
lld . 317. tlíefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 57, frá 22. nóv. 1907, um  vegi.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir haft frv. þetta (þskj. 105) ásamt hreytingartillögu á þskj. 
195 tii a thugunar og gerir lijer með grein fvrir þeirri niðurstöðu, er hún  hefir 
komist að um  mál þetta.

Frv. á þskj. 165, sem er flutt af þ ingm önnum  Árnesinga, lýtur að þvi 
að ljetta viðhaldskostnaði flutningsbrautar frá Ingólfsfjalli austu r  að Þjórsár- 
brú af sýslufjelaginu, svo og viðhaldskostnaði Ölfusár- og t*jórsárbrúa, hinn- 
ar siðarnefndu af sýslufjelagi Rangárvalla, og láta rikið taka þann kostnað á 
sinar herðar.

Brtt. á þskj. 195, frá þingm. M ýram anna og Borgfirðinga, bætir við 
brautinni frá Borgarnesi að %regamótum  hjá Haugum, er ríkið taki að sjer á 
sama hátt.

Nefndinni var það þegar ljóst, að með frv. var farið fram á rjettmæta 
og sanngjarna lagabreytingu, og aðhyllist þvi óskift frv. með þeirri greinargerð, 
sem fylgdi frá f lutningsmönnum. Vegamálastjóri, sem nefndin kvaddi sjer til 
ráðuneytis um  frv., hefir eindregið tjáð sig sam þykkan frv. og brtt. Hefir hann  
skritað itarlegt álitsskjal um f r v , og telur nefndin það bestu greinargerðina 
við frv., þar sem hún  er þvi að öllu leyti samþykk. Hljóðar skjal vegamála- 
stjóra á þessa leið:

»Út af fram kom nu frum varpi á þskj. 165 og breytingartillögu á þskj. 
195, um viðhald Flóavegar og Borgarfjarðarbrautar, þykir mjer ástæða til þess 
að gera ráðuneytinu grein fyrir afstöðu minni ti) þeirra breytinga, sem tjeðar 
tillógur fara fram á.



Tillögur þessar fara fram á:
1. Að Ijetta viðhaldi Flóavegar af sýslusjóði og leggja það á rikissjóð.
2. Að Ijetta viðhaldi Borgarfjarðarbrautar frá Borgarnesi að vegamótum bjá 

Haugum  af sýslusjóðum Mýra- og Borgarfjarðarsýslna og leggja það á 
rikissjóð.

Jeg hefi þegar verið hjá sam göngum álanefnd neðri deildar Alþingis og
skýrt nefndinni frá, að jeg sje báðum  tillögunum m eðm æ ltu r  og ástæðum
m inum  fyrir þeirri skoðun.

Skal jeg fyrst vikja að viðhaldi Flóavegar.
Umferð um Flóaveg hefir vaxið mjög á síðastliðnum á rum , að miklu 

leyti fyrir sifeldan straum  bifreiða alt sum arið  með utansýsluferðafólk.
Umferð um Hellisheiði hefir verið talin nú i nærfelt ár, og kem ur í

ljós, að ársum ferðin hefir tvöfaldast á siðastliðnum 10 árum . Hafa farið þar
4 sum arm ánuð ina  á m ánuði um  og yfir 1000 bifreiðar, en kerruum ferð in  er 
að meðaltali 700 ke rru r  á m ánuði alt árið. Umferð um Flóaveg hefir að visu 
ekki verið talin, en m un  vart vera minni en um Hellisheiði, að neinu muni.

Er augljóst, að slík umferð veldur afarmiklu sliti á vegunum, euda 
eru þeir æðiviðhaldsfrekir. Flóavegurinn var 1919 orð inn  svo gerspiltur, að 
Alþingi sam þykti eftir tillögum m ínum  að endurbyggja hann  á næstu árum  
og kosta það að % ú r  rikissjóði móti sýslusjóði Árnessýslu. Hefir undanfarin 
3 ár verið varið um 90 þús. kr. ú r  rikissjóði til endurbyggingarinnar, en i ár 
er engin fjárveiting, og væntanlega heldur ekki næsta ár. En  endurbyggingunni 
er þó ekki lokið, og má naum ast verða hlje á fram kvæ m dum  lengur en til
1925- Vegurinn er nú kom inn i viðunandi ástand og þeir kaflar, sem endur-
bygðir hafa verið, þurfa fyrstu árin lítið sem ekkert viðhald, en aðrir kaflar 
b rau ta rinnar  talsvert, þannig að ætla m á i ár og næstu ár alt að 5 þús. kr.
til viðhalds. Að fullgera endurbygginguna kostar ekki m inna en 50 þús. kr.
Þá er henni er lokið, má búast við, að árlegt viðhald kosti 4—5 þús. kr.

