluvega og sýsluvegasjóða frá  Jní, sem nú er, en til þess að rann- 
saka })að nánar hefir ekki unnizt tími.

Ég m un innan skam m s senda sérstaka umsögn um fram kom na tillögu um 
nýjan veg inn Krísnvík og Selvog austur  í Ölfus.

Virðingarfyllst,

Geir G. Zoega.

Til samgöngumálanefnda

efri og neðri deildar Aljtingis.



Fylgiskjal I.

VEGAMÁLASTJÓRIXX
Reykjavík. 31. marz 1936.

Um sögn um fram kom nar brevtingartillögur við vegalögin. 
nr. 101 19. júní 1933.

Þskj.  .V/ og þskj.  20'f IX. Yetjir í Siuvfrllsnrssýshi.
a. Jökulsvegur (IX.  n. V tnesvegur ) . Leið þessi vestur fvrir  Snæfellsjökul 

er uni 56 kni. að lengd, og er liílfær af lienni aðeins sniákafli, uni 10 kni. að lengd, 
frá  vegamótum Ólafsvíkurvegar ofan við Rúðir út í Rreiðuvík. Vegstæði er viða 
örðugt, og hefir verið áietlað, að kosta niuni 11111 200 þús. kr. að gera hílfa'ran veg 
alla leið. í sveit þeirri, sem vegurinn liggur um, Rreiðavikurhreiiiii. húa aðeins 
11111 250 nianns og er því innansveitarum ferð allt of lítil til að réttkæta slikan 
kostnað. Vetrarumferð til Sands yrði að vísu möguleg þessa leið að jafnaði, þar 
sem þá er yfirleitt ófa'rt yfir Fróðárheiði til Olafsvíkur, eu vegna kostnaðar 
þykir m ér ekki rétt að leggja fyrst um sinn í nokkuð vandaðau veg þessa leið, 
þar sem umferðin lilýtur að verða mjög lítil. Til innaiisveitaruniferðar nægir 
íniklu ódýrari vegur á þeim köfluni, sem |iá yrði þörf á að gera akfæra, og með 
því að þetta er sýsluvegur, myndi ríkissjóður væntanlega greiða allt að hehningi 
kostnaður. Hinsvegar hefir kauptúnið Sandur ekkert gagn af Jiessum vegi fyrr 
en hann er orðinn hílfær allur. Til iuuansveitaruniferðar er mcst Jiörf fyrir  kafl- 
ann frá  Ólafsvíkurvegamótum út að Hellnum, uni 21 km. að lengd. Er sá kafli 
áætlaður að kosta 70—80 þús. kr., og vil ég nuela með ]ivi, að hann verði lekinn í 
tölu þjóðvega.

h. Egrarsvei tarvegur.  Leið þessi, sem að mestu liggur uni F.yrarsveit, er 
sýsluvegur um 35,5 km. að lengd. Hún er ekki hílfær, en vænta má þcss að ríkis- 
sjóður niyndi leggja fram  allt að helmingi kostnaðar við nm hæ tur á veginum, 
svo sem venja liefir verið 11111 sýsluvegi, og lengra ]iykir m ér ekki sanngjarnt að 
fara i kröfum  til ríkissjóðs um þennan veg.

e. Skógarstrandarvegur  (IX. h.). Af leið þessari eru 51 km. iiinan Siue- 
fellsnessýslu, en 18 km. í Dalasýslu. Aðeins sm ákaflar  frá  háðnm endnni leið- 
arinnar  eru hílfærir, en vegarsta'ðið er yfirleitt gott, og verður tiltölulega ódýrt 
að gera vegimi sumarhílfæran. Kaflinn um Siiæfellsiiessýslu hefir cerið rami- 
sakaður, og nem ur kostnaðaráætlun iiin sum arhílfæran veg 70 þús. kr., að með- 
töldum hrúm  yfir 1 smáár, sem eru á leið þessari. Á kaflanum  uni Dalasýslu 
eru 2 alldýrar hrýr, á Hörðudalsá og Miðá, auk annara  niinni, en vegagerðin 
sjálf verður ekki dýr, því vegur er víða sjálfgerður uni mela. 5'egur þessi er nú i 
tölu sýsluvega. Með tilliti til þess, að liann liggur allur uni hyggð og tengir saman 
tvö héruð vil ég leggja til að liann verði tekinn i tölu þjóðvega.

d. Hnappadalsvegur.  Leið þessi er að miklu leyti uni óhyggð og er að 
lengd uiii 27 km. Syðri helmingur leiðarinnar er sýsluvegur og er illfíer hiluni; 
norðar eru mjög litilfjörlegar reiðgötur, og liefir vegslieðið ekki verið atlmgað.

IV) leið Jx'ssi að visu liggi ekki nenia númlega 100 m. yfir sjó þar sem hæst



er, og sé því sennilega snjólétt, þá grt ég ekki fallizt á, að nein ástæða sé til að 
gera liana akfæra nieð ærnum  kostnaði. Mun veitasl fullörðugt að fá fé til að 
fullgera Sfykkishóhnsveg og aðra þjóðvegi í sýslunni yfir fjallið á næstu áruin, 
])ó ekki verði dreift áhuga og fjárveitingiun á aðra sainkeppnisleið yfir fjall- 
garðinn.

Þskj.  't7 <)<j 2(1't II., III. <)<i VI. Yrgir  i Skaftafel lssýslu.
1. Meðallamlsvegur  (VI.). Sam kvæ m t upplýsingum  kunnug ra  m an n a  er á- 

litin heppilegri leið, sem talin er á ])skj. 17, um Ásahrú og Leiðvöll, en hin á þskj. 
204 VI. austan við Ásakvíslar, cr þar lausasandur á löngum köflum og vatns- 
rennsli mjög á víð og dreif, svo erfitt og dýrt er að hrúa, en hólgnar í froslum. 
Leiðin um Ásahrú er að mestu uni apalhraun og gróna hraunkafla. T \æ r  hrýr 
þarf þar nýjar, yfir Skorur og Kvíalæk, auk endurhyggingar Ásabrúar yfir Eld- 
vatnið. E ru  um hætur á veginum að Leiðvelli áætlaður að kosta um  40 þús. kr. 
Vegarlengd þangað er 15 km., en þaðan að Langholti er 10 km., og hefir kostn- 
aðaráæthm  ekki verið gerð 11111 endurhæ tur á þeim kafla, en þær eru tiltölulega 
kostnaðarlitlar. Eg legg til, að vegurinn verði tekinn í þjóðvegatölu allt að Lang- 
liolti.

