
sþ. 406. Skýrsla
samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1976.

I. Innheimta tekna.
Samkvæmt bráðabirgðayfirliti ríkisbókhaldsins voru innkomnar tekjur vega-

sjóðs 31. desember 1976sem hér segir:
Skv. vegáætl.

m, kr.
Rauntekjur
pr. 31.12.'76

m. kr.

Mismunur
m.kr.

Ll. Bensíng j ald:
Brúttótekjur 1 923,0
Endurgreiðslur ......•....... -:-28,0

1.4. Ríkisframlag .

1 784,0 -:-139,0
1 895,0 -:-21,3 1 762,7 6,7 -:-132,3

---

359,1 -:-113,9
200,7 60,7

612,0 -:-3,7 556,1 -:-2,7 -:-55,9
---

77,0 62,4 -:-14,6

2584,0 2381,2 -:-202,8

530,0 630,0 100,0
---

3114,0 3011,2 102,8

1.2. Þungaskattur:
Km-gjald 473,0
Árgjald 140,0
Endurgreiðslur -:-1,0

1.3. Gúmmígjald .................•

1.1. Bensíngjald.
A árinu 1976 (nóv. 1975-okt. 1976) varð bensínsala á landinu 104.5m.Itr.,

en það er 0.9 m.ltr. minni sala en árið á undan. Bensíngjald varð nettó 132.3m.
kr. undir áætlun og er orsök þess tvíþætt: annars vegar varð bensinsala 2.9 m.
ltr. (ca. 54 m, kr.) undir áætlun, en hins vegar kom ekki nema hluti af fyrir-
huguðum hækkunum á bensíngjaldi til framkvæmda á árinu.
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Áætlað er, að í árslok 1976 hafi bifreiðaeign landsmanna verið um 73.200
bifreiðar og hafi því fjölgað um rúmlega 1600 bifreiðar. Á árinu var aðeins flutt
inn 4471 bifreið, sem er langt frá að nægi til að standa undir eðlilegri endur-
nýjun, en til þess þyrfti að flytja inn árlega 7-8 þús. bíla.

Bensínsala og meðalneysla pr. bensín bifreið.

Ár
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Bensínsala
m.Itr.
77,S
84,9
95,1

104,4
103,6
104,5

Meðaleyðsla
!tr.

1756
1745
1757
1736
1610
1620

1.2. Þungaskattur.
Innheimtar tekjur af þungaskatti urðu 55.7 m.kr. lægri en ráð var fyrir gert.

Á þetta eingöngu rót sína að rekja til þess, að fyrirhuguð hækkun þungaskatts
kom ekki til framkvæmda.

Þá tóku gildi á árinu breytingar á innheimtufyrirkomulagi þungaskatts, sem
meðal annars fólust í því, að leigubifreiðaeigendum og öðrum eigendum dísel-
bifreiða undir 3 t heildarþunga var gefinn kostur á að velja, hvort þeir greiddu
fast árgjald eða skv. ökumæli. í vegáætlun var gert ráð fyrir, að fleiri myndu
greiða skv. ökumæli en raun bar vitni, og er það skýring á því af hverju svo
mikill munur er á rauntekjum og áætlun innbyrðis milli þessara flokka.

1.3. Gúmmígjald.
Tekjur af gúmmígjaldi urðu um 14 m.kr, lægri en áætlað var. Skýringa má

leita í minni innflutningi og minni endurnýjun en áætlað var. Í töflunni hér að
neðan eru tölur fyrir innflutning hjólharða og árlega meðalnotkun bifreiða-
flotans á gúmmíi.

Innfl, alls
Ár

1971
1972
1973
1974
1975
1976

tonn
1620
1808
1993
2340
1377
1384

Meðalendur-
nýjun kg

22
24
24
24
15
15

1.4. Ríkisframlag.
Ríkisframlag var 530 m.kr. í vegáætlun, en er hér hækkað í 630 m.kr. Skýr-

ing á þessu er sú, að við afgreiðslu vegáætlunar sl. vor var bætt við tekjuáætlun
100 m.kr. og átti að ná þessu fé inn með hækkun markaðra tekna. Þessi hækkun
kom hins vegar ekki til framkvæmda af hendi fjármálaráðuneytis, og er þessari
upphæð því bætt við ríkisframlagið.

II. Skipting útgjalda.
2.1. STJÓRN OG UNDIRBÚNINGUR.

2.1.1. Skrifstofukostnaður.

Útgjöld á þessum lið voru áætluð 96 m.kr., en urðu 102'.8m.kr, Stafar þessi hækk-
un að miklu leyti af hækkun launagreiðslna til opinberra starfsmanna, bæði vegna
breytinga á kaupgjaldsvísitölu og breytinga á röðun í launaflokka samkvæmt kjara-
samningum. Nam hækkun laungreiðslna af þessum sökum nálægt 7% að meðaltali.
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2.1.2. Verkfræðilegur undirbúningur.

Fjárveiting var 101.7 m.kr, Var henni varið til undirbúnings þeirra fram-
kvæmda, sem ekki höfðu fjárveitingu á árinu. Var hér um að ræða gagnasöfnun,
mælingar, ýmis konar athuganir og rannsóknir, auk hönnunarvinnu og annars
tæknilegs undirbúnings.

2.1.3. Umferðartalning og eftirlit.

Fjárveiting var 20.3 m.kr.
A. Talning umferðar.

Talning fór fram eftir skipulagi þvi, sem farið var að vinna eftir 1975.
Að þessu sinni var gerð víðtæk könnun á sumarumferð á Norðurlandi, en

auk þess talin umferð allt árið á um 40 stöðum um land allt.
Helstu niðurstöður eru þessar:
í heild virðist umferð hafa minnkað nokkuð og sumarumferð meira en árs-

umferð. Minnkun þessi er mest á Suðurlandi, Vesturlandi og vestanverðu Norð-
urlandi. A Norðausturlandi, Vestfjörðum og norðanverðum Austfjörðum, virðist
umferð hins vegar svipuð eða lítið eitt meiri en 1975.

A fylgiskjölum 2.1.3. 1-4 eru talningarstaðir sýndir ásamt umferðartölum
á hverjum stað.

B. Vegaeftirlit.

Eins og áður sá vegaeftirlitið um eftirlit með öxulþunga bifreiða á þjóð-
vegum landsins. Jafnframt var fylgst með því, að farm ar vörubifreiða við vega-
gerð væru sem næst því, sem gert var ráð fyrir í töxtum, en reynslan sýnir, að
farmar vilja verða nokkru minni en gert er ráð fyrir. Fyrir fjármálaráðuneytið
var haldið áfram að fylgjast með, að geiðsla þungaskatts diselbifreiða væri í
samræmi við reglugerðir. Jafnframt var fylgst með ökumælum vegna þunga-
skattsins. Vegaeftirlitið annaðist sem áður allar umferðartalningar á landinu.
Einnig sá það um framkvæmdir við vegmerkingar skv. 2.2.3.

Sem áður annaðist vegaeftirlitið upplýsingamiðlun um færð á vegum og sú
um samræmingu á snjómokstri.

2.1.4. Eftirlaunagreiðslur.

Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi vegaverkstjóra og ekkna þeirra, einnig nokk-
urra fyrrv. verkamanna, voru áætlaðar 13.0 m.kr. en urðu ekki nema 11.9 m.kr., þar
sem þeir, er eftirlauna nutu, urðu færri en áætlað var. Tveir fyrrv. verkstjórar létust
á árinu, en frestað var greiðslu eftirlauna til eins verkstjóra og tveggja verkamanna.
Einn verkamaður öðlaðist rétt til eftirlauna.

