
sþ. 419. Tillaga ,til þingsályktunar [184. mál]
um endurskoðun vegáætlunar fyrir árin 1967 og 1968.

(Lögð fyrir Alþingi á 87. löggjafarþingi, 1966--67.)

Alþingi ályktar, samkv. 17. gr. vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, að árin
1967 og 1968 skuli framkvæmdum i vegamálum hagað samkvæmt eftirfarandi
áætlun:

I. ÁÆTLUN UM TEKJUR VEGASJÓÐS 1967-1968
(Fjárhæðir i millj. króna).

A. TekJur af benzfngj.aldi .
B. Tekjur af þungaskatti .
C. Tekjur af gúmmígjaldi .. , .
D. Rikisframlag .
E. Eftirstöðvar tekna fyrri ára .

1967
260.6
71.2
13.2
27.0
18.2

1968
273.8
75.5
14.7

F. Umframtekjur frá fyrri árum til að mæta halla 1965 og 1966 .
390.2
59,3

449.5

364.0

FrA drept:
Áætluð endurgreiðsla benzingjalds vegna gjaldfrjálsrar sölu undan-
farið ár 21.2 21.2
Áætluð endurgreiðsla þungaskatts vegna álagðs þungaskatts undan-
farið ár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 0.8

Nettótekjur alls , .. .. 427.6 342.0
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II. SKIPTING 'úTGJALDA
(Fjárhæðir i þús. kr.)

I. Stjórn OK undirbúningur: 1967 1968
1. Launagreiðslur ........................ 8100 8945
2. Eftirlaunagreiðslur .................... 1200 1400
3. Verkfræðilegur undirbún. . .............. 3000 3500
4. Skrifstofukostn . ....................... . 2900 2900
5. Umferðartalning og eftirl. ............... 1200 1000

16400 17745
II. Viðhald þjóðvega:

1. Viðhaldskostn. þjóðv .................... 134000 139400
2. Vegamerkingar ........................ 1200 1200
3. Tryggingagjöld, orlof o. fl ............... 4100 4600

139300 145200
III. TU nýrra þjóðvega:

1. Til hraðhrauta .......................... 10000 10000
2. Til þjóðbrauta ......................... 26490 23630
3. Til landsbrauta .......................... 25410 23942
4. Til girðinga og uppgræðslu .............. 3176 2823
5. Tryggingagjöld, orlof o. fl ................ 1900 1700

66976 62095
IV. Til fjallvega o. fl.:

1. Til aðalfjallvega ......................•. 1000 1000
2. Til annarra fjallvega .................... 1000 1000
3. Til reiðvega ............................ 200 200
4. Til ferjuhalds .......................... 10 10
5. Tryggingagjöld, orlof o. fl. ............... 70 70

2280 2280
V. Til brúargerða:

1. Til stórbrúa ............................ 42100 14100
2. Til brúa 10 m og lengri .................. 13450 1970&
3. Til smábrúa ............................ 6200 6300
4. Tryggingagjöld, orlof o. fl ................ 2140 1785

63890 41885

VI. Til sýsluvegasjóða ....................... 13200 13300

VII. Til vega í kaupst. og kaupt. . ............... 50160 42750

VIII. Til véla- og áhaldakaupa:
1. Til véla- og verkfærak. . ................. 12000 13000
2. Til byggingar áhaldahúsa ................ 2000 2000
3. Til bókasafns verkam. .................. 30 35

14030 15035
IX. Til tilrauna í vegag. ....................... 2064 1710

368300 342000
X. Halli á vegáætlun 1966 ...................... 59300

427600
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SundurlitJun.
(Fjárhæðir i þús. kr.)

I. Til nýrra þjótJveJra.
1. Til hraðhrauta:

1. Reykjanesbraut
2. Þrengslavegur

1967
6800
3200

1968
6800
3200

Fært á II.III.1. 10000 10000
2. Til þjóðbrauta :

1. Vesturlandsvegur (B 1):
a. Hvammsvik-Skeiðhóll .
b. Skeiðhóll-Lambasnasir .
c. Kleifahlið .
d. Slitur=-Mávadalsá .
e. Bjarkarlundur-Kollabúðir .

2. Stykkishólmsvegur (B 26) :
a. Nesvogur .

3. Ólafsvikurvegur (B 37) :
a. Enni .
b. Rif .
c. Staðar sveit .

4. Grundarfjarðarvegur (B 48):
a. Kolgrafir-Berserkjahraun .

5. Vestfjarðavegur (C 1):
a. Sunnan Þingmannaheiðar .
b. Breiðadalsheiði .

6. Barðastrandarvegur (C 10):
a. Brjánslækur-Þverá .

7. Strandavegur (C 31):
a. Í Bæjarhreppi .
b. Um Kálfalæk .

8. Norðurlandsvegur (E 1):
a. t Reykjadal norðan Laugár .
b. Austan Jökulsár á Fjöllum .

9. Siglufjarðarvegur (D 39) .
10. Ólafsfjarðarvegur (E 2):

a. Um Ólafsfjarðarmúla .
11. Kinnarvegur(E 20):

a. Hjá Krossi .
12. Þingeyjarsýslubraut (E 25):

a. Við Einarsstaði .
b. Um Aðaldalshraun .
c. Húsavík-Syðri-Tunga .
d. Lindarbrekka-Hóll .
e. Austan Jökulsár vestan Heiðar .
f. Á Ytra-Hálsi .
g. Sunnan Þórshafnar .

13. Austurlandsvegur (F 1):
a. í Möðrudal .
b. Á Jökuldal .
e. Um Hróarstungu .
d. l Skriðdal .

1967
840
160
850
450

870
190

1340
900

1300
760
300
730
400
400

4500
1000

500

300
200
100
500
100

1800
700

1000
400

1968

1900

840
400
830
290
300

80
1500
1900
340

4300
1000

200
800

350
500
600
800

Alla

5040
400

2480
1420

5600
1100

1030

800
8800
2000

500

3650
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e. Á Breiðdalsheiði .
f. Í Breiðdal .
g. Streitishvarf-Lónsheiði .
h. Geithellnahr.-Bæjarhr. . .

14. Stranda- og Jökulsárhlíðarvegur (D 2):
a. Á Hellisheiði .
b. Í Jðkulsárhlíð .

15. Nort5fjarðarvegur (F 31):
a. Um Fagradal .

16. Suðurfjarðavegur (F 39):
a. Í Stöðvarfirði .

17. Suðurlandsvegur (G 1):
a. Gljúfurholtsá-Kotströnd .
b. Brekkuholt-Efri-Rauðalækur .
c. Dalsás-Miðdalur .

19. Þingvallabraut (G 3):
a. Valhöll-Leirugjá .
b. Kafli um Vatnsvik og Klifið .
c. Valhöll-Vatnsvfk .

1967
1000
850
500
300
410
500
349

1380

420
200

1968
420
630

1450
500
300

500
400
630
620
470

780

Alls

10050

1010
1000
740

3100

1400
Fært á II. III. 2. 26490 23630 50120

3. Til landsbrauta :
2. Grindavikurvegur (A 5): 1967

a. Grindavik-Staður 350
b. Um Selháls .

3. Kjósarskarðsvegur CA 24) :
a. HjaIli-Eyjatjörn-Laxá .. . . . . . . . . . . . . 160
b. Um Laxá .

4. Dragavegur (B 2) 300
6. Skorradalsvegur (B 9):

a. Merkigil-Háafell . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 270
8. Flókadalsvegur (B 14) 174
9. Reykdælavegur (B 16):

a. Rauðsgil-Búrfell .
10. Hálsasveitarvegur (B 17) 300
11. Grjóthálsvegur (B 20):

a. Þverárrétt .
12. Norðurárdalsvegur (B 22) :

a. Frá Háreksstöðum 400
16. Hraunhreppsvegur (B 30) :

a. Um Akra 600
17. Heydalsvegur ( B 34):

a. Hnappadalur .
19. Skógarnesvegur (B 36) .
22. Útnesvegur (B 41):

a. Hellnahraun-Stapafell 710
23. Framsveitarvegur (B 43) 150
24. Skógarstrandarvegur (B 46):

a. Skógarströnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
25. Langadalsvegur (B 47) .
26. Hörðudalsvegur (B 48) 100
27. Hálsabæjarvegur (B 49) 100

1968

235
125
140
200
200
200
200
300
155

400
500
100
100
270

90
100

Alls

585

416
600
470
374
200
600
155
800

1100
100
100
980
150
340
90

200
100
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29. Haukadalsvegur (:8 51) .
30. Laxárdalsvegur (B 52) :

a. Laxárdalur .
b. Norðan Laxár-e-Hjarðarholtsvegur .

31. Klofningsvegur (B 53) ..................•.
32. Neðribyggðarvegur (B 54) .
34. Staðarhólsvegur (B 56) .
35. Sælingsdalsvegur (B 57) .

40.?rlr~~~~~~~:-;~~~~.(.~.~~).: .
42. Bildudalsvegur (e 15):

a. Tálknafj.-Bildudalur .
b. Trostansfj. á Vestfjarðaveg .

44. Svalvogavegur (C 19):
a. Um og út fyrir Hafnarófæru .

45. Ingjaldssandsvegur (C 21):
a. Um Núp að Alviðru .
a. Um Sandheiði .

47. Súgandafjarðarvegur (C 25):
a. Um Botnsdal á Botnsheiði .

48. Bolungarvíkurvegur (C 27) ........•.......
49. Djúpvegur (C 29):

a. Hattareyri-Eyri i Sf .
b. Frá Ögri að Hjöllum .

