
sþ. 350. Nefndarálit [100. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1965-68.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin stendur öll sameiginlega að breytingartillögum á þskj. 348. Hins vegar
hefur ekki náðst samkomulag innan nefndarinnar um endanlega afgreiðslu málsins.
Nokkur ágreiningur varð innan nefndarinnar um tekjubálkinn. Vildi minni hlutinn
hækka tekjuliði áætlunarinnar um 30 millj. króna fyrir hvort árið 1965 og 1966,
og skyldi afla tekna með viðbótarlántökum umfram það, sem hinar sameiginlegu
tillögur nefndarinnar gera ráð fyrir. Hefur nefndin því eigi getað samein azt um
nefndarálit, og mun minni hlutinn skila séráliti.

Tillögunni var vísað til fjárveitinganefndar 10. febr. s.l., og hefur nefndin
síðan rætt málið á 18 fundum. Undir afgreiðslu málsins mætti vegamálastjóri á
fundum nefndarinnar og veitti margvíslega aðstoð og upplýsingar. Þá átti nefndin
fund með vegamálaráðherra og vegamálastjóra. þar sem sérstakir þættir vegáætl-
unarinnar voru ræddir.

Svo sem gert er ráð fyrir Í hinum nýju vegalögum. eru nú gerðar tillögur um
allar þær framkvæmdir, sem fyrirhugaðar eru á fjögurra ára tímabilinu. Gegnir
þar sama máli um þær framkvæmdir, sem unnar verða fyrir fjárveitingar úr vega-
sjóði, og þær framkvæmdir, sem vinna skal að með væntanlegu lánsfé.

Þann 15. febr. s. 1. bárust nefndinni tillögur vegamálastjóra um skiptingu á
einstökum fjárveitingum til nýrra vega- og brúaframkvæmda á umræddu fjögurra
ára tímabili. Segir þar m. a.: "Þegar tillaga til þingsályktunar um vegáætlun fyrir
árin 1965-1968 var lögð fram á Alþingi á s. I. hausti, varð að sjálfsögðu að áætla
tekjur vegasjóðs samkv. vegalögum fyrir seinasta ársfjórðung ársins 1964. Þar sem
ofangreindri tillögu til þingsályktunar var ekki vísað til fjárveitinganefndar fyrr
en í byrjun þessa mánaðar, þá hefur Í samráði við samgöngumálaráðuneytið þótt
rétt að endurskoða áætlanir um tekjur og skiptingu útgjalda með hliðsjón af ýtar-
legri upplýsingum um þessi atriði, sem nú liggja fyrir."

Þær breytingar, sem endurskoðunin leiddi Í ljós varðandi tekjuliði áætlunar-
innar, snerta aðeins árið 1965, en eftirstöðvar tekna frá árinu 1964 eru taldar van-



áætlaðar um 1.8 millj. króna nettó. Hækka því tekjuliðir um sömu upphæð. Áætlun
um nettótekjur áranna 1966-1968 er hins vegar óbreytt.

Í sambandi við skiptingu útgjalda verður nú að taka tillit til þeirra breytinga,
sem átt hafa sér stað, frá því að vegáætlunin var samin í októbermánuði, og hafa
bein áhrif til hækkunar á allmarga útgjaldaliði áætlunarinnar. Þessar breytingar
eru: hækkun söluskatts 1. jan. úr 5.5% í 7.5%, hækkun á launum opinberra starfs-
manna um 6.6,% allt árið 1965 og hækkun kaupgjaldsvísitölu um 3.05%, er kom
til framkvæmda hinn 1. marz s.L, tekur sú hækkun einnig til opinberra starfs-
manna.

