
sþ. 897. Nefndarálit [187. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1981-1984.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur unnið að athugun og afgreiðslu till. til þál. um veg-
áætlun fyrir árin 1981-84 í samráði við þingmenn einstakra kjördæma. Nefndin
hefur öll að venju fjallað um skiptingu fjármagns milli einstakra þátta vegamál-
anna svo og kjördæma. Ríkisstjórnin og stuðningsmenn hennar á Alþingi bera sem
fyrr ábyrgð á heildarfjáröflun til vegamála og heildarstefnunni sem fram kemur
í tillögunni.

Undirritaðir fulltrúar í fjárveitinganefnd telja þessa stefnu i vegamálum og
skattlagningu á umferðina fráleita og andstæða þjóðarhagsmunum, svo sem nánar
verður rökstutt í þessu nefndaráliti.

I. þróun vegamálanna 1979-81.
Ráðherrar Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins hafa haft á hendi æðstu

stjórn vegamála og ríkisfjármála frá hausti 1978. Vart mun ágreiningur um að á
sviði vegamála bíði þjóðarinnar einar arðbærustu opinberu framkvæmdir - við
hlið stórvirkjana - sem völ er á í landinu og jafnframt ein mestu félagslegu umbóta-
og byggðamál sem krefjast úrlausnar.

I ljósi þessa er einkar athyglisverð sú þróun sem orðið hefur i skattlagningu
á umferðina, fjármögnun vegaframkvæmda og vinnubrögð við gerð vegáætlana á
valdatíma forustumanna þessara flokka, þ. e. a. s. 1979-1981.

Höfuðatriðin eru þessi:

1. Skattar á bensín hafa hækkað um 115.4 m.nýkrónur að raungildi (11.5 milljarða
g.kr.) eða 36.5% á föstu verðlagi síðan 1978. Sjá súlurit I.

2. Þessi skattahækkun hefur svo til öll verið notuð til að auka eyðsluútgjöld
ríkissjóðs, en ekki í vegaframkvæmdir.

3. Lántökur til vegaframkvæmda voru tvöfaldaðar að raungildi 1980 miðað við
1978 og eru svipaðar 1981 og í fyrra. Þessir víxlar falla síðar á skattgreiðendur.
(Sjá súlurit II).

4. Nýframkvæmdir vega og brúa urðu ekki meiri en svo 1980 og skv. tillögum
1981, þrátt fyrir allar lántökurnar. að meðaltal framkvæmdamagns árin 1979-
81 að báðum meðtöldum verður hliðstætt meðaltali framkvæmda áranna 1974-
78, þegar skattar á bensíni voru þriðjungi minni að raungildi.

5. "Stóru stökkin upp á við" í vegamálum, sem áttu að nást 1980 og 1981 með
þeirri vegáætlun sem samþykkt var á Alþingi 1979, reyndust fyrst og fremst
sjónhverfingar og blekking. Nú er ljóst að 110 millj. nýkróna (11 milljarða
g.kr.) skortir á að raungildi þeirra "stóru stökka" í vegamálum 1980 og 1981
náist.
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VEGAGERÐ RÍKISINS

Súlurit I.

TEKJUR RíKISINS AF BENSíNSKÖTTUM (Fast verðlag)
Skv. upplýsingum Þjóðhagsstofnunar.
(Verðlag 1981. 52% hækkun frá 1980)
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VEGAGERÐ RíKISINS

Súlurit lL
LÖNG LÁN í VEGÁÆTLUN (Fast verðlag)

(Verðlag 1981. 52% hækkun frá 1980)
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Staðreyndin er sú, að reynslan symr svart á hvítu að framangreind stefna i
vegamálum - svo alvarleg sem hún er - getur talist skólabókardæmi um stefnu
Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins á öðrum sviðum skatta og ríkisfjár-
mála. Eyðslan í ríkisútgjöldum er svo gegndarlaus að stórhækkun skatta nægir
hvergi til. Framlög ríkissjóðs til framkvæmda og atvinnuvega hafa verið skorin
niður við trog, en lán tekin i staðinn á sumum sviðum sem skattgreiðendum er
ætlað að borga síðar. Jafnvel svo arðbærar félagslegar framkvæmdir sem bættar
vegasamgöngur eru fá slíka útreið sem hér hefur verið lýst á sama tíma sem skatt-
heimta á umferðina hefur verið aukin umfram verðlagshækkanir sem raun ber vitni.