50. Vatnsfjarðarvegur (C 30):
a. t Mjóafirði .. , .
b. t ísafirði og Reykjarfirði .

51. Snæfjallastrandarvegur (e 34):
a. Mórilla-Lónseyri .

52. Strandavegur (e 37):
a. í Veiðileysufirði .
b. Veiðileysuf.-Djúpuvik .
c. Selvikurhöfði-Reykjarfjarðará .
d. Djúpuvikurkleifar, Djúpuvik .
e. Eyri i Ingólfsf.-Ófeigsfj .

53. Dranganesvegur ce 41) .
55. Miðfjarðarvegur (D 4):

a. Norðan Urriðaár .
56. Vesturárdalsvegur (D 5):

a. Að Húki .
58. Borgarvegur (D 10):

a. Frá Siðu að Bjarghúsum .
59. Viðidalsvegur (D 11):

a. Frá Ásgeirsá að Norðurlandsvegi .
62. Reykjabraut (D 15):

a. Frá Beinakeldu að Reykjum .
63. Svinvetningabraut (D 18) :

a. Frá Sauðan.-Ytri-Löngum .
66. Skagavegur (D 23) :

a. Í Gönguskörðum .
67. Neðribyggðarvegur (D 24):

a. Um Sölvabakka .
68. Þverárfjallsvegur (D 26):

a. Um Njálsstaðabrúnir .............•....

1967
150
150
150
800

100

60

600
650

300

145
125
400
500

1200

150
250
265

970
200
87

100

780

550

335

735

1968
100

183
150
800
100
100
100

100

700
800

1500

250

210

500
100
254

300
205
315

500

400
100
330

Alla

250

GSS
1600
100
200
100

60

1350

300

270
1100
1300

2700

650

475

1957
254

300
205

315

780
1050

335

1135

100
330
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69. Reykjastrandarvegur (D 27): 1967
a. Fagranesskriður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

71. Skagafjarðarvegur (D 30.):
a. Við Viðimel 230.

72. Efribyggðarvegur (D 31):
a. Frá Alfgeirsvöllum að Vatni .

74. Sléttuhliðarvegur (D 50) 77
75. Að félagsheimili Varmahlið (E 1--9) .
76. Ólafsfjarðarvegur eystri (E 3):

a. Hóll-Vatnsendi 100
77. Svarfaðardalsvegur (E 4):

a. Hjá Klaufabrekku .
78. Skíðadalsvegur (E 5) :

a. Tungur .
82. Hörgardalsvegur (E 9) :

a. Möðruvallam.-Dunhagi . . . . . . . . . . . . . . 350.
b. Sunnan Þríhyrnings 80.

83. Dagverðareyrarvegur (E 11):
a. Að útvarpsstöð 410.

84. Blómsturvallavegur (E 12):
a. Að Blómsturvallamelum . . . . . . . . . . . . . . . . 150

85. Eyjafjarðarbraut (E 13):
a. Við Rifkelsstaði 10.0

86. Svalbarðsstrandarvegur (E 16):
a. Dálksst.-Sveinbjarnargerði 450

87. Fnjóskadalsvegur vestri (E 17):
a. Hjá Draflastöðum 375

89. Fremstafellsvegur (E 21):
a. Frá Kinnarvegi .

90. Út-Kinnarvegur (E 22):
a. Norðan Ófeigsstaða . . . . . . . . . . . 247

93. Reykjahverfisvegur (E 26):
a. Helluland-Grenjaðarstaður .

94. Hvammavegur (E 27) :
a. Við nýja brú á Laxá .

95. Fagranesvegur (E 29):
a. Sunnan Hellulands .

97. Austurhlfðarvegur (E 32):
a. Við Laugaskóla .
b. Norðan Öndólfsstaða 110

99. Baldursheimsvegur (E 35) :
a. Norðan Baldursheims .

101. Uppsveitarvegur (E 38):
a. Meiðavellir-Tóveggur 100

102. Hólsfjallavegur (E 39) :
a. Jökulsá-Beitivallamór 540

110. Vopnafjarðarvegir (F 2-F 9) 60.0
112. Jökuldalsvegur efri (F 12) .
113. Jökuldalsvegur eystri (F 13) 300.
114. Hróarstunguvegir (F 14-F 17) 600
115. Fellavegur efri (F 18) 80
116. Upphéraðsvegur (F 19) 300.
117. Suðurdalsv. i Fljótsdal (F 22) .
118. Fjart5arheit5arvegur (F 23) 350

1968

615
10.5
120

100

430

525

200

200.

170

630

150

78

10.0.

665
700
500

460

600
100
500

Alls
215

230.

615
182
120

20.0

430.

525

430

410.

150.

300.

450.

375

200

247

170.

630
150.

188

100

100

1205
1300
500
300

1060
80

900
100
850
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1967
120. Úthéraðs- og Borgarfj.v. (F 25) 200
121. Hjaltastaðaþinghárvegir (F 15, F 26-F 28) 103
123. Mjóafjarðarvegur (F 32) 150
124. Viðfjarðarvegur (F 33) 250
126. Breiðdalsvegur syðri (F 44) 350
127. Axarvegur (F 45) 100
128. Djúpavogsvegur (F 46) 400
129. Austurlandsv. í Skaftaf. (F 1):

a. Austan Jökulsár á Breiðams. 420
a. Vestan Jökulsár á Breiðams. . .. .. .. .. .. . 400

130. Suðurlandsvegur (G 1):
a. Skaftáreldahraun-Hraunbr.-DjÚpibr. 820
b. Skaftáreldahraun-Dyngjur .... . . . . . . . 400

131. Þorlákshafnarvegur (G 6):
a. Við Þorlákshöfn .

133. Geysisvegur (G 20):
a. Stakksá-Neðridalur 430
b. Tungufljót-Kjóastaðir 370

136. Urriðafossvegur (G 46):
a. Egilsstaðir-Suðurlandsv. .. . . . . . . . . . . . 200

137. Gaulverjabæjarvegur (G 41) 150
140. Rangárvallavegur (G 55):

a. Keldur-Reyðarvatn .. . . . . . . . . . . . . . . . . 125
141. Þingskálavegur (G 56):

a. Um tún á Heiði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
142. Fljótshlíðarvegur (G 60) :

a. Deild-Þverá 100
143. Út-Landeyjavegur (G 62):

a. Þúfuvegur-Ytri-Hóll II . .. .. .. .. 107
b. Ytri-Hóll II-Ártún 395

144. Álftaversvegur (G 83):
a. Herjólfstaðir-Hraunbær . . . . . . . . . . . . . 200

145. Búlandsvegur (G 84):
a. Gröf-Hvammsá 125 125~-------------=~------~

Fært á II. III. 3. 25410 23942 49352

1968
700
114
100

500
400

1470

400

633

300

640

200

Alls
900
217
250
250
350
100
400

920
800

2690

400

1433

200
150

125

280

400

1142

400

II. Til aðalfjallvega.
1967 1968

1. Kaldadalsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 150
2. Kjalvegur 250 300
3. Sprengisandsleið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 350
4. Fjallabaksvegur nyrðri...................................... 200 200

Fært á II. IV. 1. 1000 1000

III. Til brúargerða.
1. Stórbrýr:

1. Jökulsá á Breiðamerkursandi (F 1) .
2. Brúará hjá Spóastöðum (G 11) .
3. Fnjóská hjá Hrísagerðí (E 1) .
4. Eldvatn hjá Ásum (G 1) .
5. Jökulsá á Sólheimas. (G 1) .

1967
10.400
4.900

11.800
3.000

12.000

1968

1.700

7



6. Djúpadalsá í Skagaf. (E 1) .
7. Hamarsá í S.-Múl. (F 1) 5.100
8. Hrútá i Öræfum (F 1) 3.600
9. Hverfisfljót í V.-Sk. (G 1) 3.700-----------------

Fært á II. V. 1. 42.100 14.100

2. Brýr 10 m og lengri:
1. Flókadalsá hjá Brúsholti ~ .
2. Dýrastaðaá i Bf. (E 1) .
3. Reykjafjarðará í Strs. (e 37) .
4. Kjósará i Strs. (e 37) .
5. Svartá hjá Stafnsrétt (sýsluv.) .
6. Norðurdalsá hjá Tóarseli (sýsluv.) .
7. Holtsá undir Eyjafj. (G 1) .
8. Rauðilækur í Rvs. (G 1) .
9. Gljúfurá og Bakkárholtsá i Ölfusi (G 1) 2.000

10. Hvítá hjá Kljáfossi (B 19) 2.210
11. Staðarhólsá hjá Bjarnast. (sýsluv.) 780
12. Mjóafj.á á Vestfj.v. (e 1) 1.000
13. Kjálkafj.á á Vestfj.v. (e 1) 1.190
14. Katadalsá i V.-Hún. (sýsluv.) 430
15. Húseyjarkvísl í Skf. (sýsluv.) 1.500
16. Flókadalsá i Fljótum í Skf. (sýsluv.) 815
17. Svartá hjá Skeggiast. (sýsluv.) 1.375
18. Torfufellsá í Eyjaf. (E 13) 775
19. Laxá hjá Hólmavaði (E 27) 2.000
20. Eyvindará í Mjóaf. (F 32) 1.450
21. Breiðdalsá í Breiðdal (F 1) 900
22. Njarðvíkurá í Bf. eystra (sýsluv.) 875
23. Fellsá i Suðursveit (F 1) 2.400-----------------

Fært á II. V. 2. 13.450 19.700

1967
805

1.400
1.165

870
1.340
1.730
2.400
1.740
2.000

1968

3. Smábrýr oo •••••••••••••••••••• oo •••••• oo •••• oo e.e .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.• oooo .•.• oooo .•.•.•.•.•-----------------
1967

6.200
1968

6.300
Fært á II. V. 3. 6.200 6.300

III. FRAMKVÆMDIR VIÐ HRAÐBRAUTIR, ÞJÓÐBRAUTIR OG LANDS-
BRAUTIR, SEM VERÐA EKKI AÐ ÖLLU LEYTI GREIDDAR

AF FÉ VEGASJÓÐS Á ÁÆTLUNARTÍMABILINU

Heimilt er að vinna að lagningu hraðbrauta, þjóðbrauta og landsbrauta, svo sem
rakið er hér á eftir, ef fjár verður aflað til framkvæmdanna.

