
Nd. 346. Nefndarálit
nm  frv. til laga nm  breyting á vegalögnm, nr. 41, 4. jnní 1924.

F rá  meiri hl. sam göngnm álanefndar.
Það heflr dregizt fengi að skila áliti, en sá d ráttn r stafar af þvi, að 

nefndin vildi ekki gera ákveðnar tillögnr fyrr en fyrir lægi nmsögn vegamálastjóra 
nm frv. og þær brtt., sem fram  kom n við það i deildinni. Vegamálastjóri hafði 
sérstaklega annrik t og kom því nmsögn hans seinna en vænzt var. - .

E ins og sjá m á af nm sögn vegam álastjóra, þá m ælir hann  ekki beint 
með neinni breytingn á þjóðvegakerflnn, nema þeirri, að Saðnrlandsvegi verði



breytt þannig, að hann  eftirleiðis liggi nm Fljótshlið, i stað þess sem h ann  nú 
liggnr neðar, sem sé nm Garðsanka y ö r Þverá og nm Hemln.

Jafnvel þó nefndin viðnrkenni, að mjög m ikið sk o 'ti á, að fnllgerðir sén 
þeir þjóðvegir, sem nú ern ákvarðaðir, og að það taki fleiri ár að fnllgera þá, 
þá vill meiri hl. nefndarinuar þó bæta við i töln þjóðvega nokkrnm  vegnm, sem 
telja verðnr sanngjarnt, að standi eigi verr að vígi nm endnrbæ tnr eða nýbygg- 
ingn en þær leiðir, sem nú ern i töln þjóðvega.

Meiri hl. vill gera þæ r breytingar, að teknir sén nú  i töln þjóðvega: 
Kópaskersvegnr, Hafnarvegnr, Fljótshliðarvegnr, E yjafjarðarbrant, frá Aknreyri 
að Kristneshæli, Vestnrlandsvegnr, frá Hnifsdal að Veðrará i Ö onndarfirði, Út- 
héraðsvegnr, frá E yvindarárbrú  að Eiðnm , L andbran t og Skeiðavegnr.

Um þrjá hina fyrsttöldn nægir að benda á nmsögn vegam álastjórans. 
Með npptökn Fljótshliðarvegar i tölu þjóðvega er gert ráð fyrir, að vegurinn um 
G arðsanka h já Hemln að Seljalandsm úla falli i tölu sýsluvega.

Það verðnr að teljast sanngjarnt að taka veginn frá Aknreyri, verzlnnar- 
lóð Aknreyrar, að Kristneshæli i tölu þjóðvega. Vegna hælisins er hér nm stór- 
ankna umferð að ræða. Vegir að öðrum  sjúkrahúsnm  eru áðnr teknir i tölu 
þjóðvega.

Vesturlandsvegur. Þ ar hafa tillögur héraðanna farið i þ& átt að taka i 
töln þjóðvega veginn frá ísafirði til Rafnseyrar i Arnarfirði og frá Bíldudal að 
Þorskafirði. Meiri hl. nefndarinnar vill að þessu sinni taka aðeins þann kafla 
vegarins, sem mest er aðkallandi, i tölu þjóðvega, sem sé veginn frá Isafjarðar- 
djúpi til Ö aundarfjarðar. Þetta er einn af fjölförnustu vegnm landsins og auk 
þess er h in  m esta nauðsyn á, að Ö nundarfjörður, sem er ágætt landbúnaðarhér- 
að, kom ist í sam band við IsaQ arðarkaupstað.

Um Úthéraðsveg vill meiri hl. nefndarinnar leggja til, að vegurinn frá 
E yvindarárbrú  til E iða verði tekinn i töln þjóðvega, en getur ekki fallizt á að 
taka veginn þaðan út að Unaósi með, þvi frem nr þar sem engin nöfn er þar, 
sem örngg sé, og því sjaidan tekinn þ ar á land neinn vernlegnr flntningnr til 
Ú théraðsm anna.

Þá þykir meiri hl. nefndarinnar sanngjarnt að tak'a Skeiðaveginn i töln 
þjóðvega, og sömnleiðis L andbrant, af þjóðveginnm npp að Múla á Landi. Land- 
b rau t er mjög fjölfarin og þá mest af ferðamönnum.

