
sþ. 627. Nefndarálit
um till. til þál. um rannsókn á vegarstæði.

Frá allsherjarnefnd.

Á síðastliðnu sumri var vegarstæði fyrir ruddan sumarveg af þjóðveginum á
Þorskafjarðarheiði ytri á þjóðveginn á Rafnseyrarheiði rannsakað að nokkru og gert
ráð fyrir af vegamálastjórninni, að fullnaðarrannsókn gæti farið fram næsta sumar.
Skrifaði nefndin vegamálastjóra um málið, og er hér birt sem fylgiskjal svar Árna
Pálssonar verkfræðings ci fjarveru vegamála stjóra). Leggur nefndin til, að tillagan
verði samþykkt.

Alþingi, 20. marz 1948.

Jörundur Brynjólfsson,
form.

Ingólfur Jónsson.

Jón Sigurðsson,
fundaskr.

Ásg. Ásgeirsson,
frsm.

Jón Gíslason. Sigurður Bjarnason.
Sigfús Sigurhjartarson.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLA STJÚRINN
Reykjavík, 17. marz 1948.

Með bréfi, dags. 10. marz þ. á., hefur allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis beiðzt
umsagnar um tillögu nr. 16.1) til þingsályktunar, um rannsókn á vegarstæði fyrir
ruddan sumarveg af þjóðveginum á Þorskafjarðarheiði og á þjóðveginn á Rafnseyrar-
heiði.

Með framangreindum vegi er þess freistað að koma' nyrðri fjörðunum, - þ. e.
norðurströnd Arnarfjarðar og fjörðunum þar fyrir norðan, - i beint samband við
Þórskafjörð um hálendið, sem þar er á milli, í stað þess að fara fyrir botna allra
syðri fjarðanna eftir mun lengri vegi, sem væntanlega tekst að ljúka á næsta áratug.

Vegalengd sú, er hér um ræðir, er sem næst 62 km milli þeirra staða, er farið
er frá Þorskafjarðarheiði og þar til komið er á Rafnseyrarheiði. Er mestallur hluti
þeirrar leiðar í 500-700 m bæð yfir sjávarmáli. Það er því réttilega tekið fram í
greinargerðinni, að hér er um sumarveg að ræða.

Leið þessi hefur eigi verið rannsökuð. Rétt þykir þó að geta þess, að tekizt hefur
að fara með bifreið um nokkurn hluta hennar. Var þá farið af veginum um Þorska-
fjarðarheiði, austan við svo nefnt Gedduvatn og sunnan við það, þá um Torfdalsár-
drög, um Lambatunguhæð meðfram Heiphólsfjöllum, á Kollafjarðarveg rétt um
sýslumörkín, siðan vestur um háfjallið og þá farið norðan við sýslumörk og staðar
numið um 33 km frá þeim stað, er farið var út af Þorskafjarðarvegi.

Þar eð Vestfirði vanhagar mjög um vegasamband við aðra landshluta, er eðli-
legt, að leið þessi verði rannsökuð nokkru nánar, svo sem farið er fram á í fyrr-
nefndri tillögu, og með þvi. skorið úr um það, hvort kleift er að gera framangreinda
leið færa bifreiðum með ruddum sumarvegi.

Virðingarfyllst,

Árni Pálsson,

í fjarveru vegamálastjóra.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavik.


