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Vegtenging nú 

Aðalskipulag gerir ráð fyrir Oddabrú 





Fyrirhugað vegstæði yfirlit 



Fyrirhugað vegstæði yfirlit 



Fyrirhugað brúarstæði yfirlit 



Gengið frá Odda að Þverá þá leið sem veglagning er áætluð 



Lagt af stað heiman frá Odda, heimatúnin liggja að veginum...... 



Áfram gengið meðfram skurði þar sem reiknað er með að vegurinn liggi...... 



....hér er umræddur skurður og þarna í fjarska sést skógarlundur á syðri bakka Þverár 



...hér blasa svo þurrir móar og melar við þegar túnum sleppir..... 



Á þessum stað við túnjaðar í Odda þarf að setja ræsi undir fyrirhugaðan veg 



Hér er horft frá Túnjaðri í Odda og suður fyrir Þverá en gert er ráð fyrir að vegurinn komi  
skammt vinstra megin við skóginn sem sést á myndinni. 



Hér er útsýnið nálægt bökkum Þverár til baka heim að Odda yfir melana 



...og hér er útsýnið í hina áttina yfir á Þverá og syðri bakkann 



..og hér alveg niður við Þverá, bent á skógarlundinn þar sem vegurinn kemur meðfram 



Brúarstæðið 



Brúin 



Horft til vesturs frá brúarstæði, þarna í fjarska eru Oddaflóðin 



Oddaflóð voru friðlýst 1994 og eru 568,4 ha 
Þau liggja öll vestan við fyrirhugaðan veg um Oddalendur 



Hér er staðið sunnan við Þverá og horft heim til Odda 



...og hér er staðið við Bakkabæjaveg og horft til baka norður til Odda 
Vegstubbur hér sunnanmegin er um 200 m. niður að Þverá og er í landi 
Fróðholtshjáleigu 



...og hér er áfram staðið við Bakkabæjaveg 



Sunnan Þverár á Bakkabæjavegi – séð vestur til Bakkakots og í meiri fjarlægð Ártún 
sem er neðsti bærinn og stendur á mótum Ytri Rangár og Þverár. 



...og frá sama stað séð niður Þúfuveg niður í Vestur-Landeyjar 



...og hér horft austur upp eftir Bakkabæjavegi sem liggur að Þjóðvegi 1 – Veiðifélagshús  
næst, þá Ármót og í meiri fjarlægð Eystra-Fróðholt og Uxahryggjabæir. 



Ýmsar vegalengdir nú og þegar Oddabrú er komin: 
 
Oddabrú – að Hellu um Hvolsvöll 26.5 km  
Oddabrú – að Hellu um nýja leið um Oddabrú 11.5 km  
Oddabrú – í Hvolsvöll um Bakkabæjaveg 13.5 km (möl 7.5 km) 
Oddabrú – í Hvolsvöll um nýja leið um Oddabrú 13.5 km (möl 2 km) 
Oddi-að Bakkabæjum við Þúfuveg um núverandi leið 25 km 
Oddi-að Bakkabæjum við Þúfuveg um nýju leiðina um Oddabrú 2 km 
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