I. Hra3brautiI •
(Fjárhæðir i millj. kr.)

1967 1968
1. Veslurlandsvegur 24.3 25.8
2. Suðurlandsvegur 17.5 37.3
3. Hafnarfjarðarvegur ............................•..... . . . . . . 17.5 7.5
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1967 1968
4. Reykjanesbraut (Engidalur-Keflavik) 24.2 28.1
5. Reykjanesbraut (um Breiðholt) 8.0 1.3

91.5 100.0

II. Þj6ðbrautir.
(Fjárhæðir i millj. kr.)

1. Vestfjarðavegur :
a. Sunnan þingmannaheiðar .
b. Gemlufallsheiði .
e. Jarðgöng iBreiðadalsheiði .
d. Breiðadalsheiði .

2. Siglufjarðarvegur .
3. Ólafsfjarðarvegur (Múlavegur) .
4. Austurlandsvegur (Möðrudalur-Jökuldalur) .
5. Suðurfjarðavegur (um Vattarnes) .

1967 1968
3.4 3.1

1.8
3.7
2.0

17.5 4.4
2.4 1.2
3.0 3.0
3.7 4.1

35.7 17.6

III. Landsbrautir.
(Fjárhæðir i millj. kr.)

1967 1968
1. Heydalsvegur 1.0 1.7
2. Súgandafjarðarvegur 3.1
3. Djúpvegur (ísafj.-flugvöllur) 0.4
4. Bolungarvíkurvegur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0

3.4 4.8

III. a. FRAMKVÆMDIR VIÐ VEG MILLI HÚSAVíKUR OG MÝVATNS

AÐ KtSILGÚRVERKSMIÐJU

(Fjárhæðir i millj. kr.)

Vegur frá kisilgúrverksmiðju við Mývatn um Grimsstaði, Hólasand 1967 1968
og Reykjahv6rfi á þingeyjarsýslubraut hjá Laxamýri . . . . . . . . .. 29.5 23.1

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Þingsályktun þessi er flutt samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 17. gr. vegalaga.

nr. 71 30. desember 1963, en þar er kveðið svo á, að vegáætlun skuli endurskoðuð,
er hún hefur gilt í tvö ár.

Frá því vegáætlun fyrir árin 1965-1968 var samþykkt, hefur ráðstöfunarfé
vegasjóðs verið aukið með breytingu á vegalögum. Af þessu, svo og af verðlags-
breytingum, leiðir, að bæði tekna. og gjaldamegin í áætlun fyrir árin 1967 og 1968
þarf að gera leiðréttingar.

Hér á eftir eru skýrðir einstakir liðir tekna- og gjaldahliðar vegáætlunar, sem
lagt er til að breytist. Haldið er sömu sundurliðun á einstökum liðum og í gildandi
vegáætlun.
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I. TEKJUAÆTLUN

A. Benzíngjald.
Hér fer á eftir yfirlit um benzinsölu undanfarinna ára, svo og þær áætlunar-

tölur fyrir 1967 og 1968, sem lagðar eru til grundvallar tekjuáætluninni. Salan er á
grundvelli tekna af benzíngjaldi.

Benzinsala i millj. lítra 1961-1968.
Benzinsala

brúttó

1961 54.5
1962 57.7
1963 ................•....... 60.8
1964 61.4
1965 65.3
1966 69.1
1967 71.0
1968 74.6

Aukning
benzinsölu i %

5.9
5.4
1.0
6.4
5.8
2.8
5.0

Innflutningur benzíns með hærri oktantölu en áður er nú hafinn, og er þvi talið
varlegt að gera ráð fyrir, að aukning benzínsölunnar verði minni i ár en ella. Meiri-
hluti bifreiða er gerður fyrir þessa hærri oktantölu, og munu þær þvi nýta hið nýja
benzin betur en hið eldra. Gert er því ráð fyrir minni aukningu bensínsölu i ár en
ella, en meiri aukningu 1968.

Reiknað er með, að endurgreiðsla. benzingjalds verði óbreytt bæði árin og sú
sama og 1966.

Meiri hluti nýrra fólksbifreiða hér er framleiddur í Evrópu, og eru þær yfirleitt
sparneytnari en eldri bifreiðar, sem hverfa úr notkun. Hinar nýju vörubifreiðar eru
langflestar knúnar dísilvélum, en eldri bifreiðar, sem lagðar eru niður, eru flestar
knúnar benzínvélum. Þessi atriði, ásamt ýmsum fleirum, valda þvi, að aukning
benzinsölu hefur verið mun minni en nemur fjölgun bifreiða. A timabilinu 1961-
1965 jókst benzínsalan um 19.8%, en bifreiðum fjölgaði á sama tíma um 49.2%.

Önnur atriði, sem veruleg áhrif hafa á bensínsölu eru t. d. veðurfar, ástand
vega og almennt ástand i hagkerfinu. Sumarið 1965 viðraði t. d. sérstaklega vel til
sumarferðalaga. sem getur átt verulegan þátt i tiltölulega mikilli sölu benzinsins
það ár.

13.Þungaskattur.
Tekjur af þungaskatti voru um 67 millj. kr. 1966. Þungaskattur disilbifreiða hækk-

aði um áramótin 1965~6 til samræmis við hækkun benzingjalds. Reiknað er með, að
tekjur af þungaskatti hækki um 6% á ári 1967 og 1968.

C. Gúmmígjald.
Tekjur af gúmmígjaldi voru 12.1 millj. kr. 1966. Þar af er sennilegt, að um % eða

10 millj. kr. sé af innfluttum hjólbörðum og slöngum, en um % eða 2 millj. kr. af inn-
fluttum bifreiðum. Innflutningur hjðlharða hefur aukizt undanfarin ár i samræmi
við fjölgun bifreiða. Gert er ráð fyrir, að tekjur af gúmmigjaldi aukist um 9% á
þessu ári, en um 11% 1968 vegna hins mikla innflutnings bifreiða 1966, en búast
má við mikilli endurnýjun hjólharða á tveggja ára gömlum einkabifreiðum.

D. Ríkisframlag.
A þessum vetri hafa orðið stórtjón á ýmsum vegmannvirkjum af völdum veðra

og náttúruhamfara. Má þar t. d. nefna brýrnar á Jökulsá á Sólheimasandi og
Eldvatni.
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Verður því ekki hjá því komizt að taka, við endurskoðun vegáætlunar nú, upp
gjaldaáætlunina verk, aðallega brúargerðir, sem ekki eru Í gildandi vegáætlun.

Hinir föstu tekjustofnar vegasjóðs hrökkva ekki til að mæta slíkum stóráfðllum,
sem hér er um að ræða, og er þVÍ ráðgert, að 27 millj. kr. af greiðsluafgangi ríkis-
sjóðs renni til vegasjóðs árið 1967.

E. Eftirstöðvar tekna fyrri ára.
Um skýringar vísast til kafla X. Halli á vegáætlun, bls 21.

II. UM SKIPTINGU ÚTGJALDA
I. Stjórn og undirbúningur.

1. Launagreiðslur:
Launagreiðslur fastra starfsmanna, eins og gildandi vegáætlun gerir ráð

fyrir, verða eins og hér segir Í þús. kr.
1967

Laun fastra starfsm. skv. vegáætlun 7.660
Laun nýrra fastra starfsm., sem ekki eru
heimilaðir í gildandi vegáætlun 542

1968
7.870

1.074

8.102 þús. kr. 8.944 þús. kr.

Lagt er til, að nýir fastir starfsmenn verði ráðnir á árunum 1967 og 1968,
eins og hér segir:

1967 1968
Aðalverkstjóri 17 fl. 1 1
Verkstjóri 14 fl. 1 1
Verkfræðingur 22 fl. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1

Aðalverkstjórar og verkstjórar, sem lagt er til að ráðnir verði sem fastir
starfsmenn, hafa starfað hjá Vegagerð ríkisins allt árið um langt árabil. Er því
ekki um neina útgjaldaaukningu fyrir vegagerðina að ræða við þá breytingu,
þar sem launaliður hækkar sem launum þeirra nemur, en fé til framkvæmda
lækkar að sama skapi.

Verkfræðingar þeir, sem lagt er til, að ráðnir verði, eru nýir starfsmenn.
Hefur reynsla undanfarinna ára sýnt, að mikil þörf er á auknu starfsliði við
undirbúning áætlana til margra ára, sérstaklega varðandi hraðbrautir, og einnig
krefjast aukin útboð á verkum mjög aukinnar vinnu verkfræðinga.

