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Flm.: Pétur Ottesen.

I. Á eftir B. 2. í 2. gr. laganna koma nvir liðir:
a. Lundarreijkjadnlsvegnr:  F rá  Götuási í l 'xahrvggjaveg gegnt Gilstreymi
b. Grímsiírbraut: Af Vesturlandsvegi hjá Hesti um Varmalæk og Stóra-Kropp 

á Reykholtsdals- og Hálsasveitarveg.
II. Á eftir B. 3. í sömu lagagrein bætist ný r  liður:

AkraQallsvecjiir: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl fvr ir  Akrafjall um Klafa- 
staði og Kúludalsá á þjóðveginn ofan við Skipaskaga.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta var flutt á síðasta þingi og fvlgdi því svo hljóðandi greinargerð:
„Brevting sú á vegalögunum, sem Iagt cr til að gerð verði með þessu frv., er i 

fullu samræmi við þá stefnu, sem við afgreiðslu og sam þvkkt vegalaga á Alþingi á 
undanförnum  árum  hefir verið lögð til grundvallar því, hversu háttað skuli vera um- 
ferð og legu þeirra vega, er taka beri upp í tölu þjóðvega.

Nú um allmörg ár  hefir verið unnið að vegalagningu frarii Lundarreykjadal, 
með hliðsjón af hrýnni þörf þessa bvggðarlags á því að kom ast í akvegasamband við 
kauptún héraðsins, og þá einnig og ekki síður með það fvrir  augum, að vegurinn úr 
Lundarreykjadalnum  um Uxahryggi á Kaldadalsveginn yrði gerður akfær. Samkvæmt 
rannsókn, sem á þvi hefir verið gerð ;ið ti lhlutun vegamálastjórnarinnar, hefir það 
komið í Ijós, að með tiltölulega litlum kostnaði er hægt að gera akfært y fir  Uxahryggi 
á Kaldadalsveginn. Með þvi að gera þessa leið akfæra er í verulegum mæli greitt fyrir  
samgöngum milli Norður- og A'esturlands og Revkjavikur, því um Uxahryggi er 
skeminst leið úr  Borgarfirðinum suður á bóginn.

Um Grim sárbraut er það að segja, að unnið ftefir verið að byggingu þess vegar á 
undanföm um  árum, og með smíði G rim sárbrúarinnar hjá Fossatúni, sem lokið var 
við á siðastl. sumri, og væntanlegu framhaldi á vegagerð á jiessari leið og byggingu 
brúar á Reykjadalsá á næsta ári, eins og ég hefi lagt fram tillögur um, er leiðin frá 
Vesturlandsvegi hjá Hesti og á þjóðvcginn í Revkholtsdal orðin bílfær. Þegar svo er 
koinið, verður þess að sjálfsögðu skannnt að bíða, að vegurinn um Grjótháls á Norð- 
urlandsbraut verði gerður akfær, þvi með því móti styttist bílleiðin milli Vestur- og 
Norðurlands og Reykjavikur til stórra  nmna, en mestu m unar  þó, ef áður eða jafn- 
framt yrði vegurinn úr Lundarrevkjadalnum , sem fyrr getur, um Uxahrvggi á Kalda- 
dalsveginn, gerður akfær.

Það er því hin mesta nauðsyn, bæ'ði með tilliti til samgangnanna innanhéraðs og 
þá ekki síður langferðanna, að því sé hraðað sem allra mest að kostur er á að gera 
þessar leiðir akfærar.

Eins og kunnugt er, hefir bústofn bænda hrunið n iður á þessum svæðum af völd- 
um fjárpestarinnar. Væri það þvi einkar hagkvæmt að leggja nú kapp á að gera þess- 
a r  leiðir akfæ rar og sameina þar brýna atv innuþörf fólksins, sem misst hefir bú- 
stofninn, og þann stórfellda ávinning, sem í því felst að stytta hina fjölförnu land- 
leið inilli Vestur- og Norðurlands og Reykjavikur um tugi kílómetra.

Unnið hefir yerið að Akrafjallsvegi nú um m örg undanfarin  ár, og hefir vega- 
málastjóri látið framkvæma mjög gaumgæfilega athugun á allri tilhögun á vegalagn- 
ingu á þessu svæði, og er sú útfærsla á þjóðvegakerfinu, sem þar um ræðir, i alla 
staði eðlileg.“