2. Inn-Xesvegur  (II.) liggur af þ jóðveginum  vestan við H ornafja rða rf l jó t  
inn Viðhorðsströnd yfir Hornafjarðarfljó tin  innra um Hoffell og þaðan eftir 
sýsluveginum, sem nú er hílfær á þjóðveginn lijá Hjarnanesi. Vegarlengdin er 
um 23,5 km. Um Viðhorðsströndina er nú aðeins reiðfært, og þó vöð muni 
s tundum  hetri innfrá en á þjóðveginuni, sem nú er, þá virðist m ér ekki ástæða 
til að gera þar ráð fyrir  akfæ rum  vegi, né taka þennan kafla í þjóðvegatölu. Frek- 
a r  kæmi þó til mála, að niinu áliti, að taka í tölu þjóðvega kaflann austan Fljóts- 
ins frá þjóðveginum hjá Hjarnanesi inn að Hoffelli. Sá kafli er hílfær og um 10 
km. langur. Eg vil þó ekki gera það að minni tillögu.

3. Lvnsvegur  (III). Eg er því sam þykkur, að þ jóðvegurinn uin Lón verði 
f lu ttur  sam kvæm t tillöguimi. Koslnaður við þá hreytingu verður m jög óveru- 
legur og leiðin styttist dálitið, en þetta er eðlilegri leið fyrir  aðalveginn um 
sveitina.

Þskj.  'iH. Blönduhl íðarvegur  (XV. a.). Vegur þessi er nú sýsluvegur uni 18 
km. að lengd, og er talið, að uiii 0 km. séu hílfærir. E r  áætlað, að kosti enn um 
60 þús. kr. að gera hann allan hílf;eran. Eg er tillögunni samþykkur.

Þskj.  öl  og 20'i XXII .  og XXIII .  Yegir í Xorður-Múlasýslu ,
a. Hröarstunguvegur  (XXII.). Mestur liluti vegar þessa er sýsluvegur og 

að nokkru hílfær. Brú á Lagarfljót er ákveðin í hrúalögiun og jafn fram t, að rik- 
issjóður kosti liana að ölln. Vegalengd er 24 km., en áætlun liggur ekki fyrir  um, 
livað kosta niuni að gera hann allan hílfæran. Ég er tillögunni samþykkur.

h. Xjarðvíkur-  og Borgarfjarðarvegur  (XXIII.). Vegur þessi er um  14. km. 
að lengd, og niun nanmast teljast fært, koslnaðar vegna, að gera liann hilfæran, 
enda kemst hann í (iönguskörðum upp í 000 m. h;eð yfir sjó. Vegarkaflarnir um 
(lönguskörð og Xjarðvikurskriður liafa verið taldir fjallvegir og verið veitt fé 
ú r  ríkissjóði til viðhalds reiðgötum þar. Mér virðist ekki ástæða til að taka veg 
þennan í tölu ])jóðvega.

e. Fljótsdalsvegur  var 1033 tekinn i tölu þjéiðvega inn að Hrekku, og liefir



síðan verið varið til unihóta lionum úr ríkissjóði 10 J)ús. kr., enda lelst hann nú 
sumarhílfær alla þessa leið. Kaflinn frá Brekkn að Viðivölium er um 10 km., og 
er áætlað, að kosti 11111 10 þús. kr. að gera hann híltæran inn að vamtanlegri i)rú á 
jökulsá, en sú l)rú er i hrúalögum og verður að öllu levti kostuð af ríkiss.jóði. Kg 
vil ekki mæla með þessari tillögu.

Þskj.  52. Ólafsfiitröar- o</ Sl i f l iwrgur  ( Lághriðarorgur  XV. h.) er alls um 
37 km. að lengd. Hér af eru um 1 1 km. i hyggð hvorumegin Lágheiðar. Heiðin 
er flöl og lág hunga (200 m. yfir sjö) upp úr dölunum milli hárra f.jalla. og er 
ódýrt að ryðja þar hilfæran sumarveg. en vegagerð um Stífluna er nokkuð dýr. 
og er áætlað, að kosta muni um 75 þús. kr. að gera vcginn allan sumarhilfæran. 
Kg er tillögunni samþykkur.

Þskj.  5't og 20'i VII.
1. Samlgerðisvegur  frá  Keflavik til Sandgerðis er 14 km. að lengd. Hann 

er allur fullgerð akhraut, en viðhald lians hefir orðið sýslunni mjög erfitt \egna 
kostnaðar. Þ a r  sem (iiillhringusýsla hefir mjög mikinn árlegan kostnað til vega. 
1933 Ö3,8L og 1934 59,2' < af öllum gjöldum sýshumar, og þar sem umferð um 
veg þennan er m jög mikil, vil ég leggja til, að tillagan N erði sam jn kkt.

2. Reykhol tsdals-  og Hálsasvri tarvrgur  (VII.) er um 42 km. að lengd og 
allur hílfær, en að mestu akhraut frá  Kláffosshrú að Reykholti um 8.5 km. Vegna 
ahnennra r  um ferðar að Reykholtsskóla og þaðan áfram  um Kaldadal. tel ég 
rétt að taka veg þennan í tölu þjöðvcga.

■3. Lumlarreyk jada lsvrgur  er um 25 km. að lengd, er rúm lega þ r ið jungur 
lians hilfær um nýgerða akhraut. Mér þykir ekki ásta'ða að ma'la með, að liann 
verði tekinn í tölu þjóðvega.

Þskj.  02. Langanesvegur  (XIX). Vegur þessi er um 32,5 km. að lengd. I’ar 
sem nú i á r  verður liyrjað á nýrri allkostnaðarsamri vegagerð á þjóðveginum 
um Langanes frá Lórshöfn til F inna fja rða i , J)á þykir mér ekki rétt að ákveða 
ja fn fram t annan þjóðveg þar á nesinu, sem niyndi verða til að dreifa f.jár- 
veitingum þeim, sem fáanlegar verða til vegahöta í þessu liéraði, og þannig 
væntanlega tefja fyrir  vegahótum á núverandi þjóðvegi, tel ég ekki rétt að sam- 
þykkja tillöguna.

Þskj.  0't. Þórdalsheiðarvegnr  (XXIV) er 19 km. að lengd, a llur í óhvggð 
nema 3 km. Heiðin er lág, og má gera þar hilfa'ran suniarveg fyrir 10 þús. kr. 
Þar  sem leið þessi styttir mjög leiðina úr innri hluta Skriðdals lil Reyðarfjarðar 
og vegahælur eru mjög ódýrar, get ég ma'lt með því, að liún verði tekin í tölu 
þjóðvega.

Þskj.  Hl. I. Gnúpver javegar  (IV.) er 17 km. að lengd og snm arhílfæ r, en 
þarf þó nokkurra  umhóta. Þar sem ferðam annaum ferð  er talsverð og vaxandi 
þessa leið, þá þykir mér sanngjarnt að taka veginn i tölu þjöðvega og rétt að 
ákveða leiðina svo sem gert er á þskj. 81, norðan við Skaftaholtsmúla.