Í árslok nutu því alls 14 fyrrv. verkstjórar, 14 verkstjóraekkjur og 8 fyrrv.
verkamenn eftirlauna.

2.1.5. Áhrif verðhækkana.

Þegar vegáætlun 1976-1979 var lögð fyrir Alþingi í byrjun árs 1976, var reikn-
að með áætluðu verðlagi í júní 1976 varðandi nýbyggingar, en viðhald var hins vegar
miðað við verðlag í okt. 1975.
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Frá því vegáætlun var samþykkt urðu nokkrar verðhækkanir, eins og fram kem-
ur í töflu hér að neðan. Var dregið úr nýbyggingu vega sem verðhækkuninni nam,
en óhjákvæmilega varð nokkur halli á nýbyggingum brúa og viðhaldi vega. (sjá
kafla 2.10.)

Framkvæmdavísitölur :

1. Vísitala í vegáætlun .
2. Vísitala í ágúst .

Hækkun 1-2 .

Vegagerð
4101
4643

13,2%

Viðhald
4067
5302

30,4%

Brúargerð
6462
6808
5,4%

2.2. VIÐHALD ÞJÓÐVEGA
Fjárveiting til sumarviðhalds var
Fjárveiting til vetrarviðhalds var

1.099 m. kr.
264 m. kr.

Samtals til viðhalds vega 1.363 m. kr.

2.2.1. Sumarvíðhald.

Til þessa liðar telst allur kostnaður við viðhald á auðum vegum og fer mest af
því fram að sumarlagi. Skiptist þessi liður i eftirfarandi viðhaldsliði :

Sumarviðhald Fjárveiting
m.kr.

1. Viðhald vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
2. Viðhald brauta 102
3. Viðhald brúa. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . 58
4. Heflun vega ...•••.............................................. 210
5. Rykbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Vinnsla efnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

________ ~~Iltnaskaðar og ófyrirséð __. _.. '- -'-'-'._._.-'-'-'-'-'-'-:..:..:.~-'-'~_-'-'..:....:...:..._.__ ~ _

Samtals 1 099

Eins og undanfarin ár var lögð mikil áhersla á, að sem minnst af viðhaldsfé
færi í vorviðgerðir, en sem mest til viðhalds og endurbóta á vegum.

Lögð var áhersla á að reyna að koma í veg fyrir vorskemmdir með því að hafa
eftirlit með öxulþunga bifreiða og takmarka hann, þar sem nauðsyn krafði.

Engu að síður urðu vorskemmdir á vegum og þá sérstaklega á Vesturlandi
og í V.-Húnavatnssýslu.

Tafla, sem fer hér á eftir, sýnir þær öxulþungatakmarkanir, sem settar voru
síðastliðið vor.
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Tafla yfir þungatakmarkanir á vegum 1976.
Tímab il

apríl maí júní
Vegur eða svæði 20 10 20 10 20 10 20~~~~~~------~-------r---'---''---'---4----~--~~--'---'---'~-
.Suðurland.

Rangárv.s. v.Y.-Rangár
nema Suðurlandsv.
Árness. nema Suðurlandsv.

Vesturland.

Mýra- og Borgarfjarðars.
nema Vesturlandsv.
Vesturlandsv.; Akranesv.
Snæfellsnes og Dalir

Vestfirðir.

A.-Barðastrandars.
A.-Barðastrandars.
Vestfjarðav. á Hálsum
V.-Barðastrandars.
nema Vestfjarðav.
V.- ísafj arðars .
N.- ísafjarðars.
Djúpvegur á Þorskafj.heiði
Hólmavíkurvegur
Strandas. norðan E lmavikur
nema Arneshreppur

Norðurland.

Húnavatnssýslur
ISkagafj.s., Eyjafj.s., S.-Þing.

N .-Þingeyjarsýsla
Norðausturvegur: Þórshöfn -

Vopnaf jörðu r

Austurland.

Mílasýslur sunnan Hellisheiðar

mars

Austurlandsv.: Breiðdalur-Höfn ~

. +---1--

----

---

--- -
~--------

----

----

- --1---+

----

••

- - 1--- I- - - -- -'-

-: t; hámarksöxulþungi
5 t háma rk söxul.bunq i.
jeppafært
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Flokkun vega eftir umferð.

Í meðfylgjandi töflu er þjóðvegum skipt niður eftir umferðarþunga. Nær þessi
skipting yfir kjördæmi. Einnig er gerður greinarmunur á malarslítlagi og bundnu
slitlagi. Þessi skipting gildir fyrir árslok 1975, þar sem ekki er búið að vinna úr
umferðartölum fyrir 1976.

Sumardagsumferð bílar/dag

Minni en 50- 100- 200- 300- 500- 750- 1 000- Meiri en Alls
Kjördæmi Gerð 50 100 200 300 500 750 1000 10000 10000 i

slit- Fjöldi km af vegum i hverjum umferðarflokki Alls kjördæmi
lags km km km km km km km km km km km

Suðurland Malar 631 203 181 231 183 33 44 7 1513
Suðurland Bundið 3 48 51 1564

Reykjanes Malar 88 31 18 26 31 4 51 249
Reykjanes Bundið 3 2 II 22 69 5 112 361

Vesturland Malar 445 290 246 140 99 55 53 14 1344 1344

Vestfirðir Malar 493 564 206 1 27 4 2 1295
Vestfirðir Bundið 3 3 1298

Norðurl. v. Malar 454 182 127 136 174 25 2 1100 1100

Norðurl. ey. Malar 452 200 246 162 103 56 7 4 1230
Norðurl. ey. Bundið 5 5 1235

Austurland Malar 515 143 374 311 77 6 6 1432
Austurland Bundið 2 2 1434

Samtals 3078 1613 1401 1007 696 194 142 200 5 8336 8336

Vinnsla efnis til viðhalds.

Vegagerðin á 2 mulningsvélasamstæður og 2 litlar mulningsvélar, sem vinna
efni í jöfnunarlag og slitlag vega. Ennfremur á Vegagerðin 4 hörpusamstæður, og
vinna þær efni í jöfnunarlag og slitlag í vegi með litla umferð. Vinnsla efnis 1976,
sem fór til viðhalds, var sem hér segir:

Mölun Hörpun Samtals
Kjördæmi 1976 1976 1976

m3 m3 mS

Suðurland ................................. 24500 24500
Reykjanes ................................ 17500 17500
Vesturland ................................ 32700 30100 62800
Vestfirðir ................................. 7200 22900 30100
Norðurland v. ............................. 7500 38900 46400
Norðurland ey. ............................ 12000 49800 61800
Austurland ................................ 16800 32700 49500

-~~------~-~-------_.

Samtals H8200 174400 292600

Meðalkostnaður á rúmmetra við mölun 936 kr.
Meðalkostnaður á rúmmetra við hörpun 434 kr.
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Malarslitlög.

Gerð hefur verið tafla, sem sýnir lengd vega sem malbornir voru 1976 ásamt
fjölda rúmmetra, sem ekið var í slitlag vega.