Öll framangreind atriði hafa í för með sér breytingar, sem leiða til hækkunar
á framkvæmda- og rekstrarkostnaði vegagerðarinnar. Er því óhjákvæmilegt að taka
fullt tillit til þess við skiptingu útgjalda í vegáætlun, svo sem fyrr segir. Um skipt-
ingu á fé til útgjalda, hvort heldur er til stjórnar og undirbúningskostnaðar eða
hinna ýmsu framkvæmdaliða, hefur nefndin farið eftir tillögum vegamálastjóra. og
eru þá hlutföllin á milli þjóðbrauta og landsbrauta hin sömu og áður. Varðandi
nýbyggingu brúa og þjóðvega hefur nefndin, svo sem jafnan áður, haft samráð við
þingmenn viðkomandi kjördæma um upphæð hinna einstöku fjárveitinga til fram-
kvæmdanna.

Eins og fram kemur i vegáætluninni, hefur vegamálastjórnin endurskoðað og
gert breytingar um flokkun vega. Bætt hefur verið við nokkrum þjóðvegum og texta-
breytingar gerðar. Fjárveitinganefnd flytur enn fremur tillögur á þskj. 348, sem
fela i sér fjölgun þjóðvega og einnig nokkrar o~alagsbreytingar.

Með nýju vegalögunum var lagður grundvöllur að stórauknu fjármagni til
samgöngubóta á landi. Nam sú hækkun, sem átti sér stað á s.Lári, rúmlega 100
millj. króna. Sé hins vegar miðað við áætlunina, eins og hún liggur nú fyrir, er
ekki að vænta verulegra hækkana á tekjum vegasjóðs á umræddu tímabili, nema
til komi nýr tekjustofn. - Með samningu vegáætlunarinnar hefur verið unnið
mikið verk. Liggja nú fyrir meiri upplýsingar og heildaráæUanir í vega- og brúar-
málum en áður hefur átt sér stað. Af þessu leiðir, að nú er auðveldara að taka upp
skipulagðar framkvæmdir og stærri áfanga í einu, eftir því sem aðstæður leyfa,
en með því nýtist betur en ella það fjármagn, sem fyrir hendi er hverju sinni.

Með hliðsjón af þeim upplýsingum, sem í ljós komu við samningu vegáætl-
unarinnar, er enn ljósara en áður, að mörg aðkallandi verkefni bíða úrlausnar, -
verkefni, sem kosta mikið fjármagn, er til framkvæmda kemur. Einnig verður sá
þáttur samgöngumálanna, sem lýtur að viðhaldi veganna, kostnaðarsamari með
hverju árinu sem líður. Er það eðlileg afleiðing af lengingu akbrautanna, fjölgun
farartækja og stóraukinni umferð. Sé það hins vegar álit Alþingis, að hraða beri
nýbyggingu vega og brúa umfram það, sem áætlun þessi gerir ráð fyrir, eða vega-
sjóður hefur, að óbreyttum tekjum, möguleika til að standa undir, er það á valdi
þess að taka ákvörðun um aukið fjármagn til sjóðsins.

Alþingi, 21. marz 1965.

J ón Árnason,
form., frsm.

Birgir Finnsson,
fundaskr.

Matthías Bjarnason.

Jónas Pétursson. Gunnar Gíslason.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLAST JÓRINN Reykjavík, 8. marz 1965.

Frumáætlun um hraðbrautir.
Í till. til þingsályktunar um vegáætlun fyrir 1965-1968, er nú liggur fyrir

Alþingi, eru hraðbrautir A og B alls taldar 148.5 km (fskj. III), og er þar eingöngu
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miðað við hraðbrautir, sem falla utan þjóðvega í þéttbýli. Af þessum 148.5 km eru
20.6 km taldar fullgerðar, þ. e. með varanlegu slitlagi, og skiptast þær þannig:

Hafnarfjarðarvegur .
Reykjanesbraut .
Suðurlandsvegur .

