
Nd. 459. Nefndarálit
iim frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. jún í 1933.

F rá  samgöngumálanefnd.

Um breytingar á vegalögum og brúalögum, sem fram hafa komið tillögur uni 
á þessu þingi, hafa samgöngmnálanefndir begg'ja deilda haldið sameiginlega fundi, 
eftir að hvor nefndin um sig hafði afgreitt þær til vegamálastjóra og leitað um- 
sagnar hans. Gaf hann ýtarlega skýrslu um tillögurnar og féilst á alhn ik lar  breyt- 
ingar, og eftir frekari könnun nefndanna meðal einstakra þingmanna, sem að brtt. 
stóðu, varð samkomulag um:

1) a ð  allar breytingar á brúalögum skyldu bo rna r  fram af samgöngumálanefnd 
Ed., enda væru þar teknar upp allar þær brýr, sem nú ættu að standa í brúa- 
lögum, og urðu þa*r hjá vegamálastjóra talsvert fleiri en tillögur lágu fyrir  
um á Alþingi.

2) a ð  vegalagabreytingarnar skyldi samgöngumálanefnd Xd. annast um, en þær 
urðu  mjög viðamiklar, enda þar teknar með till. um alla þá vegi, sem sam- 
komulag hefur orðið um að setja nú inn i vegalög, og um leið taka upp alla



þjóðvegi, sem í lögum eru nú  greindir (bæði í sjálfum vegal. frá  1933 og í 
lögum um breyt. á þeim frá  1936 og 1940), en þá var einnig nauðsyn að sam- 
ræma h inar m ismunandi brevtingar. Með þessum liætti verður vegunum komið 
i aðgengilega heild, þótt hin almennu vegalög frá  1933 haldist enn um  hríð, 
þar til full samsteypa gæti orðið, við endurskoðun allra ákvæða u m  vegi hér 
á landi, er vegamálastjóri telur að brá tt  sé tímabær.’
Skýrsla vegamálastjóra um  hina einstöku vegi, sem brtt. lágu fy r ir  um, bæði

þá, sem teknir eru með, og hina, sem eig'i þótti kleift að setja inn  í lögin um  sinn,
er í höndum nefndarinnar, og þykir ekki þörf að prenta hana hér með. En  grein-
argerð vegamálastjóra fy r ir  m álinu að öðru leyti b irtist sem fskj. með nál., enda
hefur hann  að síðustu gengið frá  breytingunni allri, eins og nefndin ber hana nii 
fram, en það er að formi til sem brtt. við framkomið frv. um breyt. á vegal. á þskj. 
8 (þ. e. algerlega sam ræ m d upptalning vega í 2. gr. laganna).  —  Leggur nefndin  til. 
að frv. verði samþykkt þannig breytt. — Breyt.till. eru pren taðar á sérstöku þskj. — 
Þessi h á t tu r  þótti s já lfsagður til hægri verka, heldur en að bera fram  n ý tt  frv., og 
ætti nú málið að fá skjóta afgreiðslu á hv. Alþingi á þeim grundvelli, sem nú hefur 
verið lýst og samkomulag hefur orðið um.

Alþingi, 22. febr. 1943.

Gísli Sveinsson, Sveinbjörn Högnason, Sigurður Bjarnason. 
form., frsm. fundaskr.

Þóroddur Guðmundsson. Barði Guðmundsson.
Fylgiskjal.

Greinargerð vegamálastjóra.
Eftir að samkomulag var orðið milli samgöngumálanefnda efri og neðri deildar 

Alþingis uni að fyigja að mestu tillögum m ínum  um afgreiðslu breytinga á vega- 
lögunum, þá tók ég fyrir  að semja upp 2. gr. vegalaganna. Síðan vegalögin frá  1933 
gengu í gildi, hafa  tvisvar, 1936 og 1940, verið sam þykktir  a llvíðtækir v iðaukar við 
2. gr. laganna. Hefur við þessar breytingar raskazt nokkuð samhengi og samræmi. 
Þ a r  sern mi var lyrirhugað að bæta enn allmörgum vegaltöflum í tölu þjóðvega, 
þótti rétt að nota tækifærið til þess að bæta ú r  þessu og fella alla greinina með 
áor'ðnum breytingum í eina samfellda heild.

