
sþ. 824. Nefndarálit [251. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árið 1971 og bráðabirgða-vegáætlun fyrir árið
1972.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Tillögu til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árið 1971 og bráðabirgða-veg-
áætlun fyrir árið 1972 var vísað til fjárveitinganefndar hinn 19. marz s.l.

Nefndin hefur rætt málið á nokkrum fundum sínum og fengið til viðræðu
um málið Sigurð Jóhannsson vegamála stjóra.

Eins og fram kemur í tillögunni, hefur tekjuáætlun vegasjóðs hækkað veru-
lega frá því, sem var í endurskoðaðri áætlun fyrir s.l. ár. Nemur heildarhækk-
unin 255.3 millj. kr.

Af þeirri upphæð er ráðstafað til að mæta hækkunum á áður ákveðnum fram-
kvæmdum, viðhaldi o. fl. 216 millj. kr., en mismunurinn, 39.2 millj. kr., fer til
nýrra framkvæmda, að mestu leyti við landsbrautir og þjóðbrautir. Varðandi skipt-
ingu á þeirri upphæð milli framkvæmda leggur nefndin til, að 4 millj. kr. sé varið
til rannsókna og undirbúnings á nokkrum stöðum, lagt er til, að 200 þús. kr. komi
til hækkunar hjá fjallvegasjóði, og 35 millj. kr. er skipt milli þjóðbrauta og lands-
brauta til nýrra framkvæmda í hinum ýmsu byggðarlögum. Um þær tillögur hafði
nefndin samráð við þingmenn í viðkomandi kjördæmum.

Rétt er að taka fram, að til viðbótar þeim 200 þús. kr., sem fyrr getur, til fjall-
vegasjóðs er einnig aukin fjárveiting að upphæð 1450 þús. kr. og skiptist þannig
milli hinna ýmsu framkvæmda: Skíðahótelsvegur í Hlíðarfjalli 700 þús kr., Skíða-
vegur á Seljalandsdal 650 þús. kr. og Dettifossvegur 100 þús. kr.

Þá er einnig tekin inn heimild, að upphæð 60 millj. kr., til vegaframkvæmda
á Austurlandi. Er sú upphæð í samræmi við afgreiðslu fjárlaga og ætluð til að
standa undir byrjunarframkvæmdum við fyrirhugaða áætlun um vegaframkvæmdir
á Austurlandi.

Það er sameiginlegt álit fjárveitinganefndarmanna, að nauðsynlegt sé að flýta
framkvæmdum við nokkrar þýðingarmiklar vegaframkvæmdir á yfirstandandi ári
og því sé óhjákvæmilegt að afla heimilda til lántöku í því skyni.

því leggur nefndin til, að heimilaðar verði lántökur til eftirtalinna vegafram-
kvæmda: Heydalsvegur 10 millj. kr., Djúpvegur 10 millj. kr., Norðurlandsvegur um
Langadal 10 millj. kr., Ólafsfjarðarvegur um Dalvík 10 millj. kr., Þingvallavegur
(utan og innan Þjóðgarðs) 7 millj. kr. og Fjallabaksvegur um Syðri-Ófæru 3
millj. kr.

Varðandi afgreiðslu málsins í fjárveitinganefnd var ekki um ágreining að
ræða. Nefndin flytur því allar breytingartillögur við þingsályktunartillöguna sam-
eiginlega, svo sem fram kemur á sérstöku þingskjali.

En þrátt fyrir einróma afgreiðslu nefndarinnar á öllum breytingartillögum við
tillögu til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árið Hl71 og bráðabirgða-áætlun fyrir
árið 1972 óskar minni hluti nefndarinnar að skila séráliti um málið, þar sem hann
mun skýra afstöðu sína til vegamála almennt.

Alþingi, 3. apríl 1971.
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