3.3 km- (Kópavogslækur-Engidalur)
14.6 - (Engidalur-Kúagerði)
3.3 - (Elliðaár-Selás)

Alls 20.6 km

Af þessum 20.6 km, sem taldir eru fullgerðir vegir, þ. e. með varanlegu slitlagi,
þá má segja, að aðeins Reykjanesbrautin fullnægi þeim kröfum, sem gera verður
til hraðbrauta, þar sem Hafnarfjarðarvegur og Suðurlandsvegur voru malbikaðir
fyrir 25 árum og eru mjög ófullkomnir bæði hvað undirbyggingu og slitlag snertir
og þurfa að endurbyggjast hið allra fyrsta.

Frá því að hin nýju vegalög gengu í gildi fyrir rúmu ári, hefur verið unnið
að því, eftir því sem starfslið hefur frekast leyft, að ákveða legu hraðbrauta út frá
Reykjavík, svo og fullnaðarmælingum við Reykjanesbraut sunnan Hafnarfjarðar.
Vegna heildarskipulags Reykjavíkur og nágrennis hefur orðið að leggja aðaláherzl-
una á það að ákveða legu hinna ýmsu hraðbrauta út frá Reykjavík, og er því verki
nú lokið. Er nú orðið fullt samkomulag um legu þessara vega milli hlutaðeigandi
sveitarstjórna og skipulagsyfirvalda.

Við ákvörðun á legu og gerð. þessara hraðbrauta hefur verið að því stefnt, að
þær fullnægi þeirra umferð, sem vænta má á svæðinu frá Kollafirði og suður fyrir
Hafnarfjörð fram til ársins 1983 a. m. k., miðað við þá aukningu byggðarinnar á
þessu svæði, sem heildarskipulagið gerir ráð fyrir. Hefur þar að verulegu leyti
verið stuðzt við þær upplýsingar, sem fengust með umferðarkönnuninni, sem gerð
var á öllu svæðinu 1962, svo og síðari upplýsingum um bifreiðaumferð á einstök-
um vegum.

Frummælingar og fyrstu jarðvegsathuganir hafa nú verið gerðar af Vestur-
landsvegi frá Elliðaám og upp fyrir Leirvog með tengingu við Þingvallaveg. Reykja-
nesbraut frá Elliðaám og suður fyrir Hafnarfjörð með þvervegi áHafnarfjarðarveg
sunnan Kópavogs. Einnig fyrstu athuganir á Suðurlandsvegi frá Elliðaám og upp í
Svínahraun.

Á grundvelli framangreindra mælinga og athugana hefur verið gerð meðfylgj-
andi frumáætlun um kostnað við lagningu hraðbrauta í nágrenni Reykjavíkur,
sem sýnd er á fskj. I, en lega veganna og kaflaskipting er sýnd á yfirlitskortinu
á fskj. II og III.

Þessi áætlun nær eingöngu til þjóðvega utan þéttbýlis, sbr. reglugerð dags. 8.
marz 1965. Er því endurbygging Hafnarfjarðarvegar um Kópavogskaupstað ekki
meðtalin, þó að fyrir liggi ein frumáætlun um það verk, eins og síðar verður vikið
að. Í þessari frumáætlun er talinn með heildarkostnaður við að fullgera Reykja-
nesbraut frá Engidal til Keflavíkur, miðað við malbikun vegarins, sbr. bls. 5 í
greinargerð um Reykjanesbraut frá 15. des. 1964.

Áætlunin nær yfir 87.5 km af hraðbrautum eða um 65% af því, sem ófullgert
er af þeim samkvæmt flokkun í vegáætlun 1965-1968. Þar sem ólíklegt er, að fjár-
magn fáist til þess að ljúka þessari áætlun á fáum árum, er á eftirfarandi yfirliti
gerð tillaga um ákveðna áfanga á næstu 4 árum, sem telja verður lágmark miðað
við þá umferð, sem nú er og vænta má í lok þess tímabils, sem vegáætlunin
nær til.

Vegur
Vesturlandsvegur:
Elliðaár-Suðurl.vm. . .
Suðurl.vm.-Korpa .