2. Eftirlaunagreiðslur til fyrrv. vegaverkstjóra og ekkna þeirra:
Í gildandi vegáætlun eru veittar 600 þús. kr. á þessum lið. út áætlunartíma-

bilið. Hefur þessi upphæð verið óbreytt frá 1962~Á s. l. ári nutu styrkja alls
18 verkstjórar og 6 verkstjóraekkjur. Kom þVÍí hlut hvers um sig um 25 þús. kr.
Hefur sú upphæð verið óbreytt í 4 ár.

Ef miðað væri við, að verkstjórar og ekkjur þeirra fengju 60% af fullum
eftirlaunum miðað við 12. launaflokk. út frá þvi sjónarmiði, að þeir hafa ekki
greitt neitt í lífeyrissjóð, þá hefði fjárveitingin á s. 1. ári þurft að vera um
1.1 millj. kr., þegar frá eru dregnir styrkir til sömu aðila á 18. gr. fjárlaga.

Virðist þvi full sanngirni mæla með því, að eftirlaun til verkstjóra og ekkna
þeirra verði miðuð við 60% af fullum eftirlaunum samkv. 12. launaflokki.

Er tillaga um fjárveitingu miðuð við það og þá reiknað með 19 verkstjórum
og 6 ekkjum 1967og 24 verkstjórum og 6 ekkjum 1968.
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3. Skrifstofukostnaður:
Skrifstofukostnaður er áætlaður 2.9 m.kr. með hliðsjón af reynslu ársins

1965 og 1966. Stafar sú hækkun frá gildandi vegáætlun af hækkuðuni kostnaði
almennt og einnig af því, að vegna skorts á starfsfólki hefur orðið að greiða
talsvert fyrir aukavinnu.

4. Verkfræðilegur undirbúningur framkvæmda:
Með hliðsjón af reynslu undanfarinna tveggja ára er lagt til, að fjárveiting

þessi verði hækkuð um 500 þús. kr. árið 1967 og 1000 þús. kr. 1968,m. a. með
hliðsjón af því, að á því ári þarf að undirbúa nýja vegáætlun 1969-1972.

5. Umferðartalning og vegaeftirlit:
1. Umferðartalning:

Í vegalögum frá 1963 er gert ráð fyrir flokkun vega eftir umferðarmagni.
Strax á árinu 1964 og síðan hefur verið haldið uppi kerfisbundnum umferðar-
talninguni um land allt. Hafa til þess verið notaðir umferðarteljarar, sem ýmist
þarf að lesa af daglega eða sjálfritandi teljarar, sem lesa þarf af vikulega. Hefur
reyndin orðið sú, að fela hefur orðið sérstökum starfsmanni að annast umferðar-
talningu, þar sem teljararnir eru frekar vandmeðfarnir. A aðalvegum út frá
Reykjavík er þó komið fyrir föstum sjálfritandi teljurum á hraðbrautum. Af
þeirri reynslu, sem fengizt hefur af umferðartalningum undanfarin 3 ár, er ljóst,
að auka þarf þær verulega til þess að fá öruggan tölulegan grundvöll fyrir
endurbyggingu vegakerfis ins og flokkun vega í samræmi við ákvæði vegalaga.

Kostnaður við umferðartalningar var árið 1965 um 300 þús. kr.

2. Umferðareftirlit:
Í umferðarlögum nr. 26/1958 er heimiluð umferð bifreiða með allt að 6

tonna öxulþunga og 2.35 m hámarksbreidd um alla opinbera vegi. Vegamála-
stjóri getur þó heimilað undanþágur frá þessum öxulþunga og þessari hámarks-
breidd á einstökum vegarköflum. miðað við burðarþol vega og brúa.

Í framkvæmd var þessu hagað svo, að gefnar voru út almennar undanþágur
um 9.5 tonna öxulþunga og 2.5 m hámarksbreidd á fjölförnustu og breiðustu
vegum á Suðvesturlandi. og nær sú undanþága frá Akranesi að Hvolsvelli og
um Suðurnes. Einnig var heimilaður 7 tonna öxulþungi á leiðinni Akranes-
Húsavík, á nokkrum vegarköflum á Vestfjörðum og Austurlandi.

Eftirlit með því, að þessum sem og öðrum ákvæðum umferðarlaga sé fram-
fylgt, er að sjálfsögðu í höndum lögregluyfirvalda á hverjum stað og þá sér-
staklega vegalögreglunnar .

Í framkvæmd hefur raunin orðið sú, að lögregluyfirvöld hafa mjög lítið
getað sinnt eftirliti með öxulþungaákvæðum umferðarlaganna sökum mann-
fæðar og tækjaskorts. Þegar takmarka hefur þurft leyfðan öxulþunga sérstak-
lega vegna aurbleytu að vorlagi, hefur Vegagerð ríkisins orðið að leggja til
vígtir, menn og bifreiðar til þess að fylgjast með þunga bifreiða, en fengið aðstoð
lögreglu til að stöðva bifreiðar og skrifa skýrslur. Kostnaður við eftirlit með
þungatakmörkunum árið 1965 var um 300 þús. kr. og hefur væntanlega orðið
a. m. k. sú upphæð á s. l. ári. Hefur þessi kostnaður verið greiddur af viðhalds-
fé þjóðvega.

Þegar bifreiðar hafa verið vigtaðar á ýmsum leiðum í sambandi við tak-
markanir á leyfðum öxulþunga vegna holklaka að vorlagi og nokkrum öðrum
tilvikum, þá hefur komið í ljós, að flestar vörubifreiðar, og þá sérstaklega
bifreiðar, sem stunda vöruflutninga milli fjarlægra staða, eru með öxulþunga
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langt fram yfir það, sem lög leyfa og bifreiðar þessar eru skráðar fyrir. Eru
mörg dæmi þess, að á leiðum, þar sem leyfður er 7 tonna öxulþungi, séu bifreiðar
með 12-16 tonna öxulþunga. Á leiðum i nágrenni Reykjavikur, þar sem leyfður
er 9.5 tonna öxulþungi, er algengt, að bilar séu teknir með 16-20 tonna öxul-
þunga á einfaldan öxul.

Til skýringar má geta þess, að mesti leyfður öxulþungi á opinberum vegum
í heiminum mun vera á einstökum vegum í Evrópu 13 tonn á einfaldan öxul,
en á flestum beztu vegum er hámarkið þó enn víðast 10 tonn á öxul og víðast
mun lægra.

Eftir að innflutningur bifreiða var gefinn frjáls árið 1961,hafa menn getað
flutt inn og fengið skrásettar vörubifreiðar með hvaða hurðarmagni sem er, ef
þær aðeins voru af löglegri breidd, þ. e. 2.35 m. Eru þess einnig dæmi, að skrá-
settar séu vörubifreiðar með það miklu burðarmagni og þar með eiginþunga, að
þær geta víðast hvar á landinu aðeins flutt 2-3 tonn, ef þær eiga að vera með
leyfilegum öxulþunga.

Hvernig þróunin hefur verið í innflutningi vörubifreiða má glögglega lesa
úr hifreiðaskýrslum. Skipting vörubifreiða eftir burðarmagní i árslok 1960 og
1966 hefur verið eins og hér segir, og er þó sleppt sendiferðabifreiðum, sem
hafa burðarmagn 1-2 tonn.

Árslok 1960 .
Árslok 1966 .

Burðarmagn :
~t % 5-7t %
2732 81.6 413 12.3
1884 47.7 1346 34.1

Yfir7t %
214 6.1
722 18.2

Alls
3359
3952

A þessu má sjá, að bifreiðar með yfir 5 tonna burðarmagn hafa á þessu
6 ára tímabili aukizt úr 18.4% í 52.3% af öllum vörubifreiðum. Fjöldi bifreiða
með yfir 7 tonna burðarmagn hefur nær þrefaldazt á tímabilinu. Þegar aðgætt
er, að bifreið með 5 tonna burðarmagn vegur hlaðin um 10 tonn og er þá að
jafnaði með 6 tonna öxulþunga á afturöxli, þá er augljóst, hvernig muni vera
með öxulþunga þeirra bifreiða, sem hafa mun meira hurðarmagn. Hér við bætist,
að við vöruflutninga á langleiðum hlaða menn iðulega bifreiðarnar langt fram
yfir það, sem þær eru byggðar fyrir, og er þá augljóst mál, hvaða hæUaer þvi
samfara fyrir allan öryggisbúnað bifreiðanna.

Áhrifum þessara þungaflutninga á gamla og veikbyggða malarvegi er óþarfi
að lýsa í löngu máli. Hinar ofhlöðnu bifreiðar rista vegina iðulega i sundur á
löngum köflum, einkum að vorlagi, þegar burðarþol veganna er minnst.

Nú er raunar svo komið, að gildandi ákvæði um öxulþunga eru orðin dauður
bókstaf ur, þar sem mest af þessum bifreiðum, sem notaðar eru i vöruflutningum
á langleiðum, yrðu að aka nær tómar, ef fara ætti eftir þeim ákvæðum. Öllum
gætnari mönnum, sem stunda vöruflutninga á langleiðum, er þetta ljóst og myndu
fagna því, ef öxulþungaákvæðin væru rýmkuð, en þeim þá jafnframt framfylgt
með ströngu eftirliti.

Eina færa leiðin úr þeim vanda, sem þessi mál eru komin í, virðist vera sú
að rýmka ákvæðin um leyfðan öxulþunga nokkuð frá þvi, sem nú er, þannig að
nýta megi hóflega þann bifreiðakost. sem fyrir hendi er innan löglegra marka.
Hins vegar er þá teflt mjög tæpt um öryggi vega og þá einkum brúa. Verður
slikt þvi ekki framkvæmanlegt, nema komið sé upp öflugu eftirliti með þvi, að
settum reglum verði hlýtt.

