
Nd. 437. Nefndarálit
um frv. til vegalaga.

Frá samgöngumálanefnd.

Við flutning vegalagafrumvarpsins þótti nægja hin glögga greinargerð vega-
mála st jóra. Hefur síðan eigi þurft að gefa út nefndarálit um málið, en nú hefur
talizt óhjákvæmilegt að bera fram af hálfu nefndarinnar, vegna framkominna óska
þingmanna og í samráði við vegamála st jóra, eigi allfáar breytingar- og viðauka-
tillögur (við 2. gr.). Skýringar á þeim hefur vegamálastjóri gefið fullnægjandi i
bréfi til nefndarinnar, dags. 17. þ. m., og er það prentað sem fylgiskjal hér á eftir.
Brtt. eru á sérstöku þskj.

Gísli Sveinsson,
form.

Alþingi, 20. febr. 1947.

Sigurður Bjarnason,
frsm.

Páll Þorsteinsson,
fundaskrifari.

Barði Guðmundsson. Arnf'innur Jónsson
Fvlzískjal,

VEGAMÁLAST JÓRINN

Reykjavík, 17. febrúar 1947.

Vegalagafrumvarpið á þskj. aao.
Viðaukatillögur.

Það hefur komið í ljós í viðræðum við háttvirtar samgöngumálanefndir Al-
þingis og einstaka þingmenn, að svo þykir sem ég hafi farið nokkuð skammt í til-
lögum mínum um upptöku nýrra þjóðvega í vegalagafrv. því, er nú liggur fyrir
Alþingi. Samkvæmt ósk samvinnunefndar hef ég á ný kynnt mér. framkomnar breyt-
ingartillögur, svo og aðrar, sem ekki hafa kornið fram í þingskjölum.

Hef ég því tekið saman viðbótartillögur þær, er hér fara á eftir og eru um 186,8
km nýrra vega. Yrði þá samtals lengd nýrra þjóðvega rúmlega 700 km. Þykir mér
að vísu langt farið á þeirri braut að bæta við þjóðvegakerfið, og verður jafnan mjög
álitamál, hverja vegakafla skuli taka og hverjum sleppa, þegar farið er svo langt
inn á þá braut sem hér er gert, að taka með smávegakafla innansveitar. Þá er og
hætt við, að örðugra verði að forðast þá dreifingu fjárveitinganna til nýbygginga,
sem óhjákvæmilega gerir vinnuna í framkvæmdinni dýrari en ella.

Einstakar tillögur eru sem hér greinir:
Kjósarsýsla (sbr. þskj. 370).

Keldnaoequr : Af Vesturlandsvegi hjá Grafarholti í Mosfellssveit að tilrauna-
stöð háskólans á Keldum.

Vegur þessi er 0,7 km. Hann var lagður í fyrra haust, og greiddi stofnunin
allan kostnað. Í nál. menntamálanefndar Ed. (þskj. 370) um frv. til laga um til-
raunastöð háskólans í meinafræði, hendir nefndin á, að ákvæði um vegagerð þessa
eigi frekar heima í vegalögum en í lögum um tilraunastöðina. Þykir það rétt, og
því er vegspotta þessum bætt hér inn.
Borgarfjarðarsýsla (þskj. 353).

Melasveital'vegul',' Af Hafnarfjallsvegi hjá Skorholti um Melasveit á þjóðveg-
inn sunnan við Höfn.

Vegur þessi er akfær, um 13 km að lengd.
Andakilsjossaoequr nær samkv. frv. á Skotradalsveg nálægt Grund. Í tillög-

unni er lagt til að bæta við kaflanum norðan Skorradalsvatns allt inn að Fitjum,
en ég mæli með að taka mikinn hluta þessarar leiðar, eða inn að Háafelli, sem er
um 14 km og að mestu leyti akf'ær.
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Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla.
Kolviðarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi vestan við Gerðuberg í Eyjahreppi að

Kolviðarneslaug.
Vegur þessi er um 3,5 km, og er rösklega hálf leiðin akfær. Við Kolviðarneslaug

hefur verið byggð sundlaug og gert ráð fyrir, að þar verði skólasetur héraðsins.
Búðavegur: Af Útnesvegi utan við Hraunhafnará til Búða.
Vegur þessi er um 2,4 km að lengd og komið nokkuð áleiðis að gera þar ak-

færan veg. Að Búðum er nú að rísa myndarlegt gistihús, og má vænta, að þangað
verði þegar alfaraleið.

Helqaiellsstieitaruequr: Af Stykkishólmsvegi nálægt Gríshól um Kóngsbakka og
Hraunháls á Eyrarsveitarveg í Berserkjahrauni,

Vegur þessi er um 10,5 km að lengd og að miklu leyti akfær. Má vænta þess,
að hann verði aðalvegur út i Eyrarsveit, þegar hann er fullgerður og brú komin
yfir Hraunsfjörð á Mjósundum.
Dalasýsla.