Um aðrar breytingartillögnr, sem fram hafa komið, nægir að visa til  
nm sagnar vegam álastjóra, sem meiri hl. fellst á.

Umsögn vegam álastjóra fylgir hér með.
Meiri hl. nefndarinnar ber fram svo látandi

BREYTINGARTILLÖGUR:
Frum varpsgreinina skal orða svo:
Á 2. gr. vegalaga, nr. 41 1924, ern gerðar þessar breytingar:

Við A.
1. F y rir »Landeyjar, EyjaQölla i tölulið 1 kem nr: Hvolhrepp in n  Fljótshlíð 

að Teigí yfir Þverá.



2. Aftan við tölnlið 4 koma tveir nýir liðir:
. a. Skeiðabrant, frá vegamótam Snðnrlandsvegar, norðan Flatholts npp 

Skeið og H rnnam annahrepp að Brúarhlöðnm . 
b. Landbrant, frá þjóðveginnm hjá M eiri-Tnngn i Holtnm npp Land 

að Múla.
3. Eftir tölnlið 6 kem nr nýr liðnr:

H afnarbrant, frá Höfn i Hornafirði á þjóðveginn.
II. Við B.

Á eftir tölniið 4 kem nr nýr liðnr:
F rá  Hnifsdal nm Breiðadalsheiði að Veðrará i önnndarfirð i.

III. Við C.
1. Á eftir tölnlið 3 kem nr nýr liðnr:

Eyjafjarðarbrant, frá verzlnnarlóð A knreyrar að Kristneshæii.
2. Aftan við tölniið 4 kom a tveir nýir lið ir:

a. Kópaskersbrant, frá Kópaskersvogi að vegamótnm við B rnnnárbrú.
b. Útbéraðsvegnr, frá E yvindarárbrú til Eiða.

Alþingi, 24. m arz 1930.
G nnnar Signrðsson, Jón  A. Jónsson, Signrjón Á. Ólafsson. 

form, frsm.

F y lg lsk jal.

VEGAMÁLASTJÓRINN
u /» 1930.
Út af fram kom nnm  frnm vörpnm  nm breyting á vegalögnnnm vil ég láta 

nefndinni í té eftirfarandi nm sögn m ina.
Langfiest þessi frv. hafa legið fyrir nndanförnnm  þingnm  allt siðan 1925, 

en samgöngnmálanefnd neðri deildar hefir aldrei treystst að mæla með þeim, 
enda hefi ég lagt á m óti þvi að bæta við nýjnm  þjóðvegum. Mér er þó Ijóst, að 
tillögnr þessar nm nýja þjóðvegi eiga á sér mjóg m isjafnan rétt.

Ég vil heldnr ekki nú  beint mæla með neinn frnm varpanna, en hins- 
vegar tel ég, að mest sanngirni mæli með frv. þeim, er hér veiða greind í 1. 
flokki.

1. Þskj. 38. Kópaskersvegar. Vegnr þessi er að lengd 24 km . og er nú 
sýslnvegnr. U ndanfarin ár hefir bann verið bæ ttnr allvernlega og sá kostnaðnr 
greiddnr að hálfn úr rikissjóði, svo að nú er hann  sæmilega vel fær bifreiðnm, 
en til þess að hann verði viðnnandi fyrir þá nmferð, sem nm  hann  er, þarf þó 
enn nm bætnr, sem ekki kosta m inna en 30 þús. kr. Viðhald vegarins má búast 
við, að kosti fyrst nm sinn nm 2500 kr. — en meira, er nmferð vex og kröfnr 
til góðra vega.

Verði Kópaskersvegur gerður að þjóðvegi, verða því aukin útgjöld ríkis-



sjóðs helm ingar iæ tlaðs kostnaðar við nm bæ tar, sem létt verðar af sýslufélag- 
inu, og svo árlegt viðbald vegarins að ölln.

Hinsvegar viðurkennist, að vegnr þessi er orðinn aðalflutningaleið þriggja 
aveita — Axarfjarðar, Hólsfjalla og Keldnhverfls — úr kaupstað og á því i raun- 
inni likau rétt i  sér að vera þjóðvegnr og t. d. H vam m stangabrant og Skaga- 
fjarðarbrant.

