Samráðsfundur Vegagerðarinnar og Rangárþings ytra ásamt fulltrúa Lögreglunnar, haldinn á Hellu
föstudaginn 1. Júlí 2016.
Mættir:
Haraldur Birgir Haraldsson, skipulags og byggingarfulltrúi Rangárþings ytra
Guðni G. Kristinsson, eignaumsjón Rang. ytra
Sveinn Kristján Rúnarsson, Lögregla
Páll Halldórsson, Vegagerðin
Svanur Bjarnason, Vegagerðin
Texti með bláum lit eru niðurstöður fundar en Haraldur hafði áður sent út dagskrá fundar.
Dagskráin er að mestu leyti bundin við afgreiðslu sveitarstjórnar á eftirtöldum málum:
1. Inngangur: Borist hefur erindi frá íbúum um uppsetningu hraðahindrunar við Stóra Rimakot.
Farin var vettvangsferð með fulltrúa Vegagerðarinnar og aðstæður skoðaðar á staðnum.
Niðurst.: Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að óska eftir fundi með lögreglustjóra um
umferðaröryggi og umferðarhraða í sveitarfélaginu. Unnið verði að tillögu um gangbraut /
hraðahindrun við Stóra Rimakot. Afgreiðslu frestað. Fundarmenn sammála því að
sveitarfélagið geri tilraun með þrengingu á veginn með skiltum á forsteyptum plöttum. Taka
þarf hraða niður í 30 km um bæjarhlaðið.

2. Inngangur: Bæring Jón Guðmundsson fyrir hönd ábúenda á Saurbæ óskar eftir aðgerðum til
að sporna við hraðakstri í gegnum bæjarhlaðið að Saurbæ. Samkvæmt upplýsingum frá
Vegagerðinni hefur færsla vegarins eins og sýnd er á uppdrætti aðalskipulags Rangárþings
ytra 2010-2022 ekki komið til umræðu innan stjórnsýslu Vegagerðarinnar síðan við vinnslu
aðalskipulagsins.
Niðurst.: Skipulagsnefnd leggur til að óskað verði eftir viðræðum við Vegagerðina vegna
erindisins. Afgreiðslu frestað. Vegagerðin mun setja þrengingu á veginn með vegstikum
sitthvoru megin við bæjarhlaðið sambærilegt og gert hefur verið á Votmúlavegi sunnan

Selfoss.

3. Inngangur: Kristín Bjarnadóttir fyrir hönd nokkurra hestamanna í Þykkvabæ óskar eftir
framkvæmdaleyfi til lagningar reiðvegar meðfram veginum á milli Austurbæja í Þykkvabæ.
Niðurst.: Skipulagsnefnd tekur jákvætt í áform um lagningu reiðvegar ef fyrir liggja bæði
samþykki íbúa við umræddan veg ásamt því að samþykki Vegagerðarinnar fáist fyrir
þverunum. Skipulagsfulltrúa verði falið að ræða við Vegagerðina um næstu skref. Afgreiðslu
frestað. Ekki er hægt að fallast á að reiðvegur þveri veginn á mörgum stöðum. Fá þarf
samþykki landeigenda fyrir því að hægt sé að leggja hann samfellt alla leiðina sömu megin.
Að öðru leyti ekki ahugasemdir fundarmanna.
4. Önnur mál sem ég hefði viljað ræða líka:
a) Tenging við Suðurlandsveginn. Haraldur greindi frá því að sveitarstjórn ætli sér að
afgreiða tillögu að deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir nýrri tengingu sunnan Hringvegar,
þrátt fyrir athugasemdir Vegagerðarinnar. SGB greindi frá því að afstaða
Vegagerðarinnar væri óbreytt.
b) Merkingar innan Hellu.
c) Sandhólaferja – Háfur. Vegurinn er ekki þjóðvegur og þarf sveitarfélagið ekki leyfi
Vegagerðarinnar fyrir lagfæringum eða breytingum á veginum.
d) Fleira???