Aðstaðan um  viðhald Flóavegar er svo, að möl og grjót verður að
flytja um langan veg, svo langt, að tlutningur verður alt of dýr með hest- 
kerrum , en verður að nota bifreiðar þær, sem vegamálastjórnin hefir. Þá mun 
og s tundum  þurfa valtara og jafnvel mulningsvjel.

Leiðir af þessu, að fram kvæ m d viðhaldsins verður i höndum  vega- 
málastjóra. Eigi nú sýslunefnd að veita fjeð, er það venjulega svo við nögl 
skorið, að ekki nægir til góðs viðhalds. Þannig fór jeg í vetur fram á alt að
5 þús. kr. til viðhaldsins i ár, en sýslunefndin veitti 3 þús. kr., sem er öld- 
ungis ónógt, þvi jafnfjölfarinn vegur sem þessi þarf að fá stöðugt viðhald
mestan hluta ársins, enda borgar sig betur í bráð og lengd. Að vísu heimila
vegalögin að láta fram kvæm a fullnægjandi viðhald á kostnað sýslusjóðs, en 
verði gripið til þess, þá fæst það fje ekki endurgreitt, þvi sýslusjóður hefir 
ekkert að greiða með.

Þá er að líta á það atriði, hversu Árnessýslu e r  íþyngt með vegabóta- 
kostnaði. Meðlagt sendi jeg skýrslu ura viðhaldskostnað Flóavegar og E yrar-  
bakkabrau ta r  m. m. undanfarin  ár. Ber yfirlitið með sjer, að siðari árin fram 
til 1920 hefir um 45%  af g jö ldum  sýslusjóðs verið varið til vegabóta, en síð-



ustu árin þrjú um  30 þús. kr. árlega, sem er að heita má jafnm ikil upphæð 
°g öll gjöld sýslusjóðsins. Úr sýslusjóði er að visu ekki greidd svo há upp-
hæð þessi 3 ár, því stofnað hefir verið til sku ldar  við rikissjóð, að upphæð
rúm ar  40 þús. kr. E r  ljóst, að slik gjöld til vegabóta að eins eru sýsiutjelag- 
inu ofviða, en lakast er þó, að allir peningarnir, að heita má, fara tii viðhalds 
eldri vegum, og er þó brýn þörf nýrra  aktærra vega i ým sum  hreppum  sýsl- 
unnar, en þeir verða auðvitað að sitja á hakanum  fyrir viðhaldinu.

Af eldri vegum er Skeiðavegurinn og Eyrarbakkabrau tin  sjerstaklega 
frek til viðhaldsins. Veldur þar um bæði mikil umferð og erfið aðstaða um 
efDÍ til viðhalds. Var nú siðastliðið á r  byrjað á endurbygging Eyrarbakka- 
brautar og til þeirra fram kvæm da greitt úr  sýslusjóði tæpar 13 þús. kr.

Fyrir  3 árum  var fullgerð Grim snesbraut að Brúará, um 35 km. að 
lengd, og fullnægir þvi skilyrðum vegalaganna um afhendingu til sýslufjelags- 
ins, enda meginkaflinn þegar fullnægt þeim kröfum i mörg ár. En  jeg hef, 
svo sem ráðuneytinu er kunnugt, ekki sjeð mjer fært að gera tillögu um, að
afbending fari fram, með því að jeg hefi sjeð fram á, að viðhaldið m undi
verða ónógt, og brautin  þvi ganga úr sjer. Hefir þvi jafnan  árlega verið varið 
nokkru fje, jafnvel eitt árið alt að 10 þús. kr., af fjárveitingunni til Grímsnes- 
brautar að eins til viðhalds eldri köflum.

