
sþ. 917 . Nefndarálit f187. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1981-1984.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur fjallað um till. til' þál. um vegáætlun fyrir árin 1981-
1984 á mörgum fundum í nefndinni og undirnefnd og naut við starf sitt atfylgis
Snæbjarnar Jónassonar vegamálastjóra og starfsliðs hans.

Breytingartillögur nefndarinnar varðandi framlög til vegamála fyrir árið 1981
byggjast á þvi;a.ð' bensíngjald 'Verði hækkað einu' sinni á árinu, upp út' miðjum
maí, í beímmælísem heimildir leyfa og þungaskattur hækki 1. júní i samræmi við
hækkun byggingarvfsitölu frá 1/1-1/4 1981.

Í báltill.i.var. við það miðlið, að verðhækkanir milli áranna 1980 og 1981 yrðu
42% og 30% milli áranna 1981 og 1982; t brtt. nefndarinnar er gert ráð fyrir að
verðhækkanir verði sem hér segir:

Meðalhækkun Hækkun frá upphafi

1981
1982

milli ára

52%
35%

til loka árs

40%
25-30%

Þessar breytingar á forsendum valda 7% hækkun á grunni áætlunarinnar fyrir
árið 1981 og 15.2% hækkun árin 1981-1984.
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Laun fastra starfsmanna undir liðnum stjórn óg undirbúningur 1981 eru miðuð
við að meðalhækkun milli áranna 1980 og 1981 verði 42% . Miðað er við að hækkun
umfram þetta mark verði að þvi er launin snertir bætt úr ríkissjóði.

Þegar tillaga að vegáætlun fyrir árin 1981-1984 var lögð fram i des. s. 1. var
fjárveiting til vetrarviðhalds öll árin miðuð við meðalárferði svo sem venja hefur
verið. Síðastliðinn vetur hefur reynst snjóþungur ogveðrasamur og því orM mjög
fjárfrekur. Til að mæta þessu að nokkru hefur fjárveiting til þessa liðar verið
hækkuð nokkuð í ár. ÞÓ má gera ráð fyrir að vetrarviðhald fari fram úr fjárveiting-
unni. Fari svo mun ríkisstjórnin taka það mál til athugunar og lausnar í haust.

Til viðbótar útgjöldum skv. þáltill. varðandi árið 1981 er í brtt. nefndarinnar
gert ráð fyrir greiðslu á halla frá árinu 1980 3.30 millj. kr. á vetrarviðhaldi og
1.35 mill]. kr. halla á innheimtu markaðra tekna.

Ef gert er ráð fyrir að heildarútgjöld til vegamála verði 2.1% af vergri þjóðar-
framleiðslu og vöxtur hennar verði 2.5% á ári og tekið tillit til þeirra breyttu
verðlagsforsendna. sem fyrr er getið, verða framlög til vegamála eins og greinir i
brtt. nefndarinnar á þskj. 918.

Í þáltill. var miðað við að 20.1 millj. kr. lánsfé kæmi á árinu 1981 frá Fram-
kvæmdastofnun ríkisins til tiltekínna verkefna. Þessi tala hækkar með brtt. nefndar-
innar í 25.8 millj. kr. vegna viðbóParlánveitinga frá stofnuninni. Enn fremur er um
að ræða 4.4 millj. kr. lán frá heimaaðilum í EyjafirðL

Fjárveitinganefnd gerir ekki tillögur um innbyrðis röskun milli framkvæmda-
þátta að öðru leyti en því, að fluttar verði fjárhæðir af stofnbrautum í brúarfram-
kvæmdir 3950 þús. kr. 1982, 4350 .þús. kr. 1983 og 4790 þús. kr. 1984. t brtt. n.
felast þó tillögur þingmanna úr einstökum kjördæmum um tilfærslur á fjármagni
milli stofnbrauta og þjóðbrauta.

Í tillögum fjvn. tekur skipting á framlögum til almennra framkvæmda .og
bundinna slitlaga til áranna 1981, 1982 og 1983, en skipting framlaga til sérverkefna
nær einnig til ársins 1984.,

í þvi skyni að komast h.iá árlegri endurskoðun á vegáætlun og einnig til þess
að auðvelda reglulega endurskoðun annað hvert ár er gerð tillaga um að halda eftir
óskiptu' fé til nýrra framkvæmda á síðari árum áætlunarinnar, þ.e; 10% á 2. ári
(1982) og 20% á 3. ári (1983). Hinu óskipta fé til hundinna slítlaga. .sérstakra verk-
efna og brúarframkvæmda yrði ráðstafað á hverju ári fyrir sig i samráði við fjár~
veitinganefnd. Óskiptu fé til- stofnbrauta og Þ.ióðbrauta er skipt milli kjördæma við
afgreiðslu vegáætlunar, en því yrði síðan deilt á verkefni innan kjördæma i samráði
við þingmenn hvers kjördæmis.