II. a. Xorðnrárdalsvegur á Skagaströnd  er nú sýslnvegur uni 5 km. á lengd 
og er sumarhílfær. 1 framhaldi af honum er leiðin um Þverárfjall. Laxárdals- 
heiði og (íönguskörð til Sauðárkróks. Leið þessi öll er uni 34 km. Kr hún að 
miklu leyti hílfær, en þarfnast þó enn talsverðra umhóta. Allur miðkafli leið- 
ariimar, um 21 km., er f ja lhegur ,  og hafa um ha'tur þar verið kostaðar af rikis-



sjóði eingöngu. Skagafjarðarmegin er sýsluvegur, upphleypt Jjraut. Mér virðist 
ekki ástæða til að taka í tölu þjóðvega kafla þann, sem er í byggð Húnavatns- 
sýshunegin, frekar  en liina kafla leiðarinnar, en ég vil þó ekki gera tillögu uin 
það.

II. b. Skayastraiularvegar  næ r nú til S kagas trandar , en þaðan  að Hofi er 
5 km Þar sem hér er um  að ræða kaupstaðarveg fyrir  út-Skagann, en nauðsyn- 
legar u inhæ tur kostnaðarlitlar, þá get ég verið tillögunni samþykkur.

Þskj.  96 o<j 20'i XI. b. Veyir í Barðastraiularsýslu.
a. Barðastrandarvegur  (XI. b.). Leið þessi er talin sú skárs ta  milli Pat- 

reksfjarðar og Harðastrandar. Hún er 21 km. að lengd yfir Miðvörðuheiði að 
Haga. Þaðan er 28 km. um Harðaströndina til Valnsfjarðar. Ivaflinn að Haga er 
allur í óhyggð, og get ég fallizt á að taka haim í þjóðvegatölu, þar sem hann mun 
væntanlega verða aðalflutningaleið sveitarinnar. Að vísu geri ég engan veginn 
ráð fyrir, að liann verði gerður hílfær fyrst um sinn, með þvi að slikar um hætur 
yrðu mjög kostnaðarsamar, en þær hafa verið áætlaðar nær 200 þús. kr., heldur 
verði veginum haldið vel reiðfærum.

Þá get ég og fallizt á, að tekinn verði í tölu þjóðvega hinn kaflinn að nokkru 
leyti, eða frá  Haga inn að Brjánslæk. Þangað er 18 km. og ekki m jög kostnaðar- 
samt að gera þar nauðsynlegustu um bætur, svo kerrufæ rt verði eða hílfært.

h. Málasveitarvegur,  cins og honiiiii er lýst í tillögunni, er 60 km . að lengd 
að mestu um hálsa og heiðar, ])ar sem nú eru taldir fjallvegir og viðliald kostað 
af ríkissjóði. Lm ferð er þarna mjög lítil og verulegar um hæ tur kom a ekki til 
greina. Virðist m ér því ekki ástæða til að taka þennan veg í þjóðvegatölu.

e. Beykbólasvei tarvegur  (aðeins í XI. a.). Mér virðist ekki ástæða til að 
taka þessa hliðarálmu af þjóðveginum í þjóðvegatölu, en vegur þessi liggur út í 
Reykhólasveit og er um 23 km. að Stað. Talið er, að vegurinn sé að mestu leyti 
hílfær án umhóta, með því að leiðin liggur yfirleitt um mela. Verður þvi sveitiimi 
mjög ódýrt að endurbæta hann nægilega.

Þskj .  99. Veyir í Flóa.
1. Gaulverjabæjar- og S tokkseyrurveyur .  Af vegi þessum hefir  kaflinn frá  

Suðurlandshraut (Flóavegi) til Gaulverjahæjar, sem er 13 km. að lengd, verið 
lagður á undanförnum  árum  siðan 1028 og hefir koslað um 170 þús. kr. Hefir 
ríkissjóður greitt helming kostnaðar og lánað Flóaáveitufélaginu \ \  hluta kostn- 
aðar, en sýsla og hre])pur hafa greitt 1) hluta. Vegurinn er nú fullgerður og í 
góðu standi. Frá  (laulverjahæ til Stokkseyrar er 8,5 km., yfirleilt ruddur vegur. 
en þó vel l)ilf;er. Frá  Stokkseyri að vegamótum Eyrarhakkavegar er gömul. góð 
akhraut, 4 km. að lengd. Er þannig leið ]xssi öll 25,5 km. Með því að vegur ]>essi 
a llur verður sýslunni þungur í viðlialdi, en liann er aðalflutningaleið neðri hluta 
Flóans, og verður þvi að gæta þess að halda honuni vel við. þá tel ég rétt og 
sanngjarnt, að hann verði tekinn í tölu þjóðvega.

2. Vill ingahol tsvegur  er eins og (lau lverjah íe jarvegur einn af svonefnd- 
uni Flóaáveituveguin og kostaður af sömu aðilum. Hann er að lengd um 8 km. 
og hefir allur kostað um 15 ])ús. kr. Með lilliti til, að ég legg til að létta af sýsl- 
uuni viðhaldi Gaulverjah;ejarvegar. ])á tel ég ekki ástæðu til að laka þcnnan \eg



í þjóðvegatölu, enda verður viðhald lians miklu kostnuðarininna og uinferð 11111 

liann er miklu minni en um Gaulverjabæjarveg.
Þskj.  171. Landveyur.  Ivafli sá, sem liér um  ræðir, er mi sýsluvegur, 12,.‘t 

km. að lengd og sumarbilfær. Þar  sem bann lengir saman þjóðveginn upp í.and
og Landmannaleið, sem er fjallvegur iim að Fjallaljaki, og þar sem sú leið er nú
að verða allmikið sótt af skemmtiferðafólki og um luma farið til brafntinnu- 
flutninga, sem bvorttveggja lieimtar aukið viðbald, þá ]>ykir m ér rétt, að kafli 
jjessi verði tekinn í þjóðvegatölu.

Þskj.  20b. I. Siiðiirlandsveyiir.  Um tillögu þessa 1111111 ég senda sérstaka 
greinargerð.

II. Inn-Xesjaueyur.  Visast til um sagnar  11111 þskj. 17, 2.
III. Lónsveyur.  Vísast til um sagnar  11111 þskj. 17, .‘k
IV. Gnúpverjaveyur.  Vísast til um sagnar  11111 þskj. 81. I.
V. Fljótshlíðarveyur  er 1111 b ílfær inn að Múlakoti. Var gerð ÍÍKW og 1931 

uppbleypt braut á kafla þeini, er tillagan fer fram  á að taka i tölu þjóðvega og er
3,5 km. langur. Voru þær um bæ tur að miklu leyti kostaðar af ríkissjóði sam- 
kvæm t sérstakri fjárveitingu. Með tilliti til, að miki 11 s traum ur ferðanianna er 
inn í Fljótsblíðina, svo langt sem bilfær vegur nær, þá er ég sam þykkur tillögu 
þessari.

V/. Meðallandsveyur.  Vísast til um sagnar  11111 ]iskj. 17, 1.
VII.  Reykhol tsdals-  oy Hálsasvei larveyur.  Vísast til um sagnar  11111 ]iskj. 

