
Nd. 68. Frumvarp til laga [64. mál]
um breyting á lögum nr. 36 14. maí 1955, um breyting á vegalögum. nr. 34 22.
april 1947.

Flm.: Halldór Ásgrímsson, Eysteinn Jónsson, Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
2. gr. laganna breytist þannig:

1. Á eftir A. 68 komi nýr liður:
Salthöfðavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagurhólsmýri að flugvelli.

2. Á eftir A. 69 komi nýr liður:
Borgarvegur: Af Mýravegi hjá Árbæ, um Einholt, Baldurshaga, Nípu-

garða og Borg á Mýraveg hjá Hólmsárbrú.



3. Á eftir D. 2 komi nýir liðir:
a. Gunnarsstaðavegur : Af Strandavegi austan við Hölknárbrú i Gunnarsstaði.
b. Eyjavegur: Af Stranda- og Jökulsárhliðarvegi við Fögruhlíð, um Árteig

og Eyjasel á sama veg hjá Bakkagerði.
c. Másselsvegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi milli Kaldár og Sauðár

að Másseli.
4. Aftan við D. 5 bætist: með álmu frá Oddsgili í Hauksstaði.
5. Á eftir D. 5 komi nýr liður:

Hliðarvegur: Af Strandavegi hjá Torfastöðum um Ljótsstaði, Vakursstaði
og Hlíðarbæi og þaðan á Vesturdalsveg sunnan ár.

6. D. 7 orðist svo:
Sunnudalsvegur : Af Strandavegi austan við Hofsá að Síreksstöðum, þaðan

yfir Hofsborgartungu um Þorbrandastaði að Einarsstöðum.
7. Á eftir D. 6 komi nýr liður:

Selárdalsvegur: Af Strandavegi norðan Selárbrúar, um Fagurhól, Ljóts-
staði á Strandaveg hjá Torfastöðum.

8. Við D. 7 bætist: og þaðan á Vopnafjarðarveg utan við Þorbrandsstaði.
9. D. 9 orðist svo:

Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi í Dimmadal, í Heiðarenda inn
Jökuldal, yfir Hákonarstaðabrú og á Jökuldalsveg hjá Hákonarstöðum.

10. Á eftir D. 11 komi nýr liður:
Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi eystri um Litla-Steinsvað, Klepp-

járnsstaði, Brekku, Lindarhól, á Kirkjubæjarveg, með álmu i Galtastaði fremri.
11. Aftan við D. 12 bætist: og þaðan á Hróarstunguveg nyrðri nálægt Geirastöðum.
12. Á eftir D. 12 komi nýir liðir:

a. Lagarflj6tsvegur: Af Úthéraðsvegi hjá FljótskleUi, um Tjarnarland og
Steinsvað á Hröarstunguveg eystri hjá Lagarfossi.

b. Rauðholtsvegur: Af Úthéraðsvegi um Hreimsstaði, Rauðholt og á Hjalta-
staðaveg austan Selfljótsbrúar.

13. Í stað orðanna "að Hóli í Fljótsdal" í D. 13 komi: að Kleif i Fljótsdal.
14. Á eftir D. 14 komi nýr liður:

Skógargerðisvegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatnsfæti um Urriða-
vatn, Skógargerði. Rangá og á Hróarstunguveg eystri.

15. D. 17 orðist svo:
Loðmundarfjarðarvegur : Frá Vestdalseyri um Brimnes, Stakkahlíð og

Húsavík til Borgarfjarðar.
16. D. 20 orðist svo:

Fjallabæjavegur: Af Úthéraðsvegi hjá Eiðum um Gilsárteig, Brennistaði.
Hjartarstaði, Ánastaði, og þaðan á Hjaltastaðaveg nálægt Hjaltastöðum. Af
Fjallabæjavegi um Orms staði, Ásgeirsstaði, Tókastaði og á fJthéraðsveg hjá
Mýnesi.

17. D. 28 orðist þannig:
Skóga- og Flj6tsdalsvegur: Af Austurlandsvegi hjá Úlfsstöðum á Völlum,

um Skóga og Fljótsdal og á Upphéraðsveg nálægt Valþjófsstað með álmum
að Víðivallagerði, um Keldárbrú að Glúmsstöðum.

