
Ed. 644. Nefndarálit
um till. til þál. um rannsókn á kostnaði við að gera reiðvegi meðfram helztu ak- 
brautum  landsins.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin sendi vegamálastjóra tillöguna til athugunar, og fylgir umsögn hans 
hér með sem fylgiskjal.

Nefndinni er það ljóst, að þar sem bílaumferð er orðin mjög mikil, er miklum 
vandkvæðum bundið að ferðast með hesta eftir vegunum, og gildir það jafnt um 
lausríðandi menn og menn með flutningshesta. Getur því verið full þörf á því, þar 
sem svo er komið, að unnið sé að undirbúningi þess að koma upp sérstökum hest- 
vegum, og það er það, sem tillagan fer fram á að gert sé.

Hins vegar er á það að líta, að enn er akvegakerfi landsins ekki komið lengra 
áleiðis en það, að bændur í mörgum héruðum verða að draga allar nauðsynjar 
sínar að sér og flytja allt frá sér á klyfjahestum. Og meðan svo er, verður nefndin 
að telja varhugavert að gera nokkuð, sem verulegan kostnað hefur í för með sér, til 
að leggja hestvegi, enda þó telja megi, að þeirra geti verið þörf. Nefndin telur, að 
aðgerðir vegamálastjóra hingað til hafi verið hóflegar, og að sýnt sé, að hann hefur 
fullan skilning á málinu. Þá er nefndinni það einnig ljóst, að mjög víða liggja 
akbrautirnar um lönd, þar sem illkleift er nema með mjög miklum kostnaði að 
leggja hestvegi, og ekki réttlætanlegt að leggja þá, meðan akbrautir vantar í stór 
svæði á landinu.

Þ rátt fyrir þetta getur nefndin fallizt á að mæla með því við háttvirta deild 
að samþykkja tillöguna með breytingu. Er það þá gert í fullu trausti þess, að vega- 
m álaskrifstofan geti án sérstaks kostnaðar framkvæmt slíka rannsókn og að henni



verði stillt í hóf og einungis gerð á þeim stöðum eða meðfram þeim akbrautum, 
sem bílaumferðin er allra mest á.

Nefndin leggur því til, að á till. verði gerðar þessar

Páll Zóphóniasson, 
form., frsm.

Alþingi, 26. maí 1941.

Árni Jónsson, 
fundaskr.

Bernh. Stefánsson, 
með fyrirvara.

Fylgiskjal.

Um tillögu til þingsályktunar á þskj. 218, um rannsókn á kostnaði við að gera 
reiðvegi meðfram helztu akbrautum  landsins, er samgöngumálanefnd Ed. hefur sent 
mér til umsagnar, vil ég taka þetta fram:

Það er fyllilega rétt, að akvegirnir eru víða orðnir harðir og óþjálir hestum, 
enda naumast farandi á hestum um þá, einkum næst stærstu kaupstöðum og kaup- 
túnum, vegna mjög aukinnar um ferðar bifreiða hin síðari ár. Alveg sérstaklega á 
þetta við um akvegina í grennd við Reykjavik, bar sem dagleg bifreiðaumferð er nú 
nær 2000 inn að Elhðaám, 500—1200 þaðan að Brúarlandi og svipað til Hafnarfjarðar, 
500—800 að Rauðhólum, um 200 austur yfir Hellisheiði og yfir Ölfusárbrú, og 
100—200 um Kjalarnesveg, en aðeins rúmlega 30 yfir Þjórsárbrú. Næst kemur 
Akureyri með um 200—500 út Kræklingahlíð og 100—200 um Þelamörk.

1 grennd annarra bæja er bifreiðaumferð miklu minni.
Ber vitanlega í þessu sambandi að gæta þess, að umferð brezkra bifreiða gætir 

víðast mjög mikið^ allt upp í 85—90% á Mosfellssveitarvegi.
Undanfarin ár hefur jafnan verið varið smáupphæð af vegafé til viðhalds reið- 

vegi næst Reykjavík, og til mála hefur komið að styrkja á sama hátt hestamanna- 
félag í Árnessýslu til þess að gera reiðveg meðfram Flóabraut, sein væri mjög þarft 
að gera, og frekar en annars staðar, að undanskildu nágrenni Reykjavíkur og 
Akureyrar, því um Flóann er jafnan nokkur umferð ríðandi manna, en bifreiða- 
umferð allmikil.

Reiðvegir meðfram akbrautum  kosta nokkurt fé, bæði vegna þess, að sums 
staðar þarf að ræsa vatni frá og mölbera þar, sem votlent er, og sums staðar að 
flytja girðingar. Tel ég því einnig af þeirri ástæðu ekki rétt að gera ráð fyrir þeim 
nema þar, sem mest er umferð.

Mér virðist farið of langt í þingsályktunartillögunni, með því að ekki muni 
ástæða til að leggja vinnu í að gera kostnaðaráætlanir um reiðvegi nema meðfram 
nokkrum  helztu akbrautunum. En vitanlega má, ef tillagan verður samþykkt, gera 
fyrst athugun um reiðvegi þar, sem helzt væri þörf.

Geir G. Zoéga.

Samgöngumálanefnd efri deildar alj)ingis, Reykjavík.