2. Þskj. 49. Hafnaraegar er upphleypt akbrant, sem endnrbyggð hefir 
verið á nndanförnum  árum , og hefir sá kostnaðnr verið greiddur að hálfu úr 
rikissjóði. Vegurinn er þvi nú i allgóðn ástandi, en árlegnr viðhaldskostnaður 
m nn væntanlega nema nm 1200—1500 kr.

Mikilt h lnti Anstur-Skaftafellssýsln á leið nm  þennan veg i kaupstað ; 
er þvi svipað nm hann að segja og Kópaskersveg, og vil ég ekki leggjast á móti 
þvi, að hann verði tekinn f töln þjóðvega.

3. Þskj. 43. a. Fijótshliðaroegar. Umferð öll að heita má anstn ry fir Mark-
arfljótsanra liggnr nú  ekki lengnr um þjóðveginn yfir Þverá hjá Hemln og Garðs-
auka, heldnr inn Fljótshlið og yfir Aurana milli Teigs og H am ragarða. E r því í 
rann inn i breyting sú eðlileg, sem greind er i 1. tölulið frnm varpsins. Kostnaðar- 
auki yrði rikissjóði nokknr af breytingn þessari, með þvi að viðhald Fijótshlið- 
arvegarins, sem er npphleypt braut, verður talsvert dýrara eu viðhald núverandi 
þjóðvegar. En þar sem rikissjóðnr greiðir þegar viðhald Fljótshliðarvegar að nokkru 
með tillaginu til sýslnvegasjóðs Rangárvallasýslu, þá býst ég naum ast við, að 
m nna myndi m eir en 1000—1500 kr. á ári. Þá eru og 2—3 sm áár á leiðinni, 
sem brúa þarf bráðlega og nokknð hleypir fram  kostnaði ríkissjóðs.

Mér þykir eftir atvikum  rétt, að þessi breyting nái fram að ganga, en 
verði þó b u rd in  þvi skilyrði, að sýslnnefnd Rangárvallasýsln taki þjóðvegarkafla 
þann, sem niðnr er felldnr, i töln sýsluvega.

Þá kem ég að hinnm  frnm vörpnnnm , sem ég vil leggja á móti öllnm, að
nái sam þykki.

Sam tals ern vegir þeir, sem þar er farið fram á að taka i þjóðvegatölu, 
nm 420 km. að lengd, en nú eru þjóðvegirnir alls nm 2150 km. E r þvi nm 
aukningu að ræða, sem nem nr um Vs af núverandi vegalengd. Ég neita þvi 
sam t alls ekki, að vegir þessir eigi yfirleitt m ikinn sanngirnisrétt til þess að fé 
verði veitt ú r rikissjóði til nm bóta þeim, en núverandi þjóðvegir verða að minn 
áliti að sitja í fyrirrúm i. Fjárveitingar til þeirra m á ekki rýra með þvi að fara 
að dreifa vegafénn enu meira enn nú verðnr að gera. Þá er og þess að gæta, að 
til m argra þeirra vega, sem frnm vörpin fjalla nm, er árlega varið nokkrn fé 
ú r rikissjóði sem styrk til vegabóta hlntaðeigandi sýslnfélaga.

Um einstök frnm vörp vil ég taka þetta fram :
1. Þskj. 32. Skeiða- og Hreppaoegar. Skeiðavegur er 12,3 km. að lengd 

og er npphleyptnr akvegnr. Var greitt ú r rikissjóði nokknrt fé tii byggingar hans 
i npphafi og til endnrbóta nokkrnm  sinnnm  siðar. V iðhald hans er nokknð dýrt, 
vegna örðngrar aðstöðn að ná í möl i slillagið. Þyrfti að nm bæta miðkafla 
vegarins með þvi að leggja i hann  grjótlag og möl yfir, og myndi ég fyrir m itt 
leyti geta mælt með þvi, að helm ingur þess kostnaðar yrði greiddnr ú r rikissjóði 
af Qárveitingunni til akfærra sýslnvega. Viðhald Skeiðavegar m á áætla að kosti



að jafnaði um 2500—3000 kr., en 1929 m nn kostaaður þó hafa orðið nær tvöfalt 
þessi npphæð. '

Hreppaoegarinn frá Húsatóftnm ó Skeiðnm npp að Brúarhlöðnm  er nm 
34.7 km. að lengd, og er sú leið litt veguð enn. Mnn ekki kosta m inna en 100 
þús. kr. að gera þar sæmilegan akveg, og yrði þó notazt við sjálfgerða kafla á 
melnm á nokkrnm  stöðnm.