Vinnubrögð samgönguráðherra, sem setið hafa frá 1978, að mótun vegáætlana
eru einnig skólabókardæmi um þær blekkingar sem bornar hafa verið á borð fyrir
almenning. Þegar vegáætlun var til umræðu á Alþingi 1979 fyrir árin 1980 og 1981
sagði þáverandi samgönguráðherra, Ragnar Arnalds, að hún "markaði tímamót".
Hann sagði einnig að "taka ætti stórt stökk upp á við í fjárveitingum til vega og
brúa 1980". Enn fremur sagði hann: "Næsta stóra stökkið verði ákveðið við endur-
skoðun vegáætlunar 1981." (Leturhr. hér). Vegaframkvæmdir bæði þessi ár hafa
verið skornar niður þannig nð II rnilljarða gamalla króna skortir til þess að sú
vegáætlun, sem samþykkt var 1979 fyrir 1980 og 1981, yrði framkvæmd svo sem
til stóð og nánar verður skýrt síðar í nefndarálitinu.

Hækkun skatta á bensín:
Frá árinu 1978 hafa skattar á bensín hækkað skv. útreikningum Þjóðhagsstofn-

unar og Vegagerðar ríkisins um 115.4 nýkróna 01.5 milljarða g.kr.) eða 36.5% á
föstu verðlagi. Sáralítið af því fjármagni fer til vegamála í ár og ekkert af þeirri
skattahækkun eykur vegaframkvæmdir, þ. e. nýframkvæmdir vega og brúa. Þessar
skattahækkanir hafa verið notaðar til almennrar eyðslu ríkissjóðs sem fyrr segir.
Á súluriti I er sýnt hvernig skattar á bensín hafa hækkað að raungildi frá 1978.
Skyggði hlutinn sýnir þróun bensíngjalds sem rennur í Vegasjóð, en óskyggði hlut-
inn þá stórfelldu hækkun á föstu verði sem rennur f ríkissjóð af bensínsköttum.
Þar er um að ræða toll og söluskatt. Þessir skattar leggjast á innflutningsverð,
sem hefur hækkað gífurlega að undanförnu sem kunnugt er. Skattaálögurnar hafa
því bæst við hækkun innflutningsverðs sem stafar af olíu kreppu, þannig að bensín
el.' mí dýrara á Islandi en í flestum löndum heims, Þess má geta að skattur leggst á
skatt i bensinverðinu. Hækki bensíngjald leggst ofan á það söluskattur 1

Hluti ríkissjóðs af sköttum á bensín hefur farið miög vaxandi undanfarin ár.
A árunum 1975-78 fóru 45-50% af skattálagningu ríkissjóðs á bensín til vega-
mála. A árinu 1978 var þetta hlutfall 50.11 %, en skv. forsendum þessarar tillögu
til vegáætlunar er það talið verða 39.7% skv. upplýsingum Vegagerðar ríkisins og
Þjóðhagsstofnunar.

Ef sama hlutfall af bensínsköttum færi til vegamála í ár eim og 1978 væru
til ráðstöfunar 46.7 millj. nýkróna (4670 milli. g.kr.) til vegaframkvæmda í ár
fram yfir þá fjárhæð sem gert er ráð fyrir í tillögunni sem nú liggur fyrir. Þessar
tölur eru skv. útreikningi Vegagerðar ríkisins. Sjá súlurit IlT.

I.•ántökur til vegamála:
Lántökur hafa verið auknar mjog til vegamála frá 1978 og er það í samræmi

við almenna stefnu stjórnvalda í þessum efnum. einkum á árunum 19RO og 1981.
1 fyrra voru lántökur tvöfaldaðar miðað við 1978, þ. e. a. s. á föstu verðlagi, og
t ár er stefnt að litlu minni lántökum til vegaframkvæmda en i fyrra. Sjá súlurit II.

I fyrra tók stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins að eigin frumkvæði ákvörðun
um að lána 1 milljarð g.kr. til vegagerðar og í ár sem svarar 2 milljörðum. A verð-
lagi vegáætlunar i ár jafngildir þetta fjármagn bæði árin 3.5 milljörðum gamalla
króna. Ef þetta fé hefði ekki bæst við vegáætlun þessi tvö ár væri niðurskurður
upphaflegu áætlunarinnar þeim mun meiri eða um 14.5 milljarðar g.kr.!
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Súlurit III.