Miðað við þá reynslu, sem þegar er fengin, þá virðist mjög hagkvæmt að
sameina umferðartalningu og eftirlit með þungatakmörkum. Er nauðsynlegt að
auka hvort tveggja verulega frá því, sem nú er. Er þvi gerð tillaga um, að tekin
verði upp sérstök fjárveiting undir liðnum Umferðartalning og vegaeftirlit að
upphæð 1.2 millj. kr. Er i þessum kostnaði í ár reiknað með kaupum á nýjum
vígturn og umferðarteljurum að upphæð 200 þús. kr. .
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II. Viðhald þj6ðvega.

1. Viðhaldskostnaður þjóðvega:

Í vegáætlun fyrir 1967 eru veittar 102.75 millj. kr. til vegaviðhalds og
árið 1968 108.0millj. kr. Þessar fjárveitingar voru byggðar á vísitölu viðhalds-
kostnaðar í marz 1965,sem var 489 stig miðað við 100 árið 1949.t áætlunum um
viðhaldskostnað fyrir þessi ár var miðað við vetrarviðhaldskostnað að upphæð
7 millj. kr. Einnig var þar miðað við, að lengd akfærra þjóðvega yrði 8820 km
1967, en 8840 km 1968.

Vísitala viðhaldskostnaðar í ágúst s. l. var 570 stig. Hinn 1. sept. s, l. hækkaði
kaupgjaldsvisitalan úr 185 í 188 stig, og við það hækkar vísitala viðhaldskostn-
aðar úr 570 i 571 stig, en með hliðsjón af lögum um verðstöðvun er ekki reiknað
hér með annarri hækkun. Bein hækkun á fjárveitingu til vegaviðhalds frá veg-
áætlun í ár vegna hækkunar á viðhaldsvísitölu er 16.75%, Þ. e. hækkun úr
489 i 571 stig. Nemur þessi hækkun því 17.2 millj. kr.

Kostnaður við vetrarviðhald. þ. e. snjómokstur og klakahögg. hefur verið
afar breytilegur undanfarin ár, sem öll hafa þó verið frekar snjólétt að undan-
skildu s. l. ári, eins og sjá má af eftirfarandi yfirliti.

Ár Vetrarviðhald,
des. apr. imillj. kr.

................... 6.8

................... 17.0

Visitala viðhalds,
1. ág. hvert ár

531
570

Vetrarviðhald,
á visitölu 1. febr.'67

7.3
17.0

1965
1966

Meðaltal kostnaðar við vetrarviðhald undanfarin 2 ár hefur þvi verið um
12.2 millj. kr. á ári miðað við verðlag 1. febrúar í ár. Öll þessi ár hefur snjó-
mokstur verið framkvæmdur samkvæmt reglum, sem settar voru árið 1958.Sam-
kvæmt þeim reglum greiðir Vegagerð ríkisins allan kostnað við snjómokstur á
1337km eða 15.7% af vegakerfinu og einnig kostnað við opnun vega á vorin og
oftast fyrsta mokstur á haustin. Á öðrum vegum er því aðeins mökaður snjór,
að helmingur kostnaðar fáist greiddur úr héraði.

Fyrir það fé, sem varið hefur verið til snjómoksturs undanfarin ár, hefur
mun meira fengizt síðari árin vegna betri tækja. Þannig er árið 1962 enginn
veghefill til með snjótönn framan á hefli,en nú eru 25 vegheflar með þessum
búnaði. Einnig hafa 7 dráttarbifreiðar verið búnar snjóplógum og einnig nokkur
önnur tæki. Með þessu móti hefur tekizt að lækka kostnað. við snjómokstur
verulega, þar sem vegheflar og bílar eru mun fljótvirkari tæki en jarðýtur, ef
ekki er um mikið fannfergi að ræða.

Sökum mjög breyttra aðstæðna á ýmsa lund má segja, að nauðsynlegt sé
að endurskoða reglurnar um snjómokstur frá 1958. Má í því sambandi nefna,
að mörg mjólkurbú hafa verið byggð í héruðum, þar sem engin slík starfsemi
var áður. Byggðir hafa verið nýir flugvellir, sem þjóna eiga heilum byggðar-
lögum, eins og t. d. á Patreksfirði og Raufarhöfn. Opnazt hafa alveg nýjar leiðir
með nýjum vegum, eins og fyrir Olafsvikurenni og Búlandshöfða, um fjallið
Hálfdán milli Tálknafjarðar og Patreksfjarðar, um jarðgöng til Siglufjarðar og
um Múla til Ólafsfjarðar, svo að nokkuð sé nefnt.

Gert er ráð fyrir, að reglur um greiðslu kostnaðar við snjómokstur frá 1958
verði rýmkaðar nokkuð á þessu ári og að sú breyting gangi i gildi á hausti
komanda. Áætlað er, að þessi breyting hafi i för með sér 1 millj. kr. útgjöld i
ár, en 5.0 millj. kr. á næsta ári.

Hækkun á kostnaði við snjómokstur er i ár áætlaður 2 millj. kr. hærri
umfram meðaltal kostnaðar 1965 og 1966, þar sem sýnilegt er, það sem af er
árinu, að kostnaður við snjómokstur i ár verður a. m. k. 14 millj. kr. vegna
óvenjulegra snjóþyngsla. Þessi hækkun fyrir árið 1968er hins vegar miðuð við
meðaltal undanfarin ~ ár.
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Haustið 1965 urðu miklar skemmdir á vegakerfinu vegna flóða í október
og nóvember, eins og greint er frá í skýrslum um framkvæmd vegáætlunar 1965
og 1966.Viðgerð á þessum skemmdum kostaði um 4 millj. kr., og féll mestur
hluti þess kostnaðar á árið 1966.

Í janúar þessa árs urðu enn á ný stórfelldar skemmdir vegna stórflóða á
Suður- og Vesturlandi og einnig á Norðurlandi. Bráðabirgðaviðgerðum er nú
að mestu lokið, en fullnaðarviðgerð verður að bíða til vors. Yfirlit um tjón af
þessum flóðum er enn ekki fyrir hendi, en það mun væntanlega verða svipað
og af flóðunum haustið 1965. Verður því ekki hjá því komízt að ætla fé til
greiðslu þessa kostnaðar í vegáætlun í ár.

Hér er ekki gerð nein tillaga um hækkun á viðhaldskostnaði vegna náttúru-
hamfara á árinu 1968,þar sem gert er ráð fyrir, að slíkur kostnaður verði greidd-
ur, svo sem verið hefur eða með sérstöku framlagi úr ríkissjóði, ef til kemur.

Eins og greint er frá í skýrslu um framkvæmd vegáætlunar 1966,var tekið
5.5 millj. kr. bráðabirgðalán hjá Landsvirkjun til styrkingar Suðurlandsvegar í
Flóa. Lán þetta er til 3 ára með 9% vöxtum. Greiðslur vaxta og afborgana verða
um 1.8 millj. kr. 1967 og 3.2 millj. kr. 1968.

Í eftirfarandi yfirliti eru dregnar saman þær hækkanir á viðhaldskostnaði
áranna 1967og 1968,sem koma til viðbótar fjárveitingu til vegaviðhalds í gild-
andi vegáætlun þessara ára (upphæðir í millj. kr.):

1967 1968
Fjárveiting í vegáætlun ............................ 102.8 108.0

Hækkanir:
1. Vegna hækkunar viðhaldsvísitölu úr 489 í 571 stig 17.2 18.0
2. Hækkun á kostn. við snjómokstur skv. meðaltali

áranna 1965-1966 .............................. 7.2 5.2
3. Hækkun á kostn. við snjómokstur við breytingu á

reglum frá 1958 ................................ 1.0 5.0
4. Hækkun vegna náttúruhamfara 1967 ............ 4.0
5. Greiðslur af bráðabirgðaláni vegna Suðurlv. í Flóa 1.8 31.2 3.2 31.4

134.0 139.4

2. Vegmerkingar samkv. umferðarlögum:
Lagt er til, að fjárveiting þessi verði hækkuð um 200 þús, kr. árið 1967 og

200 þús. kr. árið 1968. Er hækkunin fyrst og fremst til þess að mæta verð-
hækkunum, sem orðið hafa síðan áætlunin var gerð. Kostnaður við færslu á
vegmerkjum vegna breytingar í hægri akstur 1968 er gert ráð fyrir, að verði
greiddur af sérstakri fjárveitingu vegna þeirrar breytingar.

3. Tryggingar, orlof o, fl.:
Í vegáætlun hafa verið sérstakar fjárveitingar til greiðslu iðgjalds af slysa-

tryggingum, orlofs og gjalds til atvinnuleysistryggingasjóðs (liðir X, XI og XII
í vegáætlun). Seinustu árin hafa bætzt við fleiri gjöld sama eðlis, eins og launa-
skattur, sjúkrasjóðsgjald og gjald til orlofsheimila verkalýðsfélaga.

Til þess að fá fram raunverulegan kostnað við einstök verk, þá væri eðli-
legast að reikna öll þessi gjöld beint með öðrum kostnaði. Ekki hefur þó þótt
tiltækilegt að gera það nú, en í þess stað hefur liðum X, XI og XII í vegáætlun
verið skipt niður hlutfallslega á framkvæmdaliði í vegáætlun (liðir II-V) og sá
liður .nefndur tryggingar, orlof o. fl.
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III. Til þjóðvega.
1. Til hraðbrauta:

Fjárveitingar til hraðbrauta eru óbreyttar frá gildandi vegáætlun eða 10
millj. kr. hvort áranna 1967 og 1968, og skiptist sú fjárveiting eins og áður,
þ. e. 6.8 millj. kr. til Reykjanesbrautar og 3.2 millj. kr. til Austurvegar.