Þess er fnll nanðsyn, að akfðer vegnr kom i npp Hreppa, og efast ég ekki 
nm, að fást m nni til þeirrar vegagerðar helmingstillag ú r rikissjóði.

2. Þskj. 35. Borgarfjarðarbraat er 14,6 km. Hún er lögð að ölln fyrir fé 
ú r rikissjóði sem flntningabraut og vel til hennar vandað. Sam a má segja nm 
Egjafjarðarbraat, sem er 24.3 km. að lengd. Ég tel báðar þessar b ran tir innan- 
sveitarvegi, sem ekki sé rétt að taka i töln þjóðvega frekar en ým sa aðra sýslnvegi. 
Árlegnr viðhaldskostnaðnr þeirra beggja má ætla að nem i 6 —8000 kr., og greiðir 
rfkissjóðnr þann kostnað nú  að nokkrn með tillagi til sýslnvegasjóðanna i Mýra- 
sýsln og Eyjafjarðarsýslu.

4. Þskj. 39. Siglafjarðarbraat. Vegnr milli Siglnfjarðar og Fljóta var 
nokkuð rannsakaðnr á siðastliðnu snm ri, en þó hvergi næ rri til fullnnstu, með 
þvi lika að fleiri en ei.n leið geta þ ar komið til greina. Vegarlengd m nn vera ná- 
lægt 18 km. og er yfir há tt fjall að fara, þar sem hæ tt er við, að vegnrinn mnni 
liggja nndir snjó m ikinn hlnta árs. Ég tel þó vist, að rétt sé að leggja i þann 
kostnað að gera akveg milli Skagafjarðar og Siglufjarðar, enda þótt hann  vitan- 
lega verði mjög dýr. Má nefna sem lauslega áætlnn 180 þús. kr. Þætti mér mjög 
eðlilegt, að rikissjóðnr kostaði vegagerðina að mestn, en hinsvegar er ekki ósann- 
gjarnt að gera ráð fyrir einhverjn framlagi til vegagerðarinnar fró hlntaðeigend- 
nm, sérstaklega frá Siglnf|arðarkaupstað.

Meðan vegamál þetta er ekki betnr rannsakað, er ég þvi m ótfallinn, að 
vegnr þessi verði gerðnr að þjóðvegi. H ann hefir til þessa verið i töln fjallvega 
og verið haldið reiðfærnm  nm  hásnm arið.

5. Þskj. 40. Vestfjarðaoegar. Aðaltillagan f$r fram  á að taka í töln þjóðvega 
vegi milli fjarða, sem eru sam tals 43.5 km. að lengd, allt að Rafnseyri við Arn- 
arfjörð, og er leið þessi nú sýslnvegnr, en sam kvæm t varatillögunni á þjóðvegnr- 
inn að ná að Dýrafirði norðanverðúm . E rn  það um  30.5 km. Að þvi leyti sem 
leið þessi liggnr nm heiðar og fjöll, gæti ég mælt með þvi, að nokknrt fé yrði 
veitt árlega af fjárveitingnnni til fjallvega til nm bóta þar. Sérstaklega vil ég þó 
taka fram, að ég teldi sanngjarnt, að rikissjóðnr kostaði að mestn vegagerð yfir 
háfjallið milli ísafjarðar og Ö nnndarfjarðar, er í það verðnr ráðizt, E r þar nú  
akfær leið nema nm 6 km. Hefir þessi kafli verið rannsakaðnr nokknð af að- 
stoðarverkfræðingi, og er talið fært að gera þar akveg, en búast m á við, að þessi 
spotti myndi kosta ekki m inna en 60 þús. kr. Tel ég rétt, að vegarstæði á þess- 
nm kafla verði rannsakað itarlega og gerð kostnaðaráæ tlnn. Mun þessi kafli leið- 
arinnar vera sá, er hlutaðeigandi hérnð sækja fastast að gerðnr verði akfær.