VEGAGERÐ RÍKISINS
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Súlurit IV.

VEGAGERÐ RíKISINS
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HEILDARFRAMLÖG TIL VEGAGERÐAR (Fast verðlag)

(Ríkissjóðs og Vegasjóðs)
(Verðlag 1981. 52% hækkun frá 1980)
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Súlurit V.
VEGAGERÐ RtKISINS

FRAMLAG RíKISSJÓÐS (Fast verðlag)
(Verðlag 1981. 52% hærra en 1980)
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Þetta frumkvæði stjórnar Framkvæmdastofnunar sýnir, að þingmönnum blöskr-
ar stefna ríkisstjórnarinnar í vegamálum, og er. jafnframt til vitnis um að menn
telja vegamálin eitt brýnasta byggðamálið sem nú er við að etja.

Þar sem auknar vegaframkvæmdir eru jafnarðbærar félagslegar umbætur og
raun ber vitni er ljóst að vel kemur til greina að taka lán til þess að hraða þeim.
Sú stefna er út af fyrir sig ekki gagnrýnisverð. Auknar lántökur til þess að gera
það eitt kleift að krækja í allar skattahækkanir á umferðina í ríkissjóð til eyðslu
eru lántökur í óráðsíu, en ekki til vegagerðar í raun. Slíkt ráðlag er hér harðlega
gagnrýnt. Sjá súlurit IV. Þar sést glöggt að heildarframlög af skatttekjum til ríkis-
sjóðs hafa í raun staðið í stað síðan 1978. Bein framlög ríkissjóðs hafa minnkað
að raungildi á þessu tímabili. Sjá súlurit V.

Nýframkvæmdir vega og brúa:
Nýframkvæmdir vega og brúa voru minnstar á þessum áratug árið 1979, einmitt

á því ári sem hækkun bensínskatta umfram verðlag varð mest. Frá þessu algjöra
lágmarki jukust vegaframkvæmdir á árinu 1980 talsvert, en þar komu einvörðungu
til auknar lántökur. "Stóra stökkið", sem stefnt var að við endurskoðun vegáætlunar
í ár, verður algjör kyrrstaða. Nýjar framkvæmdir vega og brúa verða ívið minni
en í fyrra skv. útreikningi Vegagerðar ríkisins.

Séu bornar saman nýbyggingar vega og brúa 1979-1981 skv. fyrirliggjandi
tillögu og 1974-1978 að meðaltali hvert ár á föstu verðlagi fæst eftirfarandi niður-
staða: Meðaltal áranna 1979-1981 er 181.6 millj. nýkróna, en 1974-1978 177.3
millj. nýkróna. Þótt lántökur hafi verið stórauknar og skattar á bensín þriðjungi
meiri að raungildi Í ráðherratíð Framsóknarflokks og Alþýðubandalags í samgöngu-
og fjármálaráðuneyti er niðurstaðan sú, að ekki hefur þokast meira áleiðis síðustu
þrjú árin í vegaframkvæmdum en áður.

II. Vegáætlanir: "stór stökk" og "brotin blöð".
Nýframkvæmdir vega og brúa voru minnstar á þessum áratug árið 1979, i sam-

gönguráðherratíð Ragnars Arnalds, einmitt á þvi ári sem hækkun bensinskatta um-
fram verðlag varð mest. Mikil fyrirheit voru þá gefin um bætta tíð og blóm i haga.
Ummæli Ragnars Arnalds hafa verið rifjuð upp um "stóru stökkin" 1980 og 1981.
I umræðum um þá vegáætlun á Alþingi 1979 var á það bent, að áætlunin væri
óskhyggjuplagg þar sem alla stefnumótun skorti í fjáröflun og ekki síst ákvörðun
um fjárveitingar af skattlagningu á umferðina sem fara ættu til þess að fram-
kvæma vegáætlunina - koma "stóru stökkunum" í framkvæmd. Samgönguráðherra
rakti í löngu máli að allt tal um þetta væri "óþarfa áhyggjur". þvi miður reyndust
þó þessi varnaðarorð ekki ástæðulaus. "Stóru stökkín", sem Ragnar Arnalds setti
á blað í vegáætlun fyrir árin 1980 og 1981, urðu að hænufetum eftir að fyrrv. sam-
gönguráðherra settist f sæti fjármálaráðherra og þurfti sem mest að nota peninga
til annars (þarfara ?) en vegamála.