Samtals

Malarburður 1976
Lengd Malarmagn Magn
km ma ma/m

112,0 84000 0,75
61,0 38000 0,62
89,0 67500 0,76
95,0 34800 0,37

119,0 93000 0,78
163,0 91500 0,56
63,0 54000 0,86

702,0 462800 0,66

Kjördæmi

Suðurland ...•.............................
Reykjanes ........••..........•...........
Vesturland .•...•..........................
Vestfirðir .
Norðurland v .
Norðurland e .
Austurland .------------------

Rykbinding.
Í eftirfarandi töflu er sýnt yfirlit yfir lengd rykbundinna vega með klórkalsí-

um árið 1976. Einnig eru upplýsingar um lengd malarvega, sem hafa annars vegar
umferð meiri en 500 bíla á dag og hins vegar umferð meiri en 300 bíla á dag. Eins
og taflan sýnir, vantar mikið á að ná því marki að rykbinda alla malarvegi með um-
ferð meiri en 500 bíla á dag.

Kjördæmi
Rykbinding

1976
km

Lengd malarvega með
yfir 500 b/dag yfir 300 b/dag

km km

Suðurland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 55,0
Reykjanes 20,5
Vesturland..... ..................•........ 12,1
Vestfirðir 7,5
Norðurland v. 24,0
Norðurland e. 40,0
Austurland.......... 19,0

Samtals 178,1

77 260
55 86
99 216
6 17

49 204
78 181
12 89

376 1053

A árinu voru smíðaðir 7 tíu þúsund lítra vatnstankar, sem nota á við rykbind-
ingu vega og einnig til að vatnsbera vegi í þurrkum. Heildarfjöldi vatnstanka er
orðinn 22.

Viðhald vega með bundið slitlag.
Samið var við Reykjavíkurborg um yfirlögn malbiks á 2.3 km á Hafnarfjarðar-

vegi í Kópavogi og Reykjanesbraut í Njarðvíkum, Einnig var samið við Reykjavíkur-
borg um afréttingu hjólfara á 1.7 km löngum kafla á Hafnarfjarðarvegi sunnan
Kópavogs. Samtals voru lagðir 28800 m2 af malbiki og varð kostnaður 918 kr.Zm''.

Samið var við Miðfell hf. um 1.8 km yfirlögn á olíumöl á Reykjanesbraut norðan
Keflavíkur og á Garðskagaveg í Gerðum. Kostnaður varð 494 kr./m2•

Samið var við Hlaðbæ hf. um 2.8 km langa yfirlögn á oliumöl á Suðurlandsveg
i Svinahrauni. Kostnaður varð 569 kr./m2•

Í næstu töflu er sýnt yfirlit yfir lengdir og gerð bundinna slitlaga i árslok 1976.
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Kjördæmi
Steypa

km
Malhik

km
Olíumöl

km
Samtals

km

Suðurland .
Reykjanes .
Vesturland .
Vestfirðir .
Norðurland v .
Norðurland e. . .
Austurland .

46.6
2.7

22.2
48.4
43.2

51.1
112.0

3.0 3.0

2.6
5.6
1.6

5.6

Samtals 46.6 33.5 93.2 173.3

Hér á eftir fylgir kostnaðarskipting útgjalda við viðhald vega með bundið slitlag.

Liðir Kostn. Skipting
m.kr. %

---_ .._ ...__ ._----_._._ ..._----~-

Ný slitlög .
Viðgerðir á slitlögum .
Umferðarm., leiðarar, málun og lýsing .
Mölun efnis og endurnýjun malaraxla .
Eftirlit .
Ósundurliðaður kostnaður ..................•............

Samtals

47.5
7.5

23.2
7.7
2.9
2.1

90.9

52.3
8.2

25.5
8.5
3.2
2.3

--------------- ------

100.0

Vatnaskemmdir.

A árinu 1976 urðu víða verulegar skemmdir á vegum vegna vatnavaxta.
Einna mestar urðu skemmdir á Snæfellsnesi og á Austurlandi.
Í lok ágúst urðu miklir vatnavextir á norðanverðu Snæfellsnesi. Brúin á Holtsá

í Fróðárhreppi eyðilagðist og tvær aðrar brýr löskuðust. Einnig urðu miklar skemmd-
ir á vegfyllingum við áðurnefndar brýr. Ný brú var byggð á Holtsá og skemmdir
lagfærðar.

A Austurlandi urðu vatnaskemmdir mjög víða, en þó aðallega á Suðurfjarðavegi
og Austurlandsvegi í Berufirði og Skriðdal. Þessar skemmdir urðu í febrúar og nóvem-
ber.

2.2.2. Vetrarviðhald.

Frá áramótum til vors var veðrátta mjög óstöðug frá Suðvesturlandi vestur um
og austur fyrir Holtavörðuheiði. Snjómokstur varð því mjög kostnaðarsamur á Hellis-
heiði, Holtavörðuheiði og víðar á Vesturlandi.

A sama tíma var hins vegar óvenju snjólétt á Austur- og Norðausturlandi. Frá
hausti til áramóta var snjólétt og víða snjólaust. Til dæmis um snjóleysið á þessum
tíma var alltaf fært milli Reykjavíkur og Hafnar Í Hornafirði, þótt lítillega
hafi snjóað á Hellisheiði og Mýrdalssandi. Sömu sögu er að segja um veginn milli
Reykjavíkur og Blönduóss. Svellalög hafa hins vegar verið umtalsverð á nokkrum
stöðum, einkum á Vestfjörðum.

Kostnaður við vetrarviðhald er af þessum sökum nálægt því að vera í meðallagi.
Hér á eftir fer tafla, sem sýnir, hve marga daga ýmsir fjallvegir voru ófærir vegna

snjóa í hverjum mánuði á árinu 1976. Einnig er þar sýnt, hve marga daga unnið hefur
verið við snjómokstur á þeim.
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Hlutfall
af 365 Snjó-
dögum moksturs-

Jan. Febr. Mars Apr. Maí Jún. Júl. Ág. Sept. Okt. Nóv. Des. Alls O! dagar,0
~-~ .. "_ ..--_.- ---_ ....------------ -- - ------ -- -----------_ .. _--~--~- ----------,---

Mosfellsheiði 26 29 25 20 100 27
Brattabrekka 31 29 26 20 106 29 7
Hálsar í A-.Barð. 31 29 31 28 12 131 36 S
Dynjandisheiði 31 29 31 30 7 19 147 40 9
Hrafnseyrarheiði 31 29 31 24 4 16 140 38 12
Breiðadalsheiði 31 29 22 20 5 II llS 32 41
Botnsheiði 31 29 25 21 7 II 124 34 26
Þorskafjarðarheiði 31 29 31 30 27 29 177 48 9
Holtavörðuheiði 5 8 II 4 25 7 49
Siglufj.v., FIjót-SigI. 5 6 1 5 2 7 26 7 28
Lágheiði 31 29 31 30 16 14 31 182 50 6
Öxnadalsheiði 3 5 3 1 12 3 42
Ólafsfjarðarmúli 16 2 2 1 2 10 33 9 41
Vaðlaheiði 30 10 5 II 1 22 79 22 12
Hólssandur 31 29 31 30 III 3 31 173 47
Axarfjarðarheiði 31 29 31 30 30 21 31 203 55
Vopnafjarðarheiði 31 29 31 30 30 9 31 191 52 2
Möðrudalsöræfi 31 8 15 21 3 31 109 30 5
Vatnsskarð eystra 27 6 2 12 3 3 14 67 18 9
Fjarðarheiði 15 5 10 II 2 2 13 55 15 34
Oddsskarð 20 2 3 6 3 8 10 52 14 44
Breiðdalsheiði 31 29 21 19 3 31 134 37 2
Lónsheiði 12 1 2 16 4 19

Kostnaður við snjómokstur á nokkrum fjallvegum.