54, 2.
VIII.  Mýraveyur  er samkvam it lillöguniii sam tals  3,3 km. Fyrs ta  kafla  veg- 

arins m á telja frá  StykkislKdmsbraut að Vogakek, og er liann lb  km. að lengd. 
Hann er nú sýsluvegur, og licfir verið kostað til bans nokkru fé undanfarin  á r  úr 
sýsluvegasjóði. Vegsta'ðið er yfirleitt 11111 ballalitlar votar mýrar, og þarf  upp- 
hleypta brau t alla leið. Yfirleitt er (irðugt 11111 möl, og kostar þessi kafli ekki 
mimia en 140 þús. kr. Annar kafli vegarins er að Álftárósi fi km. á lengd. Hefir 
liann lítils liáttar verið lagfærður undanfarið, er vegstæðið enn 11111 mýrlendi, en 
möl 1111111 livergi fáanleg m eðfram  vegimun. Verður því kafli þessi m jög dýr 
og er áætlaður að kosta 55 þús. kr. Þriðji kaflinn er frá  Alftárósi að Ökrum, 11 
km. að lengd, ef farið er beint yfir m ýrarnar, en 16 km., ef farið er meðfrani 
sjónuni. Vegstæði þessa leið liefir ekki verið rannsakað, en sýnilegt er, að vega- 
gerð þarna verður m jög dýr og ekki siður en á liiiium köflunuin. Mun þannig 
kosta nær 300 þús. kr. að gera bílveg ])á leið alla, sem tillagan ræðir 11111. Virðist 
m ér liér stefnt í svo niikinn kostnað, að 111 jög sé varlmgavert að salnþykkja til- 
löguna, því frekar  sem sýnilegt er, að árlegl viðbald þessa vegar 1111111 verða mjög 
kostnaðarsamt, vegna erfiðleika 11111 möl í slitlagið. Hinsvcgar þætti m ér sann- 
g jarn t að létla nokkuð af Mýrasýslu kostnaði til vegamála og bæla aðstöðu sveit- 
a rinnar  til flutninga. Gæti ég með tillili til ])essa fallizt á, að teknir yrðu i tölu 
þjóðvega þessir kaflar:

a. Ál f tanesveyur  f rá  StykkishóJmsvegi vestan L angár  11111 Álftaneshrepp 
sim nanverðan  á Kolviðarboll suniian við Hólsvatn.

b. Hraunhreppsveyi ir .  F rá  Stykkishólmsvegi lijá A rnars tapa  11111 H rafn-



kelsstaði að Laxárholti. Um tillögur þessar vil ég gefa eftirfarandi skýringar, 
en háðir þessir vegakaflar eru nú aðalsýsluvegirnar í þessari sveit:

a. Álftanesvegur  e r  13 km. að lengd og næ r yfir fyrsta  kafla  í tillögu VIII. 
Kostnaður við að gera liann sæmilega hílfæran er áætlaður um 95 þús. kr. 
Þaðan sem hann endar myndi svo sýsla og hreppur verða að lagfæra tvær álmur, 
aðra suður að Alftanesi cn liina að Hofsstöðum eða Álftárósi.

b. Hrannhreppsveynr  er næ r  1(5 km. að lengd. H ann m un talinn bílfær 
þegar þurrt  er um, en þarf allverulegra umbóta. F rá  bonum  vestast myndi vient- 
anlega svsla og hreppur lagfæra eina eða tvær álm ur, aðra að Ökrum, en hina 
e. t. v. að Álftárósi.

IX. a. l ' tnesveyur.  Vísast til um sagnar  u m 'þ sk j .  34, a.
b. Skóyarstrandarveyur.  Visast til um sagnar  um  þskj. 34, a.
X. Kaldrananeshreppsveyur.  Vegur þessi er 58 km. að lengd, og eru að- 

cins ruddar götur reiðfærar. Tel ég þó líklegt, að með tím anum  verði gerður sum- 
arbílfær, aðallega með ruðningi, kaflinn úr S taðardalnum  í Hjarnarfjörð, 15. 
km. að lengd, en kostnaður hefir verið áællaður um 35 þús. kr., auk b rúar  á 
Selá, sem er slórvatn og koslar brú uni 20 þús. kr. Norður fyrir  B jarnarfjörð  
kem ur naumast lil mála að gera bílfæran veg. Ég tel fara  betur á að nefna veg 
þennan Xorður-Strandaveg.

XI. a oy h. Reykhólasvei tarveyur oy Barðastrandarveyur.  Visast til um- 
sagnar um þskj. 9(5.

XII.  a. Súyandaf jarðarveyur  er um 18 km. að lengd, þ a r  af eru 8 km. niður 
af Breiðadalsheiði í Súgandafjarðarbotn, en 10 km. þaðan út með firðinuin að 
veslan til Suðureyrar. Vegurinn er nú orðinn bílfær frá  Suðureyri inn undir 
fja rðarbotn  (að Kvíanesi), og er talið mögulegt að gera hann bílfæran upj) á 
heiðina, en kostnaður verður sennilega 35 10 þús. kr. Ég er því samþykkur, 
að bann verði tekinn i tölu þjóðvega.

XII.  h. Mýraveyur í Dýrafirði.  Ég get fallizt á, að vegurinn út að Xúpi, en 
þar er héraðsskóli og aðalsam kom ustaður sveitarinnar, verði tekinn í tölu þjóð- 
vega. Vegur þessi er 8 km. að lengd, og verður ekki mjög dýrt að gera bann 
bílfæran. Hinsvegar þykir m ér ekki rétt að taka í tölu þjóðvega kaflann inn að 
Höfða. Sá kafli er tæpir 3 km. að lengd og er naumast að gagni nema fyrir  
3 4 bæi.

XIII.  Haukadalsveyur.  Ég get verið ineðm æltur þessari tillögu af svipuð- 
um ástæðum og veginum út að Xúpi. Vegarlengd er uni 7,5 km., og verður ekki 
mjög dýrt að gera kafla þennan bilfæran. Hinsvegar er ég þvi mótfallimi, að veg- 
urinn iim að Hvammi, sem er 1 km. að lengd, verði tekinn í tölu Jijóðvega. þar 
sem haim er aðeins innansveitarvegur fyrir  nokkra bæi.

XIV.  Árm úlaveyur  er 21 km. og er áætlað, að kosti um 30 þús. kr. að gera 
bann bílfæran út að Melgraseyri, en þaðan að Ármúla eru 4 km., og 1111111 ekki 
dýrt að gera bilfært, en á þeim kafla er Selá, og þarf á lnma nokkuð dýra brú, 
líklega uni 20 þús. kr. Til þess að stytta sjóflutningana úr Inn-Djúpinu til ísa- 
f ja rðarkaupstaðar er þess talin mjög þörf að gera leið þessa bílfæra, og með 
þvi að bún vcrður þá aðalflutningaleið fyrir  sveitina, þá vil ég mæla mcð til-



lögunni. Þar  sein vegur þessi liggur 11111 alla Langadalsströnd, kann ég betur við 
að nefna bann eftir sveitinni.

