
sþ. 480. Nefndarálit [164. mál]
um till. til þál. um breytingu á þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1979-82.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar .

Fjárveitinganefnd hefur haft tillögu til þingsályktunar Umbreytingu á vegáætlun
fyrir árin 1979-1982 til umfjöllunar og hefur unnið að endurskoðun framkvæmda-
áætlunar fyrir árið 1980. Hér er um aukaendurskoðun að ræða sem aðeins tekur
til ársins 1980, enda fer regluleg endurskoðun vegáætlunar fram á næsta ári. Við
þetta starf naut nefndin aðstoðar Snæbjarnar Jónassonar vegamálastjóra, Helga
Hallgrímssonar forstjóra tæknideildar og annarra starfsmanna Vegagerðar ríkisins.



Við gerð fjárlaga nú í vetur var ráðstöfunarfé Vegagerðar ríkisins aukið um
2 018 milljónir króna. Þetta viðbótarfjármagn fer að mestu til að verðbæta lög-
bundna og fasta liði Í vegáætlun. Fjárveitingar til sérstakra verkefna í stofnbraut-
um hækka um 200 millj. króna, en fjárveitingar til almennra verkefna og bundinna
slitlaga á stofnbrautulll svo og til þjóðbrauta óbreyttar að krónutölu frá gildandi
vegáætlun. Heildarfjárveitingar til nýrra þjóðvega og brúa verða þá 11 392 milljónir
króna og er framkvæmdamáttur þess fjár um 50% meiri en fjárveitinga til þessara
liða í vegáætlun 1979.

'Þar sem óbreytt krónutala er veitt til þjóðbrauta og almennra verkefna á stofn-
brautum hefur fjárveitinganefnd viðhaft óbreytta skiptingu þessa fjár milli kjördæma.
Þingmenn einstakra kjördæma hafa fjallað um endurskoðun vegáætlunar. Þeir hafa
i nokkrum tilvikum fært fjármagn milli framkvæmda innan kjördæmis.

Fjárveitinganefnd hefur fjallað um skiptingu fjár til einstakra verkefna að því
er varðar bundin slitlög og sérstök verkefni á stofnbrautum. Sú skipting er óbreytt
frá gildandi vegáætlun að þvi er snertir bundin slitlög, en meiri hluti nefndarinnar
gerir tillögur um nokkrar tilfærslur innan sérstakra verkefna. Eru þær í því fólgnar,
að þau tvö verkefni, Borgarfjörður og Önundarfjörður, þar sem ná þarf ákveðnum
áföngum, fá þá lágmarksfjárveitingu sem til þess þarf. Til þess að svo mætti verða
þurfi að skerða fjárveitingar til annarra liða i þessum flokki um 16%.

Af hálfu minni hluta nefndarinnar hefur komið fram, að þeir, sem hann skipa,
gera ekki athugasemdir við skiptingu fjár milli kjördæma, nema að því er varðar
sérverkefni og brýr. Afstaða minni hlutans kemur fram i sérstöku nefndaráliti.

Tillögur meiri hlutans eru á þingskjali 479.
Fjárveitinganefnd hefur .borist bréf, ritað fyrir hönd þingmanna Vestfjarða-

kjördæmis, varðandi tengingu Inn-Djúps, en á liðnum sérstök verkefni eru til þess
ætlaðar 250 millj. kr. á árinu 1982. Bréfið er prentað sem fylgiskjal með þessu
nefndaráliti.

Alþingi, 12. maí 1980.

Eiður Guðnason,
form., frsm.

Friðjón Þórðarson.

Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.

Geir Gunnarsson.

Alexander Stefánsson.

Guðmundur Bjarnason.

Fylgiskjal

Reykjavík, 6. maí 1980.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.
Þórshamri, Reykjavik.
Á vegáætlun 1979-82, sem samþykkt var á Alþingi 23. mai 1979, er áætlað 1.3.

Sérstök verkefni vegur 61, 03 Djúpvegur. tenging Inn-Djúps 250 m. kr. á árinu 1982,
en ákvörðun um hvaða leið yrði valin var frestað.

Á fundi sínum í dag g.erðu þingmenn Vestfirðinga eftirfarandi ályktun:
"Þingmenn Vestfirðinga samþykkja að leggja til við Alþingi í sambandi við

endurskoðun vegáætlunar, að undirbúningur hefjist nú þegar að tengingu Inn-
Djúps við Strandasýslu með vegagerð um Steingrímsfjarðarheiði.



Vegagerð þessi mun engin áhrif hafa til frestunar eða seinkunar á nauðsynleg-
um vegaframkvæmdum í Barðastrandarsýslu, sem þegar eru hafnar og haldið verði
áfram af fullum krafti og koma eiga Vestfjörðum í varanlegt vegasamband við
Vestur landsveg."

Þessi ályktun var samþykkt af öllum fundarmönnum.

Virðingarfyllst,

f. h. þingmanna Vestfjarðakjördæmis,

Matthías Bjarnason.