Fjallvegir
Lengd
kafla
km

~---------------------- ----
Rvík-Selfoss og Þrengslavegur .
Holtavörðuheiði .
Fróðárheiði .....••........................
Svínadalur ...............................•
Hálfdán ........................•.........
Breiðadalsheiði .
Haganesvík-Siglufjörður .
Öxnadalsheiði .
Ólafsfjarðarmúli .
Fjarðarheiði .......••......................
Oddsskarð .
Lónsheiði .

52
38
13
21
16
16
31
30
18
25
22
13

Kostn.
vfsnjómokst.

m, kr.

14.1
15.0
3.7
2.1
3.9
7.0
5.8
5.5
6.9
7.2
9.3
2.9

Yfirlit yfir kostnað við vetrarviðhald 1967-1976.

Kostn.
ákm
þús. kr.

271.2
394.7
284.6
100.0
243.8
437.5
187.1
183.3
383.3
288.0
422.7
223.1

Allt Vísitala Á verðl,
Jan.e=Jún. Okt.-des. árið viðhalds- 1976

Ár m. kr. m. kr. m, kr. kostnaðar m.kr.
-- - -----._----------_._---------- - ------~_ ..-.-------- ._-----------------

1967 ..................................... 17,8 10,9 28.7 571 266.5
1968 ..................................... 25.5 7.2 32.7 665 260.7
1969 ..................................... 18.3 15.8 34.1 812 222.7
1970 ..................................... 34.0 15.9 49.9 902 293.3
1971 ..................................... 34.0 20.7 54.7 1 046 277.3
1972 ..................................... 24.4 29.7 54.1 1 252 229.1
1973 .........•........................... 59.0 40.1 99.1 1 550 339.0
1974 ..................................... 91.6 72.4 164.0 2 339 371.8
1975 ..................................... 245.4 76.3 324.7 3989 427.6
1976 ..................................... 227.4 88.4 315.8 5 302 315.8
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Yfirlit yfir viðhaldskostnað þjóðvega 1967-1976.

Fjárv. í Heildar-
vegáætI. kostn.
m, kr. m, kr.

Vetrar-
viðhald
rn, kr.

Vetrarviðhald
sem hluti af

heildarkostnaði
%

1967 ................................................... 134.0 158.6 28.7 18.1
1968 ................................................... 139.4 181.7 32.7 18.0
1969 ................................................... 175.0 184.3 34.1 18.5
1970 ................................................... 197.4 229.2 49.9 21.8
1971 ................................................... 250.0 272.8 54.7 20.1
1972 ................................................... 355.0 357.7 54.1 15.1
1973 ................................................... 375.0 433.1 99.1 22.9
1974 ................................................... 716.4 844.0 164.0 19.4
1975 ................................................... 1048.7 1 161.7 321.7 27.7
1976 ................................................... 1 381.0 1462.1 315.8 21.6

Skipting viðhaldskostnaðar.

A meðfylgjandi töflu er sýnt yfirlit um skiptingu viðhaldskostnaðar fyrir árið
1976. Einnig er tilgreind lengd akfærra vega í hverju kjördæmi og kostnaður við við-
hald vega á km.

Viðhaldskostnaður þjóðvega árið 1976.
(Upphæðir í millj. kr.)

Lengd Kostn. á
Vetrar- Viðhald Viðhald Viðhald Heftun Ryk- Vinnsla Vatna- akfærra km vega

Kjördæmi viðhald vega brauta brúa vega binding efnis skemmdir Samt. vega íkm íþús. kr.

Suðurland ..... 19.1 89.0 1.9 4.6 56.6 5.5 23.8 1.5 202.0 1564 129.2
Reykjanes .... 39.9 29.8 87.21) 4.1 27.5 5.0 14.2 2.3 210.0 361 581.7
Vesturland .... 54.5 85.7 6.6 61.8 7.2 44.7 7.3 267.8 1344 199.3
Vestfirðir ..... 72.9 53.1 0.4 9.2 25.1 1.5 14.7 6.2 183.1 1298 141.1
Norðurl. v ..... 22.6 61.2 0.1 3.2 27.8 3.2 26.5 5.2 149.8 1100 136.2
Norðurl. ey .. ,. 40.5 69.0 0.9 11.1 29.8 4.3 32.9 4.3 192.8 1235 156.1
Austurl. ...... 66.3 76.2 0.4 20.5 45.4 3.3 24.0 20.5 256.6 1434 178.9

Samtals 315.8 464.0 90.9 59.3 274.0 30.0 180.8 47.3 1462.1 8336 175.4

1) Kostnaður við viðhald brauta á Reykjanesi innifelur einnig kostnað við bundið slitlag á Suðurlandi.

2.2.3. Vegmerktngar.
A árinu var haldið áfram framleiðslu og uppsetningu nýrra vegvísa, og var því

lokið á flestum vegamótum.
Hafinn var undirbúningur að endurnýjun aðvörunarmerkingar, samkv. nýrri

reglugerð, sem væntanlega verður gefin út á þessu ári.
Búið er að kanna alla þjóðvegi í Vestfjarðakjördæmi og flesta þjóðvegi í Húna-

vatnssýslum og gera skrá yfir endurmerkingar . A næstu árum er gert ráð fyrir að
endurskoða allar aðvörunarmerkingar á landinu. Haldið verður áfram að bæta merk-
ingar á vegamótum. Jafnframt krefst viðhald merkjanna mikils fjármagns.
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2.3. TIL NÝRRA ÞJÓÐVEGA
2.3.0. Lán til vegaframkvæmda.

1. Föst lán til vegaframkvæmda.
Samkvæmt vegáætlun átti ríkissjóður að afla almenns lánsfjár að upphæð 1350

m.kr. til að brúa að nokkru bil það, sem var milli tekjuöflunar annars vegar, þ. e.
markaðra tekna og ríkisframlags, og áætlaðra framkvæmda samkvæmt vegáætlun hins
vegar. Voru útgjöld á árinu samkvæmt vegáætlun miðuð við, að allt þetta lánsfé kæmi.

Samkvæmt upplýsingum ríkisbókhaldsins var eigi aflað nema 1300 m.kr. af láns-
fé þessu, sem skiptist þannig, að með sölu spariskírteina var aflað 550 m.kr. en 500
m.kr, með sölu happdrættisskuldabréfa og af skyldusparnaðar fé 250m.kr.

Greiðsla lántökukostnaðar, svo og vaxta og afborgana af öllum föstum lánum,
sem tekin hafa verið til vegagerðar, var nú innt af hendi beint úr ríkissjóði utan veg-
áætlunar, svo sem venja hefur verið undanfarin ár. Samkvæmt upplýsingum ríkisbók-
haldsins námu útgjöld ríkissjóðs vegna þessara greiðslna 669.6m.kr, á árinu.

Eftirfarandi tafla sýnir hreyfingar á lánum þessum á árinu.

Lán yfirtekin af ríkissj6ði.
(Upphæðir í m.kr.)

