
sþ. 842. Nefndarálit [285. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1979-82.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur fjallað um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1979'""'-
82 á 6 fundum, auk þess að undirnefnd vann að tillögugerð um skiptingu fjármagns
milli kjördæma og deilingu þess á verkefni. Við starf sitt naut nefndin mjög góðs
liðsinnis Snæbjarnar Jónassonar vegamálastjóra og starfsliðs hans.

Við afgreiðslu lánsfjáráætlunar fyrir árið 1979 var fjáröflun til vegagerðar auk-
in um 470 millj. kr. frá því sem gert var ráð fyrir við afgreiðslu fjárlaga, og er þeirri
upphæð varið til aukningar viðhaldsfjár, en mjög hefur á það skort undanfarln ár að
fjárveitingar til viðhalds þjóðvega hafi fylgt verðlagsþróun.

Fjárveitinganefnd taldi brýna nauðsyn bera til að í áætlun um fjáröflun til
vegaframkvæmda á árinu 1980 verði gert ráð fyrir sérstöku lánsfé vegna framkvæmda
við Borgarfjarðarbrú, og er lagt til i brtt. nefndarinnar á þskj. 833 að í þáltill. bætist
nýr liður:

Lánsfjáröflun v/Borgarfjarðar, 1000 millj. kr. árið 1980.
Með þessari auknu fjáröflun rýmka st um fjárveitingar til annarra vegafram-

kvæmda á þvi ári, og samkv. till. fjvn. hækka framlög til stofnbrauta. almennra verk-
efna um 384 millj. kr., til stofnbrauta, sérstakra verkefna um 300 millj. kr., til þjóð-
brauta um 300 millj. kr. og til fjallvega um 16 millj. kr.

t þáltill. um vegáætlun fyrir árin 1979-82 er í fyrsta sinn gert ráð fyrir að
framlagi til stofnbrauta verði skipt eftir· meginviðfangsefnum í almenn verkefni,
bundin slitlög og sérstök verkefni. f tillögum sinum hefur fjvn. stefnt að þvi, að
vegáætlun verði afgreidd með þessum hætti, og miðaði nefndin tillögur sínar til
þingmanna hinna einstöku kjördæma um skiptingu fjár milli verkþátta og kjör-
dæma við það.

Tillögur um skiptingu fjárveitinga til einstakra almennra framkvæmda taka
til þriggja næstu ára, eins og tíðkast hefur, en heildarfjármagn til einstakra slíkra
framkvæmdaþátta siðasta ár áætlunarinnar er óskipt að venju og biður endurskoð-
unar vegáætlunar árið 1981. Á hinn bóginn er i brtt. nefndarinnar gert ráð fyrir
skiptingu þess framkvæmdafjár til stofnbrauta sem ætlað er til bundinna slitlaga
og sérstakra verkefna, einnig árið 1982, en af hálfu Vegagerðar rikisins er sliktil-
högun varðandi þær framkvæmdir talin bæta aðstöðu stofnunarinnar til undirbún-
ings framkvæmda og stuðla að meiri festu i áætlunargerðinni.

Þá er í brtt. f.ivn. gert ráð fyrir nýjum undirlið í sundurliðun framlaga til fjall-
vega o. fl., þ. e. Bláfjallavegur, Suðurlandsvegur - Hafnarfjarðarvegur. en framlög
á þeim undirlið eru hluti af þvi fjármagni sem kom til skipta til þjóðvega í Reykja-
neskjördæmi.

Auk þess að veitt er fé til almenns verkfræðilegs undirbúnings framkvæmda á
liðnum stjórn og undirbúningur er i brtt. f.ivn. lagt til að á árinu 1981 verði 25
millj. kr. veittar til hönnunar brúar yfir Ölfusár6s af fé til almennra verkefna í
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Suðurlandskjördæmi. Fé til almennra verkefna í stofnbrautum er ekki skipt á ein-
stakar framkvæmdir árið 1982, eins og áður er sagt, en við það er miðað að jafnhárri
fjárhæð verði ráðstafað f sama skyni á því ári, þegar vegáætlun verður endurskoðuð,
og á þá að vera séð fyrir heildarkostnaði við hönnunina.

1brtt. fjvn. er ekki gert ráð fyrir sérstökum heimildum til verktakalána, bundnum
við einstök verkefni, eins og undanfarin ár, en við það miðað, að í reynd geti verið
um að ræða að einstökum framkvæmdum verði flýtt með lánsútvegunum heimamanna
í samráði við þingmenn viðkomandi kjördæma, eins og tíðkast hefur í einstökum
tilvikum.