XV. a. Blönduhlíðarveyur.  Yísast lil um sagnar  11111 þskj. 48.
b. Láyheiðarveyur.  Yísast til um sagnar  uin þskj. 52.
XVI .  a. Svarfaðardalsveyur  er upphl.eypt b rau t  að langm estu  leyti, 14 km. 

að lengd. Hann er sýsluvegur, og befir sýslan og sveitin miklu til lians kostað. 
Með því að kostnaður Eyjafjarðarsýslu til vegamála er sérlega mikill og þar 
sem vegur þessi er aðalflutningaleið f jö lm ennrar  sveitar, er ég saniþykkur til- 
lögunni.

XVI .  b. Svalbarðsstrandarveyur  er að lengd um  33,5 km., og er þá miðað 
við, að liann verði ákveðinn um  nýja veginn frá  Svalbarði upp á Vaðlaheiði, en 
ef farið er frá  Svalbarðseyri inn ströndina m eðfram  bæjum , þar sem nú er 
sýsluvegur, lengist leiðin um nær 4 km. Yzti kafli leiðarinnar, frá  (irenivík um 
Laufás að NoIIarvik (14 km .), telst sumarbílfær, en þarf  nokkurra  umbóta. 
Þaðan þarf  nýjan veg, að nokkru leyti uppbleypta b rau t um 11 km., en 4 km. næst 
Svalbarðseyri eru bilfærir, og þaðan upp á Yaðlaheiði er nýr vegur, ipiphleypt 
braut. Aætlað er, að kosta m uni samials uin 75 þús. kr. að gera leið þessa alla 
bílfæra; þó m á ekki vænta þess, að bilfærl verði velrartimann. Eftir  atvikum 
get ég fallizt á, að liann verði tekiim i þjóðvegatölu.

XV/. c. Kinnarveyur.  Leið jiessi er um 27 km. F rá  Krossi að nýju b rúnni á 
Skjálfandafljót er um 17 km., og er ekki bílfært. Mun þurfa  þar uppbleypta 
braut alla leið, og má þó bafa nokkur not af gciinlum vegi á kafla, en kostn- 
aður er áætlaður nær 150 þús. kr. Austan Skjálfandafljóts er sumarbilfært norð- 
ur fyrir  Garðsnúp á þjóðveginn í Aðalreykjadal; þó jiarf þar enn talsverðra uni- 
bóta. Vestan b rúarinnar  er brýnust jiörf á að gera upplileypta b rau t yfir svo- 
nefndan Fót, ásamt brú  á Rangá, og er vegarkafli Jiessi áætlaður að kosta 12 
þús. kr., en brú  á Rangá má gera til bráðabirgða ú r  efnisleifum frá  Skjálfanda- 
fljótsbrú, og kostar liún þá tæplega 2000 kr.

Meðfram leiðinni um Köldukinn búa tieplega 200 manns, og eru því innan- 
sveitarflutningar svo litlir, að þeirra gælir lítið. þegar um svo m ikinn kostnað er 
að ræða sem liér. Fyrir  sveitina er mest 11111 vert að fá veginn yfir Fótinn og 
lagfæringar austan b rúar innar  á Skjálfandafljót, sem bvorttveggja m un væntan- 
lega kosta um 25 þús. kr.

Með tím anum  gæti leið þessi orðið aðalleið milli Akureyrar og Húsavikur. 
en áður en svo yrði, þarf  að kosta til liennar stórfé.

Þar  sem nú er liorfið að því ráði að gera bílfært um Mývatnssveit og Mý- 
vatnsöræfi til Grímsstaða, niun niinnka mikið umferð um Húsavík, og verður 
enn síður þörf á að verja miklu fé til að stytta þá leið, en á vetrum teppir Vaðla- 
beiði hvort sem er bilaumferð, og er þá viiminguriim ckki svo mikill að þessari 
leið, þó liún verði lengur bilfær en Fljótsheiði. Mér virðist því að svo stöddn 
hæfilegt að taka aðeins austurbluta  vegar þessa í þjóðvegatölu, eða kaflann frá 
þjóðveginum i Aðalreykjadal uin Skjálfandafljótsbrú á sýsluveginn i Köldu- 
kinn; er sá kafli um 9 km. að lengd, og þarf  væntanlega ekki að kosta til lians 
meiru en þeim 25 þús. kr., er áður getur.

XVII .  oy XVIII .  Mývatnssveitar- oy Fjallaveyur.  Ég er sam þykkur  tillögum



þessum báðum. Tilgangurinn með þessum vegabóUim er að slytla ieiðina til 
Austurlands, þannig að ekki þurfi að fara  um Húsavík og Reykjalieiði. Þessi 
syðri leið sunnan Mx'vatns er 83 km. frá Breiðumýri til Grímsstaða, en leiðin um 
Húsavík er 152,5 km. Styttist leiðin þannig uni nær 68 kni.

Þjóðvegur er nú ákveðinn frá  Rreiðumýri til Skútustaða, 30 km. að lengd, 
en í tillögunum er lagt til, að þaðan verði ákveðinn þjóðvegur til (tríinsstaða, 
og eru þeir kaflar 53 km. að lengd. Fyrri kaflinn er nú bílfær sunnan Mývatns 
nokkuð norður fyrir  Garð, og er það að mestu allgóð uppbleypt braut, en mun 
þó þurfa  allverulegra umbóta, svo sem einnig allur Mývatnsbeiðarvegurinn, til 
þess að þola umferð þungra fólksflutningsbíla eins og notaðir eru á langleið- 
um. Kosta niun ekki miinia en 15 þús. kr., og þó líklega talsvert meira, með 
tilliti til, að þetta á að verða aðalleið til Austurlands, að gera nauðsynlegar endur- 
bætur á þessum kafla frá  vegarendanum norðan við Garð til Reykjabliðar, sem 
er rú m ir  7 kui. að lengd. Hinn kaflinn, frá  Reykjalilíð um Mývatnsöræfi, er 
38 km. að lengd, en vegstæði er þannig, að nota má að mestu leyti gamla þjóð- 
veginn með tiltölulega ódýrum  endurbótum, sem áætlaðar eru að kosta um 27 
þús. kr. Austast á þessari leið er Jökulsá, og þarf  að gera á liana bengibrú. sem 
seimilega kostar uin 100 þús. kr.