Meðalumferð um sumarmán.
bifr.jdag

1964 1968
Upphæðir í millj. kr.

1965 1966 1967

7970
3450

11100
4800

25.8 24.3
1968

12.4
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Meðalumferð um sumarmán.
bifr.jdag
1964Suðurlandsvegur:

Þrengsli-Eldb .hr. . .
Lækjarb.-Svínahr. . .
Rauðavatn-Lækjarb. . .

1968·

1150 1600

Hafnarfjarðarvegur :
Kópav.-Engidalur 6500 9000

Reykjanesbraut:
Kúagerði-Keflav. 1110 1550
Engid.-H valeyrarh. . .

Til greiðslu vaxta og afborgana
umfram tolltekjur .

Framlag til hraðbrauta í vegáætl.
1965-68 .

Nauðsynleg fjáröflun umfram veg-
áætlun .

Greinargerð:

Upphæðir í millj. kr.
1965 1966 1967 1968
3.2 5.3

17.5
37.3

17.5 7.5

69.6
16.6

23.3 23.6 21.7
~--

72.8 71.0 82.9 78.9

10.0 10.0 10.0 10.0

62.8 61.0 72.9 68.9

Vesturlandsvegur:
Eins og umferðartalningin ber með sér, þá er á veginum upp frá Elliðaánum

orðin meiri umferð en hann þolir vegna hrekkunnar, enda myndast þar langar bið-
raðir að sumarlagi. Reykjavíkurborg mun á þessu ári ljúka annarri akbraut Miklu-
brautar inn að Elliðaám, og er þá nauðsynlegt að geta þegar á næsta ári lokið
næsta áfanga, en það er kaflinn yfir Elliðaárnar og upp að núverandi vegamótum
við Suðurlandsveg. Þessi kafli er mjög dýr vegna brúar á árnar og mikillar jarð-
vinnu í brekkunni austan við þær. Er þó áætlunin einungis miðuð við aðra akbraut-
ina af tveimur, sem síðar þarf að koma. Með því að láta umferðina að Steypu- og
malbikunarstöðvum við Elliðaár vera áfram á núverandi vegi fengist greið umferð
um aðalveginn. Næsti áfangi er undirbygging vegarins áfram að ánni Korpu og á
seinasta ári malbikun þessa kafla.

Suðurlandsvegur:
Miðað er við, að á árunum 1965-67 yrði lokið undirbyggingu vegarins úr

Þrengslum að Lækjarbotnum, og er þá fyrst og fremst hugsað um, að á veturna
er kaflinn frá Lækjarbotnum að Svínahrauni mjög erfiður viðfangs. ef nokkur
snjór er. Á seinasta ári yrði svo kaflinn frá Rauðavatni að Lækjarbotnum undir-
byggður og malhíkaður. Kaflinn frá Rauðavatni að Selási yrði þá einnig malhíkaður
á núverandi undirbyggingu, þar sem hinn nýi vegur niður með Elliðaánum kæmi
mun síðar.

Hafnarfjarðarvegur :
Gerð hefur verið fyrsta frumáætlun um fullkominn veg frá Fossvegslæk um

Kópavog að Kópavogslæk. Er sú áætlun miðuð við tvær akbrautir með 3 akreinum
á hvorri og þrjá þvervegi á brúm yfir Hafnarfjarðarveginn. Kostnaður við þetta
er alls áætlaður 88 millj. kr.

Reykjavíkurborg áætlar að vera búin að leggja tvær akbrautir frá Miklubraut
að Fossvogslæk í lok ársins 1966, og þarf þá tilsvarandi vegabót að vera komin
um Kópavog, Er nú unnið að því að athuga, með hverju móti megi leggja nýjan
veg um Kópavog í áföngum, sem séu fjárhagslega viðráðanlegir og leysi þó eitthvað
af því umferðaröngþveiti, sem nú er þarna.