Þegar framkvæmd upphaflegrar vegáætlunar fyrir árin 1980 og 1981 er athuguð
og þá miðað við reynsluna 1980 og fyrirliggjandi áætlun kemur eftirfarandi í ljós:
1. Niðurskurður raungildis framkvæmdafjár nýbygginga vega og brúa nam sam-

tals 68 millj. nýkróna (6.8 milljörðum g.kr.).
2. Niðurskurður annarra liða var verulegur, eða samtals 3.2 milljarðar g.kr.
3. Vetrarviðhald reyndist stórlega vanáætlað.
4. Óvænt fé barst til framkvæmdar áætluninni frá Byggðasjóði, samtals að upp-

hæð 3.5 milljarðar g.kr.
5. Ef þetta fé hefði ekki borist hefði þurft með óbreyttri stefnu að skera áætlunina

niður um 145 millj. nýkróna á þessum árum "stórra stökka" (eða 14.5 milljarða
g.kr.).
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Það er athyglisvert, að tekist hefði að standa við stóru orðin og láta "stóru
stökkin" rætast i vegaframkvæmdum ef eftirfarandi forsendur hefðu verið fyrir
hendi:
1. Ef sama hlutfall bensínskatta gengi til vegamála og 1978. Með því móti væru

til ráðstöfunar 46.7 millj. nýkróna í ár fram yfir tillögu að vegáætlun.
2. Ef beint framlag ríkisins væri það sama að raungildi og 1978. A það skortir

13.2 millj. nýkróna.
Sama stefna í ríkisfjármálum og var 1978 að því er varðar fjárframlög til vega-

mála hefði fyllilega tryggt að unnt hefði verið að standa við "stóru stökkin" í vega-
málum 1980 og 1981, án þess að slá í jafnmiklum mæli og nú er gert víxla, sem
skattgreiðendur verða að borga síðar.

Stjórn ríkisfjármála brást og af því stafar niðurskurður-inn.
Nú þegar verið er að afgreiða vegáætlun fyrir árin 1981-1984 er veikasti

hlekkur hennar sá sami að þvi er varðar árin 1982 og siðar, að fjáröflun er ekki
skilgreind og engin ný stefnumörkun í framlögum ríkissjóðs til vegaframkvæmda af
sköttum á umferðina. Þegar þessi þáltill. var til fyrri umræðu sagði núverandi sam-
gönguráðherra, Steingrímur Hermannsson, að með henni væri "brotið blað" i vega-
málum. Þetta líkist helst öfugmælavísu að þvi er varðar árið i ár, eins og fleira
sem kemur frá stjórnvöldum um þessar mundir. Þetta "brotna blað" i vegamálum
þýðir niðurskurð á framkvæmdamætti gildandi vegáætlunar í ár um tæpar 18 millj.
nýkróna að þvi er varðar nýbyggingarfé til vega og brúa og nokkurn samdrátt
í vegaframkvæmdum frá því í fyrra.

Um framkvæmd vegáætlunar árin 1982 og 1983 ríkir ekki siður óvissa en um
"stóru stökkin" fyrrverandi samgönguráðherra þegar þau voru fest á blað. Sú magn-
aukning, sem stefnt er að þessi ár á pappírnum, helgast af því að hækka liðinn
"önnur fjáröflun". Það eru nákvæmlega sömu vinnubrögðin og 1979. Engin ný
stefna mörkuð í fjárframlögum af bensinsköttum og beinum framlögum rikissjóðs
né heldur skilgreint hvernig fjáröflun skuli hagað á annan hátt til þess að ná
markmiðum áætlunarinnar. Hætt er Því við að "brotna blaðið" verði að óbreyttri
framkvæmd svipað sjónarspil og blekking og "stóru stökkín" urðu, eins og reynslan
sýnir.

III. Niðurskurður gildandi vegáætlunar fyrir 1981.
Samþykkt fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar hefur í för með sér verulegan

niðurskurð gildandi vegáætlunar fyrir árið 1981 sem samþykkt var 1979. Mestur
er niðurskurðurinn i nýjum framkvæmdum við vegi og brýr, eða 19.82 millj. ný-
króna (1982 millj. g.kr.), því næst er sumarviðhald skorið niður að raungildi
nm 16.10 millj. kr. (1610 millj. g.kr.), en vetrarviðhald hækkað um 9.86 millj.
nýkr. (986 millj. g.kr.) og verður þó að gera ráð fyrir endurskoðun á þessum lið
i haust þar sem hann hefur farið verulega fram úr áætlun 1980 og það sem af er
árinu. Þessi aukni kostnaður við snjómokstur er svipaður þeirri raungildishækkun
sem verður i framlögum úr ríkissjóði frá því í fyrra. Hún er ekki meiri en svo
að dugi til að standa undir auknum snjómoksturskostnaði !

