
sþ. 603. Nefndarálit [25. mál]
um till. til þál. um akvegasamband um Suðurland milli Austfjarða og Reykjavíkur.

Frá meiri hl. fjáryeitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur rætt tillöguna á fundum sinum og fengið umsögn vega-
málastjóra. Á sama hátt hefur þáltill. á þskj. 75 um sama efni frá Lúðvík Jósefs-
syni legið fyrir nefndinni. Sú tillaga var einnig fyrir fjárveitinganefnd á síðasta
þingi, en varð ekki afgreidd. Hins vegar barst umsögn vegamálastjóra um till.
seint á þingtímanum 1963-64 til fjárveitinganefndar, og hafa báðar þessar um-
sagnir verið athugaðar nú.

Umsagnir þessar bera með sér, að vegagerðin er að láta vinna að rannsókn
þessara mála. 1 umsögn vegamálastjóra nú segir m. a.:

"Á s. I. sumri voru gerðar nokkrar mælingar á Skeiðarársandi með það fyrir
augum að geta fylgzt vel með því, hvernig næsta hlaup í Skeiðará muni haga sér,
en jöklafræðingar eiga von á slíku hlaupi í ár eða í seinasta lagi á næsta ári. Einnig
voru þá gerðar fyrstu frummælingar við Núpsvötn, Súlu og Sandgígjukvísl með
nauðsynlega brúargerð fyrir augum.

Af hálfu Vegagerðarinnar mun verða fylgzt með væntanlegu Skeiðarárhlaupi
i samvinnu við vatnamæIingadeild raforkumálaskrifstofunnar. Er þess vænzt, að
þessar athuganir muni gefa nokkuð ljósari mynd en nú er af þeim vandamálum,
sem við er að etja við byggingu brúa á vatnsföllin á Skeiðarársandi.

Vegagerð ríkisins er vel ljóst, hvaða þýðingu það hefði fyrir Austurland, ef
takast mætti að ná fullkomnu akvegasambandi þangað um Suðurland, og hefur
fullan hug á að rannsaka ýtarlega erfiðasta þröskuldinn á þeirri leið, en það eru
vatnsföllin á Skeiðarársandi."

Þessi umsögn vegamálastjóra ber með sér, að nú þegar er i gangi rannsókn á
þessari samgönguleið og verður haldið áfram. Vegáætlun fyrir næstu fjögur ár
hefur verið afgreidd, og samkvæmt henni er ákveðin brúargerð á öll meiri háttar
vatnsföll, sem enn eru óbrúuð í Austur-Skaftafellssýslu allt vestur að Skeiðará,
og einnig talsverð vegagerð á þessari leið i sambandi við brýrnar og á erfiðustu
köflunum. Nefndin lítur því svo á, að nú þegar sé í fullum gangi í meginatriðum
sú athugun og þær framkvæmdir, sem tillögurnar fjalla um, og treystir á almennan
áhuga og skilning yfirstjórnar samgöngumálanna fyrir opnun ökufærrar hring-
leiðar um landið, strax og kostur er. Leggur hún því til, að þessari tillögu sé vísað
til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 28. apríl 1965.
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