Áætlunin um Hafnarfjarðarveginn frá Kópavogslæk að Engidal er við það
miðuð, að byggð verði ný akbraut (2 akreinar) alla leið, og mun alls ekki af því
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veita með tilliti til umferðarinnar. Síðar yrði að vinda bráðan bug að því að endur-
byggja alveg núverandi veg, sem yrði þá síðari akbrautin af fullgerðum vegi.

Reykjanesbraut:
Áætlunarupphæðin fyrir yfirstandandi ár er miðuð við malbikun á kaflanum

Kúagerði-Keflavík ásamt greiðslu vaxta og afborgana af föstum lánum, sbr. grein-
argerð frá 15. des. 1964. Á næsta ári er miðað við að fullgera veginn ofan við
Hafnarfjörð, svo og fjáröflun til greiðslu vaxta og afborgana af lánum umfram
það, sem tekjur af umferðargjaldi standa undir. Miðað er við, að fjáröflun til
Reykjanesbrautar í ár verði 10 ára lán með 7% vöxtum..

Miðað við framangreindar tillögur yrði fjárfesting í hraðbrautum næstu 4 ár
305.6 millj. kr. Af þeirri upphæð yrðu 154.8millj. kr. í Reykjanesbraut, en þar af
eru 87.7 millj. kr. vextir og afborganir fastra lána á þessum fjórum árum umfram
tekjur af umferðargjaldi. Ef unnt væri að breyta stytztu lánunum á Reykjanesbraut
í löng lán, mætti lækka þennan lið verulega á árunum 1966-1968 og hraða þá
framkvæmdum við hraðbrautir sem því næmi.

Fylgiskjöl: I-III. Yfirlitsáætlun og uppdrættir.

Virðingarfyllst,
Sigurður Jóhannsson.

Til samgöngumálaráðuneytisins.

Fylgiskjal I.
Frumáætlun.

Hraðbrautir í nágrenni Reykjavíkur.
Vegarheiti - Vegarkafli Fjöldi Þykkt Lengd Lengd Kostnaður í millj. kr.

akbr. slitlags kafla alls Undir- Yfir- Alls á All. á
Vesturlandsvegur: cm km km bygging bygging kafla vegi

EIIiðaár-Korpa ................ 1 9 5.0 50.15 12.35 62.50
Korpa að Leiruvogi ............ 1 5 4.4 17.55 7.35 24.90
Breyting á Þingvallavegi ....... (4.0) 8.70 8.70
Leiruvogur að Kollafirði ....... 1 5 3.6 36.25 7.15 43.40

13.0 -- 139.50
Suðurlandsvegur:
Blesugróf-Rauðavatn .......... 1 9 3.9 39.00 10.00 49.00
Rauðavatn-Lækjarbotnar ...... 1 5 6.5 28.20 9.10 37.30
Lækjarbotnar-Svínahraun ..... 1 5 7.8 17.50 9.30 26.80
Svínahraun-Þrengsli ........... 1 5 7.0 13.80 13.80
Þrengsli-Eldborgarhraun ...... 1 5 7.5 8.50 11.90 20.40
Eldborgarhr .-Þor lákshafnarv. 1 5 4.0 8.30 8.30

36.7 155.60
Reykjanesbraut:
Miklabraut-Breiðholt .......... 1 9 2.0 14.90 4.50 19.40
Breiðholt-Fífuhv.mýri + þverbr. 1 5 3.1 18.65 4.35 23.00
Fifuhvammsmýri-Hafnarfjörður 1 5 6.6 40.25 9.75 50.00
Engidalur-Keflavík ............ 1 5 22.8 86.20

34.5 178.60
Hafnarfjarðarvegur :
Kópavogslækur-Engidalur ..... 2 9 3.3 3.3 35.00 15.00 50.00 50.00

V~sturlandsvegur-Reykjanesbr.:
Gatnamót ......... " ............ 2 5 12.90 4.40 17.30 17.30

------

Alls: 87.5 541.00
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