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um till til þál. um vegáætlun fyrir árin 1972-75.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd fékk till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1972-75 til með-
ferðar nokkru áður en henni var útbýtt á Alþingi. Nefndin hefur rætt þáltill. á
9 fundum og notið fulltingis Sigurðar Jóhannssonar vegamálastjóra við afgreiðslu
málsins.

Þegar er nefndin hóf athugun á þáltill., varð hún ásátt um að beita sér fyrir
því, að gert yrði ráð fyrir lántökum til hraðbrautarframkvæmda árin 1973-1975
og að aflað yrði lánsfjár til Djúpvegar í þeim, mæli, að framkvæmdum yrði lokið
á áætlunartímabilinu. Eru tillögur nefndarinnar við þetta miðaðar.

Við afgreiðslu bráðabirgðavegáætlunar fyrir árið 1972 var framlag til þeirra
framkvæmda, sem gert hafði verið ráð fyrir á því ári í vegáætlun 1969-1972, hækkað
að krónutölu í samræmi við breytingar, sem orðið höfðu á verðlagi, og tekjuáætlun
breytt á hliðstæðan hátt. Hluta af halla vegáætlunar 1971, þ. e. 29.8 millj. kr., var
gert ráð fyrir að flytja yfir á árið 1973, en eftir stóðu 32.8 millj. kr. til framkvæmda
árið 1972, sem ekki hafði verið gert ráð fyrir á því ári í vegáætlun fyrir árin
1969-1972. Þessi upphæð var færð í einu lagi á bráðabirgðavegáætlun 1972, en
látið bíða að skipta henni á einstök verk, þar til kæmi að afgreiðslu þeirrar veg-
áætlunar, sem hér er fjallað um.

Í endurskoðaðri tekjuáætlun fyrir árið 1972 er gert ráð fyrir 153 millj. kr.
hækkun á beinu framlagi ríkissjóðs, auknum greiðslum ríkissjóðs á afborgunum
og vöxtum af lánum og sérstakri 50 millj. kr. lántöku. Enn fremur er gert ráð fyrir,
að af 137 millj. kr. halla á vegáætlun 1970 og 1971 verði 17 millj. kr. greiddar 1972.
Þegar annars vegar er tekið tillit til þessarar endurskoðuðu tekjuáætlunar fyrir
árið 1972 og hins vegar hækkunar á kostnaði við þær framkvæmdir, sem gert var
ráð fyrir á bráðabirgðaáætluninni, reyndust 74.1 millj. kr. vera til ráðstöfunar í
viðbótarframkvæmdir á árinu.

Samkomulag var um það í nefndinni að gera tillögu um, að áður en þessari
upphæð yrði skipt til framkvæmda í landsbrautir og þjóðbrautir, yrði varið af
henni óskiptri alls 17.2 millj. kr., aðallega vegna framkvæmda í þjóðgarðinum á
Þingvöllum og á Álftanesvegi. Til skipta í viðbótar framkvæmdir við þjóðbrautir
og landsbrautir á árinu 1972 komu því 56.9 millj. kr. og til heildarframkvæmda
við þjóðbrautir og landsbrautir árið 1973 218.3 millj. kr., árið 1974 228.2 millj. kr.
og árið 1975 273.7 millj. kr.

Í bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1972 voru 195.5 millj. kr. áætlaðar til til-
tekinna hraðbrautarframkvæmda auk framkvæmda fyrir lánsfé. Í þáltill. um veg-
áætlun fyrir árið 1972 er framlagið hækkað í 245.8 millj. kr., auk þess sem fram-
kvæmdir fyrir lánsfé eru áætlaðar 145.0 millj. kr. Þessum fjárhæðum er þegar ráð-
stafað til þeirra framkvæmda, sem samið hefur verið um við verktaka samkvæmt
bráðabirgðaáætluninni, sem samþykkt var í fyrra.

Í þáltill. er gert ráð fyrir framkvæmdum við hraðbrautir á árunum 1973-1975
fyrir tekjur vegasjóðs og lánsfé alls að upphæð 650 millj. kr. Í samræmi við tillögur
nefndarinnar um auknar lántökur til þessara framkvæmda, þar sem gert er ráð
fyrir, að lán fáist frá Alþjóðabankanum til þeirra framkvæmda, sem arðgæfastar
eru, hækkar talan í 950 millj. kr.

Varðandi skiptingu fjár til einstakra framkvæmda í hinum ýmsu þáttum vega-
mála hafði nefndin samráð við þingmenn í viðkomandi kjördæmum, og er fullt
samkomulag um þær tillögur, sem nefndin stendur að, í þeim efnum.

Í þáltill. er gert ráð fyrir lánsfjáröflun til Norðurlandsáætlunar, alls 600 millj.
kr. á árunum 1972-1975. Í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir 20 millj, kr.



hækkun á árinu 1972, en ekki er gerð tillaga um skiptingu þeirrar fjárhæðar á
einstakar framkvæmdir.

Framlag til aðalfjallvega er ekki sundurliðað, þar sem gerð er tillaga um bygg-
ingu stórbrúa á Hvítá á Kjalvegi og á Sprengisandsleið og ekki er nú sýnt, hve
mikið vegafé þarf á hvorum staðnum til vegagerðar að brúnum.

Af liðnum "aðrir fjallvegir" er gert ráð fyrir að 1 millj. kr. verði varið til
vegar að skíðahóteli á Akureyri árið 1972 og 500 þús. kr. hvort áranna 1973 og
1974, 200 þús. kr. til Skoruvíkurvegar 19'72og 300 þús. kr. til Villingadalsvegar.
Enn fremur verði 2 millj. kr. varið til vegar að Bláfjöllum 1972.

Lagt er til, að framlag til brúa 10 m, og lengri hækki árið 1972úr 61.8millj. kr.
í 64.4 millj. kr., þar af nemur framlag til Skeggjagils í Dalasýslu 2.3 millj. kr.

Gert er ráð fyrir, að fé verði veitt af liðnum "til tilrauna í vegagerð" til að
kanna möguleika á að byggja yfir gil á Óshlíðarvegi innan við Hald og einnig á
Ólafsfjarðarvegi.

Af stærstu einstökum framkvæmdum, sem tillögur eru gerðar um, má nefna
eftirfarandi: Vegur yfir Skeiðarársand 1972-1975 647 millj. kr. Brú á Borgar-
firði 1974-1975 287 millj. kr. Hraðbraut um Brynjudals- og Botnsvog 1973-1975
196.9millj. kr. Hraðbraut Reykjavík-Kollafjörður 1972-1973 116.7millj. kr. Jarð-
göng á Norðfjarðarvegi 1972-1974 64.5 millj. kr. Hraðbraut til Grindavíkur 1973
58.6 millj. kr. Hraðbraut um Kollafjarðarkleifar 1973 47.7 millj. kr. Hraðbraut til
Sandgerðis 1973 25.3 millj. kr.

Á þingskjali 833 flytur nefndin sameiginlega breytingartillögur við vegáætlun-
ina. Um tillögur varðandi innheimtu veggjalds (I. 1.2.1. og I. 1.2.9. i áætlun um
fjáröflun) er þó ekki samkomulag í nefndinni. Áskilja nefndarmenn sér því rétt
til þess að flytja brtt. eða fylgja brtt., sem fram kunna að koma.

Alþingi, 16. maí 1972.
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