XIX.  Langanesveyuv.  Vísast til um sagnar uni þskj. 62.
XX. Vópnafjarðarveyur.  Ég er tillögu þessari sam þykkur. Sam kvæ m t 

skoðunum á vegstæðum, sem fram kvæ m dar liafa verið á leiðum frá  Vopnafirði 
inn á Austurlandsveg, þykir beppilegasla leiðin um  Hofsárdal og Hofsárdals- 
brúnir, sunnan Súlenda, um Langadal til Möðrudals. Vegalengd þessa Ieið af 
þjóðveginum norðan við Möðrudal ofau i kauptúnið er alls uni 70 km. Hér af er 
sýsluvegur frá  Hofi til Vopnafjarðarkauptúns 1 1,5 kin„ og talinn samiilega 
sumarbílfær. Hinn kaflinn er áætlaður að kosta um 13 þús. kr., og er þá eðli- 
lega miðað við suinarbílfæran veg.

XXI .  Fe lu r  i sér aðeins nafnabrey tingar , vegna þess að vegurinn, sem tal- 
inn er í XVII. og XVIII. tillögunni, er nefndur sam a nafni og annar, er fy r i r  var. 
Er breyting þessi því eðlileg.

XXII .  oy XXIII .  Hróarsti inyuvegnr oy Xjarðv íkur-  oy Boryarfjarðarveyur.  
Yísast til um sagnar  uni þskj. 51.

XXI V.  Þórdalsheiðarveyur.  Yísast til unisagnar um  þskj. 61.

Tillaya f rá  veyamálasljóra um að taka Soysvey í lölu þjóðveya.
„Sogsvegur f rá  Grímsnesbraut austan við Sogsbrú, meðfrani Sogi og Þing- 

vallavatni til Þingvalla“ .
Greinuryerð.  Sogsvegurinn er nú sem næst fu llgerður upp fy rir  Mölvikur, 

sunnarlega við Þingvallavatn, en þangað eru 16,35 kni. frá vegamótmn hjá 
Grímsnesbraut. Fndirbygging vegarins er koniin 1 km. lengra, upp að Mið- 
felli. E r áætlað, að kosla muni 10 þús. kr. að fullgera veginn þangað.

Þaðan er áform að að leggja veginn frá norðurUorni fellsins með stefim 
rétt norðan við Arnarfell og ]iar yfir Hrafnagjá, en þar eru aðeins nokkrar 
m jóar  og grunnar sprungur, er litið kostar að fylla. F rá  Miðfelli (km. 20,60) er
6,5 km. á Iiraunveginn í Vatnsvikinu fyrir austan Þingvelli, og cr áætlað, að sá



kafli kosti 110 þús. kr. I>arf þaiinií> eim 100 Jiús. kr. jiar til bílfiert verður þessa 
leið til Þingvalla. Frá Vatnsvikiim er uin ö km. til Fiiii'valla. og Jiarf þar suni- 
part nýjan veg, en sum part allverulegar uinliætur á iiúveraiidi vegi, sérstak- 
lega að lireikka liami og laka af liomim lilvkki.

Sogsvegurimi er emi ekki í neimmi vegaflokki. en sjálfsagt þykir. að þar 
skuli vera þjóðvegur.

Rétt þykir að ákveða Sogsvegimi lil Þingvalla, en lireyta í lögum skilgrein- 
ing á Geysisvegi, sem nú Hggur frá ldngvöllum 11111 Laugardal, þamiig, að hann 
verði ákvcðinn frá vegamótum Sogsvegar. Regar Sogsvegurinn kem ur yfir 
Hrafnagjá lijá Arnarfelli, fer hezt á að leggja (ieysisveginn frá Miðfelli norðar- 
lega jivert austur yfir liramúð, og er við jiað miðuð lirlt. 11111 Gi'ysisvcg.

Fylgiskjal II.
Brevtingartillaga

við f rum varp  til laga um lireyting á vegalöigum, nr. 101 10. jún i 10ÖÖ (jiskj. 
ö 1 og jiskj. 201).

1. gr.
(ireinin breytist á jiessa leið:
2. gr. vcgalaganna breytist jiannig:
I. F y r ir  orðin í A. 1. „Lón að Lémslieiði" koini: að Lémsbeiði.

II. Á eftir  A. 2. bætist nýr liður:
S o g s i H ’y i i r :  F rá  (Ir ím snesbraut austan  við Sogsbri'i m eðfram  Sogi 

og Þingvallavatni til Þingvalla.
III. A. ,‘k orðist jiannig:

(iei/sixvetjur: F rá  vegamótum  Sogsvegar bjá Miðfelli um Laugar- 
dal til (ieysis.

IV. A eftir  A. 5. Inetist nýr liður:
Gaulverjabtvjar- o</ Slolxksci/rarix’j a r : F rá  Suðurlandsvegi aust- 

an MjóJkurbús Fléiamanna um (iaulverjabie  og Stokkseyri að vegamót- 
um Eyrarliakkavegar.

V. A. 0. orðist svo:
Gnúj>i>erjavet/ar: F rá  vegainéitum Skeiðavegar siinnuii l .axá r  uni 

brii á Kálfá og norðan Skafta lio ltsm úla að Ásólfsstöðum.
VI. I stað „M úla“ í A. 10. (Landvegur) k o m i : (ialtakek 

VII. f stað „inn Fljótslilíð að H líðarenda"  í A. 11. (Fljótsliliðarvegur) komi: 
imi Fljéitslilið að Múlakoti.

VIII. Á eftir  A. II. lnetist nýr liður:
Meðallandsvegur: F rá  vegamótum  Suðurlandsvegar á Hliðarheiði 

í Skaftá r tungu  uin brú  á Asavatni að Langliolti í Meðallandi.
IX. Aftan við A. lö. (R eykjanesbraut)  bietist: og Jiaðan um Utskála að 

Sandgerði.
X. Á eftir  R. ö. Inetist 'A nýir liðir:

a. Reijlxhollsdals- og HálsasveUarvc</ur: F rá  Kláffossbrii uni Revk- 
hollsdal að Lamliá.



b. ÁlfUim’shreppsveyi ir:  F rá  Slykkisliúlmsvegi vestan Langár uni 
A lftaneshrepp sunnanverðan  á Kolviðarholt sunnan  við Hólsvatn. 

e. Hraunhreppsvegur:  F rá  Stykkishólinsvegi h já  Á rnarsta jia  uni Hrafn- 
kelsstaði að Laxárholti.

XI. Á eftir  B. 6. hætist nýr l iður:
Breiðavíkurveyur:  F r á  vegainótuin Ólafsvikurvegar und ir  Fróð- 

árheiði um  Breiðavík að Hellnuin.
XII. Á eftir  B. 8. hætist ný r  l iður:

Skógarstraiularvegur:  F rá  veganiótuin Stykkishólnisvegar í Helga- 
fellssveit 11111 Skógarströnd á Vesturlandsveg i Miðdöluin.