Unnið er nú að því að ljúka lagningu Reykjanesbrautar ofan Hafnarfjarðar,
og verður því verki lokið í ár. Er kostnaður við þær framkvæmdir ásamt
greiðslum fyrir landspjöll o. fl. áætlaður 12.7 millj. kr. Nettótekjur af um-
ferðargjaldi eru áætlaðar 14.0 millj. kr. 1967 og 15.0 millj. kr. 1968.

Föst lán vegna hraðbrauta voru 237.6 millj. kr. í árslok 1966. Greiðslur
vaxta og afborgana af þessum lánum verða 42.2 millj. kr. árið 1967 og 47.1
millj. kr. 1968.

2. Til þjóðbrauta :

Beinar fjárveitingar til þjóðbrauta eru hækkaðar um 6.2 millj. kr., sem
skiptast þannig:

Grundarfjarðarvegur .
Vesturlandsvegur í Gilsfirði .
Strandavegur sunnan Hólmavíkur .
Austurlandsvegur .

1.2 millj. kr.
1.3
0.7
3.0

Alls 6.2 millj kr.

Allar þessar fjárveitingar eru við það miðaðar að ljúka ákveðnum vegar-
köflum, sem valda sérstökum erfiðleikum vegna vetrarumferðar, og í því sam-
bandi ekki hvað sízt vegna læknisþjónustu og mjólkurflutninga um tvo fyrst-
nefndu vegina. Á Strandavegi er fjárveitingin til greiðslu lána, sem sýslunefnd
tók á s.Lári til þess að fá nothæft vegarsamband að vetri til milli sveitarinnar
og kauptúnsins. Á Austurlandsvegi er fyrst og fremst ætlazt til þess, að þetta
fé fari til að tryggja samband um Breiðdalsheiði og Hróarstungu til Egilsstaða
vegna læknisþjónustu og samgangna við flugvöll. Að öðru leyti eru fjárveitingar
til einstakra vega óbreyttar.

Framkvæmdir í Vestfjarðavegi eru fyrirhugaðar í samræmi við Vestfjarða-
áætlun, bæði sunnan Þingmannaheiðar og um Breíðadalsheiðí.

í Siglufjarðarvegi er áætlað, að gerð jarðganga verði lokið i sumar og vegur
fullgerður inn að Lambanesreykjum, og eru þær framkvæmdir að mestu fyrir
lánsfé samkvæmt framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar.

Föst lán á þjóðbrautum voru í árslok 1966 alls 60.0 millj. kr. Afborganir
og vextir af þessum lánum verða 9.9millj. kr. árið 1967,en 9.7 millj. kr. árið 1968.

3. Landsbrautir:

Fjárveitingar til landsbrauta eru hækkaðar um 800 þús. kr., en eru að öðru
leyti óbreyttar frá fyrri áætlun. Þessi hækkun er ætluð til Strandavegar í Árnes-
hreppi til greiðslu lána, sem hreppsnefnd hefur tekið til þess að koma á ófull-
komnu vegarsambandi og til þess að tengja brýrnar á Kjósará og Reykjafjarðará,
sem byggja á i ár, við veginn. Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt, að hafís
getur útilokað Árneshrepp frá öllum samgöngum nema á landi.

4. Til girðinga og uppgræðslu með vegum:

Með girðingalögum frá 1965 eru lagðar verulega auknar kvaðir á veg-
haldara að kosta að öllu leyti girðingar með gömlum vegum, þegar lönd eru
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tekin til ræktunar meðfram þeim. Sama gildir um uppsetningu á ristar hliðum,
þegar girt er milli hreppa eða afréttar og heimalanda. Engar fjárveitingar hafa
verið til þess að mæta þessum kröfum á vegum, sem búið er að leggja, og engin
leið til þess að mæta þeim nema með sérstakri fjárveitingu.

Þá er á þessum lið einnig ætlað nokkurt fé til þess að græða upp flög með
vegum, sem þegar hafa verið lagðir og veruleg hætta er á uppblæstri lands.

Samkvæmt 59. gr. vegalaga og einnig samkvæmt ákvæðum i jarðræktarlögum
er veghaldara skylt að græða upp jarðrask vegna vegagerðar. Þar sem oftast er
ekki hægt að framkvæma uppgræðslu, fyrr en ári eftir að verki er lokið, þá
hefur mun minna verið gert af þessu en skyldi.

A s. l. ári gerði Landgræðsla ríkisins talsverðar tilraunir með uppgræðslu
á flögum með vegum á mismunandi landi á vegum Vegagerðar ríkisins og gáfu
þær góða raun. Er ráðgert að kaupa til þessarar uppgræðslu hentug tæki og láta
Landgræðsluna annast verkið. Er áætlað, að um þriðjungur fjárveitingar á þess-
um lið fari til uppgræðslu í ár.

IV. Til fjallvega o. fl.
1. Til aðalfjalivega:

Þar sem fjárveiting til aðalfjallvega er fyrst og fremst fólgin í viðhalds-
kostnaði þessara vega, þá er lagt til, að fjárveitingin i heild hækki um 13%,
sem er nokkru minna en hækkun á viðhaldskostnaði nemur, frá því að vegáætlun
var samin.

2. Til annarra fjallvega:
Lagt er til, að þessi fjárveiting hækki í svipuðu hlutfalli og fjárveiting til

aðalfjallvega af sömu sökum og þar er tilgreint.

3. Til reiðvega:
Lagt er til, að fjárveitingin verði óbreytt.

4. Til ferjuhalds :
Lagt er til, að fjárveitingin lækki um 5 þús. kr., þar sem ferjuhald á Jökulsá

á Breiðamerkursandi leggst niður á þessu ári.

V. Til brúargerða.
Brúargerðarkostnaður hefur hækkað, síðan vegáætlun var samin í marz 1965,

og hafa áætlanir verið leiðréttar með tilliti til þess. Tekið skal þó fram, að á
einstöku brúm er þessi hækkun minni, en á öðrum meiri, þar sem fullnaðarmælingar
og botnrannsóknir lágu ekki fyrir um margar brýr, sem byggja átti á árunum 1967
og 1968,þegar vegáætlun var samin. Einnig var við afgreiðslu vegáætlunar á Alþingi
1965 veitt fé til nokkurra brúa, sem engar eða þá mjög ófullkomnar kostnaðar-
áætlanir höfðu verið gerðar um.

1. Til 8tórbrúa:
1. Jökulsá á Breiðamerkursandi.

Hækkun á áætluðum kostnaði stafar eingöngu af verðhækkunum.

2. Brúará hjá Spóastöðum.
Byggingu þessarar brúar var frestað á s. l. ári vegna athugana á öðrum

brúarstæðum, er betur gætu samrýmzt framtiðarskipulagi i Skálholti en endur-
bygging brúarinnar skammt ofan við gömlu brúna.
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Niðurstaðan af þessum athugunum er sú, að horfið mun frá þvi að færa
þjóðveginn hjá Skálholti suður og vestur fyrir staðinn. Er þá tæpast lengur
ástæða til þess að færa brúna neðar af þeim sökum.

Hækkun á kostnaðaráætlun umfram verðhækkun stafar af því, að botn-
rannsóknir á brúarstæðinu hafa leitt í ljós mun erfiðari aðstæður en áætlað
hafði verið.

3. Fnjóská hjá Hrisaqerði,
Í vegáætlun var gert ráð fyrir, að ný brú á Fnjóská yrlSi með einni akrein.

Umferðartalningar á þessari leið sýna nú, að meðalumferð um sumarmánuðina
er um 500 bílar á dag. Af þvi leiðir, að þessi vegur er kominn i hraðbrauta-
flokk og því óhjákvæmilegt að byggja brúna með tveimur akreinum. Eykur
það kostnaðinn nær því um helming. Er ráðgert að byggja brúna að mestu i ár,
en henni verður þó ekki að fullu lokið fyrr en árið 1968, og er fjárveiting til
þess tekin á það ár.

4. Brú á Eldvatn hjá Asum.
Ný brú var byggð á Eldvatn hjá Ásum árið 1965. Var sú brú 54 m löng og

kom i stað 24 m langrar járnbitabrúar með timburgólfi, sem byggð var árið
1910. Þessi nýja brú var byggð við hliðina á gömlu brúnni, sem var svo rifin.
Þessi nýja brú átti einnig að leysa af hólmi járngrindabrú frá 1930 hjá Stóra-
Hvammi og veginum austur Eldhraun breytt í samræmi við það.

t hlaupi, sem kom í Skaftá i lok nóvember 1966, sópaðist burtu klettur i
miðri ánni, sem gamla brúin hafði staðið á og einn af mlllístöplum nýju brúar-
innar einnig. Við þetta seig brúin mikið og varð ófær til umferðar. t flóðinu
lækkaði farvegur árinnar um 5 m og foss, sem verið hafði nokkuð neðan við
brúna, færðist upp fyrir hana.

Við könnun á þykkt hraunhellunnar, sem er austan við ána, kom i ljós, að
hún er 15 m þykk, en undir henni er 7 m þykkt lag af jarðvegi. Hefur sá jarð-
vegur verið fyrir, þegar hraunið rann fram með Skaftártungu 1789. Engin leið
var að sjá þetta fyrir, þar sem hvergi i gljúfrinu var annað að sjá þarna en
heila klöpp.