18. Á eftir D. 28 komi nýr liður:
Jaðarsvegur: Af Skógavegi í Víkingsstaðablá að Jaðri.

19. D. 29 orðist svo:
Skriðdalsvegur: Af Skógavegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á

Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg, með álmu vestan Geitdalsárbrúar að
Geitdal. Frá Múlaárbrú um Múlastekk, Birkihlíð og Borg að Hjarðarhlíð.

20. D. 36 orðist svo:
Norðurdalsvegur: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að Þor-

valdsstöðum og af Norðurdalsvegi um Skarð i Tóarsel.



21. Á eftir D. 38 komi nýir liðir:
a. Kambsnesvegur: Af Stöðvarfjarðarvegi að Heyklifi á Kambsnesi.
b. Hofsvegur: Af Austurlandsvegi við Hofsárbrú i Álftafirði að Hofi.
e. Þvottárvegur : Af Austurlandsvegi við Starmýri að Þvottá.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Vegir þeir, sem hér er lagt til að teknir verði í þjóðvegatölu, eru allir í Austur-

landskjördæmi og tillögurnar í samræmi við siendurteknar óskir hlutaðeigandi
sveitarstjórna á undanförnum árum.

Viðtekin venja hefur verið sú, að vegalögunum hefur smátt og smátt verið
breytt, gjarnan einu sinni á kjörtímabili, en stundum með nokkru fleiri ára milli-
bili, og þá teknir í þjóðvegatölu vegastúfur víðs vegar um land, sem áður heyrðu
til sýslu- eða hreppavegum. Þessar breytingar voru byggðar á þeirri staðreynd, að
sveitarfélögunum hefur ætíð verið talið um megn að annast á viðunandi hátt upp-
byggingu og viðhald allra þeirra vega, sem þau lögum samkvæmt hafa átt að ann-
ast. Þetta sjónarmið hafa flestir þingmenn viðurkennt, hvar í flokki sem þeir hafa
staðið, enda ljós sú lífsnauðsyn hinna dreifðu byggða víðs vegar um land að búa
við góð vegasambönd innan sveitar og utan og auðskilið, hve gott vegasamband er
mikilsverður þáttur og undirstöðuatriði um eðlilegt og æskilegt viðhald hinna dreifðu
byggða. Þegar á þetta er litið og jafnframt, að vegalögum hefur ekki verið breytt
síðan 1955, og einnig haft í huga, hve allur kostnaður við vegagerð - nýbyggingu
og viðhald - hefur vaxið gífurlega á síðustu árum, þá virðist sú nauðsyn að létta
nú verulega á sveitarfélögunum vera óhjákvæmileg, ef ekki á illa að fara í þessu efni.

Á það ber einnig að líta, að áður var talið viðunandi í bili að ryðja bilvegi um
mela og móa, þar sem slíks var kostur, til að gera akfæra sumarvegi. En með
aukinni mjólkurframleiðslu er slikt ekki nægilegt fyrir mörg byggðarlög, heldur
þarf þar að byggja upphlaðna vegi til að gera vetrarflutninga auðveldari. Sveitar-
félögunum er auðvitað algerlega um megn og það nú þegar að umbæta þannig
hreppa- og sýsluvegakerfið eins og nauðsyn krefur.

Öll byggðarlög landsins eiga við meiri og minni erfiðleika að stríða vegna
ófullkomins vegakerfis, og úr því verður ekki bætt nema með síauknu fjárframlagi
og útfærslu á þjóðvegakerfinu. Þetta á ekki sízt við um vegakerfi Austurlands,
enda mun óvíða vera meiri þörf vega vegna víðáttu og landslags. Þar hefur lengi
sótt i horfið til umbóta þar til á síðustu árum. En vegna ríkjandi ástands í
þessum málum fjórðungsins er þetta frv. borið fram í þeirri trú, að verði það
samþykkt, sé von um umbætur í þessum efnum á næstu árum.


