
Ed. 491. Nefndarálit
um frv. til 1. um brej’t. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

F rá meiri hluta samgöngumálanefndar.
Nefndin hefir ræ tt frum varp þetta við vegamálastjóra og að öðru leyti sett sig 

inn í málið eftir föngum.
Þjóðvegir eru nú hér á landi 4480,5 km. Af þeim eru:
19,0%, eða 851,2 km., fulllagðir sem góðar brautir.
9,6%, eða 426,4 km., mikið til fullgerðir og oftast bílfærir.

33,4%, eða 1510,0 km., upphlaðnar m jóar brau tir eða sæmilega bilfæ rir melar og 
eyrar.

6,1%, eða 272,1 km., sæmilega þ u rrt að sum ri eftir ruddum  brautum  og slóðum.
5,9%, eða 262,9 km., slarkandi þegar bezt er á sumrin.

19,5 %, eða 868,2 km., ófært, en ákveðið að gera bílfæ rt sem fyrst, og
6,5%, eða 289,7 km., ófært bílum, og ekki hugsað til að gera þá vegi bílfæra í 

náinni framtið.
Af þessu má öllum ljóst vera, að enn vantar mikið til þess, að þeir vegir, sem 

þegar eru í þjóðvegatölu, séu kom nir í sæmilega viðunandi ástand.
Sýsluvegir eru nú 2331 km. Af þeim eru 9,3% vel bílfærir, en 40% slarkandi þegar 

gott er, meðan 50,9% er enn óbílfært með öllu.
Með frum varpi því, er hér liggur fyrir, eins og það kom frá neðri deild, er lagt 

til, að bætt verði við þjóðvegina 393 km., og eru það flest vegir, sem áður hafa verið 
í sýsluvegatölu. í efri deild eru þegar kom nar fram tillögur um að bæta enn við veg- 
um, sem eru 68 km., og má ætla, að fleiri tillögur komi þar fram  um nýja vegi. Ef 
frum varp þetta því yrði að lögum, mundi lengd þjóðveganna aukast um ca. 10%, og 
viðhald veganna eitt hækka um 35 þús. kr. minnst, eftir áætlun vegamálastjóra.



1939 eyddust 850 þús. kr. í viðhald þjóðveganna. Þó var fja rri því, að viðhald 
þeirra 'væ ri svo gott sem skyldi, og nú hefir Alþingi m innkað fjárveitingu i þessu 
skyni. E r því alveg sýnt, að með því nú að taka vegi þessa í ^iðbót þjóðvega, verður 
annað tveggja að ske, viðhald hinna nýju vega að vera vanrækt með öllu eða fé tekið 
frá viðhaldi þeirra vega, sem þegar eru kom nir í þjóðvegatölu, og viðhald þeirra því 
verra en ella. Og þetta gildir næstu tvö ár, 1940 og 1941.

Marga af þeim vegum, sein nú er lagt til að taka í þjóðvegatölu, eru sýslunefndir 
nú að smáleggja, með tillagi frá ríkissjóði af fé þvi, sem ætlað er til sýsluvega. 
Reynslan hefir ávallt sýnt, að um leið og vegur er tekinn í tölu þjóðvega, hætta við- 
komandi sýslur að leggja fé í hann, en fara að fitja  upp á nýjum  vegum og leggja þá. 
Það er því oft sizt til þess að flýta fyrir lagningu einhvers ákveðins vegar, að taka 
hann í þjóðvegatölu, og mætti nefna mörg dæmi þess, að það hefir beinlínis tafið 
stórlega fyrir, að vegabætur kæm ust áfram.

Vegir þeir, sem þegar eru í þjóðvegatölu, svo og þeir, sem nú eru sýsluvegir, 
skiptast eftir eðli sínu í tvo ólíka flokka, aðra, sem eru aðalleiðir milli héraða og 
nefna mætti réttu lagi þjóðvegi, og hina, sem tengja saman samgöngur innanhéraðs 
og nefna ber héraðsvegi, gagnstætt þjóðvegunum. Meiri h luti nefndarinnar lítur svo 
á, að ríkinu beri að öllu leyti að kosta lagningu og viðhald þjóðveganna, en þeir eru 
alls um 3600 km. að lengd. Héraðsvegina aftur mætti ef til vill teljast eðlilegt, að 
viðkomandi héruð kostuðu að einhverju leyti.

Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að gera beri gagngerða breyting á vegalög- 
unum frá 1933, flokka vegina þar í þjóðvegi og héraðsvegi, ákveða, hvernig ríkið 
leggur fé til hvorra um sig og hvaða vegir lendi í hvorum  flokki. T il þessa vinnst 
ekki tími nú á þessu þingi, en með tilliti til þessa, svo og þess, sem áður er sagt um, 
hver kostnaðarauki það yrði ríkissjóði að taka þessa vegi nú i þjóðvegatölu, og þess, 
hve lítið fé er þegar ætlað til viðhaldsvega á árunum  1940 og 1941, og ekkert til þess- 
ara vega, er hér bætast við, og þess útlits á fjárm álasviðinu, sem nú rík ir  og er fram- 
undan, þá leggur meiri hluti nefndarinnar til, að deildin afgreiði málið með svo 
hljóðandi

RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ: 
í trausti þess, að ríkisstjórnin láti endurskoða vegalögin frá  1933, flokka vegina 

þar í þjóðvegi og héraðsvegi, ákveða, hvernig kostnaður við lagningu og viðhald 
þeirra skuli skiptast milli ríkissjóðs og sýslusjóða, og leggi frum varp um það fvrir 
næsta Alþingi, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 18. april 1940.
Páll Zóphóníasson, Árni Jónsson,

form., frsm. fundaskr.


