
sþ. 348. Tillaga til þingsályktunar f164. mál]
um breytingu it þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1979-82.

(Lögð fyrir Alþingi á 102. löggjafarþingi 1980.)

Alþingi ályktar að árið 1980 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað sam-
kvæmt eftirfarandi vegáætlun.

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN

(Fjárhæðir í m.kr.)

1.1. Fastir liðir:
1. Bensíngjald ......................................•.
2. Þungaskattur .
3. Gúmmígjald .

11 000
3600
75

4.
Markaðir tekjustofnar ............................•.
Ríkisframlag .

14675
1000

1.2. Sérstök fjáröflun:
1. Lántaka v/Borgarfjarðar 1 500
2. Önnur lántaka 6 800

Samtals 23 975
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II. SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæðir í m.kr.)

2.1. Stjórn og undirbúningur:
1. Skrifstofukostnaður .
2. Verkfræðilegur undirbúningur .
3. Umferðartalning og vegaeftirlit .
4. Eftirlaunagreiðslur .

2.2. Viðhald þjóðvega:
1. Sumarviðhald

1. Viðhald málarvega .
2. Viðhald vega með bundnu slitlagi .
3. Viðhald brúa .
4. Viðhald varnargarða .
5. Heflun vega .
6. Rykbinding .
7. Vinnsla efnis .
8. Vatnaskaðar og ófyrirséð .
9. Vegmerkingar .

2. Vetrarviðhald .

2.3. Til nýrra þjóðvega:
1. Stofnbrautir

1. Almenn verkefni .
2. Bundin slitIög .
3. Sérstök verkefni .

2. Þjóðbrautir .
3. Girðingar og uppgræðsla .

2.4. Til brúagerða :
1. Brýr 10m og lengri .
2. Smábrýr .

2.5. Til fiallvega o. fl.:
1. Aðalfjallvegir .
2. Aðrir f iallvegir .
3. Þióðaarðaveair o. f1. .
4. BláfialIav., Suðurlandsv.-Hafnarfj. . .
5. Reiðvegir .

2.6. Til sýsluvega :
2.7. Til vega í kaupst. og kauptúnum:
2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa:
1. Til véla- og verkfærakaupa .
2. Til byggingar áhaldahúsa .

2.9. Til tilrauna:

462
596
89
59

1206

2469
662
311
41

1251
389
1218
269
60

6670
1632

8302

3884
950
3700

8534
1700
158

10392

790
210

1000

49
52
49
21
5

176
816
1835

70
105

175
73

Samtals 23975
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Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Núgildandi vegáætlun var samþykkt á Alþingi í maí 1979, og ætti því regluleg

endurskoðun hennar, samkvæmt vegalögum, ekki að fara fram fyrr en á Alþingi
1980-81.
Samkvæmt vegáætluninni var gert ráð fyrir verulegri magnaukningu í útgjöldum

til vegamála milli áranna 1979 og 1980, eða um 34%. Átti sú magnaukning að koma
fram í sumarviðhaldi, en þó langmest Í nýbyggingum vega og brúa.

Þessi aukning miðaðist við ákveðnar forsendur um þróun verðlags, og er gerð
nánari grein fyrir þeim í kafla 2.0 hér á eftir. Þessar forsendur hafa raskast veru-
lega, og er nú útlit fyrir að meðalverðlag 1980 verði 29% hærra en reiknað var með
við gerð vegáætlunar. Verður því ekki komist hjá að endurskoða vegáætlun nú, en
sú endurskoðun tekur einungis til ársins 1980, enda fari regluleg endurskoðun fram
á Alþingi 1980-81.
Til að verðbæta áætlunina að fullu og greiða halla á nokkrum bundnum liðum

frá 1979 (aðallega vetrarviðhaldi) þyrftu heildarútgjöld að hækka um 6.5 milljarða
króna.
Á þessu stigi þykir ekki fært að auka útgjöld svo mikið, og frestast því um sinn

að ná þeim markmiðum í magnaukningu, sem að var stefnt. Tillagan gerir ráð fyrir
aukningu um 2 milljarða króna. Sá magnsamdráttur frá upphaflegri áætlun sem
þannig verður í ár, bitnar á þeim liðum, sem mest var bætt við í áætluninni, þ. e.
nokkuð á sumarviðhaldi, en þó einkum á nýjum framkvæmdum í vega- og brúagerð.
Þrátt fyrir samdráttinn er um verulega magnaukningu að ræða frá árinu 1979,
t. d. 11% i viðhaldi, og yfir 50% í nýjum framkvæmdum (frá vegáætlun 1979).
Byggist það á því, að vegna hagstæðs veðurfars í vetur hefur snjómokstur minnkað
og fé það, sem þannig hefur sparast, kemur nýbyggingum til góða, sbr. kafla 2.2.2.