Nefndin fjallaði sérstaklega um -þá skiptingu, sem gilt hefur milli kjördæma á
fjármagni til stofnbrauta og þjóðbrauta,og samþykkti nokkra breytingu á þeim hlut-
fallstðlum sem gilt hafa. Þingmenn einstakra kjðrdæma hafa síðan ákvarðað skipt-
ingu á einstök verkefni í hverju klördæmí og byggjast tillögur f'jvn, á þeim :\kvörð-
unum. Nefndin gerir 'nokkrar tillögur umbreytingar á flokkun vega i samráði
v;ð hingmenn viðkomandi kjördæma.

Fjárveitinganefnd hefur tekið til athugunar hvernig megi vinna að úrbótum á
heim hluta vegakerfisins þar sem vegfnrendur eru tfðum í lífshættu vegna grjót-
hruns, skriðllfál1áog snJóflóða, þ. e. a. s. Ólafsf] arðarmúl a , Ólafsvikurenni og
Ó~hHð. Framkvæmdir, sem dygðu til úrbóta, eru afar kostnaðarsamar og rúmast
naumast innan f,iármagnsramma þeirrar vegáætlunar sem nú er til umfjöllunar.
Hefur nefndin því unnið að því að afla stuðnings við sérstaka fjáröflun til þessara
framkvæmda og er yfirlýsing samgönguráðherra um það efni birt sem fylgiskjal með
nefndaráliti þessu.
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Á árinu 1983er um að ræða 1,2 millj. kr. lánveitingu af framlagi til sérverkefnis.
Þingvallavegar. til stofnbrautar, þ. e. hönnunar og undirbúnings vegna vegafram-
kvæmda og brúargerðar Um Ölfusárós, til að tryggja að fyrir liggi nauðsynlegur
tæknilegur undirbúningur jafnframt þvi að lokið verði úttekt þeirri sem Fram-
kvæmdastofnun ríkisins, Vegagerð ríkisíns og Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi
láta nú fara fram á félagslegum áhrifum af framkvæmdinni. Á árunum 1981 og
1982 er varið samtals 1.4 millj. kr. til hönnunar og undirbúnings verksins.

Vegáætlun fyrir árin 1979-1983, sem samþykkt var á Alþingi i mai 1979,mark-
aði timamót þegar ákveðið var að auka fjármagn til framkvæmda við nýbyggingu
vega, brúa og fjallvega árið 1980 að raungildi Um 52% frá árinu 1979. Það fjár-
magn til nýframkvæmda, sem svo mjög var aukið 1980, mun haldast að raungildi i
þeirri vegáætlun, sem nú er verið að afgreiða fyrir árið 1981, og Um nokkra aukn-
ingu er að ræða siðari ár áætlunarinnar. Er þó gert ráð fyrir þvi, að hlutur Iangrá
lána af framkvæmda fé i ár lækki um 9 millj. kr. frá siðasta ári, en samtímis hækkar
beint framlag ríkissjóðs um 13.6 millj. kr.

Fjárveitinganefnd stendur öll að brtt. á þskj. 918, en minni hluti nefndarinnar
gefur út sérstakt nefndarálit.

Alþingi, 18. mai 1981.

Geir Gunnarsson,
form., frsm.

Eggert Haukdal,
fundaskr.

Alexander Stefánsson.

Þórarinn Sigurjónsson. Guðmundur Bjarnason.

Fylgiskjal L

Fjárveitinganefnd Alþingis.
Samgönguráðuneytið
18. mai 1981.

Að gefnu tilefni skal tekið fram, að ráðuneytið hefur óskað eftir þvi við Vega-
gerð ríkisins að hún láti gera áætlun um framkvæmdir til þess að draga sem mest
úr hættu fyrir vegfarendur af snjófl6t5um, skriðuföllum og grjóthruni á vegum um
Ölafsf'[arðarmúla, Ólafsvikurenni og Óshlíð þar sem hætta fyrir umferð er talin
mest á þjóðvegum landsins.

Samgönguráðherra mun leggja til við rikisstjórnina að HSgðverði fram á næsta
Alþingi viðaukatillaga við vegáætlun, þannig að þessum framkvæmdum verði sinnt
samkvæmt áætlun Vegagerðar ríkisins og sem sérstöku verkefni innan stofn-
brauta, og verði fjármagns til þeirra aflað sérstaklega. Hefur um það verið rætt við
fjármálaráðherra.

Er þess vænst að framkvæmdir geti hafist sumarið 1982.

Steingrímur Hermannsson.
Brynjólfur Ingólf88on.
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Fylgiskjal II.

Heildarframlög til vegagerðar.
(Rikissjóðs og Vegasjóðs).

(Verðlag 1981, 52% hækkun frá 1980).
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Fylgiskjal IlL
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Löng lán í vegáætlun.
(Verðlag 1981, 52%: hækkun frá 1980).
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