
sþ. 602. Nefndarálit [191. mál]
um till. til þál. um vegáætlun árin 1983-1986.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur rætt till. til þál. um vegáætlun árin 1983-1986 á mörgum
fundum og notið við störf sín aðstoðar Snæbjarnar Jónassonar vegamálastjóra og starfs-
manna hans.

Samkvæmt ákvörðun Alþingis 1981var s. l. vor lögð fram till. til þál. um langtímaáætl-
un í vegagerð. Sú tillaga var endurflutt á yfirstandandi þingi. Í þeirri tillögu var tiltekinn
fjárhagsgrundvöllur vegáætlunar, skipting á helstu viðfangsefni innan vegagerðar svo og á
einstök verkefni ístofnbrautum.

Vegáætlun árin 1983-1986 fellur að fyrsta tímabili langtímaáætlunar í aðalatriðum. Við
meðferð vegáætlunar í fjárveitinganefnd hefur þó reynst nauðsynlegt að gera tillögur um
þrjár breytingar sem víkja frá langtímaáætlun.
1. Verðforsendur og tekjur.

Verðforsendur þáltill. um vegáætlun hafa verið endurskoðaðar og í brtt. nefndar-
innar er gert ráð fyrir að í stað 58% meðaltalshækkunar á milli áranna 1982 og 1983



verði miðað við 65% hækkun og að meðalhækkun verðlags milli áranna 1983 og 1984
verði 40% ofan á þá hækkun. Áætlun um tekjur af bensíngjaldi og þungaskatti er
hækkuð um 42 millj. kr. á árinu 1983. Þessum auknu tekjum er náð með því að nýta
lagaheimildir til hækkunar skv. vísitölu. Gert er ráð fyrir að bensíngjald verði hækkað 1.
apríl, 1. júlí og 1. okt. og þungaskattur 1. júní.

Í tillögum fjárveitinganefndar um afgreiðslu vegáætlunar er miðað við lögfestingu
veggjalds á þann veg, að í stað þess, að greidd verði 1 kr. af hverju kg eigin þyngdar
allra bifreiða, eins og gert er ráð fyrir í frv. um veggjald, verði gjaldið stiglækkandi með
aukinni þyngd bifreiða. Er það í samræmi við afgreiðslu frumvarpsins í efri deild. Þetta
rýrir tekjur af veggjaldi um 16 millj. kr. miðað við tekjuáætlun till. til þál. um
vegáætlun.

Samkvæmt ofansögðu verða eftirfarandi breytingar á heildartekjum vegasjóðs

Tekj ur skv. till. til þál.
Aukning markaðra tekna

Minnkun tekna af veggjaldi

1023 m. kr.
+ 42 m. kr.

16 m. kr.

Samtals 1049 m. kr.

Miðað við verðforsendur samkvæmt brtt. fjárveitinganefndar yrðu heildarútgjöld
vegáætlunar 2.17% af þjóðarframleiðslu árið 1983, en í langtímaáætlun er gert ráð fyrir
2.2%.

2. Halli á vetrar viðhald i.
Halli varð á vetrarviðhaldi 1982, alls 11 m. kr. eða um 7 m. kr. umfram það, sem

ráð er fyrir gert í till. til þál. um vegáætlun. Janúarmánuður 1983 hefur einnig orðið með
allra dýrasta móti og það ásamt verðhækkunum veldur því, að nú er talið að
snjómokstur 1983 fari 18 m. kr. fram úr fyrri áætlun. Þarf því á árinu að gera ráð fyrir 25
m. kr. hærri upphæð vegna snjómoksturs en felst í þáltill. Lækkar raungildi annarra liða
í vegáætlun að sama skapi.

3. Þjóðvegir innan Reykjavíkur.
Nokkuð af þjóðvegum er innan lögsagnarumdæmis Reykjavíkur. Þörf fyrir

framkvæmdir á þessum vegum kemur oft skyndilega upp og er sveiflukennd.
Í brtt. fjárveitinganefndar er reiknað með fjárveitingu til eins slíks verkefnis, þ. e.

14 m. kr. 1984 til Arnarnesvegar (Ofanbyggðarvegar) vegna nýs byggðahverfis sem þar
á að rísa. Þetta verkefni er ekki í langtímaáætlun. Ekki er gert ráð fyrir öðrum
verkefnum innan lögsagnarumdæmis Reykjavíkur á tímabilinu.

Skipting fjárveitinga á verkefni er með sama hætti og undanfarin ár, þ. e. fjárveiting til
almennra verkefna og bundinna slitlaga nær til áranna 1983, 1984 og 1985, en skipting
framlaga til sérstakra verkefna og Ó-vega nær einnig til ársins 1986. Fjárveitingu til
almennra verkefna og bundinna slitlaga er að því er varðar árið 1986 einungis skipt á milli
kjördæma en ekki á einstök verkefni. Haldið er eftir óskiptu, eins og undanfarin ár, 10% af
fjárveitingum 1984 og 20% síðari ár tímabilsins.

Sú skipting fjármagns milli kjördæma, sem gilt hefur undanfarin ár, er óbreytt. Hún
miðast við heildarupphæðir á áætlunartímabilinu en ekki einstök ár.

Í vegáætluninni er áhersla lögð á bundin slitlög. eins og undanfarin ár. Miðað við brtt.
fjárveitinganefndar má ætla að bundið slitlag verði lagt á rúma 400 km á tímabilinu. Er þá
ekki reiknað með því fé sem óráðstafað er.



Fjárveitinganefnd stendur öll að breytingartillögum á þskj. 594, en minni hluti
nefndarinnar gefur út sérálit og áskilur sér rétt til að flytja brtt. eða fylgja brtt. sem fram
kunna að koma. Einstakir nefndarmenn hafa sérstakan fyrirvara um skiptingu fjármagns
milli kjördæma og fjáröflun á þessu áætlunartímabili.
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