Heildarútgjöld skv. tillögunni eru 22% meiri að magni til en fjárveiting í veg-
áætlun 1979.

í töflum hér á eftir er sýndur samanburður á tillögu við gildandi vegáætlun
1980, svo og við vegáætlun 1979 að því er varðar skiptingu helstu liða.

TEKJUR

(Fjárhæðir í m.kr.)

1.1. Fastir liðir:
1. Bensíngjald
2. Þungaskattur
3. Gúmmígjald

Tillaga að
vegáætlun '80

. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 11000
...................... 3600
....................... 75

Markaðir tekjustofnar .
4. Ríkisframlag .
1.2. Sérstök fjárðflun:
1. Lántaka til Borgarfjarðar .
2. Önnur lántaka .

14675
1000

1500
6800

Samtals 23975

Gildandi Mis-
vegáætlun '80 munur
10290 710
2710 890
110 -;..35

13110 1565
1000

1000 500
7847 -;..1047

21957 2018
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2.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

SKIPTING ÚTGJALDA

(Fjárhæðir í m.kr.)

Tillaga að
vegáætlun '80

Stjórn og undirbúningur 1206
Sumarviðhald 6 670
Vetrarviðhald 1 632
Til nýrra þjóðvega . . . . . . . . .. 10 392
Til brúagerða 1 000
Til fjallvega o. fl. 176
Til sýsluvega 816
Til vega í kaupst. og kauptúnum . . . . 1835
Til vélakaupa og áhaldahúsa 175
Til tilrauna 73

Útgjöld
samkvæmt
gildandi Mis-

vegáætlun '80 munur
995 211
5520 1150
1300 332
10204 188
1080 +80
136 40
816
1640 195
200 +25
66 7

21957 2018Samtals 23 975

ÚTGJÖLD SKV. VEGÁÆTLUN 1979 og 1980
Samanburður helstu liða.

(Fjárhæðir í m.kr.)

Stjórn og undirbúningur .
Sumarviðhald .
Vetrarviðhald .
Til nýrra þjóðvega .
Til brúagerða .
Til fjallvega .
Til sýsluvega .
Til vega í kaupst. og kauptúnum ..
Til vélakaupa og áhaldahúsa .
Til tilrauna .

Fjárv. 1979
Samkv. Á verðI.

vegáætlun 1980
815 12231)

4000 6000
1252 18781)

4372 6558
657 9861)
76 114
540 810
1190 1785
143 215
47 71

Fjárv. 1980
Samkv.
till. Hlutfall
12062)
6670 1.11
16322)

10392 1.58
10002)

176 1.54
816 1.01
1835 1.03
175 0.81
73 1.03

13092 19640 1.2223975

1) Halli á árinu 1979 er ekki tekinn hér með (sjá greinargerð um einstaka liði).
2) Halli á árinu 1979 greiðist af fjárv. 1980. Þar sem halli 1979 er innifalinn f annarri fjárv.,
en ekki í hinni, er hlutfallslegur samanburður þeirra óraunhæfur.

1. Um fjáröflun til vegamála.

1.1.1.-3. Markaðir tekjustofnar.

