
sþ. 30. Tillaga til þingsályktunar [30. mál]
um, að gerð verði áætlun um fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins á tilteknum
tíma.

Flm.: Gísli Guðmundsson, Ingvar Gíslason, Stefán Valgeirsson, Sigurvin Einarsson,
Ágúst Þorvaldsson, e, Ásgeir Bjarnason, Vilhjálmur Hjálmarsson,

Guðmundur Jónasson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að fela vegamálastjóra að láta svo
fljótt sem unnt er, og ekki síðar en fyrir árslok 1968, gera sundurliðaða kostnaðar-
áætlun um fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins á einum áratug, eða skemmri
tíma, ef fært þætti, enda sé í áætluninni miðað við þá gerð vega, sem stefna her að
samkvæmt 12. gr. vegalaga. nr. 71 30. des. 1963, og að tekið verði ríkislán til hrað-
brauta og þjóðbrauta, en landsbrautir gerðar fyrir fé úr vegasjóði. Framkvæmda-
röð í áætluninni verði við það miðuð, að landsbyggð haldist og eflist, svo og æski-
legt jafnvægi milli landshlutanna. - Kostnaður við áætlunina greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Tillaga þessi er byggð á ályktun kjördæmisþings Framsóknarmanna í Norður-
landskjördæmi eystra, er haldið var á Laugum í Reykjadal dagana 2.-3. sept. 1966, en
jafnframt höfð hliðsjón af ályktun 14. flokksþings Framsóknarmanna (1967) um
vegamál. Með fullnaðaruppbyggingu hraðbrautanna og þjóðbrautanna væri fengin sú
"vandaða hringbraut" um byggðir, sem ályktun kjördæmisþingsins fjallar um, er að
jafnaði mundi verða fær árið um kring, ef að líkum lætur, enda gert ráð fyrir, að
sú framkvæmd verði gerð möguleg með ríkislántökum, en landsbrautir gerðar fyrir
fé vegasjóðs, eins og um var rætt í ályktuninni.

Samkvæmt skýrslum vegamálaskrifstofunnar var flokkun þjóðveganna sem hér
segir í árslok 1964:

Hraðbrautir .
Þjóðbrautir .
Landsbrautir .
Þjóðvegir í þéttbýli .

148.5 km
2960.9 -
6272.1 -

96.4 -

Samtals 9477.9 km

"Þjóðvegir í þéttbýli" skiptast milli aðalflokkanna þriggja. En ólagt eða ófulI-
gert var talið í árslok 1964:

Hraðbrautir .
Þjóðbrautir .
Landsbrautir .

127.9 km
648.3 -

2432.5 -

Öbrúaðar ár á þjóðvegum voru taldar 174. Síðan í árslok 1964 hafa að vísu
ýmsir vegakaflar verið fullgerðir, t. d. Keflavíkurvegur, sem er hraðbraut, og nokkrar
brýr byggðar. Hins vegar má telja víst, að lengd ófullgerðra þjóðvega sé vantalin,
ef miða skal við 12. gr. vegalaga og nauðsyn uppbyggingar eða endurnýjunar vega-
mannvirkja.

í vegamálum er ísland enn vanþróað land og núverandi vegakerfi engan veginn
við hæfi þeirra samgöngutækja, sem keypt hafa verið til landsins fyrir of fjár, eða
byggðarlaganna, sem við það eiga að búa um land allt. Með áætlun þeirri og stefnu-
yfirlýsingu um fjáröflun, sem tillagan fjallar um, yrði gert mögulegt að horfast í
augu við verkefni, sem ekki er unnt að komast hjá. Hér er Um framtíðarmál að
ræða, sem tímabundnir erfiðleikar i stjórnarfari og efnahagslífi mega ekki hafa
áhrif á.

Flm. er ljóst, að áætlun sú, sem hér er um að ræða, mundi þurfa endurskoðunar
við síðar, a. m. k. ýmis atriði hennar, og á það yfirleitt við um allar áætlanir, sem
gerðar eru fram í tímann. Eigi að síður má ætla, að hún næði þeim tilgangi, sem
að er stefnt og vikið hefur verið að hér að framan.