6. Þskj. 43. Fljótshliðaroegar hefir þegar verið ræ ddnr. Landbraut og Ár- 
bagsoeg tel ég báða innansveitarvegiy sem engin ástæða sé til að taka i töln þjóð- 
vega frekar en m arga aðra sýslnvegi.

Um L andbrant er að visn talsverð nmferð ferðam anna til Hekln og við-



ar, en það eitt réttlæ tir heldnr ekki að flytja veginn í flokk þjóðvega. Báðir þess- 
ir  vegir, sérstaklega Landvegnrinn, hafa og fengið & nndanförnnm  árnm  alveg 
sérstakt tillag ú r rikissjóði til þess að létta sýslnnni nanðsynlegar nm bæ tnr 
á þeim. En viðhald þeirra greiðir ríkissjóðnr að nokkrn með tillaginn til vega- 
sjóðs Rangárvallasýsln.

7. Þskj. 44. Úthémðsvegur. Leið þessi er öll nm 40 km. og litt vegnð nem a 
n t að Eiðnm , og er þangað nm 12,3 km. Til v iðhalds og nm bóta Eiðaveginum heflr 
verið lofað helmingstillagi rikissjóðs, og get ég ekki lagt til, að lengra sé farið. 
Sá kafli þarf þó talsverðra nm bóta við, og býst ég við, að ekki m nni standa á 
helmingstillagi rikissjóðs, sem veitt er með tilliti til E iðaskólans.

F rá  Eiðnm  að Óshöfn er yflrleitt vont og dýrt vegarstæði nm m ýrarsnnd 
og holt, og fer ekki hjá því, að kosti nálægt 200 þns. kr. að gera akveg alla þá 
leið. í  ó shö fn  er engin verzlnn, en eitthvað m nn lagt þ ar npp af vörnm til Út- 
héraðsm anna endrnm  og eins. Ú théraðið er strjálbyggt, og tel ég enn ekki fært 
að fara að leggja fé til vegagerðar slikrar sem þessarar.

8. Þskj. 56. Saadgerðisoegar. Þjóðvegnrinn næ r nú snðnr á Reykjanes, allt 
til Keflavfknr, og engin sýsla er kom in jafnlangt og Gnllbringusýsla að fnllgera 
vegakerfi sitt. Þ ar er sam þykkt nm vegasjóð, sem nýtnr tillags ú r rikissjóði, er 
þannig kostar að nokkrn  leyti viðhald sýslnveganna. Sandgerðisvegnr er 14.26 
km. að lengd og er npphleypt akb ran t alla leið. V iðhaldskostnaðnr m nn vera 
nálægt 2000 kr.

9. Þskj. 59. Vestfjarðaoegar. F rnm varpið næ r að nokkrn  til söm n vega og 
frv. á þskj. 40, en þó er hér bæ tt við veginnm milli Isafjarðarkaupstaðar og 
Hnifsdals. Sá kafli er nm  3,5 km. að lengd og er akfær, en þarf nm bóta. H ann 
er sýsluvegnr eins og h in ir kaflar leiðarinnar, og býst ég við, að fást m nni ú r 
ríkissjóði helmingstillag til nm bóta á honnm .

10. Þskj. 118. Saafellsnesbraat. Leið þessa Iét ég rannsaka og mæla á
siðastliðnn hausti. E r vegarlengdin öll kringnm  nesið ú t fyrir jöknl 82,7 km.
Samkvæmt áætlnn, er gerð hefir verið, kostar nm 220 þús. kr. að gera akfæran
veg þessa leið alla. Þvi er ekki að neita, að gagnlegt væri og skemmtilegt að fá 
akveg þessa leið, en kostnaðnrinn er. m ikln meiri en þeir menn m nnn hafa gert 
sér grein fyrir, er beitt hafa sér fyrir mál þetta. Mér þykir sjálfsagt, að helmings- 
tillag fáist ú r  rikissjóði til þess fyrst nm sinn að gera leið þessa, sem er sýsln- 
vegur, akfæra ú t að Búðnm. Þaðan m á að sum arlagi kom ast í bifreið yfir Fróð- 
árheiði til Ólafsviknr, og er þaðan skam m t _til kauptúnsins Sands, en þó ekki
akfært.