Skuldir i árslok 1975 5 452.9
Ný lán á árinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300.0
Gengistap 463.8 1 763.8

7216.7
Afborganir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510.7

Skuldir f árslok samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 706.0

Lán í erlendri mynt miðað við gengi í árslok voru samtals 3 748.2m.kr. Engin ný
lán í erlendri mynt voru tekin á árinu, en uppfærsla þessara lána vegna óhagstæðrar
gengisþróunar nam 463.8m.kr, Afborganir námu 243.3m. kr.

Innlend verðtryggð lán voru samtals 2933.0 m.kr. á nafnverði, þar af voru happ-
drættislán 1610.0m.kr.

Langmestur hluti þessara lána er því annað hvort háður gengis- eða vísitölubreyt-
ingum eða samtals 6681.2 m.kr. af 6706.0 m.kr. skuld í árslok 1976.

2. Bráðabirgðalán til vegaframkvæmda.
Í vegáætlun var heimild til sérstakrar lánsfjáröflunar að upphæð 250 m.kr., og

voru útgjaldatölur vegáætlunar miðaðar við, að allt þetta lánsfé fengist. Voru áætlaðar
útgjaldatölur einstakra framkvæmda því skertar, sem þessari upphæð nam, þar til sýnt
var, hvort lánsfé þetta kæmi, en gert var ráð fyrir að afla þess hjá verktökum, vinnu-
vélaeigendum og heimamönnum í viðkomandi héruðum, með fyrirheiti um endur-
greiðslu á timabilinu febrúar til mars árið 1977.

Eigi tókst að afla nema 157.9m.kr. af þessum bráðabirgðalánum. og drógust því
framkvæmdir saman, sem þessu nam frá því sem áætlað var.

Lán þessi skiptust þannig eftir flokkum vega:
Til hraðbrauta , . . . . . .. . . . .. . . 103.9 m. kr.
Til þjóðbrauta 36.4 m. kr.
Tillandsbrauta 17.6 m. kr.

Samtals 157.9 m. kr.

Auk þessa voru tekin bráðabirgðalán að upphæð samtals 59.8 m.kr., þar sem sér-
stakar óskir höfðu komið frá heimamönnum um að hraða eða ljúka ákveðnum fram-
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kvæmdum og fylgdi óskum þessum jafnan tilboð um að leggja fram vaxtalaust láns-
fé. Var i þessum tilfellum haft samráð við þingmenn viðkomandi kjördæma.

Lán þessi skiptust þannig eftir flokkum vega:
Til þjóðbrauta .
Til landsbrauta .
Til viðhalds vega .

9.3 m. kr.
41.1 m, kr.
9.4 m. kr.

Samtals 59.8 m. kr.

Af lánsfé þessu voru 54.8 m.kr. lánaðar af heimamönnum i viðkomandi héruðum,
en 5 m.kr. lán kom úr Orkusjóði til lagfæringar og styrkingar á Vestfjarðavegi vegna
flutnings á jarðbor vestur í Súgandafjörð. 56.9 rn.kr, voru ný lán, en 3 m.kr. voru
endurlánaðar frá fyrra ári.

Bráðabirgðalán í árslok voru því samtals 217.7m.kr. á móti 30.3 m.kr, í árslok
1975 og skiptust þannig eftir flokkum vega:

--- -- -- - --- --_.

Árslok 1975 Árslok 1976
þús. kr. þús. kr.

-_. -----_ .._----"'---

Til hraðbrauta .
Til þjóðbrauta .
Til landsbrauta .

o
13810
16530

103869
45766
58681

Samtals
Til viðhalds þjóðvega .

30340
o

208316
9419

Samtals 30340 217735

Í greinargerð um framkvæmdir á einstökum vegum hér á eftir er nánar greint
frá þessum bráðabirgðalánum.

2.3.1. Til hraðbrauta,
1 Suðurlandsvegur:

28 Austan Þjórsár:
Fjárveiting var 30.0 m.kr. af lið 2.3.5.5 Norður- og austurvegur. (Vinnu-

lán skv. 2.3.0.2 var 14.5 m.kr.) Lánn ð var til Suðurlandsvegar 1-01 i Flóa,
18.0 m.kr. Lokið var undirbyggingu á 2.4 km löngum kafla austur frá Þjórsá.

01 Í Flóa:
Fjárveiting var 65.0 m.kr. (Vinnulán sky. 2.3.0.2 var 11.0 m.kr. frá verk-

takafyrirtækinu Ýtutækni hf.) Lán frá Suðurlandsvegi 1-28, austan Þjórsár,
var 18.0 m.kr,

Lokið var undirbyggingu og lögn olíumalarslitlags á 3.1 km kafla, Þjórsá
-Skeiðavegur. Var það verk unnið af verktakafyrirtækinu Ýtutækni hf. Á
kaflanum Skeiðavegur - Gaulverjabæjarvegur unnu verktakafyrirtækin
Istak hf. og Sveinbjörn Runólfsson að lokafrágangi, og er því verki lokið að
langmestu leyti.

34 Eyrarbakkavegur:
02 Selfoss-Þorlákshafnarvegur:

Fjárveiting var 9.0 m.kr., og var hún lánuð til þess að greiða skuld Þor-
lákshafnarvegar frá 1975.

02 Um Ölfusárós:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. (sjá: Verk fræðilegur undirbúningur, 34 Eyr-

arbakkavegur.)
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1 Vesturlandsvegur:

16 Um KiðafelI:
Fjárveiting var 47.0 m.kr., en skuld frá fyrra ári var 4.7 m.kr. (Vinnu-

lán skv. 2.3.0.2 var 11.0 m.kr, frá verktakafyrirtækinu Þórisós hf., sem sá
um framkvæmd verksins.) Fengið var lán úr Hafnarfjarðarvegi, 03 Kópa-
vogslækur-Arnarnes, 34.3 m.kr, Lokið var undirbyggingu 3.2 km kafla frá
Útkoti inn fyrir Kiðafell, og sett malarslítlag á kaflann, en frágangi veg-
fláa er ekki að fullu lokið.

40 Hafnarfjarðarvegur :

02 f Kópavogi:
Fjárveiting var 76.0 m.kr., en skuld frá fyrra ári var 31.2 m. kr.
Lokið var frágangi vegarins að Kópavogsbraut og malbikun og lýsingu

vesturbrautar þaðan að Pífuhvammsvegi. Verkið var unnið af verktaka-
fyrirtækinu Hlaðbæ hf.

03 Kópavogslækur-Arnarnes:
Fjárveiting var 78.0 m.kr., geymt frá fyrra ári 70.3 m. kr. CVinnulán

skv. 2.3.0.2 var 20.0 m.kr, frá verktakafyrirtækinu Hlaðbæ hf.) Lánað var
til Vesturlandsvegar 1-16 um Kiðafell 34.3 m.kr. Byggð var 6 m brtt á
Kópavogslæk, sjá 2.5. Undirbyggð var og malbikuð vesturbraut vegarins
frá Fífuhvammsvegi suður á Arnarnes og vestri tengivegir væntanlegra
gatnamóta þaðan suður fyrir Arnarneshæð. samtals um 1.6 km. Sett var
upp lýsing á allan kaflann.

06 Um Setbergslæk :
Fjárveiting var 12.0 m.kr. Sett var nýtt ræsi á Setbergslæk, til viðbótar

því, sem fyrir var. Var þetta gert vegna endurtekinna flóða, sem valdið
höfðu skemmdum ofan vegar.

