
sþ. 356. Nefndarálit [100. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1965-68.

Frá minni hl. fjárveltínganefndar.

Þegar kom til lokaafgreiðslu fjárveitinganefndar á vegáætlun fyrir árin 1965-
1968, skildi leiðir. Ástæðan fyrir því, að minni hluti skilar sérstöku nefndaráliti,
er sú, að felld var í fjárveitinganefnd tillaga frá fulltrúum Framsóknarflokksins
þar um 30 millj. kr. aukið fé til vegagerða í þjóðbrautum og landsbrautum hvort
árið um sig, 1965 og 1966. Fulltrúi Alþýðubandalagsins í fjárveitinganefnd fylgdi
tillögu þessari og stendur því einnig að nefndarálitinu. Hins vegar varð ekki
ágreiningur í nefndinni um skiptingu á því fé, er til skipta var, enda höfðu ekki
komið fram aðrar skiptingartillögur frá þingmönnum í hinum einstöku kjördæmum.

Minni hlutinn vill með örfáum orðum gera grein fyrir þörf á auknu fé til
vegaframkvæmda. Í því sambandi viljum við vitna til greinargerðar frv. til vegalaga.
en þar var m. a. gerð svofelld grein fyrir þörf á auknum framkvæmdum í vegagerð:
,,1) Bifreiðaeign landsmanna i heild jókst um 100% frá 1950 til 1960, og ekki er

ólíklegt, að aukningin nemi öðrum 100% til 1966 (sjá mynd). Þar að auki
hefur fjölgað stórum og þungum bifreiðum, sem slíta vegakerfinu mikið og
krefjast breiðari vega.

2) Enn eru ófullgerðir mikilvægir kaflar í vegakerfínu. jafnvel höfuðvegir milli
landshluta, og mikið vantar á, að nægilega greitt samband sé milli ýmissa stórra
landbúnaðarhéraða.

3) Enn eru óbrúaðar hátt á annað hundrað ár á þjóðvegum. Aðkallandi. er að
endurnýja margar stórar brýr. Aðeins á einum stað eru jarðgöng á vegi í
notkun.

4) Þar sem umferðin er mest, er nú þegar svo komið, að illmögulegt er að halda
gömlu malarvegunum sómasamlega við. Erlendis er byrjað að setja varanlegt
slitlag á vegi, þegar umferð nær 200-300 bifreiðum á dag. Hér er rétt byrjað
að gera varanlega vegi."

Þetta látum við nægja til að sanna, hvað þörfin er brýn á auknum framkvæmd-
um í vegagerð. En þessu til viðbótar um þörf á auknu fé til vegagerða viljum við
benda á framkvæmdamátt fjárins til vegagerða. en þar hefur hreyfingin orðið sem
hér segir, frá því að vegalögin voru afgreidd í árslok 1964:

Kostnaðarvisitölur í vegagerð:

1963
1965

Vegagerð
412
466

Vegaviðhald
417
489

Brúargerð
452
544

Hins vegar mun fé til framkvæmda í vegagerð verða samkvæmt tillögu merrr
hluta fjárveitinganefndar heldur minna nú en s. 1.ár og fara enn minnkandi á næsta
ári. Minni hlutinn telur, að við það verði ekki unað. Hann telur, að tilgangur vega-
laganna hafi verið sá að auka stórlega framkvæmdir í vegagerð og þess vegna hafi
alþingismenn sameinazt um að leggja ca. 100 millj. kr. nýja skatta á landsmenn til
vegamála, en ekki til þess að létta útgjöldum af rikissjóði. Þá vill minni hlutinn
benda á það, að enn þá heldur ríkissjóður sérskatti á umferðina, sem er leyfisgjöld
af bifreiðum. Er áætlað, að þau gefi á árinu 1965 í tekjur til ríkissjóðs ca. 150 millj.
kr. Öll rök mæla með því, að þessi tekjustofn eigi að ganga beint til vegagerðar
í landinu eins og aðrir sérskattar á umferðina, eins og fjármál vegakerfisins eru
nú uppbyggð. Þá mun 20% skerðing ríkissjóðs á framkvæmdafé kosta vegagerðina
ca. 8--9 millj. kr. minni fjárveitingu úr ríkissjóði á yfirstandandi ári.

Minni hlutinn leggur til í tillögu sinni, að aukins fjár verði aflað þannig til
vegáætlunar á árunum 1965 og 1966, að lán verði tekið á árinu 1965 til vegagerða
í þjóðbrautum og landsbrautum, og lýsir stuðningi sinum við lagasetningu þar að
lútandi, þar sem fjárlög eru nú afgreidd fyrir það ár, en hins vegar verði hækkuð
fjárveiting samkvæmt fjárlögum á árinu 1966 til vegaframkvæmda.

Minni hlutinn gerir ekki tillögu um breytingar á árunum 1967-1968, þar sem
vitað er, að vegáætlun verður endurskoðuð fyrir þau ár og viðhorf geta þá orðið
verulega breytt.

Halldór E. Sigurðsson,
frsm.

Alþingi, 23. marz 1965.
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