Samtals ern vegakaflar þeir, sem nú er lagt til, að teknir verði í þjóðvegatölu, 
um 441 km. að lengd.

Með vegalögunum 1933 var þjóðvegakerfið aukið um 883 km., í nær 3500 km. 
Síðan með vegalagabreytingum 1936 enn um 994 km. og loks 1940 um  511 km. 
Eru  því þjóðvegir nú samtals um 4992 km. Af þessari vegalengd er nm 3900 km. 
bílfærir vegir.

Engar breytingar hafa verið gerðar um  þjóðvegakafla þá, sem þegar eru í lög- 
um, nema á nokkrum  stöðum að brevta nafni eða fella saman kafla, er áður voru 
aðgreindir.

Um einstnka liði skal þetta tekið fram, og er aðallega ú td rá t tu r  ú r  fyrri ýtar-
legri greinai'gerðum, er sendar voru samgöngumálanefndum Alþingis.
A. Utn Suðurland:

1. Suðurlandsvegui• er ákveðinn um  Melatanga í Austur-Skaftafellssýslu, 
en þar hefur  bilferja  verið í no k k u r  á r  og þ ar  um  liggur nú  aðalleiðin.
Fellur þá Hafnarvegur inn  í þessa leið og' fellur ja fn f ram t b u r t  sem
sérstakur  liður. í  sam bandi við þessa breytingu k em u r Inn-Nesja- og 
M ýrarvegur sem sé rs taku r  kafli, 30. töluliður.

Vegur um  Lón er nú ákveðinn „u m  H raunholtsk Ie tta“, það er um  
vaðið á Jökulsá  h já  Volaseli, en þ ar  sem ákveðið m á  telja, að Jöku lsá  
verður brúuð h já  Dimu skam m t in n an  við Stafafell, þykir ré tt  að miða



nú  við þá  staðgreiningu. Hins vrgar verður núverandi leið haldið við, þ a r  
til b rú in  kem u r á Jökulsá.

5. Álftanesvegur  er ný r  þjóðvegakafli, 4 km. á lengd.
8. K rýsuv íkur-  og Selvogsvegur.  Hér er aðeins n ý tt  nafn.

13.— 14. Laugardalsvegur og Laugarvatnsvegur.  Nöfnin eru  ný.
19. Villingaholtsvegur  er lengdur um kaf lann  frá  Villingaholti að Gaulverja- 

bæjarvegi, sbr. þskj. 30. Vegarlengd er 20 km.
23. Hagabraut er ný r  þjóðvegakafli, sbr. þskj. 11. Vegarlengd er 13 km.
25. Landeyjavegur syðri  næ r yfir Miðej'jarveg, sem h e fu r  verið þjóðvegur 

frá  1940 og næ r að Affalli, og Fljótsveg, sem er nýr  þjóðvegarkafli, sbr. 
þskj. 11. Vegarlengd hans  er 16 km. Hér er sú breyting ein gerð, að veg'ir 
þessir eru  tengdir sam an  yfir Affall, sem er eðlilegra en að þeir endi 
s inn  á hvorum  árbakkanum .

28. Álftaversvegur  er ný r  þjóðvegarkafli, sbr. þskj. 8. Vegarlengd er 8 km.
29. Meðallands- og Landbrotsvegur  næ r yfir Meðallandsveg, sem verið hefnr 

þjóðvegur frá  1936, að Langholti, og Landbrotsveg, sem er nýr  þjóðvegar- 
kafli, sbr. þskj. 8. Vegarlengd hans  er 35 km.