Í töflu, sem hér fer á eftir og er útreiknuð af Vegagerð ríkisins, sést hvernig
niðurskurður gildandi vegáætlunar er sundurliðaður að öðru leyti. Þar kiemur
einnig fram að í nýframkvæmdum eru almenn verkefni og sérstök verkefni skorin
niður um 25 millj. nýkróna, en bundin slitlög hækkuð að raungildi um 12.5 millj.
nýkróna, enda er töluvert af fé úr Byggðasjóði bundin slitlög. Þessi áherslubreyting
stafar því að nokkru leyti af auknum áhuga einstakra þingmanna á því að sinna
þessu þjóðþr-ifaverkefni betur en gert hefur verið.
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VEGAGERÐ RÍKISINS

Samanburður á vegáætlun frá 1979 og nýrri vegáætlun.

Verðb.
Vegáætl. '81 vegáætlun Vegáætlun

frá '79 frá 1979 1981 Mismunur Hlutfall

1. Stjórn og undirbún. .... 9.95 20.3 19.15 1.15 0.94
2.1. Sumarviðhald ......... 58.70 119.8 103.70 16.10 0.87
2.2. Vetrarviðhald ......... 13.00 26.5 36.36 +9.86 1.37
3. og 4. Nýjar framkv. ........ 107.70 219.8 199.98 19.82 0.91
5. Fjallvegir •••••••• e·e •••• 1.50 3.1 4.50 +1.40 1.45
6. Sýsluvegir ............ 10.23 20.9 13.00 7.90 0.62
7. Þéttbýlisv. ............. 17.60 35.9 29.72 6.18 0.83
8. Vélakaup og áhaldah. .. 2.00 4.1 2.50 1.60 0.61
9. Tilraunir .............. 0.70 1.4 1.20 0.20 0.86

221.38 451.8 410.11 41.69 0.91

3. og 4. Nýjar framkv. sundurl.
Stofnbrautir

Almenn verkefni 37.34 76.2 66.54 9.66 0.87
Bundin slitlög ........ 14.00 28.5 41.03 +12.53 1.44
Sérstök verkefni ...... 29.00 59.2 43.56 15.64 0.74

Þjóðbrautir ............ 14.36 29.3 29.32 +0.02 1.00
Girðingar og uppgræðsla 1.70 3.5 2.55 0.95 0.73
Til brúagerða ........... 11.30 23.1 16.98 6.12 0.74

107.70 219.8 199.98 19.82 0.91

IV. Breytt vinnubrögð og stefna í vegamálum.

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa flutt tillögu til þingsályktunar um lang-
Umaáætlun (12 ára) í vegagerð á öllum þingum síðan 1978. í tillögunni, sem gerir
ráð fyrir stórauknum framkvæmdum á sviði vegagerðar, er verkefnum raðað á 3
fjögurra ára tímabil, lögð er áhersla á bundin slitlög og uppbyggingu lélegra vetrar-
vega og mörkuð ákveðin stefna um fjáröflun. Þessi tillaga var endurflutt á þessu
þingi og hefur verið til athugunar í fjárveitinganefnd. Hún nýtur þar stuðnings
fjögurra fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Karvels Pálmasonar, fulltrúa Alþýðuflokks-
ins.

Á þessu þingi var lögð fram af samgönguráðherra tillaga til þingsályktunar
um langtímaáætlun i vegagerð. Fjárveitinganefnd fól Vegagerð rikisins að gera drög
að sameiginlegri tillögu nefndarinnar sem tæki tillit til beggja þessara tillagna.
Fjárveitinganefnd hefur ekki tekið afstöðu til þessarar tillögu, en ekki er vanþörf
á bættum vinnubrögðum, skýrari stefnumörkun og aukinni áherslu á vegafram-
kvæmdir á næstu árum.

