
Ed. 69. Tillaga til þingsályktunar
um vegagerð.

Flni.: Jónas Jónssun.

Ei'ri deild Alþingis ályktar að skora á r ik isstjórnina að leggja fvr ir  forstöðunienn 
vegamálanna að koma í sumar og næsta sum ar á skipulegum uinbótum á þröngum 
þjóðvegum, svo að þar verði með hæfilegu millibili staðir fyrir  bifre iðar til að mæt- 
ast á og glögg merki, er-sýni vegfarenduin úr nokkurr i  fjarlægð, hvar staðir þessir eru.

G r e i 11 a r g e r ð .
Þeir, sem fara um landið, hafa ríkulega ástæðu til að gleðjust yfir því, hversu 

unnið er að lengingu hins akfa-ra vegakerfis. Þegar tekið er tillit til m annfjölda og 
efnahags landsmanna, má kalla, að fram kvæm dirnar að því er snertir þessar sam- 
göngubætur beri vott um starfslöngun og franikvæmdaráhuga.

b>n á þessum ánægjulegu fram kvæm dum  hafa orðið óþörf missmíði. A miklum 
meiri hluta hins akfæra kerfis geta b ifreiðar annaðhvort alls ekki mætzt eða mjög víða 
ekki nema með sérstökum erfiðismunum. Úr þessu þarf að ba>ta tafarlaust. Það þarf 
að setja útskot á vegina með 100— 150—200 m etra millibili, eftir því, hversu landslagi 
háttar. Á þessum stöðum þarf að hafa glöggt merki, trékross eða stein, sem kalkaður 
er á hverju vori. Með þessu móti verður unnt að halda uppi sæmilega hröðum  og ör- 
uggum bílferðum eftir h inum  mörgu, þröngu vegum, sem til eru  á landinu.

Mikill hluti núverandi akvega var lagður meðan hestvagnar og áburðarhestar 
voru aðalfarartæki landsmanna. Þess vegna voru vegirnir, af eðlilegum ástæðum, 
látnir vera þrengri heldur en hentar nútím a ökutækjum . í öðru lagi var þörf þjóðar- 
innar að leggja vegakerfið sem mest á skömmum tíma svo aðkallandi, að afsakanlegt 
má telja, að á síðustu árum  hafa verið lagðir ýmsir vegir, sem eru óhæfilega mjóir, 
þegar miðað er við mikla umferð, eins og nú tíðkast, eftir því sem bifreiðum fjölgar í 
landinu, og alveg sérstaklega eftir að hið fjölmenna setulið fluttist hingað. Á nokkr- 
um af nýjustu  vegunum, svo sem á Holtavörðuheiði norðanverðri, Vatnsskarði, í 
Öxnadal o. s. frv., er breiddin þegar frá upphafi svo mikil, að jafnvel s tórar bifreiðar 
eiga að geta farið hiklaust leiðar sinnar, þó að s traum ur vegfarenda liggi í gagnstæðar 
áttir. Annars staðar, svo sem á Þingvallaleiðinni, Ölfusvegi, Grímsnesbraut og víðar, 
hefur verið unnið að því að gera akvegina breiðari. Það er sjálfsögð viðleitni, en af 
eðlilegum ástæðum tekur sú starfsemi mjög langan tima, ef unnið er við allt vegakerfi 
Jandsins.

Víða á landinu vofir hætta yfir vegfarendum sökum þess, hve vegirnir eru þröngir. 
Ef athugaður er hirin mjög upphlaðni vegur í Skagafirði yfir Hólminn, einkum yfir 
hann  vestanverðan, þá má kalla furðulegt, að þar hafa aðeins orðið m iklar tafir, en 
ckki slys, af þessum ástæðum. \  Öxnadalsheiði er ástandið öldungis óþolandi. Gilja- 
re itirn ir hafa að vísu verið stórlega bættir, en þó er þar tilfinnanleg vöntun á stöðum 
til að mætast á. Allra verst er þó um búið nokkru austan við Giljareitina, þar sem veg- 
ur er á löngu sva>ði ruddur í snarbrattr i  brekku og áin fyr ir  neðan. Á þessum stað væri 
auðvelt að grafa á tilteknum stöðum lítið eitt meira inn í hliðina og hafa þar kalk- 
borna steina til leiðbeiningar. En þetta hefur ekki verið gert, og er lán, meðan ekki 
hlýzt slys af þessu forsjárleysi.

E ftir  að setuliðið kom hingað, hefur það haft áhrif  til góðs á vegagerð okkar. Á 
Kjósarveginum hal'a verið gerð fjölmiirg „útskot“ og glögg merki við. í Húnavatns- 
sýslu er allmikið gert að útskotagerð og lítils há tta r  bv rjun  víða á landinu, þar á meðal 
við Grímsnesveginn í Árnessýslu. En á miklum hluta hins akfæra vegakerfis bjargast 
b ifre iðastjórarnir með ótrúlegri þrautseigju og lagni fram úr erfiðleikunum, sem ekki 
þyrftu  að vera á leið þeirra, ef meira af brjóstviti hefði komizt að við vegagerðina.



Ég álít sjálfsagt að halda áfrain að leggja það, sem kalla niá „þrönga vegi“, á fjöl- 
mörgum leiðum, því að vegakerfið þarf að lengjast svo fljótt sem auðið er. En á hverj- 
um slíkum vegi verður að gera „útskot“ með hæfilegu millibili um  leið og vegurinn 
er gerður. Og þar, sem þessa öryggisstaði vantar, verður að btta j)á til. Það ætti að 
mega bæta úr brvnustu  þörf að þessu leyti nú í sum ar og að sumri.

Umferðin á islenzkum vegum, oft með stóra og þunga bíla, er nú svo mikil, að 
það er fjarstæ tt rneð öllu að láta mjög verulegan hluta af vegakerfi landsins vera í 
því formi, sem ve! hefði hæft hestkerruflu tningunum, sern eitt sinn voru almennir, 
en eru nú viðast lagðir niður.