Lög þau, sem nú eru afgreidd frá Alþingi um sýsluvegasjóði, breyta að 
vísu til m una  aðstöðu sýsluljelagsins, þar sem þau gera sýslunni kost á að 
fá ríflegan styrk ú r  rikissjóði til vegabóta, jafnvel um 12 þús. kr. á ári, sam- 
kvæmt áætlun minni, gegn 20 þús. kr. ú r  sýsluvegasjóði. Mætti þvi halda, að 
þvi siður væri ástæða til þess að Ijetta af sýslunni viðhaldi Flóavegarins, en 
þá ber þess að geta, að með sýsluvegasjóðslögunum er í rauninni þegar ljett 
af viðhaldinu að */» h lutum , og hefir þvi hjer um ræ dd  lagabreyting ekki 
nema eins þriðjungs kostnaðarauka í för með sjer af þvi, sem í fljótu bragði 
virðist. Jafnframt þykja m jer að rar  ástæður vega svo þungt í þessu máli, að 
rjettmætt sje, að tjeð breyting nái fram. Sjerstaklega á jeg við slit vegarins 
fyrir alm enna ferðam annaum ferð , örðuga aðstöðu um viðhaldið og þá, að 
Árnessýsla hefir auk Flóavegarins svo miklar vegaþarfir, að fullerfitt m un  
reynast að leggja og halda við nauðsynlegustu innansveitarvegum, þó þessi 
verði undanskilinn

Þá skal jeg vikja að breytingunni um  viðhald Borgarfjarðarbrautar.
Kaflinn frá Borgarnesi að vegamótum hjá Haugum  er 20,8 km. að 

lengd og var gerður á á ru n u m  1902 — 1908. Frá Haugum  liggur þjóðvegurinn 
norður, inn N orðurárdal og Holtavörðuheiði. En  3 km. frá Borgarnesi eru 
vegamót Stykkishólmsvegar og 11,8 km. frá Borgarnesi vegamót H vitárbrautar, 
sem nú er verið að leggja um  Ferjukot og Hvítárvelli á þjóðveginn norðan 
við Hestháls. Um þennan kafla fer því að heita m á öll umferð að Borgarnesi, 
sem mjög hefir aukist hin síðari ár.

Viðhald Borgarfjarðarbrautar er kostað að */» af Borgarfjarðarsýslu, en 
að 7/# Mýrasýslu. Sam kvæm t greinargerð, er fylgdi lagafrum varpinu um 
sýsluvegasjóði, er gert ráð fyrir, að vegagjöld Mýrasýslu verði svo raikil, að 
fasteignaskatturinn nemi 57»°/°* sem er langhæst allra sýslna. í  Borgarfjarðar-



sýslu er skatlurinn áætlaður 3 l /a° /o . Með þeim lögum er þvi */» h lu tum  af 
viðhaldskostnaði Borgarljarðarbrautar ljett at sýslusjóði Mýrasýslu, og koma 
þá ti) greina að nokkru leyti söm u ástæður og fyr taldar um  Flóaveg, sjer- 
staklega þungar byrðar Mýrasýslu vegna annara  vegabóta og viðhalds og svo 
alltilfinnanlegt slit vegna um ferðar langferðam anna i bifreiðum.

Virðingarfylst.

Geir G. Zoéga.

Til
a tvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins«.

Þótt nefndin áliti ás tæ ðurnar til að ljetta vegaviðhaldinu af sýslufje- 
laginu allra brýnasta að þvi er Flóaveginn snertir, getur hún vel fallist á, 
að af svipuðum  ástæðum sje einnig rjett að sam þykkja brtt. á þskj. 195, að 
því sem Borgarnesbrautina snertir.

Vegamálastjóri læ tur ekki sjerslaklega i ljósi álit sitt um viðhald stór- 
brúnna, er frv. ræðir um, en nefndin álítur ekki síður nauðsynlegt, að rikið 
taki að sjer viðhald þeirra. Til þess eru h inar söm u ástæður, sem færðar eru 
fyrir vegaviðhaldinu, að þvi viðbættu, að nákvæm t eftirlit frá rikinu er allra 
nauðsynlegast að þvi er b rý rnar  snertir; svo vandfarið er með þá dýrgripi, 
að viðhald þeirra má ekki vanrækja  vegna getuleysis sýslufjelaganna.

Sam kvæm t fram anskráðu  leggur nefndin til, að háttvirt deild sam- 
þykki frum varpið  með fram kom inni breytingartillögu.

Alþingi, 9. april 1923.

Sveinn Ólafsson, Þorsteinn Jónsson, Lárus Helgason, 
form. ritari. fram sögumaður.

Pjetur Þórðarson. Sigurður Stefánsson. Magnús Jónsson. H. J. Kristófersson.