30. Inn-Nesja- og Mýrarvegur.  Nafnið er nýlt, en efri leiðin uin Hoffell hefur 
verið í jijóðvegatölu frá  1936.

Um Vesturiand:
1. Vesturlandsvegur  er ta linn  út fyrir  H afnarf ja ll  um  Hafnarskög, sem nú 

er aðalleiðin, en Draghálsleiðin er talin  sé rs takur  kafli, tö luliður 2.
4. Akrafjallsvegur  er ný r  kafli, sbr. þskj. 16. Vegarlengd er 21 km.
8. Borgarfjarðarbraut er hér talin  ná  vfir Reykholtsdals- og Hálsasveitarveg, 

sem kom st í þjóðvegatölu 1936.
9. JUeifavegur er nýr kafli, sbr. þskj. 43. Vegarlengd er 5 km.

10. Hvítársíðuvegur  er nýr kafli, sbr. þskj. 43. Vegarlengd er 18,5 km.
17. Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur  næ r yfir Eyrarsveitarveg, sem hefur 

verið þjóðvegur frá 1940, að Gröf í G rundarfirð i og Fróðárhreppsveg, sem 
er ný r  þjóðvegarkafli, sbr. þskj. 50 og' 66. Vegarlengd hans  er 23 km.

20. Iílofnings- og Skarðsstrandarvegur  næ r yfir Staðarfellsveg, þjóðvegur frá  
1936 að Staðarfelli, og Klofningsveg, sem er þjóðvegur þaðan  að Skarði 
á Skarðsströnd, frá  1940. En kaflinn  frá  Skarði vestur að vegamótuin 
Salthólm avíkurvegar h já  T ja ldanesi er nýr þjóðvegarkafli, 24 km. að 
leng'd, sbr. þskj. 22.

21. Salthó lm avíkurvegur  er nú  þjóðvegur, en vegna lengingar S karðsstrandar-  
vegar breytist ákvörðun uni, hvar  h an n  liggur ú t  frá  aðalveginum.

22. Króksfjarðarnesvegur  er nýr þjóðvegarkafli, 1,5 km. að lengd, sbr. þskj. 15.
23. R eykhólasveitarvegur: Lega vegarins er óbreytt eins og í vegalagabreyt- 

ingunni frá  1936, en skilgreind be tu r en þ ar  var gert.
24. Gufudalsvegur  er nýr þjóðvegarkafli, sbr. þskj.  15. Vegarlengd er 36 km.
27. Reykjarfjarðarvegur  næ r yfir K aldrananeshreppsveg, sem er þjóðvegur 

frá  1936, að K úvíkum  í Reykjarfirði, og Trékyllisvíkurveg, sem er nýr 
þjóðvegarkafli frá  Kúvíkum að Árnesi, sbr. þskj. 48. Vegarlengd þess kafla 
er 9 km.

28. Selstrandarvegur  er nýr þjóðvegarkafli, sbr. þskj. 48. Vegarlengd er 15 km.
31. A ðalvíkurvegur  er ný r  þjóðvegarkafli, sbr. þskj. 29 (L á travegur) .  Vegar- 

lengd er 13 km.
33. ísafjarðarvegur . Aðeins nafnið er nýtt.
42. Dalahreppsvegur  er ný r  þjóðvegarkafli, sbr. þskj. 15. Vegarlengd er 13 km.
46. Barðastrandarvegur  he fu r  verið þjóðvegur. Lega hans  er nú  tilgreind um  

Kleifaheiði, eins og ákveðið hefur  verið við endanlega rannsókn  vegstæða.



C. Urn N orðurland:
5. Vesturhópsvegur  n æ r nú  ú t  að Vesturhópsvatni, en hér er hæ lt við hann  

kaf lanum  ú t að Hindisvík, sem er 30 km. að lengd. Sbr. þskj. 17.
7. Svínvetningabraut  n æ r nú að Svínavatni, en h ér  er bæ tt  við kaflanum  

þaðan  um  væntanlega B löndubrú h já  Löngum ýri og á Norðurlandsveg' h já  
Svartá, og er h an n  9 km. á leng'd. Sbr. þskj. 28.

8. Skagastrandarvegur  er nú  þjóðvegur að Hofi, en hér er bætt við kaflann  
þaðan ú t  að K álfsham arsvík, sem er 13 km. að lengd.