45 Garðskagavegur:

01 Keflavík-Garður:
FJárveiting var 53.0 m.kr. CVinnulán skv. 2.3.0.2 var 8.1 m.kr. frá Mið-

felli hf. og 01íumöl hf.). Lagt var olíumalarslltlag á kaflana Reykjanes-
braut-Garður og utan Garðs, samtals 7.3 km.

1 Vesturlandsvegur:

05 Um Borgarfjörð:
FJárveiting var 390.0 m.kr. Unnið var við gerð stöpla Borgarfjarðarbrúar.

Í því sambandi voru smíðuð mnrgvisles; hjálnartækí og búnaður, sem notað er
við byggingu stöplanna. Lokið var við fl millistöpla af 12 alls, sem yfirbygg-
ing brúar hvílir á. Auk þess voru steyptir byggingarhlutar sem nota á í þá
stöpla, sem eftir er að hyg~ia. Þá var hafin smíði móta fyrir bita, en áætlað
er að steypa þá uppi á landi og fleyta þeim á sinn stað.

Ýmis konar rannsóknum og athugunum var fram haldið.

11 f Norðurárdal:
Fjárveiting var 30.0 m.kr, Endurgreitt var frá 528 Norðurárdalsvegl

4.0 m.kr.
Byggður var 2.0 km kafli frá Hvassafelli að Klettstíu, einnig unnið að

frágangi á þessum kana og þeim, sem byggður var 1975.
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51 Akranesvegur:

01 Vesturlandsvegur-Akranes:
Fjárveiting var 49.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2var 6.0 m.kr.). Undir-

byggður var 3.4 km kafli og jöfnunarlagi ekið á 0.9 km.

61 Djúpvegur:

21 Vestfjarðavegur-Ísafjörður:
Fjárveiting var 30.0m.kr. Skuld frá fyrra ári var 5.0m.kr. Lánaðar voru

5.5 m.kr. til Vestfjarðavegar 60-14, um Hörgsnes (sjá 2.3.2). Framkvæmd-
um var frestað vegna ágreinings um legu vegarins.

1 Norðurlandsvegur:

02 Um Hrútafjarðarháls :
Fjárveiting var 15.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2var 1.7 m.kr.) og skv.

2.3.5.3 í Norðurlandsáætlun 20.0 m. kr.
Ekið var malarslitlagi í 12.0 km langan kafla frá Reykjum að Staðar-

bakka. Lagður var 3.0 km langur kafli frá Reykjaskóla að Heggstaðanes-
vegi, sem eftir er að ganga frá. Einnig var undirbyggður 1.1 km langur kafli
frá Heggstaðanesvegi til austurs og grafnir framræslu skurðir frá Tjarnar-
koti að Barði.

03 Laugarbakki-Norðurbraut:
Fjárveiting var 16.8 m.kr. Styrktu r var 2.4 km langur kafli frá Laugar-

bakka að Norðurbraut og 5.0 km langur kafli á austanverðum Hrútafjarð-
arhálsi. Einnig var hluti fjárveitingar notaður til nýbyggingar um Hrúta-
fjarðarháls.

05 Viðidalsvegur vestri- Viðidalsvegur eystri:
Fjárveiting var 7.0 m.kr. Styrktur var 6.0 km langur kafli frá Melrakka-

dalsá að Gröf. Einnig var sett slitlag á 5.8 km langan kafla frá VíðihJíð að
Lækjamóti.

07----.:08 Vatnsdalur-Blönduós:
Fjárveiting var 50.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2var RR m.kr.) Lokið

var við 12.0km langan kafla frá Blönduósi að Reykjabraut og sett á hann
malarsIitJag. Einnig var að mestu lokið við undirbyggingu og burðarlaa; ti
2.2 km löngum kafla um Brekku.

17 Um Vallhólm :
Fjárveiting var 15.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2.var 2.6 m.kr.), Gpn!!-

ið var frá 1.5 km löngum kafla austan Lðngumýrar, sem lagður var 1974.
og lagður 1.3 km langur kafli í áframhaldi, sem eftir er að aka í hluta af
hurðarlagi, steypa ræsi og snyrta.

72 Hvammstangavegur:

Ol Norðurlandsvegur-Hvammstangi:
Fjárveiting var 15.2m.kr, Skipt var um jarðveg á 0.5 km löngum kafla,

frá Brekkugötu að Olíustðð.

75 Sauðárkróksbraut:

01 Norðurlandsvegur-Reynistaður:
Fjárveiting var 12.0 m.kr, Fjárveitingu var skipt og lánuð til Skaga-

vegar, 745-09 ÞverárfjaIlsvegur-Sauðárkrókur og Sléttuvegar. 789-01
Siglufjarðarvegur--ÓIafsfjarðarvegur (sjá 2.3.3.).
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1 Norðurlandsvegur:

05 Norðan Akureyrar:
Fjárveiting var 70.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 4.1 m.kr.) Lag-

færðar voru skemmdir á malbiki hjá Skútum. Jöfnunarlag var sett á 1.5
km langan kafla, frá Blómsturvöllum að Sílastöðum. Lokið var við undir-
byggingu og burðarlag á 1.8 km löngum kafla frá Sílastöðum að Moldhaug-
um og á 0.5 km löngum kafla á Moldhaugnahálsi. Einnig var undirbyggður
að mestu leyti 0.8 km langur kafli norðan við Moldhauga.

08 Á Svalbarðsströnd:
Fjárveiting var 40.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 4.2 m.kr.), og skv.

2.3.5.3. í Norðurlandsáætlun 15.0 m.kr. Gengið var frá 1.9 km löngum kafla
frá Hallandi að Sólbergi. Ekið var hluta burðarlags í 2.0 km langan kafla
frá Sólbergi að Sigluvík og undirbyggður 1.7 km langur kafli frá Sigluvlk
að Breiðabóli.

Verkfræðilegur undirbúningur hraðbrauta:

1 Suðurlandsvegur:

Lokið var gerð lokaáætlunar um kaflann frá Skeiðavegamótum að Kola-
vatnsmýri.

Unnið hefur verið ~ð gagnasöfnun og hönnun á kaflanum frá Kolavatns-
mýri austur að vegamótum Landvegar.

1 Vesturlandsvegur:

Lokið var gerð útboðsgagna fyrir kafla um Kiðafell.
Haldið var áfram kortagerð i mælikvarða 1:5000 frá Bjarteyjarsandi til

vesturs að Beitistöðum.

34 Eyrarbakkavegur:

Fjárveiting til hönnunar var 1 m.kr.
Lokið var kortlaeninau vegsvæðisins frá Stokkseyri um Eyrarbakka og

Öseyrartanga að Þorlákshafnarvegí. Unnið var að gagnasöfnun og hönnun,
einkum vestan Ölfusár. Tillaga að legu vegarins hefur verið send skipulags-
yfirvöldum.

40 Hafnarfjarðarvegur:

Hönnun vegarins suður fyrir Arnarneshæð er mí langt komin. Frekari
hðnnun strandar á skipulagsákvörðunum.

51 Akranesvegur :

Lokið var kortlagningu alls vegsvæðisins í mælikv, 1:5000. Lokið var
hönnun vegarins næst Akranesi og unnið að gagnasöfnun og hönnun á öllum
veginum.

