
sþ. 494. Nefndarálit [30. mál]
um till. til þál. um, að gerð verði áætlun um fullnaðaruppbyggingu þjóðvefJ3kerf-
isins á tilteknum tíma.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur rætt þessa tillögu á fundum sínum og fengið umsögn vegamála-
stjóra, sem leggur til, að tímatakmörk tillögunnar verði rýmkuð.

Meiri hluti nefndarinnar gat hins vegar með engu móti fallizt á að mæla með
tillögunni, hvorki í því formi, sem vegamálastjóri leggur til í umsögn sinni, né
heldur með öðrum breytíngum.

Ekki fer milli mála, að ísland er í vegamálum vanþróað land. Það votta opin-
berar skýrslur um "ólagða og ófullgerða" vegi, auk þess sem sjón er sögu ríkari, er
ekið er um landið. Ekkert samræmi er á milli hins gífurlega innflutnings ökutækja
og ört vaxandi þungaflutninga með bifreiðum annars vegar og framvindu vega-
gerðarinnar hins vegar. Ber þar allt að sama brunni: Á fjölförnustu leiðum fer um-
ferðin fram úr því, sem talið er að malarvegír geti borið, án þess að tekizt hafi að
fylgja þeirri þróun eftir með slitlagi úr varanlegu efni. Byggingu hinna þýðingar-
mestu framleiðslu- og tengivega annarra miðar hægt. Og viðhaldsframkvæmdir
svara engan veginn auknum þörfum. -- Fyrirsjáanlegt er, að verja þarf stórauknu
fé til vegamála árlega.

Mjög miklu skiptir, hvernig þeim fjármunum, sem vegagerðin krefst á næst-
unni, verður ráðstafað. Þróun samgöngumála getur haft úrslitaáhrif á atvinnulif og
uppbyggingu heilla landshluta og einstakra byggðarlaga. Frá þvi sjónarmiði getur
röðun framkvæmda varðað miklu; einnig að því er snertir hagkvæm og skipuleg
vinnubrögð við nýbyggingar og viðhald veganna.

Áætlanagerð kostar að sjálfsögðu peninga, en getur einnig sparað mikla fjár-
muni, þegar um stórframkvæmdir er að ræða. Áætlun um fullnaðaruppbyggingu
þjóðvegakerfisins hefur einnig almenna þjóðhagslega þýðingu.

Minni hluti allsherjarnefndar vill taka til greina réttmætar ábendingar vega-
málastjóra og leggur til, að þingsályktunartillagan á þskj. 30 verði samþykkt með
svofelldrí

BREYTINGU:
Orðin "og ekki síðar en fyrir árslok 1968" í fyrsta málslið tillögugreinarinnar

falli niður.
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