XIII. Á eftir  B. 10. hætist nýr liður:
Norðiir-Strandavegur:  F rá  vegamótuin S trandavegar  í S taðardal 

11111 B ja rnarfjö rð , Bala, Kaldhak og Veiðileysu að Kúvíkuni við 
Beykjarfjörð .

XIV. Á eftir  B. 11. hætist nýr  liður:
Barðastrandarvegur: F rá  veganiótuni á Mikladal 11111 Miðvörðu- 

heiði, lijá l laga  á B arðaströnd  að Brjánslæk.
XV. Á eftir  B. 12. hietist 3 nýir liðir:

a. Suðureyrarvegur:  F rá  vegamótuin á Breiðadalsheiði til Suðureyr- 
a r  í Súgandafirði.

h. Mýravegur í Dýrafirði:  F rá  veganiótuni nálægt (iem lufalli  að Xúpi.
e. Haukadalsvegur í Dýraf irði:  F rá  Þingeyri til Haukadals.

XVI. Á eftir  B. 13. hætist nýr liður:
Langadalsstrandarvegur:  F rá  vegainótuin Langadalsvegar við b rú  

á Langadalsá  til Árinúla.
XVII. Aftan við C. 7. (Skagastrandarvegur)  bætist: og þaðau  að Hofi.

XVIII. Á eftir  C. 10. bætist 2 nýir liðir:
a. Blönduhlíðarvegur:  F rá  vegamótuin austan  við H éraðsvatnalirú  á 

Grundarstokk , um  Blönduhlið og Viðvíkursveit að vegam ótum  Hofs- 
éisvegar nálægt Vatnslevsu.

b. Lágheiðarvegur:  F rá  vegam ótum  S ig lufjarðarvegar  11111 Stíflu og 
Lágheiði lil Ó lafsfjarðarkauptéins.

XIX. Á eftir  C. 12. bætist 3 nýir liðir:
a. Svarfaðardalsvegur:  F rá  vegam ótum  D alv íkurvegar  lijá Árgerði að 

L rðum.
h. Svalbarðsstrandarvegur:  F rá  Grenivik 11111 Fnjéiskárbrú og Laufás, 

11111 Svalliarðsevri og þaðan  á vegamót V aðlaheiðarvegar ofan við 
Geldingsárbrú.

c. Kinnarvegur: F’rá vegamótum  skanim l u tan  við Garð í Aðalreykja- 
dal 11111 b rú  á Skjá lfandafljó ti  og yfir b rú  á Bangá.

XX. Aftan við C. 13. (Mývalnssveitarvegur) bætist: og þaðan 11111 Kálfa- 
strönd  að Reykjahlíð.

XXI. Á eftir  C. 13. bætist nýr liður:
Fjal lavegur:  F rá  Reykjahlíð  11111 hrú  á Jökulsá  að Grímsstöðum á 

Fjöllum.



XXII. Á eftir  D. 1. bætist nýr liður:
yojmufjarðarvcíji ir:  F rá  vegamótum  AusturlaiHlsveí>ar b já  Möðru- 

dal um H ofsárdal til V opuafjarðar.
XXIII. F y r ir  „Stranda- otj Yojmafiarðarveyur"  í I). 2. kom i: Stranda-  otj Jök-  

ulsárhliðaroegur.
XXIV. Á eftir  I). 2. bietisl nýr liður:

Hróarstunguvcgur : Frá vet>amótum hjá R angárbrú  um Kirkjubæ 
ot>' brú  á Laí>arflj()ti í nánd við Lai>arfljótsfoss á l ' tbéraðsveq  nálæ,í>t 
Hóndastöðum.

XXV. Á eftir  1). b. komi nýr liður:
Þórdalsltt’iðarvrgur: F rá  Auslurlaudsvei>i í Skriðdal um Lórdals- 

lieiði að vegamótum Fai>radalsbrautar í Heyðarfirði.

Fylgiskjal III.

Yfirlit um lengd þjóðvegra og f ram kom nar  tillögur um nýja þjóðvegi
raðað eftir sýslum.

L c n g d  vv^a i km .
I> j (’) ö  v  e  g  i r T i l l ö g u r  u m viflfoót 1931)

N'al 'n s v s l u  S a i n U v .  v v i i a l . \ ' i ð b ó t S a m t a l s  1• r i i n i k o n i n a r V o i ’a m ú l a s t j .
1! i :íu i í i :í :í i!i :i:i m æ l i r  m e ö

('iullbringusvsla ............... 00.20 0.00 7)1.10 14.0 14.0
Kjósarsvsla ........................ 07.-13 0 07.43 0 0
Borgarf jarðarsvsla ......... 17.70 01.0 111.70 07.0 12.0
Mvrasvsla .......................... 12-1.00 0 124.00 33.0 20.0
Snæfellsnessvsla ............. 72.0 70.0 1 13.20 105.7) 72.0
Dalasvsla ............................ 110.7)0 0.7) 120.00 18.0 18.0
Harðastrandarsýsla . . . . 7)3.02 27.0 80.02 141.0 10.0
Xorður-ísafjarðarsýsla . . 12.22 13.7) 7)5.72 21.0 21.0
Vestur-ísafjarðarsýsla . . 29.90 17).0 44.90 40.5 33.5
Strandasvsla ...................... 17)7.02 10.7) 108.12 58.0 58.0
\  estur-Húnavatnssýsla . . 81.0 7.7) '01.50 0 0
Austur-Húnavatnssýsla 87.1 37).0 122.10 10.0 5.0
Skagaf jarðarsvsla ........... 07.7) 71.8 100.30 30.0 30.0
Evjaf jarðarsvsla ............. 83.07) 10.8 124.75 33.0 33.0
Suður-Þingeyjarsýsla . . . 113.70 7)1.0 101.70 108.5 00.5
Xorður-Þingeyjarsýsla . . 1 10.00 13:1.0 282.00 37.5 5.0
Xorður-Múlasýsla ........... 180.0 120.0 300.0 121.5 08.5
Suður-Múlasvsla ............. 227.1 1 10.7) 370.00 10.0 10.0
Austur-Skaftafellssýsla . . 183.0 0 183.0 23.5 0
Vestur-Skaftafellssýsla . . 103.10 0 103.10 25.0 25.0
Rangárvallasvsla ............. 131.7)0 18.8 150.30 15.8 15.8
Arnessvsla ........................ 248.00 38.1 287.00 77.5 00.5

Samtals 27)39.11 882.8 3421.01 1068.3 730.8



Fylgiskjal IV.

Viðhald og um bæ tur þjóðvega 1933— 1935.