11. Þskj. 141. Tjðrnesoegar. Nú er þjóðvegurinn milli H úsaviknr og Keldn- 
hverfis ákveðinn nm Tnngnheiði, en þar kem nr aldrei akvegur. Reknr þvi að 
breytingn £ þessnm þjóðvegarkafla, og er nm  að ræða að flytja þjóðveginn annað 
tveggja ú t í kringnm  Tjórnes eða yfii Reykjaheiði. Báðar þessar leiðir hafa verið 
athugaðar nokknð af aðstoðarverkfræðingi, en ég hefi hvornga farið. Báðar leiðir 
má gera akfærar, og verðnr Reykjaheiðarleiðin vafalanst ódýrari og nokkrn styttri, 
en hún  er snjóþyngri. Vildi ég mega athnga leiðir þessar nokkrn betnr áðnr en 
ákvörðnn verðnr tekin nm, á hvora þeirra sknli flytja þjóðveginn.

12. Þskj. 152. Vestfjarðaoegar. Þessi tillága fer enn lengra en tillögnrnar



á þskj. 40 og 59, og get ég enn siðnr m ælt með henoi. Vegarlengd fr i Bildndal 
til Þorskafjarðar er röskir 100 km., og liggnr leiðin viða nm tjöll og heiðar, þ ar 
sem ekki kem nr til m ála, að gerðnr verði akfær vegnr fyrst nm sinn. Jafnfram t 
vil ég þó taka fram , að mér virðist sanngjarnt, að veitt sé árlega nokknrt fjall- 
vegafé til nm bóta og viðhalds þessari leið, svo sem gert hefir verið nndanfarið. 
T v s r  ár ern á þessari ieið, Vatnsdalsá og V attardalsá, sem ákveðið er að bróa i 
á r  og greiða alian bróargerðarkostnað ú r rlkissjóði, með þvi að  b rý rnar ern á 
Qalivegi. N okkrar að rar ár ern á leið þessari, sem ég m nn siðar leggja til, að 
brúaðar verði á sam a hátt.

Ef háttv irt samgöngnmálanefnd sam þykkir að mæla með, að eitthvert 
frnm varpa þessara nái fram  að ganga, þá vil ég leyfa m ér að fara þess á leit, 
að nefndin flytji jafnfram t eftirfarándi breytingartiílögnr við vegalögin, ella mega 
þæ r og bíða siðara tækifæris:
I. Aftan við 3. gr. kom i tvær nýjar m álsgreinar, svo bljóðandi:

Þar, sem m örk kanpstaðar- eða verzlnnarlóðar ern ekki ákveðin, ú rsknrðar 
ráðherra, hvar þjóðvegur endar. Nú næ r byggð m eðfram  slfknm vegi út fyrir 
m örk kanpstaðar- eða verzlnnarlóðar, og skal þá ekki telja þjóðveg lengra en 
þar að, sem byggð telst enda sam kvæm t úrsknrði ráðherra.

II. Aftan við 15. gr. komi viðanki, svo hljóðandi:
Sýslnnefnd ábyrgist gagnvart ráðnneytinn, áð  sýslnvegnm þeim eða öðrnm  

vegnm, sem ekki ern þjóðvegir eða fjallvegir, en Jagðir hafa verið eða lagðir 
verða innan  sýslnnnar með styrk ú r rikissjóði, verði vel við haldið að dómi
vegamálastjóra. Sknln vegir þessir vera i töln sýslnvega, nem a sam þykki ráðn-
neytisins komi til að skipa þeim í annan  vegaflokk. Nú fiyzt einhver kafli 
sliks vegar, fyrir breytingn á takm örknm  lögsagnarum dæm is, í annað lög- 
sagnarnm dæm i, og skal það þá jafnfram t verða lögaðili nm viðhald þess kafla. 
Nú vanræ kir sýslnnefnd þæ r aðgerðir, sem vegam álastjóri hefir talið nauðsyn- 
legar, og getnr þá ráðnneytið fyrirskipað sýslnnefndinni að fram kvæm a þæ r 
innan tiltekins tim a, og látið fram kvæm a þær á kostnað sýslnsjóðs, ef h ún  
hlýðir ekki fyrirskipnninni.