10. Skagavegur  er nýr þjóðvegarkafli, sbr. þskj. 92. Vegarlengd er 9 km.
11. Sauðárkróksvegur  er nú  þjóðvegur að vegamótum  h já  Víðimýri, en hér er 

bæ tt við kaf lann  þaðan  að Mælifelli, sem er 13 km.
23. Laugalandsvegur  er nú  þjóðvegur að Laugalandi, en hér er bæ tt við 

kaf lanum  þaðan  um  Ö ngulsstaðahrepp og yfir E y ja f ja rð a rá rb rú  á Stíflu 
að E y ja f ja rðarb rau t ,  sbr. þskj. 3G. Vegarlengd þessa kafla  er 16 km.

25. Fnjóskadalsvegur  er nýr þjóðvegarkafli, 24 km. ú t  af F n jó sk á rb rú  h já  
Laufási, sbr. þskj. 47, en kaflinn  þaðan  ú t  að Grenivík er þjóðvegur og 
hefur  verið ta linn  með Svalbarðsstrandarvegi, en þykir  fa ra  be tu r að 
telja hann  með Fnjóskadalsvegi.

27. R eykjahverfisvegur  næ r yfir G renjaðarstaðaveg og Hvammsheiðarveg, en 
báðir þeir kaf la r  eru í tölu þjóðvega frá  1940. H vam m sheiðarvegur nær 
að Hveravöllum í Reykjahverfi,  en hér er bæ tt í þjóðvegatölu kaf lanum  
þaðan  að Norðurlandsvegi h já  Laxamýri, sbr. þskj. 163. E r sá kafli 12 km. 
að lengd.

29. Mývatnssveitar- og Mývatnsöræfavegur  er nú  tveir vegakaflar, Mývatns- 
sveitarvegur og Fjallvegur, en þykir fa ra  be tu r á að fella þá  í einn kafla 
og breyta uin nafn  og breyta ja fn f ram t lítils h á t ta r  orðalagi um  staðgrein- 
iiigu vegarins.

30. Langaskólavegur  er nýr þjóðvegarkafli, um  1 km. að lengd. Sbr. jiskj. 47.
■ 32. Kópaskers- og R aufarhafnarvegur  telst nú  einnig um  Þistilf jörð  til Þórs-

hafnar,  en þar sem aðalleiðin leggst nú  um  Axarfjarðarheiði, þykir  rétt- 
ara  að te lja  h an n  aðeins að vegamótum  A xarfjarðarheiðarvegar h já  Sval- 
barði, en te lja  Þ istilf jarðarveg með A xarfjarðarheiðarvegi, svo sem gert 
er í 33 tölulið.

D. Um A ustu rland :
4. Hafnarvegur  er nýr þjóðvegarkafli, 4 kui. að lengd, sbr. þskj. 24.
5. Vopnafjarðarvegur  er nú  þjóðvegur, en staðgreining er nokkru  nána ri  en 

í lögunum  frá  1936, eða i sam ræm i við legu vegarins eins og h ann  
liggur nú.

7. Upphéraðsvegur  er nú  þjóðvegur, en staðgreining lítils h á t ta r  breytt.
12. Norðfiarðarvegur  er ný r  þjóðvegarkafli, 22 k m  að lengd.
13. Viðfjarðarvegur er nú  þjóðvegur og ta linn til Neskaupstaðar, en nú er 

horfið að því ráði að legg'ja h an n  aðeins til V iðfjarðar. En þjóðvegur milli 
Esk if ja rða r  og Neskaupstaðar verður lagður um  Oddsskarð, og heitir  sá 
vegur þá N orðfjarðarvegur, sbr. tölulið 12.

14. Skóga- og Ftjótsdalsvegur  er þjóðvegur frá  1940, en hér er b rey tt  lítils 
h á t ta r  s taðgreiningu og vegurinn ta l inn  yfir Jöku lsá  á Upphéraðsveg.

19. Stöðvarfjarðarvegur  er nýr þjóðvegarkafli, 46 km. að lengd. Sbr. þskj. 14.