Heildartekjur markaðra stofna Vegagerðarinnar eru í samræmi við fjárlög
áætlaðar 14675 m.kr. Aukning frá gildandi vegáætlun er 1565 m.kr. Tillagan byggir
á gildandi töxtum frá s. l. áramótum, hvað varðar þungaskatt og gúmmígiald, en
gert er ráð fyrir að bensíngjald verði hækkað tvisvar á árinu í samræmi við hækk-
anir á byggingarvísitölu. Nokkuð dró úr bensínsölu á síðasta ári og í ár er gert ráð
fyrir að hún verði svipuð að magni til (áætl. 122 m.ltr.). Er það tæplega 7 m.ltr.
minna en áætlað var í gildandi vegáætlun. Hins vegar verður nokkur aukning á
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tekjum af þungaskatti, sem að meginhluta má rekja til þess að sérstök hækkun var
gerð á honum á s. l. ári, til að mæta niðurfellingu söluskatts af gasolíu.

Áætlað er, að um s. l. áramót hafi verið 89 500 bilar i landinu, og hefur bila-
fjöldi rúmlega tvöfaldast á s. l. 10 árum.

1.1.4. Ríkisframlag.
Ekki var gert ráð fyrir sérstöku ríkisframlagi á árinu 1980 i gildandi vegáætlun,

en það verður nú 1 000 m.kr.

1.2. Sérstök fjáröflun.
Í gildandi vegáætlun var ekki tekin afstaða til með hvaða hætti sérstök fjáröflun

yrði, að öðru leyti en því, að 1000 m.kr. lánsfjáröflun var til Borgarfjarðar.
í þessari tillögu er gert ráð fyrir að aflað verði 8300 m.kr. með almennri lán-

töku. Þar af eru 150(}m.kr. sérstaklega vegna framkvæmda í Borgarfirði.

2. Skipting útgjalda.
2.0. Um verðgrundvöll.

Þegar vegáætlun 1979-1982 var til afgreiðslu á Alþingi S.l. vor, var reiknað með
að verðhækkanir yrðu 35% milli 1978 og 1979, en 25% milli 1979 og 1980.

Raunveruleg verðhækkun milli 1978 og 1979 varð hins vegar 45% og áætlað er
að verðhækkanir milli 1979 og 1980 verði um 50%. Er þá byggt á gildandi verðlagi
i dag, að viðbættri væntanlegri hækkun i mai. Eftirfarandi tafla sýnir breytingar á
vísitölu vegagerðar.

1. Áætlun í vegáætlun 1979-1982 .
2. Endurskoðun nú .

Visitala
1979
135
145

Visitala
1980-1982
169
218

Hækkun 7.4% 29.0%

2.1. Stj6rn og undirbúningur.
Hækkanir á launalið stjórnar og undirbúnings eru í samræmi við verðforsendur

fjárlaga. Ef launahækkanir verða meiri en þar reiknað með verða þær bættar
úr ríkissjóði, eins og gert er gagnvart öðrum rikisstofnunum. t þessum lið er með-
talinn halli frá árinu 1979 að upphæð 40 m.kr., sem aðeins stafar af hækkun fastra
launa umfram áætlaðar hækkanir á því ári.

2.2. Viðhald.
2.2.1. Sumarviðhald.

Við gerð vegáætlunar 1979-1982 var stefnt að því, að fjárveiting til sumar-
viðhalds færi vaxandi að raungildi á áætlunartimabilinu. Var miðað við, að fjár-
veiting yrði 72% af heildarfjárþörf sumarviðhalds 1979, 78% 1980 og væri komin
i 85% í lok áætlunartímabilsins. Þar sem verðhækkanir 1979 urðu meiri en dð var
fyrir gert, varð fjárveiting þess árs i reynd aðeins 67% af þörf.

Áætluð heildarfjárþörf sumarviðhalds á verðlagi 1980 er 9100 m.kr. Fjárveiting
þyrfti því að vera um 7100 m.kr. ef haldið væri upphaflegu markmiði fyrir 1980,
þ. e. 78% af þörf. Með hliðsjón af því að heildarfjármagn er nú minna en ætlað var
við gerð vegáætlunar, er hér gerð tillaga um nokkru lægri hlutfallstölu til sumar-
viðhalds eða 73% af þörf.
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2.2.2. Vetrarviðhald.

Vegna hagstæðs veðurfars það sem af er árinu, hefur þótt fært að lækka fjár-
veitingu til vetrarviðhalds verulega, og er nú gert ráð fyrir að kostnaður við það
verði 1632 m.kr. að meðtöldum 360 m.kr. halla frá fyrra ári. Þessa áætlun þarf að
endurskoða með tilliti til reynslunnar, þegar líður á árið, og auka fé til vetrarvið-
haldsins, ef reynslan sýnir, að um of mikla bjartsýni hefur verið að ræða.

