
Nd. 332. Frumvarp til laga [181. mál]
um, að gerð verði yfirlitsáætlun um fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins samkv.
vegalögum.

Flm.: Gisli Guðmundsson, Bjarni Guðnason, .Jónas Árnason,
Lárus Jónsson, Stefán Gunnlaugsson.

1. gr.
Vegagerð ríkisins skal á árinu 1973 láta gera lauslega yfirJitsáætlun um fullnaðar-

uppbyggingingu þjóðvegakerfisins og kostnað við hana, miðað við þá gerð vega,
sem stefna ber að samkv. 12. og 13. gr. vegalaga. nr. 98/1970, og þá flokkun vega, sem
upp var tekin i vegáætlun fyrir árin 1972-75.

2. gr.
Kostnaður við áætlunargerð samkv. 1. gr. greiðist. úr ríkissjóði.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Hinn 16. maí 1972 samþykkti Alþingi þingsályktun þess efnis, að skorað væri

á rikisstjórnina að fela Vegagerð rikisins að láta á árinu 1972 gera lauslega yfirlits-
áæt1un um fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins í samræmi við vegalög og nú-
gildandi vegaflokkun. I svari við fyrirspurn 20. febr. s. 1. kom það fram frá hlutað-
eigandi ráðherra, að fyrrnefnd þingsályktun hefur ekki verið framkvæmd á árinu
1972, og er ástæðan talin sú, að Alþingi hafi ekki samþykkt sérstaka fjárveitingu
til verksins. Nú eru að vísu fordæmi fyrir því, að ríkisstjórn hafi greitt fé úr ríkis-
sjóði samkvæmt ályktunum Alþingis, þótt ekki væru í lagaformi. En rétt þykir eftir
atvikum að freista þess að fá efni þingsályktunarinnar lögfest og þar með, að kostn-
aður við áætlunargerðina greiðist úr ríkissjóði. ÞVí er frv. þetta flutt.

ÞÓ að allmikið hafi verið unnið flð vegagerð hér á landi síðustu 40-50 árin,
er Island enn vanþróað í vegamálum, en bifreiðaeign landsmanna fer sívaxandi, og
er bifreiðafjöldinn nú kominn yfir 50 þús. og miklu meira af þungum bifreiðum
en áður var. Fyrir mikinn hluta af þjóðvegakerfinu er álagið ofraun, og bifreiðar
endast verr en skyldi á hinum vondu vegum.

Tímabært er að gera sér grein fyrir því, hve mikið af þjóðvegakerfinu þarf að
byggja upp og hvað það kostar, til þess að hægt sé að gera raunverulega fram-
kvæmdaáætlun. sem feli í sér heildaruppbyggingu á tilteknum tíma. Fyrsta skrefið i
þessa átt er að gera þá lauslegu vfir litsáætlun, sem frv. fjallar um, en sú áætlunar-
gerð yrði fyrst og fremst í því fólgin að vinna úr þeim gögnum, sem þegar eru fyrir
hendi hjá Vegagerðinni.

Þess má geta, að fyrrnefnd þingsályktunartillaga í því formi, sem hún var sam-
þykkt var flutt af allherjarnefnd Sameinaðs þings í samræmi við álitsgerð, sem
nefndinni barst frá vegamálastjóra nm aðra tillögu, sem nefndin hefði fengið til
meðferðar um þetta mál.

Lengd þjóðvegakerfisins var 1969 talin sem hér segir: Hraðbrautir 324.4 km,
þjóðbrautir 2756.3 km, landsbrautir 5621 km og þjóðvegir í þéttbýli 97.8 km. Samtals
8799.5 km.

Allir flutningsmenn þessa frumvarps áttu í fyrra sæti í allsherjarnefnd Sam-
einaðs þings og stóðu að fvrrnef'ndri þingsályktunartillögu, eins og hún var sam-
þykkt á Alþingi 16. mai 1972.