Við flokkun þjóðvega í undirflokka i þáltill. gerir fjvn. þá breytingu, að Vest-
fjarðavegur. Vesturlandsvegur - Snæfellsnesvegur verði áfram stofnbraut, en í
þáltill. er lagt til að þessi hluti Vestfjarðavegar verði þjóðbraut.

Enn fremur er lagt til í brtt. f'[vn., að Steingrímsfjarðarvegur verði tekinn í
þjóðvegatölu sem stofnbraut úr Staðardal á Djúpveg á Þorskafjarðarhelði.

Til viðbótar því fjármagni, sem um er fjallað í vegáætlun, má gera ráð fyrir
að aflað verði fjár til Norður- og Austurvegar allt að 2000 millj. kr. á ári 1979-
1982 samkvæmt nýsamþykktum lögum. En nauðsyn ber til að gera sérstakt átak
til sölu skuldabréfa skv'. þessum lögum með tilliti til þess, að af hliðstæðri eldri
lánsheimild nýttust aðeins 750 millj. kr. á árunum 1976-1977 og ekkert síðan.

Gert er ráð fyrir í þáltill. um vegáætlun fyrir árin 1979-82, að heimiluðum
stöðum fastra starfsmanna Vegagerðar ríkisins fjölgi um þrjár hvort árið 1979 og
1980 og um tvær hvort árið 1981 og 1982. Fjárveitinganefnd gerir ekki athugasemdir við
það, að fjármagn verði ætlað til launagreiðslna í samræmi við þessa áætlun, en
ætlast til þess að ráðninganefnd ríkisins, sem tekur ákvörðun um stöðurnar, stefni
að þvi að fella niður aðrar stöðuheimildir, sem nú eru ónotaðar hjá stofnuninni.

1meðferð vegáætlunar á Alþingi nú felst endurskoðun framkvæmda á árunum
1979 og 1980. en gerð nýrrar áætlunar fyrir árin 1981 og 1982. 1þáltill. um vegáætlun
fyrir árin 1979-82 er gert ráð fyrir nokkru meiri lækkun framlaga til nýbygginga
vega, brúa og fjallvega á árinu 1979 en fram kemur i vegáætlun fyrir árin 1977-8(},
sem samþykkt var á Alþingi 29. mars 1977. En við endurskoðun á vegáætlun fyrir
árið 1980 er nú gert ráð fyrir verulegri aukningu á raungildi framkvæmdafjár á því
ári i stað þess að skv. fyrri áætlun hefði það enn lækkað nokkuð.

Með hliðsión af þróun i vegamálum undanfarin ár markar sú vegáætlun, sem
nú er til afgreiðslu. tímamót að þvi leyti. að f stað rýrnunar raungildis framkvæmda-
fjár til vegagerðar er frá og með árinu 1980 stefnt að verulega auknum fjárveitingum
til nýrra framkvæmda, auk þess að viðhaldsfé er mJög aukið þegar á þessu ári. Þá
kemur það og til. að í stað þess að sérstök fjáröflun til Norður- og Austurvegar hefur
undanfarin ár verið hluti af siminnkandl framkvæmdafé, kemur sú fjáröflun nú til
viðbótar vaxandi fjármagni á vegáætlun til vegaframkvæmda i landinu.

Fjvn. stendur öll að brtt. á þskj. 833. en Sjálfstæðisflokksmenn. fulltrúar
minni hlutans i nefndinni, rita undir nefndarálitið með fyrirvara og áskilja sér
rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum. Þeir vilja taka fram, að vegna ákvörð-
unar ríkisstjórnarinnar um stórfelldan niðurskurð á framlögum ríkissjóðs til vega-
mála á þessu ári mun verða um 15% magnminnkun nýbygginga vega i landinu frá
þvi i fyrra, þrátt fyrir gifurlega auknar skattaálögur á umferðina. Siðari ár veg-
áætlunar er stefnt í nokkra magnaukningu vegaframkvæmda, án þess að minnsta til-
raun sé gerð til þess að rfkisstjórn og Alþingi móti stefnu í fjáröflun til þess á
annan hátt en gera ráð fyrir nýjum lántökum.

Alþingi, 21. mai 1979.

Geir Gunnarsson,
form., frsm.

Þórarinn Sigurjónsson.

Bragi Sigurjónsson,
fundaskr.

Eiður Guðnason.

Alexander Stefánsson. Pálmi Jónsson,
með fyrirvara.

Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
Ellert B. Schram,

með fyrirvara.
Helgi F. Seljan.
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Fylgiskjal I. vmHALD VEGA Upphæðir í m.kr, á verðlagi 1978.
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Fylgiskjal II. SUMARVIÐHALD Upphæðir í m.kr. á verðlagi 1978.
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Fylgiskjal III. NÝBYGGING VEGA, BRÚA OG FJALLVEGA
Upphæðir í m.kr. á verðlagi 1978.
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