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Samgönguráðherra lagði fyrir Alþingi á þessu þingi frum varp um samgönguáætlun og 
frumvarp til br. á nokkrum lögum vegna samgönguáælunar og það er hér er til umfjöllunar. Verði 
frum vörp þessi að lögum er gert ráð fyrir að samgönguráðherra leggi fram fyrir Alþingi næsta 
haust tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun og ja fnfram t þingsályktunartillögu um 
fjögurra ára áætlun hennar. Samkvæmt vegalögum og lögum um flugmálaáætlun ber að 
endurskoða vegáætlun og flugmálaáætlun á tveggja ára fresti. Sé tekið mið af þessu ber að 
endurskoða þessar áætlanir nú á þessu þingi. Þetta þýðir að óbreyttum  lögum að samþykkja þarf 
nýja vegáætlun og flugmálaáætlun áranna 2002-2005.

Eins og áður sagði þá bendir allt til þess að lögð verði fram tillaga að samgönguáætlun 
og fjögurra ára áætlun hennar strax á næsta haustþingi. Hin nýja samgönguáætlun mun taka til 
áranna 2003-2014 og fjögurraáraáætlunin sem í raun tekur við hlutverki hafnaáælunar, 
sjóvarnaáætlunar, vegáætlunar og flugmálaáætlunar mun ná til áranna 2003-2006. 
Samgönguáælun mun vera miklu víðfeðmari en fyrrri áætlanir þ.e. ætlunin er að í henni komi 
fram auk fjárfestingaáæ tlna yfirgripsm ikil markmiðsetning um sem flesta þætti samgangna og 
horft mun lengra fram á veginn en áður en þó með hliðsjón af reynslu sem fengist hefur með 
langtímaáætlun í vegagerð sem er ómetanleg.

Með hliðsjón af því sem fram er rakið verður ekki talið hyggilegt né hagkvæmt að leggja 
fram vegáætlun og flugmálaáætlun til fjögurra ára nú þegar að viðkomandi áætlanir geta einungis 
gilt í árið 2002 þar sem samgönguáætlun tekur yfir 1. janúar 2003 og viðbúið að þreytingar geti 
orðið í samræmingarvinnunni. Með öllu verður því að telja óþarft að leggja á Alþingi vinnu núna í 
umfjöllun um öll fjögur árin þar sem að þrjú þeirra verða tekin fyrir á nýjan leik næsta haust..

Því er hér lagt til að heimild fá ist til að leggja nú eingöngu fram þeingsályktanir um 
vegáætlun og flugmálaáætlun til eins árs þ.e. 2002. Við það næst eðlilegt framhald vinnunar að 
teknu tilliti til þess að framangreind lagafrumvörp verði samþykkt. Nái þetta fram að ganga 
skapast e itt vandamál sem þó er eingöngu form legs eðlis. Það er svo undirbúningur framkvæmda 
tekur lengri tíma en áður var og ja fn fram t gidlir um stærri framkvæmdir að þær ná margar yfir 
meira en e itt ár. Því skapast óvissa um heimildir stofnana til þess að bjóða út framkvæmdir nú á 
þessu ári sem ná yfir á næsta ár eða fleiri ár. Ja fnfram t skapast óvissa um sams konar 
framkvæmdir sem að þegar hafa verið boðnar út á þessu ári en eru til lengri tíma. Lagt er því til 
til að með nefndaráliti samgöngunefndar um framangreindar áætlanir fyrir árið 2002 fylgi listi um 
slíkar framkvæmdir sem staðfesti þær heimildir sem um er að ræða. Tekið skal enn og aftur fram 
að hér er um formsatriði að ræða þar vænta má tillögu um samgönguáætlun og fjögurraára 
áætlunar hennar strax á upphafsdögum Alþingis næsta hausts sem þegar að samþykktar verða 
skapa þær heimildir sem þarf.
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