Staðnrhðlsoequr: Af Skarðsstrandarvegi við Kirkj uhvol í Saurbæ um Staðar-
hól að Þverfelli.

Í tillögunni á þskj. 59 er lagt til, að þjóðvegarkafli þessi verði ákveðinn að
innsta bænum, Hvammsdal, en hér er sleppt tveim innstu bæjarleiðunum. Vegar-
kaflinn er um 4 km og ekki akfær.
Barðastrandarsýsla.

Gautsdalsoequr: Af Vesturlandsvegi sunnan Geiradalsár nálægt Bakka að
Gautsdal.

Vegarlengd er um 3 km og el' að mestu vegleysu.
Regkhðlasueitaroecur: Af Vesturlandsvegi við Kinnarstaðaskála að Hofs-

stöðum.
Vegarlengd er um 2 km og el' sumarakfært. Hjá Hofsstöðum er lendingarstaður

Breiðafjarðarbátsins, og eru þvi þaðan nokkrir flutningar, fólk og vörur inn í sveit-
ina og i sambandi við langleiðir.

Gufudalsvegur nær nú að Gufudal og er enn ekki akfær. Talið er réttmætt, að
framhald hans að Klettshálsí verði tekinn í þjóðvegatölu. Orðist þá þessi stafliður
í frv. þannig: Af Vesturlandsvegi i Þorskafjörð um Gufudal um Skálanes og Kolla-
fjörð að Kletti austan undir Klettsháls,

Vegarlengd frá Gufudal að Kletti er 25 km og hvergi akfært, en þessi leið el'
póstleið og aðalsamgönguleið um héraðið.

Örlygshafnal'vegul' er Í frv. ákveðinn að Örlygshöfn, en rétt þykir að verða við
áskorunum úr héraði um, að vegur þessi verði tekinn í þjóðvegatölu allt að Látrum.
Orðast þá liðurinn þannig:

Örlygshafnarvegur: Af Rauðasandsvegi hjá Hvalskeri um Sauðlauksdal og
Gjögur í Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum.

Vegarlengd, sem bætist við, er um 18 km, og er naumast hægt að telja neinn
hluta leiðarinnar akfæran. Hafa þb næstliðin ár verið gerðar nokkrar umbætur,
sumpart með styrk af fjallvegafé.
Vestur-ísafjarðarsýsla.

Suðureyrarvegur nær nú að Suðureyri. Lagt er til, að kaflinn þaðan fyrir
Spilli að Stað verði tekinn i þjóðvegatölu. Vegur þessi er um 3 km og liggur inn að
aðalræktunarlandi kauptúnsins.

Núpstiequr nær nú að Núpi. Lagt er til, að vegspottinn þaðan, um 2,5 km, að
Alviðruvör verði tekinn í þjóðvegatölu, ásamt um 9,5 km löngum kafla frá Gernln-
felli inn með Dýrafirði að norðan til Lambadals.

Ketilseyrarvegur: Frá Þingeyri um Hvarnm til Ketilseyrar.
Vegarlend er um 6 km.
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Strandasýsla.
Selstrandaruequr (viðbót 6,5 km).

Vestur-Húnavatnssýsla.
Miðfjarðarvegur (viðbót 6 km).

Austur-Húnavatnssýsla (þskj. 393).
Skaqastrandarnequr nær mí. til Kálfshamarsvíkur. í. till. á þskj. 393 er lagt til,

að tekinn verði í þjóðvegatölu vegurinn allt að Vikum. Eg mæli eftir atvikum með,
að bætt verði við um hálfri þessari leið, eða út að Höfnum, sem er um 8,5 km.
Skagafjarðarsýsla (þskj. 354).

Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi austan við Haganes um Barð að
Stóru-Reykjum í Flókadal.

Vegarlengd er um 5 km og mun vera að mestu vegleysa.
A sama þskj. er tillaga um að taka í tölu þjóðvega Reykjastrandarveg, sem

ég hef ekki tekið með Í mínar tillögur.
Eyjafjarðarsýsla.

Hörgárdalsvegul'. A þskj. 366 er tillaga um þennan veg, en hann er þegar kom-
inn í frv. á þskj. 330 undir liðnum C. 22 Hörgárdalsvegur ytri.

Eyjafjarðarbrallt nær nú að -Iór unnar stððum. Lagt er til, að hætt verði við 4
km kafla þaðan inn að Torfafelli. Liggur leið þessi síðan upp í Vatnahjallaveg.
Norður-Þingeyjarsýsla.

