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Efni: Umsögn Húnavatnshrepps um tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 

2019-2033, mál 173.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps hefur kynnt sér tillögu til þingsályktunar fimm ára 

samgögnuáætlun (árin 2019-2023), sem samgönguráðherra lagði fram við upphaf þing númer 

149, 2018-2019.

Sveitarstjórn Húnava.tnshrepps varð fyrir vonbrigðum að í samgönguáætlun til fimm ára, skuli 

hvergi verið minnst á vegabætur í Húnavatnshreppi. Einu vegabætur sem eru í samgögnuáætlun 

fyrir Norðurland vestra er smá vegakafli á Skagastrandarvegi, sem áætlaður er eftir þrjú (3) til 

fjögur (4) ár. Sveitarstjórnir Húnavatnshrepps á liðnum kjörtímabilum, hafa lagt mikla áherslu 

á vegabætur innann Húnavatnshrepps og í héraðinu öllu. Hefur sveitarstjórn lagt áherslu á 

tengivegi, sem eru nær eingögnu malarvegir og telja nokkur hundruð kílómetra í 

sveitarfélaginu. Helstu áherslur sveitarstjórnar hafa verið á vegi númer: 731, Svínvetningabraut, 

722, Vatnsdalsvegur og 721, Þingeyraveg.

Umferð um vegi innan Húnavatnshrepps hefur aukist mjög mikið á undanfömum árum með 

aukinni umferð ferðamanna. Reynslan sýnir að þarna eru margir óreyndir ökumenn á ferð, að 

aka um erfiða malarvegi, að helstu náttúruperlum og sögustöðum íslands. Það hefur í för með 

sér að slys og óhöpp hafa verið tíð, svo sem útafakstur, bílveltur og fleira. Þegar frá er talin 

umferð ferðamanna um vegi innan sveitarfélagsins, er þarna fyrir umferð íbúa sveitarfélagsins, 

fara margir þeirra til vinnu daglega langan veg og/eða þurfa að draga sér björg í bú. Sama má 

segja um skólabörn sem fara með skólabifreiðum hvern virkan dag í grunnskóla 

Húnavatnshrepps, Húnavallaskóla sem staðsettur er á Húnavöllum.

Umferð og veðurfar liafa mikil áhrif á ástand vega innan Húnavatnshrepps frá degi til dags. 

Undanfarin misseri hafa vegir innan sveitarfélagsins verið mjög slæmu ástandi. Ef bleytutíð er
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viðvarandi meðfram jafnri umferð eru vegirnir á skömmum tíma ornir afar erfiðir yfirferðar 

fyrir flestar tegundir bifreiða, þar að segja, holóttir, aurugir og varasamir.

Ferðamenn hafa val, hvort þeir fari um malarvegi innan sveitarfélagsins eða ekki. íbúar 

sveitarfélagsins hafa ekki val og þar með talin skólabörn sem hafa ekkert val. ísland hefur 

skólaskykldu og því verða börn sem búa innan sveitarfélagsins að fara um vegi sveitarfélgsins 

tvisvar á dag, hvern virkan dag í níu mánuði ársins. Hvert skólabarn þarí' að velkjast í 10 ár 

þessa vegi á lágmarkshraða með tilheyrandi óþægindum.

Húnavatnshreppur k<íyrir skólaböm um 252 kílómetra dag hvern á alónýtum malarvegum.

I ljósi alls þessa telur Húnavatnshreppur það afar mikilvægt að áhersla verði á að lagfæra 

skólaakstursleiðir imian sveitarfélagsins fyrst og fremst. Jafnframt leggur Húnavatnshreppur 

mikla áherslu á að lagt verði bundið slitlag á Þingeyrarveg (721), en um hann er mikil umferð 

að sumri til, enda afár fjölsóttur sögu- og ferðamamiastaður á Þingeyrum. Ennfremur leggur 

sveitarstjórn, þunga áherslu á að Svínvetningabraut (731), Reykjabraut (724) og Auðkúluvegur 

(726) verði lagðir bundnu slitlagi. Um fjölfarna vegi er að ræða þar sem þessir vegir eru varaleið 

vegakerfisins vegna tengingar við Norðurland.

Þegar allt er tekið saman er öllum ljóst sem kynna sér málið til hlítar að mikilla úrbóta er þörf 

á samgögnumálum innan Húnavatnslirepps.

Greiðar samgöngur S'Sm byggja á góðu vegakerfi eru nauðsynlegar forsendur fyrir uppbyggingu 

atvinnulífs og viðunandi afkomu heimila og fyrirtækja. Flestir tengi- og héraðsvegir í 

Húnavatnssýslu uppfylla engan veginn þær kröfur og fer ástand þeirra versnandi ár frá ári vegna 

ónógs viðhalds. Ohætt er að fullyrða að oft á tíðum eru vegirnir hættulegir vegfarendum og ættu 

að merkjast sem slíkir.

Þó að fjöldi kílómetra séu margir er ekki hægt að láta slíka vegi liggja óbætta hjá garði. Best 

væri að setja upp synsamlega áætlun í góðri sátt við íbúa og sveitarfélög, hvernig megi 

skipulega bæta þessa vegi skref fyrir skref.

Flúnavatnshreppur sk.orar á samgönguyfirvöld að endurskoða framlagða samgönguáætlun.

Virðingarfyllst,  __