Kostn;ii)ur t;ulinn í l)úsunduni króna
Sliipt tftir syslum i;t:t:s 19:i4 ÍÍKÍÁ

1. Gullbringusvsla .................................................. 31.0 34.9 38.2
2. Kjósarsvsla ........................................................... 19.7 18.6 20.3
3. Rorgarfjarðarsvsla ............................................ 5.4 23.1 17.7
1. Mvrasvsla ........................................................... 60.2 70.5 58.0
5. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla ............... 29.0 11.1 36.0
(i. Dalasvsla ............................................................. 16.0 18.1 18.5
7. Barðastrandarsvsla ............................................ 0.4 8.0 3.2
<3. ísafjarðarsýsla .................................................. 4.1 5.7 4.1
9. Strandasvsla ......................................................... 8.3 9.6 15.1

10. Yestur-Húnavatnssýsla ................................... 16.3 19.3 13.8
11. Austur-Húnavatnssvsla ...................... ............. 11.3 25.0 19.7
12. Skagafjarðarsýsla .............................................. 22.5 40.2 31.5
13. Evjafjarðarsvsla ................................................ 21.2 31.8 30.1
14. Suður-Þingevjarsvsla ....................................... 39.0 50.6 37.7
15. Xorður-Þingevjarsvsla ..................................... 8.8 17.3 27.1
16. Xorður-Múlasvsla .............................................. 8.5 13.5 23.6
17. Suður-Múlasvsla ................................................ 22.6 43.3 39.2
18. Austur-Skaftafcllssvsla ................................... 8.5 8.2 9.6
19. Vestur-Skaftafellssvsla ..................................... 20.5 • 21.9 49.6
20. Rangárvallasvsla ................................................ 15.0 57.8 40.0
21 . Arnessvsla ........................................................... 51.6 53.8 57.8
22. Suðurlandsbraut og É tvarpsstöðvarvegur. . 62.0 63.5 67.9
23. Þingvallavegur .................................................... 15.4 12.5 14.5
21. Snjómokstur ....................................................... 1.7 9.7 3.8

Samtals kr. 535.0 698.6 677.3

Revkjavik, 1. a])ril 193H.

Fylgiskjal V.

Greiðslur sýslufélaga til vegamála 1933 og 1934.

s v s 1 u:
Heiliki i'- 
útfij (ild:

I'nunlag 
til vcga: O (| F r a in 1 (’i g 

Til vt'ga :
Ivr. a. Kr. a. Kr. a.

(iullbringusýsla:
1933 . . . . 11721.80 24688.00 59.2 19192.70
1934 . . . . 32756.4!) 17593.75 53.8 12498.90

K jósarsýsla :
1933 . . . . 8797.98 1446.90 16.5 „
1934 . . . . 7763.57 799.75 10.3



Hcildar- Framlag I' r a m 1 n ií i* í k i s s j (> ö s :
X;ifn syslu : útí'iiild: til vt-ifa: Til vcfía: Til brúa:

Kr. a. Kr' a. Kr. a. Kr. a.
a . Horgarf jarðarsýsla

1933 . . . . 21551.12 7793.17 30.2 85 10.93 5709.95
193-1 . . . . 22r>r)0.o i 8250.33 30.0 7782.85

i. Mýrasýsla:
1933 . . . . 18518.08 8572.20 10.2 2515.55 44

1031 . . . . 14275.18 1018.30 28.1 ,, ,,
5. S n a 'fe l lsnessýs la :

1933 . . . . 23914.10 5920.05 21.7 0984.21 44
1934 . . . . 23092.41 1980.05 21.5 1899.95

(). Dalasýsla:
193.3 . . . . 22050.81 9298.30 42.2 8920.30 4«
193-1 . . . . 20324.29 2503.80 9.1 44 V

7. A.-Barðastr.s.:
1933 . . . . 1082.05 44 * 4
1934 . . . . 1001.07 1 10.00 3.4 44 44

8. Y.-Barðastr.s.:
1933 . . . . 11232.42 2322.08 20.7 ,, 9»
1934 . . . . 11115.50 1070.00 9.0 „ ,,

!). Y.-ísaf jarðarsýsla :
1933 . . . ! 1 1553.73 3139.27 21.0 900.00 0018.05
1931 . . . . 1 1903.29 2535.10 17.0 1200.00 1511.13

10. N.-ísaf ja rða rs . :
1933 . . . . 19540.57 992.00 5.0
1931 . . . . 43870.79 5098.00 11.0 700.00 13091.37

11. Strandasýsla:
1933 . . . . 10488.13 1427.00 9.8 300.00
1931 . . . . 11388.87 1070.00 1 1.7 300.00 44

12. Y.-Húnavatnss.:
1933 . . . . 22024.08 10198.15 4 1.9 10198.14 44
193-1 . . . . 24271.35 10001.90 13.7 10001.90 ,,

13. A.-Húnavatnss.:
1933 . . . . 28078.05 10009.00 38.0 9915.20 4»
1931 . . . . 31790.08 10851.50 31.1 10894.90 44

11. Skaf*afjarðars.:
1933 . . . . 39480.53 18747.17 17.5 18747.17 ,,
1931 . . . . 59827.91 20110.29 11.2 20157.35 9809.8 1

1."». Eyjafjarðars.:
1933 . . . . 55203.79 29181.09 54.7 28382.48 12710.09
1931 . . . . 51081.89 27400.50 50.0 21390.50 15180.23

10. S.-Þingeyjarsýsla:
1933 . . . . 12140.58 19101.0-1 45.2 17479.15 3783.23
1931 . . . . 10780.87 17500.2 1 12.9 17347.39 44



Nafn sýslu:
Hcilclar- 
útgjöld :

Framlö" 
til \cc;a:

V r  a in 1 ö ti» r i 1 
l'il vc'K'a:

k i s s j ö ö s : 
'l il bríia :

Kr. a. Ki'. a. Kr. a. Kr. a.
17. X.-Ringryjarsýsla:

1033 . . . . 10448.10 2400.00 23.0 1500.00 ,,
1031 . . . . 11541.0"» 2400.00 20.8 1400.50 ,,

18. X.-Múlasýsla:
1033 . . . . 17(540.47 4842.13 27.1 4800.00 „
1031 . . . . 23282.75 8523.05 30.(5 5332.63 „

10. S.-Múlasýsla:
1033 . . . . 22(573.07 372(5.3(5 10.4 3100.32 „
1034 . . . . 34018.20 5478.14 10.4 (5515.6(5

20. A.-Skaftafellssýsla 
1033 . . . 11(571.77 634.38 5.4 00(5.75
1034 . . . . 11208.70 225.00 2.0

21. V.-Skaftafellssýsla 
1033 . . . . 16050.57 1440.17 0.0
1034 . . . . 1(53(52.(52 2017.01 12.3 *̂

22. Rangárvallasýsla:
1033 . . . . 30737.04 13742.01 4 1.7 15214.00 2203.80
1034 . . . . 32(513.01 13082.85 40.1 12270.30 „

23. Árnessýsla:
1033 . . . . 41873.02 15105.13 30.3 18500.13 115.40
1034 . . . . 52030.13 2003(5.01 40.2 14523.2(5

1033 1034 =  kr. 1138332.(50 380738.80 34.2 324(503.18 70305.5(5

Samanlagt 1033 . . 3330r»7.12 105540.70 30.7 170(582.03 31177.78
Samanlagt 1031 . .  003320.48 101180.1(5 32.1 147021.15 45127.78

Ri'vkjavík, 30. marz 1030.


