
sþ. 579. Nefndarálit
um till. til þál. um breytingu á þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1977-80.

Frá fjárveitinga nefnd.

Fjárveitinganefnd hefur haft tillögu um vegáætlun fyrir árin 1977-1980 til
umfjöllunar og hefur unnið að endurskoðun framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1978.
Nefndin naut til þess starfs aðstoðar Snæbjarnar Jónassonar vegamálastjóra, Helga
Hallgrímssonar forstjóra tæknideildar og annarra starfsmanna Vegagerðarinnar.

Við gerð fjárlaga á s.l. hausti var ákveðið að auka ráðstöfunarfé Vegagerðarinnar
úr 7000 millj. kr. í 9300 millj. kr. og var það gert til samræmis við yfirlýsingu sam-
gönguráðherra um aukið fjármagn til vegamála á árinu 1978.

Endurskoðun nefndarinnar tekur aðeins til ársins 1978 og er því auka endur-
skoðun. Að venju hefur nefndin öll unnið að skiptingu viðbótarfjármagnsins til
ýmissa þátta áætlunarinnar, Til stjórnar og undirbúnings er lagt tíl að verja 138
millj. kr., til viðhalds vega 537 millj. kr., til nýrra þjóðvega 1161 millj. kr., til brúa-
gerða ~'26 millj. kr. og til vega i kaupstöðum, vélakaupa, fjallvega, sýsluvega o. fl.
238 millj. kr. Þessi skipting á því viðbótarfjármagni, 2300 millj. kr., sem var til
ráðstöfunar, er í samræmi við gildandi vegáætlun og er gerð af nefndinni allri.
Einnig gerði nefndin tillögu um fjárveitingar til nokkurra sérverkefna, þ. e. í Borgar-
fjarðarbrú. Holtavörðuheiði, Vesturlandsveg á Kjalarnesi og í Þingvallaveg. Að
öðru leyti hafa þingmannahópar einstakra kjördæma gert tillögur um skiptingu á
öllu nýhyggingarfé til vega innan sinna kjördæma.

Í gildandi vegáætlun er heimild til að taka allt að 400 millj. kr. verktakalán
eða önnur bráðabirgðalán. Í áætlun fyrir árið 1977 var sú heimild einnig fyrir hendi.
Þá námu verktakalánin 232 millj. kr. Að auki voru tekin bráðabirgðalán að upphæð
138 millj. kr. Þau eru tekin fyrir atbeina nokkurra sveitarstjórna og í samráði við
þingmenn þess kjördæmis sem málið snerti.

Eins og áður sagði, stendur fjárveitinganefnd sameiginlega að þeim breytingar-
tillögum, sem eru á þingskjali 576.

Fulltrúar Alþýðubandalagsins og Alþýðuflokksins vilja taka fram, að þrátt
fyrir verulega hækkun bensíngjalds sé um mjög takmarkaða raungildishækkun að
ræða Í nýframkvæmdum vega og enn langt í land að bætt sé fyrir þá stór legu skerðingu
framkvæmda, sem einkennt hefur vegáætlun síðustu árin. Enn fremur taka þeir
fram, að þeir hafa óbundnar hendur um að flytja eða fylg.ja breytingartillögum, sem
fram kunna að koma við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 14. apríl 1978.
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