
Nd. 343. Nefndarálit

um frv. til 1. um nýjan veg frá  Lækjarbotnum í Mosfellssveit austur i ölfus.

Frá samgöngumálanefnd.

Með frv. þessu er i fyrsta sinn liorfið frá  því að leggja járnbraut um 
auðnirnar milli Reykjavíkur og Suðurlendisins, og þá einkum fyrir kostnað- 
arsakir, en hinsvegar beri svo bráðan að um bættar vetrarsamgöngur, að þvi 
megi fyrir engan mun slá á frest.

Er það og mála sannast, að bæði Suðurlendinu og Reykjavik standa 
stórir skaðar af vegarbanni því, er snjóar og jökulfannir leggja á allar sam- 
göngur meðan vetrarmegn er sem mest. Þarf ekki að minna á annað en 
flutning mjólkurafurða, sem er jöfn nauðsyn heilsu Reykvikinga og hag aust- 
ursveita.

Frv. vill nú bæta úr þessu með því að leggja nýjan háveg frá  Lækjar- 
botnum upp í Svínahraun og þaðan um þrengslin austur Ölfus, fyrst um sinn 
sem vetrarbraut.

Mun enginn efins í, að hér er rétt af stað farið, eins og nú horfir við. 
Sá er þó ljóður á, að vegarkaflinn um þrengslin frá  Svinahraunsvegi aust- 
ur á Reykjabraut lengir leiðina um 12.5 km., eða fullan sjöttung. Nú, þar 
sem flutningskostnaður frá  Ölfusá niður fyrir Heiði nemur 600 þús. kr., 
en um hann er mest vert, verður með þessu móti lagður tilfinnanlegur 
skattur á alla flutninga, og þvi frekari sem stundir líða og flutningsmegn 
eykst árförum. .

Þetta hefir bæði stjórn og vegamálastjóri viðurkennt og í þeirri veru 
lagt til, að vetrarvegurinn verði síðar breikkaður og malbikaður, svo sem 
til að draga úr flutningskostnaðinum, og er áætlað, að sú vegarbót mundi
kosta sem næst 1200 þús. kr.

Eins og sést af greinargerð vegamálastjóra, er vetrarflutningurinn
ennþá hverfandi í samanburði við sumarflutningana. Virðist þá miklu senni-
legra að snúa sér að því að bæta sumarleiðina, stytta hana eftir föngum og 
leggja hana þannig, að hún yrði sem lengst akfær. Hefir þetta ekki verið 
rannsakað til neinnar hlítar, en þar sem fyrirhugaðar umbætur vetrarveg- 
arins um þrengslin mundu kosta of fjár, virðist rétt að breyta frv. í það horf, 
að eigi sé girt fyrir einhverja slika lausn málsins. Vér leggjum þvi til, að frv. 
verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Orðin „í Mosfellssveit“ falli niður.
2. Við 2. gr. Orðin*„í stað núverandi vegar um Hellisheiði” falli niíhir.
3. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist: en sýni rannsókn, að hagkvæmara



verði að leggja veginn sem beinasta leið yfir heiðina, en malbika þennan 
kafla, skal það gert.

4. Við fyrirsögnina. Orðin „í Mosfellssveit" falli niður.

Alþingi, 8. april 1931.
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