
sþ. 946. Nefndarálit [365. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1987-1990.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur nú lokið athugun sinni og afgreiðslu á tillögu til þingsályktunar
um vegáætlun fyrir árin 1987-1990. Nefndin hefur við starf sitt notið aðstoðar Snæbjarnar
Jónassonar vegamálastjóra og fleiri starfsmanna Vegagerðar ríkisins. Nefndin skilar
sameiginlegu áliti og stendur öll að þeim breytingartillögum sem fluttar eru á þskj. 937, en
fulltrúar stjórnarandstöðunnar áskilja sér þó rétt til að hafa óbundnar hendur við afgreiðslu
málsins.

f þingsályktunartillögunni, sem nær yfir annað tímabil langtímaáætlunar í vegagerð,
voru allar tölur settar fram á verðlagi ársins 1987 í samræmi við fjárlög þessa árs. f samráði
við Þjóðhagsstofnun hefur verið áætlað að verðlag hækki um 6% á milli áranna 1987 og 1988
og yrði vísitala vegagerðar samkvæmt því 2276 stig. Í breytingartillögum nefndarinnar er
þetta verðlag notað fyrir árin 1988--1990og eru allar tölur hækkaðar í samræmi við það á
þeim árum.

Fjárveitinganefnd gerir ekki tillögur um meiri háttar breytingar á útgjöldum til
einstakra framkvæmdaþátta. Þó er lagt til að á árinu 1987 verði 3 millj. kr. fluttar af liðnum
.vetrarviðhald" yfir á liðinn "aðrir fjallvegir" .

Í breytingartillögunum tekur skipting á framlögum til almennra verkefna og bundins
slitlags á stofnbrautum og til þjóðbrauta til áranna 1987, 1988 og 1989, en skipting á fé til
sérverkefna, Ó-vega, Reykjavíkursvæðisins og brúagerða, nær einnig til ársins 1990.

Ekki er lagt til að breyta því sem fram kemur í þingsályktunartillögunni að á árunum
1988--1990verði einungis skipt því fé sem áætlað er að markaðir tekjustofnar gefi. Sá hluti
fjáröflunar, sem þar er fram yfir, kemur því ekki til skipta samkvæmt tillögum nefndarinnar.

Fjárveitinganefnd tók til athugunar skiptingu milli kjördæma á fé til stofnbrauta og
þjóðbrauta og byggjast ákvarðanir nefndarinnar á tillögum sem fram komu frá Vegagerð
ríkisins. Þingmenn einstakra kjördæma hafa síðan samkvæmt venju ákvarðað skiptingu á
einstök verkefni í hverju kjördæmi og flytur nefndin tillögur sínar í samræmi við þær
ákvarðanir. Nefndin flytur einnig nokkrar tillögur um breytingar á flokkun vega í samráði
við þingmenn hlutaðeigandi kjördæma.

Við skiptingu stofnbrautafjár milli kjördæma er endurmetin sú aðferð sem notuð hefur
verið við gerð langtímaáætlunar og síðustu vegáætlana. Reiknaðar eru hlutfallstölur
kjördæmanna út frá kostnaði við endurbætur stofnbrauta (K), ástandi þeirra (Á) og arðsemi
framkvæmda (Ar). Til grundvallar er lögð úttekt á stofnbrautum sem gerð var árið 1986,
nýjar kostnaðaráætlanir framkvæmda og nýjar arðsemisathuganir. Íúttekt þessari eru ýmsar
nýjar framkvæmdir sem ekki voru með á upphaflegri gerð langtímaáætlunar. Utan
hlutfallstalna þessara eru þjóðvegir á Stór-Reykjavíkursvæðinu sem fá í sinn hlut á
áætlunartímabilinu 186 millj. kr. og lækkar það hlutfallstölur Reykjaness töluvert. Miðað
við framanskráð verða reiknitölur í upphafi 2. tímabils eftirfarandi:

K% Á% Ar% Meðaltal
Suðurland .............. 10.7 10.4 19.6 13.6
Reykjanes .............. 8.7 3.5 11.0 7.7
Vesturland .............. 16.6 14.7 16.6 16.0
Vestfirðir ............... 19.0 25.6 6.4 17.0
Norðurland vestra ....... 7.4 9.1 13.3 9.9
Norðurland eystra ....... 17.3 14.7 16.0 16.0
Austurland ............. 20.3 22.0 17.1 19.8



Reiknað er með að mesta frávik til lækkunar frá þessum tölum sé 2%.
Við skiptingu fjár á milli kjördæma eru reiknitölur hafðar til hliðsjónar og svo var

einni$ við gerð langtímaáætlunar árið 1983. ,
I vegáætlun nú er 2. tímabillangtímaáætlunar tekið til skiptingar. I töflu er sýnd skipting

nú og skipting frá 1983 til samanburðar.

