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Flm.: Ingólfur Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara athugun á því, hvort
hagkvæmt muni vera að gera fjölförnustu vegi landsins úr steinsteypu.

Greinargerð.

Viðhald þjóðvega er mjög dýrt hér á landi. Er margt, sem veldur því, m. a. tíðar-
far, landslag og ekki sízt það, hvernig vegirnir eru upphaflega lagðir. Hérlendis eru
aðeins malarvegir, sem duga sæmilega, ef umferð er lítil og ökutækin létt. Síðan
bílarnir stækkuðu og farið var að flytja mikið af framleiðslunni á þungum bifreið-
um eftir vegum landsins, hefur umferðin aukizt og slit veganna og viðhald eftir
því. Má fullyrða, að með þeirri miklu umferð, sem nú er it ýmsum aðalvegum í
landinu, verði tæplega unnt að halda þeim sæmilega ökufærum með malaríburðí,
þótt til þess verði miklu kostað.

Til viðhalds þjóðvega er nú árlega varið um 20 millj. kr., og er það allt of lág
upphæð, miðað við að halda vegunum í góðu lagi. Sýnist því vera tímabært að at-
huga nýjar leiðir í vegagerð og vegaviðhaldi og rannsaka, hvort hægt er vegna
kostnaðar að leggja varanlega vegi, sem ekki krefjast árlegs viðhalds.

Það er ekki langt síðan Íslendingar fóru að byggja hús ur varanlegu efni. Talið
var, að þjóðin hefði ekki efni á að vanda til bygginga. Allt varð að spara í fyrstu,
og af því leiddi, að stöðugur viðhaldskostnaður gerði þessi lélegu hús dýr og end-
ingarlítil. Reynslan hefur kennt okkur, að það borgar sig að vanda byggingu húsa,
að vel byggð hús verða ódýrust, þegar til lengdar lætur.

Það má fullyrða, að sama gildi um vegagerðina. Þótt vegurinn verði dýrari í
fyrstu með því, að vanda undirstöðuna og nota steinsteypu, þá má fullyrða, að
þjóðin hefur ekki efni á því að láta lengur dragast að gera vegina varanlega og
losna þannig við árlegan fjáraustur vegna viðhaldsins. Ýmsir munu segja, að þjóðin
hafi ekki gjaldeyri til þess að kaupa sement til vegagerðar. En því má ekki gleyma,
að vondir vegir eru gjaldeyrisfrekir á bifreiðavarahluti og benzin, og sá sparnaður,
sem árlega mundi vinnast vegna steyptra vega, væri álitleg upphæð.

En það er ekki meiningin að nota hér innflutt sement i framtíðinni. Leggja
verður áherzlu á að koma sementsverksmiðjunni upp, og það má ekki á neinn hátt
dragast. Nú, þegar hin þrjú stórfyrirtæki, áburðarverksmiðjan, Sogsvirkjunin og
Laxárvirkjunin, eru að komast í höfn, þá er því fremur hægt að beita allri orku og
vilja til þess að láta semeritsverksmiðjuna rísa af grunni. - Að þessu athuguðu
virðist tímabært að gera sér fulla grein fyrir því, hvort ekki ber að hefjast nú þegar
handa um vegagerð úr steinsteypu.