Til þess að sýna hve hér biða mikil og arðbær verkefni óskaði fjárveitinga-
nefnd eftir upplýsingum Vegagerðar rfkísíns um eftirfarandi:
a) Lengd vega i hverju kjördæmi og kostnað við að leggja bundið slitlag á þá

vegi sem arðbært er talið.
b) Heildarkostnað við að fullgera stofnbrautakerfi landsins i það horf sem ráð-

gert er.
e) Sparnað i viðhaldi vega og rekstri bifreiða sem næst með lagningu bundins

slitlags.
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Svör Vegagerðar ríkisins eru sem hér segir:
a) Miðað hefur verið við mörkin 100 bílar/sólarhring (ársumferð), en gera má

ráð fyrir að lögn klæðningar á veg með þá umferð gefi um 15% afkastavexti.
Eftirfarandi tafla sýnir þann fjölda km í hverju kjördæmi, sem hafði

þetta mikla umferð eða meiri á árinu 1980.
Einnig er sýnd lausleg ágiskun á kostnað við að leggja bundið slitlag á þær

stofnbrautir, sem ofan þessara marka eru og ekki hefur þegar verið lagt slitlag
á. Einnig er þar reiknað með slitlagslögn við þéttbýlisstaði og nokkra aðra
vegi vegna samhengis, þótt þessu umferðarmarki sé ekki náð.

Km Kostn. m.kr.

Suðurland .
Reykjanes .
Vesturland .
Vestfirðir .
Norðurl. vestra .
Norðurl. eystra .
Austurland .

546
250
452
120
344
420
396

118
50

113
45

110
132
155

2528 723
b) Kostnaður við stofnbrautir.

Suðurland .
Reykjanes .
Vesturland .. , ' .. , , " .' , , ' ..
Vestfirðir .
Norðurl. vestra .
Norðurl. eystra .
Austurland .

316 m.kr,
24~
417
455
272
405
436

2547 m.kr.

Samkvæmt tillögu til þingsályktunar um vegáætlun er áætlað að verja
151.13m.kr. til stofnbrauta á árinu 1981. Með þvi fjármagni tekur um 17 ár
að ljúka þessu verkefni miðað við óbreyttar þarfir.

Umferð á dag

Olíumöl - lélegur
fjárv.)
300 bilar .

Sparnaður i
viðhaldi vega
á km á ári,
þús. kr.

e) 1.

Sparnaður
vegfarenda á

km á ári,
þús. kr.

málarvegur (ísl. málarvegir með

93.1

2. Olíumöl - góður málarvegur.
300 bilar 54.8

+5.2

+4.2

Sparnaður alls
á km á ári,

þús. kr.
núverandi viðhalds-

87.9

50.6

Ef við gefum okkur að þeir vegir, sem lagðir eru bundnu sIitlagi í ár, hafi
að meðaltali 300 bíla umferð á dag, er sparnaður á ári 12.3 m.kr., frá vondum
malarvegi í bundið slitlag. (Leturbr. hér).
A þessum upplýsingum sést að framkvæmdir í vegamálum eru ekki einvörðungu

félagslegt jafnréttis- og byggðamál, heldur eru þær einnig með arðbærustu opinberu
verkefnum sem bíða úrlausnar.

Þá er rétt að geta þess, að víðtæk samstaða náðist í fjárveitinganefnd um að
tekist verði á við þrjú verkefni utan vegáætlunar á næstu árum. Þar er um sam-
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göngubætur að tefla sem leysa af hólmi kafla á vegum sem eru lífshættulegir við
sérstakar aðstæður, þ. e. a. s. vegunum um Ólafsfjarðarmúla, Óshlíð og Ólafsvíkur-
enni. Fé til rannsókna og könnunar nýrra lausna á samgöngum á þessum slóðum
er i tillögum fjárveitinganefndar um vegáætlun, en gert er ráð fyrir að fjár verði
aflað til framkvæmdanna skv. sérstökum lögum þegar þar að kemur, svo sem fram
kemur í nefndaráliti meiri hluta fjárveitinganefndar.

Alþingi, 19. maí 1981.

Lárus Jónsson,
frsm.

Friðrik Sophusson. Guðm, Karlsson.

Karvel Pálmason.
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VEGAGERÐ RÍKISINS

Fylgiskjal I.

SKIPTING ÚTGJALDA TIL VEGAMÁLA (Fast verðlag)

Verðlag 1981 (52% hækkun 1981)
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VEGAGERÐ RíKISINS

Fylgiskjal II.

SKIPTING ÚTGJALDA TIL VEGAMÁLA (Fast verðlag)
Verðlag 1981 (52% hækkun 1981)
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