Í lok janúar hrundi annar míllistöpull brúarinnar, sem stóð á austurbakka
árinnar, og þá hrundi öll yfirbygging brúarinnar. Ráðgert er að endurbyggja
brúna á sama stað, en lengja hana um 10 m austur á hrauníð, en nota stöplana
að vestan. Er kostnaður við þetta áætlaður 3 millj. kr.

5. Brú á Jökulsá á Sólheimasandi.
Brúin á Jökulsá á Sólheimasandi var byggð á árunum 1921-1922 og var þá

höfð 200 m löng vegna jökulhlaupa, sem komu i ána.
Farvegur árinnar er mjög grýttur á brúarstæðinu, og þegar brúin var byggð,

voru engin tök á að grafa djúpt fyrir stöplum, þar sem beita varð eingöngu
handverkfærum.

Af þessum sökum hefur áin grafið undan stöplum nokkrum sinnum. Árið
1945 lokaðist brúin á aðra viku af þessum sökum, og seig þá landstöpull að
austan um 1 metra. Haustið 1965 hrundi vesturlandstöpull brúarinnar, og var
hún þá stytt um eitt haf eða 20 m. Í janúar s. l. gróf enn á ný undan einum
millistöpli með þeim afleiðingum, að öll umferð tepptist á aðra viku.

Þar sem brúin á Jökulsá er eina samgönguleiðin fyrir alla byggðina i
Vestur-Skaftafellssýslu, þá er óhjákvæmilegt að endurbyggja brúna þegar á þessu
ári, því að í nýju flóði gæti hæglega farið svo, að brúin hryndi alveg, og það
gæti tekið marga mánuði að koma upp bráðabirgðabrú.
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Er nú ráðgert að endurbyggja brúna nokkuð neðan við gömlu brúna, þar sem
reka má staura undir stöpla. Er kostnaður við þessa brúargerð áætlaður um
12 millj. kr.

6. Brú á Djúpadalsá í Skagafirði.
Brú þessi var upphaflega áætluð á 3.1 millj. kr. án vega og varnargarða.

Við afgreiðslu á vegáætlun var þessi upphæð lækkuð í 1.5 millj. kr. Nú er talið
nauðsynlegt vegna umferðar að hafa brúna með 2 akreinum og byggja mjög
dýra varnargarða. Verður kostnaður við þetta ásamt nauðsynlegum breytingum
á vegi9-10 millj. kr. Er því lagt til, að byggingu þessarar brúar verði frestað
til 1969.

7., 8. og 9. Brýr á Hamarsá, Hrútá og Hverfisfljót.
Við þessar brýr er eingöngu um að ræða endurskoðun á áætlunum vegna

verðbreytinga.

2. Til brúa 10 m og lengri:

Við þessar brýr er eingöngu um hækkanir að ræða vegna breytts verðlags
með tveimur undantekningum.

5. Brú á Svartá hjá Stafnsrétt.
Fjárveiting til þessarar brúar í vegáætlun er 500 þús. kr., og mun sú fjár-

veiting vera byggð á hreinni ágizkun. Brú þessi þarf að vera 18 m löng og er
áætluð á 1340 þús. kr. Brú á þessum stað á Svartá kemur efsta bæ í Svartárdal,
Fossum, að engu gagni vegna þess að byggja þarf brú á Fossá til þess að komast
að bænum þessa leið, og yrði þó aðeins um sumarveg að ræða, þar sem vegurinn
norðan Stafnsréttar liggur um þröngt klif, sem mjög dýrt yrði að leggja veg um
og myndi teppast í fyrstu snjóum. Brúin hjá Stafnsrétt hefur því eingöngu
þýðingu, þegar réttað er í Stafnsrétt.

Hreppsnefnd Bólstaðarhlíðarhrepps hefur samþykkt að óska eftir brú á
Svartá norðan við umrætt klif, en þar þarf brúin að vera 27 m löng og er
áætluð á 1825 þús. kr. Sú brú yrði á sýsluvegi að Fossum, en kæmi ekki að
gagni fyrir fjárrekstra í Stafnsrétt.

Hér er kostnaður við brú á Svartá hjá Stafnsrétt færður til rétts verðs, þó
að hæpið verði að telja að byggja svo dýra brú fyrir jafn takmörkuð afnot og
þar verður.

7. Brú á Holtsá undir Eyjafjöllum.
Brú þessi var byggð á s. l. ári fyrir fjárv. Brúarár. Auk verðhækkana bætist

við um 540 þús. kr. kostnaður vegna þess, að nauðsynlegt var að grafa nýjan far-
veg fyrir ána neðan brúar til þess að koma í veg fyrir, að áin flæði yfir bakka og
skemmi lönd margra jarða, þ. á. m. margra ríkisjarða.

9. Gljúfurholtsá og Bakkárholtsá í Ölfllsi.
Endurbygging þessara brúa var ekki áður í vegáætlun, en talið er óhjá-

kvæmilegt að endurbyggja þær í ár vegna flutninga á þungum vélahlutum að
Búrfellsvirkjun, en brýr þessar eru 41 ára gamlar og hafa verið verulegur farar-
tálmi um langt skeið.

Verða brýr þessar byggðar með 2 akreinum og munu falla inn í framtíðar-
veglínu milli Hveragerðis og Selfoss.

Er áætlað að byggja báðar brýrnar í ár, en að Landsvirkjun muni aðstoða
við greiðslu á helmingi kostnaðar til næsta árs.
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Um brýr nr. 1()"-23 er aðeins um endurskoðun á áætlunum að ræða vegna
breytts verðlags. Það á þó ekki við um brú á Húseyjarkvísl á sýsluvegi í Skaga-
firði. Engin áætlun lá fyrir um þá brú, þegar vegáætlun var samin, og því
aðeins um byrjunarfjárveitingu að ræða.

3. Til smábrúa :
Þessar fjárveitingar hækka mjög lítið. Fjárhagsgeta vegasjóðs leyfir ekki

meiri hækkun að sinni.

VI. Til sýsluvegasjóða.
Á árinu 1966 voru tekjur sýsluvegasjóðanna samkv. 21. gr. vegalaga 6.170 þús.

kr., en samkv. 23. gr. 405 þús. kr. eða samtals 6.575 þús. kr. Samkvæmt 28. gr. vega-
laga á þá framlag vegasjóðs til sýsluvegasjóðanna á árinu 1967 að vera a. m. k. 13.2
millj. kr., sem er 1.3 millj. kr. hærra en gert er ráð fyrir í vegáætlun.

Innheimta sýsluvegasjóðsgjalda samkv. 21. gr. var árið 1966 miðuð við meðal-
tímakaup almennra verkamanna hjá Vegagerð ríkisins 1. des. 1965, sem var kr.
42.07 á klst. Sömu gjöld hefði, að öllu óbreyttu, átt að innheimta á árinu 1967 mið-
að við meðaltímakaupið 1. des. 1966, sem var kr. 46.76 á klst., og er það 11.2%
hækkun frá 1965. Hins vegar hefur með heimild í lögum nr. 86/1966 verið ákveðið,
að sýsluvegasjóðsgjald samkv. 21 gr. vegalaga skuli á árinu 1967 innheimt miðað
við sama meðaltímakaup og árið 1966 eða kr. 42.07 á klst.

Tekjur sýsluvegasjóðanna 1967 samkv. 21. gr. verða þvi óbreyttar að mestu,
en reiknað er þó með aukningu, sem nemur 1% fólksfjölgun í sýslunum á ári. Gert
er ráð fyrir, að tekjur samkv. 23. gr. verði óbreyttar 1967 og 1968.

Samkvæmt framangreindum forsendum verða tekjur sýsluvegasjóðanna og
greiðslur vegasjóðs til þeirra eins og hér segir (þús. kr.):

Ár
1967
1968

Tekjur
samkv. 21.gr.

.......... 6230

.......... 6300

Tekjur Tekjur i héraði
samkv. 23. gr. alls

405 6635
405 6705

Framlag
vegasjóðs

13.2(}0
13.300

Heildar-
tekjur
19.835
20.005

VII. Til vega i kaupstöðum og kauptúnum.
Samkvæmt 32. gr. vegalaga skal framlag til þjóðvega í kaupstöðum og kaup-

túnum vera 12.5% af heildartekjum vegasjóðs. Auk 12.5 % af heildartekjum vegasjóðs
árið 1967, sem áætlaðar eru 350.1 millj. kr., koma til skipta á því ári 12.5% af
mismuninum á raunverulegum heildartekjum vegasjóðs 1966, sem áætlað er, að
verði 305.7 millj. kr., og tekjum samkv. vegáætlun, sem áætlaðar voru 254.4 millj.
kr. í vegáætlun og skiptingin 1966 var miðuð við. Nemur þessi upphæð 6.41 millj. kr.

Heildarframlag samkv. 32. gr., 10% frádráttur samkv. 34. gr. og framlag til skipta
samkvæmt íbúatölu verður þá, svo sem hér segir:

1. Framlag samkv. 32. gr. 1967

1967: 12.5% af 51.3+350.1 = 401.4 millj. kr. 50.16
1968: 12.5% 342.0 .