2.3. og 2.4. Til nýrra þjóðvega og brúa.

Samtals

Fjárv. skv. Fjárv. i
tillögu vegáætlun

1980 1980
m.kr. m.kr.
3884 3884
950 950
3700 3500

8534 8334
1700 1700
158 170

10392 10204

790 860
210 220

1000 1080

2.3. Til nýrra þjóðvega:
1. Stofnbrautir :

1. Almenn verkefni .
2. Bundin slitlög .
3. Sérstök verkefni .

2. Þjóðbrautir .
3. Girðingar og uppgræðsla .

2.4. Til brúagerða:
1. Brýr 10 m og lengri .
2. Smábrýr .

Skv. þessari tillögu er gert ráð fyrir 200 m.kr. viðbótarfjárveitingu til stofn-
brauta, og rennur hún öll til sérstakra verkefna.

Meginhluti fjármagns þess liðs fer til að tengja Borgarfjarðarbrúna við Borgar-
nes með vegfyllingu. Mjög mikið fjármagn er nú bundið í brú og öðrum mannvirkjum
í Borgarfirði, sem ekki kemur að notum nema brúin sé tengd. Auk vaxtataps af þessu
fé tapast arður umferðarinnar af þessum mannvirkjum, meðan þau ekki eru tekin
í notkun, og er hann áætlaður yfir hálfur milljarður á ári.

Vegna aðstæðna við þessa mannvirkjagerð verður að ljúka tengingunni í einum
áfanga, og er gerð tillaga um aukið fjármagn til að það megi takast á þessu ári,
eins og gildandi vegáætlun gerir ráð fyrir.

Aðrir liðir nýbygginga fá óbreyttar fjárveitingar skv. tillögunni, nema hvað
minna fé rennur til brúagerða. girðinga og uppgræðslu.

2.5. Til fjallvega o. fl.
Fjárveiting til þessa framkvæmdaflokks er 176 m.kr , samkvæmt tillögunni, en

það jafngildir því, að fjárveiting í vegáætlun sé hækkuð í samræmi við verðlag. Hér
er um smáa upphæð að ræða, en mörg verkefni og sum þeirra brýn, og því er gert
ráð fyrir óbreyttu framkvæmdamagni.

2.6. Til sýsluvega.
Samkvæmt vegalögum miðast ríkisframlag til sýsluvega almennt við innheimt

sýsluvegasj6ðsgjöld næsta árs á undan. Heimild er þó gefin fyrir þeirri undantekn-
ingu frá þessari almennu reglu, að framlag ríkissjóðs á móti aukaheimaframlagi má
greiða á sama ári og heimaframlagið er innheimt. Undanfarin ár hefur þessi heimild
verið notuð,hafi óskir um aukaheimaframlag borist nógu snemma.

Ríkisframlag til sýsluvega í núgildandi vegáætlun er 816 m.kr., og er þeirri
tölu haldið óbreyttri. Mun það jafngilda því að framlag ríkissjóðs á móti auka-
heimaframlögum 1980 greiðist að hálfu 1980 og að hálfu 1981.
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2.7. Til vega í kaupstöðum og kauptúnum.
Framlag til þéttbýlisvega er 12.5% af mörkuðum tekjustofnum Vegagerðarinnar

og hækkar í samræmi við breytingar á þeim. Heildartekjur eru áætlaðar 1835 m.kr,
Þar af er framlag í 25% sjóð 459 m.kr. Til skipta koma 1376 m.kr., og má gera ráð
fyrir að meðalframlag á íbúa verði um 6 900 kr.

2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa.
Fjárveiting samkvæmt tillögu er 175 rn.kr, Fjárveiting þessi er notuð ásamt

afskrifta fé véla og tækja til brýnustu endurnýjana á vélakosti Vegagerðarinnar og
til byggingar áhaldahúsa víðs vegar um land.

2.9. Til tilrauna.
Fjárveiting til þessa liðar er lögum samkvæmt Y2% af mörkuðum tekjum

Vegasjóðs.
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