61 Djúpvegur:
Haldið var áfram hönnun kaflans frá Vestfjarðarvegi að ísafirði.

1 Norðurlandsvegur:

Unnið var að hönnun vegar um Holtavörðuheiði. Var skipuð nefnd til að
fjalla um val veglínu um heiðina. t nefndinni eiga sæti auk fulltrúa Vegagerðar-
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innar fulltrúar frá Félagi sérleyfishafa og Landvara, landsambandi vörubifreiða-
eigenda á flutningaleiðum.

Lokið var hönnun vegarkafla sunnan til á heiðinni og unnið að gagna-
söfnun og kortagerð á öðrum hlutum hennar.

Haldið var áfram gagnasöfnun og hönnun á Hrútafjarðarhálsi. Unnið var
að hönnun kaflans frá eystri vegamótum Vatnsdalsvegar að Reykjabraut og er
það verkefni langt komið.

Gerð var tillaga um; legu vegarins frá Akureyri um Leirur Eyjafjarðarár
norðan flugvallar. Tillaga þessi var gerð í samræmi við lokaskýrslu Líffræði-
stofnunar háskólans og í samráði við Náttúruverndarráð. Hún hefur verið send
skipulagsyfirvöldum.

82 Ólafsfjarðarvegur:

Unnið var að gagnasöfnun um kaflann sunnan Hörgár.

1 Austurlandsvegur:

Hafist var handa við hönnun vegarins frá Lagarfljótsbrú að Egilsstöðum.

2.3.2. Til þjóðbrauta.
1 Suðurlandsvegur:

12 Austan Víkur:
Fjárveiting var 21.0 m.kr. CVinnulán skv. 2.3.0.2. var 1.3. m.kr.). Greidd

var 2.5 m.kr. skuld vegna brúar á Mýrdalssandi. Fullgerður var 3.9 km
langur kafli austan við Vík og endurbættur um 1.0 km langur kafli austan
við Langasker á Mýrdalssandi.

14 Skarphóll - Skeiðflötur :
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Lokið var við frágang á 1.9 km löngum kafla

við LitIa-Hvamm, sem byggður var 1975 og greiddar landbætur.
17 Við Hvamm:

Fjárveiting var 12.0 m.kr. CVinnulán skv. 2.3.0.2 var 0.6 m.kr.). Möl-
borinn var og gengið frá 4.4 km löngum kafla við Hvamm undir Eyjafjöll-
um, sem undirbyggður var 1975.

Eftir er að tengja betur Skálaveg og bæinn Hvamm.

30 Skeiða- og Hrunamannavegur:

02 Ólafsvallavegur - Brautarholt.
Fjárveiting var 10.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 1.2 m.kr.). Full-

gerður var 1.3 km langur kafli sunnan við Brautarholt.

R 1 Skálholtsvegur :
03 Við Spóastaði :

Fjárveiting var 13.5 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 1.4 m.kr.). Full-
gerður var 1.3 km langur kafli við Spóastaði, þar af er 1.0 km langur kafli
sem undirbyggður var 1975.

45 Garðskagavegur:

02 Gerðar - Sandgerði:
Fjárveiting var 3.0 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
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54 Ólafsvíkurvegur :

02 Um Urriðaá:
Fjárveiting var 1.6 m.kr., sem gekk upp í greiðslu á skuld frá 1974.

06 Um Gröf og Fáskrúðsbakka:
Fjárveiting var engin, en tekið var bráðabirgðalán að upphæð 3.0 m.kr,

Undirbyggður var 1.1 km langur kafli við Gröf og 0.5 km kafli við Fáskrúðs-
bakka. Enn vantar að byggja veginn í fulla hæð og ljúka við frágang.

07 Um Gróulæk og Viðralæk :
Fjárveiting var 4.5 m.kr. Endurbyggður var 0.1 km kafli við Viðralæk.

en endurbyggingu ræsa var frestað en byggður 0.8 km langur kafli við
Furubrekku.

11 Hvalsá - Fossá:
Fjárveiting var 5.5 m.kr. Greidd var skuld frá 1975 að upphæð 3.5 m.kr.,

sett var ristarhlið og unnið að snyrtingu og frágangi við grjótvörn.

56 Stykkishólmsvegur:

01 og 02 Kerlingarskarð :
Fjárveiting engin, en lekið var bráðabirgðalán að upphæð 6.0 m.kr.

Auk þess var fengið að láni 2.4 m.kr. af fjárveitingu til Stykkishólmsv.
56-03 Síkisá-Nesv. Vegurinn var hækkaður og lagfærður með tilliti til
snjóa frá Seljafelli að Neðri-Sneið alls um 3.5 km.

Snyrtingu og frágangi er ekki lokið.
03 Síkisá - Nesvogur :

Fjárveiting var 10.0 m.kr., þar af voru lánaðar 2.4 m.kr, til Stykkis-
hólmsvegar 56-01--02, Kerfingarskarð.

Byrjað var á framkvæmdum við endurbyggingu vegarins, ásamt skurð-
greffri. Ennfremur var vegurinn styrktur og lagfærður og sett slitlag á um
3.0 km kafla frá Nesvogi að Stykkishólmi.

57 Snæfellsnesvegur:

03 Norðan Laxár:
Fjárveiting var 1.5 m.kr. Unnið var við styrkingu á kaflanum.

60 Vestfjarðavegur:
04 Brautarholt - Þorbergsstaðir :

Fjárveiting var 10.0 m.kr. Greitt var lán frá 590 Klofningsvegi, að upp-
hæð 5.4 m.kr. Með samþykki þingmanna var greitt bráðabirgðalán á 59--01
Laxárdalsvegi frá 1975 að upphæð 2.0 m.kr. Framkvæmdum var frestað.

60 Vestfjarðavegur:
03 Tindar - Kambur:

Fjárveiting var 11.0 m.kr. Lokið var við byggingu á 2.1 km löngum
kafla í framhaldi af nýbyggingu frá árinu 1974.

03 Hríshóll - Skáldsstaðir :
Fjárveiting var Hl.O m.kr. Lokið var við byggingu á 1.8 km löngum

kafla milli Hríshóls og Skáldsstaða og 0.2 km löngum kafla frá mæðiveikis-
girðingu að Reykhólasveitarvegi.

09 Galtará --- Eyri:
Fjárveiting var 5.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 2.9 m.kr.). Greidd

var 0.7 m.kr. skuld vegna umframeyðslu frá fyrra ári. Byggður var 0.5
km langur kafli innan við Eyri.
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14 Fossá - Vatnsdalsá:
Fjárveiting var 40.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 2.8 m.kr.). Endur-

greiddar voru 14.8 m.kr., sem lánaðar voru til brúargerðar á Þingmannaá
1975 (sjá 2.5.). Heimiluð var lántaka að upphæð 5.5 m.kr. af fjárveitingu
til Djúpvegar 61-21 Vestfjarðavegur - Ísafjörður (sjá 2.3.1.). Undirbyggður
var 3.3 km langur kafli frá Þingmannaá að Gálga og gerð bráðabirgða-
tenging við Uppsalaá. Ólokið er undirbyggingu á 1.0 km löngum kafla um
Fossá og yfirbyggingu og frágangi á 7.0 km löngum kafla.

21 Sandafell - Ketilseyri:
Fjárveiting var 20.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 1.7 m.kr.). Greidd

var 2.2 m.kr, skuld vegna umframeyðslu frá fyrra ári. Byggður var 1.8
km langur kafli að Hvammi í framhaldi af vegarlagningu frá 1974 auk
frágangs á 1.0 km löngum kafla við Ketilseyri, sem byggður var 1975.