2. Frádráttur samkv. 10. gr. 10% 5.02
3. Til skipta samkv. íbúatölu 44.96
4. Áætluð íbúatala til skipta 162.900
5. Áætluð skiptitala á ibúa kr. 275.00

1968

42.75
4.28

38.47
166.800
230.00
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Íbúatala i kaupstöðum og kauptúnum með yfir 300 ibúa voru 1. des. 1965 alls
158.995.Við áætlun á íbúafjölda þessara staða 1966og 1967er miðað, að öll fjölgun
á íbúum landsins í heild, um 2% lendi þar.

VIII. Til véla- og áhaldakaupa.
1. Til véla- og verkfærakaupa.

t greinargerð með tillögu til þingsályktunar um vegáætlun 1965-1968
var áætlað, að á áætlunartímabilinu yrði varið 76.6millj. kr. til kaupa á nýjum
vélum. Af þeirri upphæð voru 47 millj. kr. beinar fjárveitingar, en 29.6 millj.
kr. afskriftafé véla. Þessari áætlun hefur verið fylgt, og fyrstu 2 árin hafa
verið keyptar nýjar vélar fyrir 33 millj. kr. eða um 10% hærri upphæð en
áætlun gerði ráð fyrir fyrstu 2 árin.

ÞÓ að unnt verði að halda áfram þeirri endurnýjun véla, sem vegáætl-
un gerir ráð fyrir næstu 2 ár, þá verður samt i lok áætlunartimabilsins ekki
búið að endurnýja nema liðlega helming af vélakosti vegagerðarinnar, sem
var orðinn 10 ára og eldri árið 1963. Væri þvi æskilegt að auka þessa fjár-
veitingu, þó að ekki sé talið fært að gera tillögu um það að sinni.

2. Til byggingar áhaldahúsa.
Beinar fjárveitingar til byggingar áhaldahúsa hafa yfirleitt ekki verið i

fjárlögum. Þær mjög ófullkomnu viðgerðastöðvar, sem komið hefur verið upp
á ýmsum stöðum á landinu, hafa til þessa verið kostaðar af afskriftafé véla.

Þar sem brýn nauðsyn er á þvi að geta varið öllu afskriftafé véla til end-
urnýjunar á vélakostinum, eins og vikið er að hér að framan, þá er hér gerð
tillaga um sérstaka fjárveitingu til byggingar áhaldahúsa.

Er ráðgert, að þessari fjárveitingu verði varið eins og hér segir (upp-
hæðir í millj. kr.):

Akureyri .
Búðardalur .
Selfoss " " .
Egilsstaðir .

1987 1968
1.0 1.0
0.5
0.5 0.5

0.5

2.0 2.0
A Akureyri er ráðgert að koma upp nýju verkstæði og birgðastöð ofan við

bæinn i stað bækistöðvar við Gránufélagsgötu, sem er að mestu i gömlum her-
skálum og alveg ófullnægjandi, þar sem þaðan fer fram viðgerðaþjónusta á vél-
um á svæðinu frá Blönduósi til Þórshafnar.

A hinum þremur stöðunum er ætlunin að koma upp einföldum skálum, þar
sem taka megi inn vinnuvélar til minni háttar viðgerða og hafa nauðsynlegustu
birgðir af efni. A þessum þremur stöðum eru nú fastar bækistöðvar fyrir vinnu-
vélar og því nauðsynlegt að hafa þar aðstöðu til minni háttar viðgerða, svo og
til þess að hafa verkefni fyrir fastráðna vélamenn eins og veghefilsstjóra, sem
alltaf þurfa að vera tiltækir.

3. Til bókasafns verkamanna.
Lagt er til, að fjárveitingar á þessum lið verði hækkaðar um 5 þús. kr. hvort

árið miðað við gildandi vegáætlun til þess að geta haldið endurnýjun bóka-
safnsins í eðlilegu horfi.
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IX. Til tilrauna við vega- og gatnagerð.
Þessi upphæð er óbreytt, 7'2% af heildartekjum vegasjóðs.

X. Halli á vegáætlun (sjá fskj. I).
Halli á vegáætlun árið 1966 er talinn 59.3 millj. kr., og er þá fylgt reglu undan-

farinna ára og halli á vegáætlun talinn öll gjöld umfram heimild i gildandi vegáætl-
un 1965 og 1966. Á sama hátt er mismunur á heildartekjum og áætluðum tekjum
samkvæmt vegáætlun sömu ár 77.5 millj. kr. talinn umframtekjur. Tekjuafgangur
til frjálsrar ráðstöfunar árið 1967 er hins vegar einungis það>,sem umframtekjur
síðustu tveggja ára eru hærri en halli sömu ára eða 18.2millj. kr.

Árið 1965 var að tilhlutan rikisstjórnarinnar frestað framkvæmdum á vegáætlun
(sbr. heimild í 22. gr. fjárl. þ. á.), sem hafði í för með sér 8.8 millj. kr. lækkun áætl-
unarinnar það ár. Unnið var að framkvæmdum þessum á s. l. ári, og kemur kostn-
aðurinn nú fram sem aukinn halli.

Samkv. 32. gr. vegalaga skulu 127'2% af heildartekjum vegamála ár hvert renna
til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og kauptúnum. Á s. 1. ári var þessum aðilum.
til viðbótar áætluðu framlagi, greitt framlag af tekjuaukningunni árin 1964 og 1965
samtals um 3.4 millj. kr. Kemur sú upphæð einnig fram sem aukinn halli s. l. ár.

Að öðru leyti stafar hallinn af verðhækkunum og náttúruhamförum, svo sem
frá er greint i skýrslu samgöngumálaráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1966.

III. UM FRAMKVÆMDIR VIÐ HRAÐBRAUTIR, ÞJOÐBRAUTIR, OG
LANDSBRAUTIR,SEM VERÐA EKKI AÐ ÖLLU LEYTI GREIDDAR

AF FÉ VEGASJÓÐS A AÆTLUNARTIMABILINU
(Fjárhæðir í millj. kr.)

I. Hraðbrautir.
1. VeBturlandsvegur. Lánsheimild 1967 er óbreytt frá gildandi vegáætlun, en

ónotuð heimild frá 1966 er færð yfir á árið 1968.
2. Suðurlandsvegur. Lánsheimild er óbreytt frá gildandi vegáætlun.
3. Hafnarfjarðarvegur. Lánsheimild er óbreytt frá gildandi vegáætlun.
4. Reykjanesbraut. (Engidalur-Keflavik). Lántökuheimild 1967 hækkar úr 16.5

millj. kr. í 24.2 millj. kr. Skýringar á tillögu um lántökuheimild 1968:

Gjöld: Vextir og afb. lána í árslok 1966 46.3
- tekinna 1967 (24.2) 3.9

50.2
Fjáröflun: Fjárv. i vegáætlun 1968 og framlag varnarliðsins 7.1

Tekjur af umferðargjaldi 15.0
Lánsfjárþörf árið 1968 28.1

50.2

5. Reykjanesbraut um Breíðholt,

Lán samkvæmt framkvæmdaáætlun 1967 er
Vextir og afb. af sama láni árið 1968 verða

8.0
1.3
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II. Þjóðbrautir.
1. Vestfjarða vegur, a-d. Sömu heimildir og eru í gildandi vegáætlun.

2. Siglufjarðarvegur. Til að ljúka jarðgöngum 1967 þarf 17.5 millj. kr., og verður
þá lántökuheimild 1968að vera 4.4 millj. kr., sem skýrist þannig:
Gjöld: Vextir og afb. lána til ársloka 1966 .

- tekinna 1967 (17.5) .
6.1
2.8

8.9
4.5
4.4

8.9

1.8
0.4

2.2
1.0
1.2

2.2

Fjáröflun: Fjárveiting í vegáætlun 1968 .
Lánsfjárþörf 1968 .

3. Ólafsfjarðarvegur (Múlavegur).
Gjöld 1968: Vextir og afb. lána til ársloka 1966 .

tekinna 1967 (2.4) .

Fjáröflun 1968: Fjárveiting í vegáætlun 1968 .
Lánsfjárþörf 1968 .

4. Austurlandsvegur. Lánsheimild óbreytt frá gildandi vegáætlun.

5. Suðurfjarðavegur.
Gjöld 1968: Vextir og afb. lána til ársloka 1966 0.47

tekinna 1967 (3.7) 0.60
1.07

Fjáröflun 1968: Lánsfjárheimild í vegáætlun 3.0
Kostnaður vegna lána 1.1

4.1

III. Landsbrautir.
6. Heydalsvegur.

Gjöld 1968: Vextir og afb. lána til ársloka 1966 .
tekinn a 1967 (1.0) .

0.2
0.03

0.23
1.5
0.2

1.7

Fjáröflun 1968: Lántökuheimild í vegáætlun .
Kostnaður vegna lána .

Lántökuheimildir annarra landsbrauta verða óbreyttar frá gildandi vegáætlun.

III. a UMFRAMKVÆMDIRVIÐ VEGMILLI HÚSAVíKUROG MÝVATNS
AÐ KÍSILGÚRVERKSMIÐJU

Vegur þessi verður lagður á árunum 1967 og 1968 til þess að skapa greiða og
örugga leið fyrir framleiðslu kísilgúrverksmiðjunnar við Mývatn til útskipunar-
hafnar á Húsavík. Kostnaður við lagningu vegarins greiðist úr ríkissjóði. Gert er ráð
fyrir, að þessi vegur verði tekinn á vegáætlun 1969-1973 sem þjóðvegur í lands-
brautaflokki.

IV. UM FLOKKUN VEGA
Ekki þykir ástæða til við þessa endurskoðun vegáætlunar að gera neinar breyt-

ingar á flokkun vega.
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