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Aðgengi að Laka og vegtengingar

• Lakavegur (F206)
– 48,5 km frá 

Hunkubökkum að 
Laka

• Lakagígavegur (F207)
– 26 km af Lakavegi 

sunnan við Kringlur 
um Blágil og Úlfarsdal 
að Laka.



• Landsvegir
– “Til þessa vegflokks skal telja þjóðvegi sem ekki teljast til 

stofnvega, tengivega eða safnvega. Þar er um að ræða vegi yfir 
fjöll og heiðar, þar á meðal vegi sem tengja saman landshluta, 
vegi innan þjóðgarða og vegi að fjölsóttum ferðamannastöðum. 
Á vegum þessum skal yfirleitt einungis gera ráð fyrir 
árstíðabundinni umferð og minna eftirliti og minni þjónustu en á 
öðrum þjóðvegum”.

– Um 2.577 km af vegum skráðir í þessum flokki 1. 
mars 2006. Þar af um 957 km í suðurkjördæmi.

• “Þjóðgarðavegir” ekki sérstakur vegflokkur skv. 
Vegalögum en fjárveitingar í samgönguáætlun til 
einstakra verkefna.

Vegflokkar



Viðhald og þjónusta Lakavegar

• Kostnaður   árlega vegna 
viðhalds Lakavegar um 1- 
2 m.kr.

• Vegurinn opnaður að 
jafnaði um miðjan júní. 

• Heflað etv. einu sinni að 
sumri.     

• Vöð lagfærð þegar þurfa 
þykir.



Fjárveitingar í samgönguáætlun

• Um 120 m.kr. á ári til 
viðhalds og 
nýframkvæmda 
landsvega.



Aðgengi að Laka og vegtengingar

• Að gera 
fólksbílafæran veg inn 
að Laka
– Þyrfti að brúa amk. 

Stjórn, Geirlandsá og 
Hellisá.

– Nefnd hefur verið 
önnur leið 



Aðgengi að Laka og vegtengingar

• Leið um Þverá inn að 
Miklafelli og þaðan að 
Laka.
– U.þ.b. 36 km frá 

Hringvegi inn að Laka
– Að mestu laus við 

vatnsföll.



Stefnumörkun varðandi framtíðar 
vegtengingar inn að Laka

• Á að stefna að fólksbílafærum vegi ?
• Uppbyggður vegur/niðurgrafin slóð ?
• Tvíbreiðar brýr/einbreiðar brýr ?
• Bundið slitlag/malarslitlag ?
• Samvinna ráðgjafanefndar um skipulag 

Lakasvæðisins og Vegagerðarinnar um næstu 
skref.



Möguleikar til fjármögnunar

• 1. Af liðnum landsvegir í 
samgönguáætlun

• 2. “Þjóðgarðavegir” hugsanlega eftir 
2010.



Göngustígar á svæðinu

• Um hjólreiða og göngustíga segir svo í 27. gr. 
Frumvarps um ný vegalög: 
– "Í samgönguáætlun er heimilt að veita fé til almennra 

hjólreiða og göngustíga meðfram umferðarmestu 
þjóðvegum samkvæmt sérstakri áætlun sem gerð 
skal að höfðu samráði við sveitarfélög". 

– Á því ekki við um gönguleiðir á hálendinu.



Takk fyrir áheyrnina
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