Yiri-Lðnsuequr: Af Langanesvegi utan við Sauðanesós nálægt Ytra-Lóni að
Eldjárnsstöðum.

Vegarlengd er um 4,5 km og að mestu vegleysa.
Suður-Múlasýsla.

Norðurdoísoequr: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að Þorvalds-
stöðum.

Tillaga um þennan veg er á þskj. 392. Vegarlengd er um 12 km og að talsverðu
leyti akfær.
Rangárvallasýsla (þskj. 358).

Vollaoequr: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli.
Í till. á þskj. 358 er lagt til, að þjóðvegarkafIi þessi verði ákveðinn um Velli

að Argilsstöðum, sem er tæpum km lengra. Að Velli er 5,5 km og akfært.
Þðrsmerkuroequr : Af Suðurlandsbraut austan við Markarfljótsbrú inn að

Stóru-Mörk.
Vegur þessi er um 2,5 km og venjulega akfær.

Árnessýsla.
Bræðraiunquoequr: Af Biskupstungnabraut austan við Tungufljótsbrú að

Bræðratungu.
Rætt hefur verið um að brúa Tungufljót skammt norðan við Bræðratungu og

koma hverfinu þannig í vegasamband. Er til kom, reyndist brú þessi mjög kostn-
aðarsöm, og er nú horfið frá því ráði og áformað að gera veg þann, sem hér er
lagt til að taka í tölu þjóðvega. Vegarlengd er um 8,0 km, en að miklu leyti
vegleysa.

Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Gaulverjabæjar um Hamarsbæi
og Skógsnes á Villingaholtsveg nálægt Sýrlæk.

A þskj. 362 er tillaga um Vorsabæjarveg, sem að allmiklu leyti fellur saman
við veg þann, sem hér er nefndur Hamarsvegur og er um 8,2 km að lengd og bílfær
um hálf leiðin.

Kaldaðamesoequr: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að Kaldaðarnesi.
Vegur þessi er akfær, 5,0 km að lengd. Í Kaldaðarnesi er nú hæli, sein ríkis-

sjóður rekur, og er þangað aðal umferð um veginn.
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Nýir þjóðvegakaflar samkv. viðbótartillögum vegamálastjóra :
Kjósarsýsla (áður 32,0 km):

Keldnavegur .
Borgarfjarðarsýsla (áður 21,2 km):

Melasveitarvegur .
Andakílsfossavegur (viðbót) .

Snæfellsnessýsla (áður engir):
Kolviðarnesvegur .
Búðavegur .
Helgafellssveitarvegur > ••••••••••••••

Dalasýsla (áður 11,0 km) :
Staðarhólsvegur .

Barðastrandarsýsla (áður 40,0 km):
Geiradalsvegur innri .
Reykhólasveitarvegur (viðbót) .
Gufudalsvegur (viðbót) .
Örlygshafnarvegur .

Vestur-Ísafjarðarsýsla (áður 4,0 km):
Suðureyrarvegur (viðbót) .
Núpsvegur, viðbót 2,5+9,5 lim .
Ketilseyrarvegur .

Strandasýsla (áður 9,0 km):
Selstrandarvegur (viðbót) .

Vestur- Húnavatnssýsla:
Miðfjarðarvegur (viðbót) .

Austur-Húnavatnssýsla (áður 15,0 km) :
Skagastrandarvegur (viðbót) .

Skagafjarðarsýsla (áður 33,0 km):
Flókadalsvegur innri .

Eyjafjarðarsýsla (áður 15,0 km):
Eyj afj arð ar braut .

Norður-Þingeyjarsýsla (áður englir):
Ytri-Lónsvegur .

Suður-Múlasýsla (áður 23,0 km):
Norðurdalsvegur .

Rangárvallasýsla (áður 43 km):
Vallavegur > •••••••••••••••••••••••

Þórsmerkurvegur .
Árnessýsla (áður 22 km):

Bræðratunguvegur 8,0 ._--
Hamarsvegur 8.2--
Kaldaðarnesvegur 5,0-----'---

0,7 km

13,0 -
14,0 -~

3,5 -
2,4 --

10,5 -

4,0 --

3,0 -
2,0 --

25,0 -
18,0 -

3,0 -
12,0 --

6,0 -

(),5 -~

Ö,O --

8,5 ---

5,0 -~

4,0 -

4,5 --

12,0 -

5,5 -
2,5 .--

Samtals 192,8 km
t fyrri tillögum á þskj. 330 529,2 -
Fallið úr af vangá:

Austur-Skaftafellssýsla:
Hornsvegur 5,5 ~-

Geir G. Zoega.
Samtals 727,5 km

Til samgöngumálanefndar Nd. Alþingis.
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