Suðurland .
Reykjanes .
Vesturland .
Vestfirðir .
Norðurland vestra .
Norðurland eystra .
Austurland .

1983
13.2
8.6

13.6
19.6
9.7

17.2
18.1

1987
13.3
7.6

14.0
18.6
10.0
18.2
18.3

Við þær tiltölulega litlu breytingar, sem gerðar eru 1987, voru eftirfarandi atriði einkum
höfð í huga:
1. Vestfirðir lækka en Norðurland eystra hækkar vegna millifærslu fjár til Ó-verkefna. Á

fyrsta tímabili fór sams konar millifærsla fram milli Vesturlands (lækkun) og Vestfjarða
(hækkun).

2. Reykjanes lækkar vegna aðskilnaðar "Stór-Reykjavíkur" frá Reykjanesi. Önnur
kjördæmi hækka sem þessu nemur, Vesturland einna mest vegna lágmarksákvæða í
skiptireglu.

3. Ný stofnbrautaverkefni, sem koma með fullum þunga inn í reiknitölu, eru ekki látin
hafa mikil áhrif á skiptitölu, m.a. vegna þess að þær breytingar hafa ekki áhrif til
lækkunar á skiptitölu í þjóðbrautum.

4. Þar sem hér er einungis um eitt tímabil að ræða voru ekki talin efni til mikilla breytinga
umfram þær sem leiddi af atriðum hér á undan.
Rétt er að taka fram að nefndin hefur ekki að þessu sinni fremur en áður haft afskipti af

því hvernig stofnbrautafé hvers kjördæmis fyrir sig raðast á einstök ár innan áætlunartíma-
bilsins.

Við skiptingu fjármagns til þjóðbrauta er notuð óbreytt aðferð frá gerð síðustu
vegáætlunar. Aðferð þessi er hliðstæð þeirri sem notuð er við skiptingu stofnbrautafjár, eini
munurinn er að í stað arðsemi er notuð umferð. Áætlað er að þessi aðferð verði endurmetin
við endurskoðun vegáætlunar að tveimur árum liðnum.

K% Á% Ar% Meðaltal
Suðurland .............. 23.8 23.3 29.0 25.4
Reykjanes .............. 4.4 3.8 10.3 6.2
Vesturland .............. 21.2 19.4 20.8 20.4
Vestfirðir ............... 12.8 13.6 4.5 10.3
Norðurland vestra ....... 11.6 14.4 9.7 11.9
Norðurland eystra ....... 13.2 13.0 16.9 14.4
Austurland ............. 13.0 12.5 8.8 11.4

100.0

Í breytingartillögum nefndarinnar um Ó-vegi er lagt til að á áætlunartímabilinu verði
varið 66 millj. kr. til framkvæmda um Óshlíð og er áætlað að það dugi til að ljúka þeim
framkvæmdum sem þegar eru hafnar. Enn fremur er lagt til að varið verði 155 millj. kr. til



jarðgangagerðar um Olafsfjarðarmúla og er gert ráð fyrir að það verk geti hafist á árinu
1988. Ljóst er að aukið fjármagn mun þurfa á öðru og þriðja framkvæmdaári þessa verkefnis
ef verkið á að geta gengið eðlilega.

Í ljósi þeirra yfirlýsinga sem gefnar hafa verið, m.a. í fylgiskjali með nefndaráliti meiri
hl. fjárveitinganefndar 18. maí 1981 og við gerð sérstakrar O-vegaáætlunar 1982, samþykkti
fjárveitinganefnd að birta svofellda yfirlýsingu:

í því samkomulagi, sem gert var um svokallaða Ó-vegi, var út frá því gengið að fyrst
yrði lokið við veginn fyrir Ólafsvíkurenni, síðan við veginn um Óshlíð en í beinu framhaldi
yrðu gerð jarðgöng gegnum Ólafsfjarðarmúla. Gert var ráð fyrir sérstakri fjárútvegun í
þessu skyni. Samkvæmt vegáætlun verður byrjað á jarðgöngum gegnum Ólafsfjarðarmúla
árið 1988. Fjárveitinganefnd lýsir yfir þeim vilja sínum að aflað verði sérstaks framkvæmda-
fjár til þessa verkefnis til þess að jarðgangagerðin geti haldið áfram viðstöðulaust og með
eðlilegum hraða að mati Vegagerðar ríkisins.

Nefndin leggur til að þingsályktunartillagan verði samþykkt með þeim breytingartillög-
um sem fluttar eru á þskj. 937.

Alþingi, 16. mars 1987.

Pálmi Jónsson,
form., frsm.

Árni Johnsen.
Karvel Pálmason,

með fyrirvara.

Geir Gunnarsson,
fundaskr. , með fyrirvara.

Egill Jónsson.
Kristín Halldórsdóttir,

með fyrirvara.

Guðmundur Bjarnason.

Friðjón Þórðarson.
Þórarinn Sigurjónsson.