26 Um Breiðadalsheiði :
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Í framhaldi af tilraunum veturinn 1975-1976

voru settir upp snjóskermar til að hafa áhrif á hengjumyndun í fjallinu
ofan við Suður-Kinn í þeim tilgangi að draga úr snjóflóðahættu.

61 Djúpvegur:
05 Um Arngerðareyri:

Fjárveiting var 10.5 m.kr. Byggður var 2.0 km langur kafli um Arn-
gerðareyri.

08 Um Eyri í Mjóafirði:
Fjárveiting var 4.5 rn.kr. Auk þessa var notuð 1.0 m.kr. af Djúp-

vegar fé. Byggður var 0.6 km langur kafli um Eyri.
09 Laugardalsá - Strandsel :

Fjárveiting var 6.5 m.kr, Byggður var 1.3 km langur kafli um Laugar-
dalsá. Frágangi er ekki að öllu leyti lokið.

19 Arnardalur - Flugvöllur:
Fjárveiting var 13.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 2.8 m.kr.).

Byggður var 2.3 km kafli í Kirkjuhólshlíð.

68 Hólmavíkurvegur:
05 Stóra Hvalsá - Sauðancs :

Fjárveiting var 16.5 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 0.9 m.kr.). Byggður
var 2.5 km langur kafli milli Stóru-Hvalsár og Sauðaness.

76 Siglufjarðarvegur:
10 Almenningsnöf - Siglufjörður:

Fjárveiting var 2.0 m.kr. Kortagerð og frumhönnun á vegi um Mánár-
skriður var frestað vegna þess að ekkert varð úr myndflugi á Norðurlandi
1976.

82 Ólafsfjarðarvegur:
02 Knappstaðir - Siglufjarðarvegur :

Fjárveiting var 2.2 m.kr. Ekið var jöfnunarlagi á 1.8 km langan kafla
frá Ketilási að Saurbæ.

1 Norðurlandsvegur:

01 Grjótá - Öxnadalsá:
Fjárveiting var 10.0 m.kr, og skv. 2.3.5.3. Norðurlandsáætlun 8.0 m.kr.,

og skv. 2.3.5.5. Norður- og austurvegur 25.0 m.kr. Ekið var burðarlagi og
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gengið frá 3.4 km löngum kafla frá Grjótá að Heiðargirðingu, einnig var
lagfært sig og gengið frá 3.5 km löngum kafla frá Heiðargirðingu og niður
Í Öxnadal. Lagður var 0.9 km langur kafli um Varmavatnsshóla og undir-
byggður 0.4 km langur kafli um Gilá.

11 Norðausturvegur - Aðaldalsvegur :
Fjárveiting var 4.5 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 0.6 m.kr.). Greitt

var bráðabirgðalán að upphæð 1.0 m.kr. frá 1975 og undirbyggður 1.2 km
lagnur kafli frá Hrúteyjarkvisl að heimreið að Ljósavatni.

Einnig var gengið frá brúarendum við Skjálfandafljót hjá Fosshóli.
Lagfærður var 0.4 km langur kafli austan Fosshóls.

17 Kísiliðja - Austaraselsheiði :
Fjárveiting var 9.0 m.kr. Greitt var bráðabirgðalán frá 1975.

17 Austan Námaskarðs :
Fjárveiting var 6.4 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 0.5 m.kr.). Lagður

var 1.5 km langur kafli um sandgræðslugirðingu og 0.4 km langur kafli
austan við Dalborg.

85 Norðausturvegur:

22 Sveinungsvík - Krossavík :
Fjárveiting var 2.8 m.kr. Lagður var 1.0 km langur kafli í fjallgarð-

inum austan við Ormarslón, og 0.2 km langur kafli við Hvilftarvatn, einnig
var lagfærður snjóastaður norðan við Kollavík.

26 Hafralónsá - Langanesvegur :
Fjárveiting var 3.1 m.kr. Ekið var hurðarlagi og gengið frá 1.6 km

löngum kafla frá Hafralónsá að Syðri-Brekkum, sem undirbyggður var
1975.

1 Austurlandsvegur:

14 Egilsstaðir - Upphéraðsvegur :
Fjárveiting var 5.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 0.5 m.kr.). Lokið

var við 2.6 km langan kafla inn að Höfðaá sem byggður var 1975.
17 Víðilækur - Axarvegur:

Fjárveiting var 2.0 m.kr. og 10.0 m.kr. skv. lið 2.3.5.5. Norður- og
austurvegur. Byggður var 1.4 km langur kafli frá Haugaá inn að Haugum
og 0.4 km kafli um Litla-Sandfell.

40 Hólmur - Smyrlabjörg:
Fjárveiting var 6.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 0.6 m.kr.), Byggður

var 0.6 km langur vegur að brúarstæði við Kolgrímu vestan ár.
44 Jökulsá - Fjallsá:

Fjárveiting var 33.5 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 3.4 m.kr.), Greitt
var bráðabirgðalán frá fyrra ári að upphæð 13.0 m.kr, Lagt var slitlag á
5.3 km langan kafla milli Fellsár og Stemmu. Lokið var við 2.8 km kafla
milli Stemrnu og Jökulsár, sem undirbyggður var 1975 og lagt á hann
slitlag.

Lagt var jöfnunarlag á 9.1 km langan kafla milli Jökulsár og Fjallsár,
sem undirbyggður var 1975. Ólokið var þá snyrtingu, lagningu slitlags og
byggingu rennu á Nýgræðukvísl. Lagt var jöfnunarlag á 4.0 km langan
kafla milli Hrútár og Vattarár. Slitlag vantar.

Undirbyggður var 3.0 km langur kafli milli Vattarár og Kvíár. Eftir er að
leggja jöfnunarlag og slitlag.
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85 Norðausturvegur:

07 Vesturdalsvegur - Vopnafjörður:
Fjárveiting var 11.0 m.kr, Greitt var bráðabirgðalán og skuld frá fyrra

ári að upphæð 7.7 m.kr. Byggður var 0.7 km langur kafli frá Vesturárdals-
brú að vegamótum í Torfastaði. Lokið var við 1.1 km langan kafla austan
Vesturárdalsbrúar, sem byggður var 1975.

12 Teigará - Bæjaröxl :
Fjárveiting var 8.0 m.kr, (Sjá 2.3.5.2 Austurlandsáætlun.)

92 Norðfjarðarvegur:

03 Mjóafjarðarvegur -- Neðstabrú:
Fjárveiting var 3.0 m.kr. Fyllt var að rennu og hækkaður vegur um

Hlauphjallalæk á Fagradal. Lengt var ræsi ofan Launár.

99 Hafnarvegur :
01 Austurlandsvegur - Höfn:

Fjárveiting var 0.8 m.kr, Greidd var skuld frá árinu 1975 vegna lagningar
olíumalar.

2.3.3. Til landsbrauta.
204 Meðallandsvegur

01 Um Tungulæk:
Fjárveiting var 3.2 m.kr. Fullgerður var 1.0 km langur kafli um nýja

brú á Tungulæk.

215 Reynishverfisvegur:
01 Suðurlandsvegur - Prestshús :

Fjárveiting var 1.5 m.kr. Endurbyggður var um 1.0 km langur kafli
norðan við Reyni.

25 Þykkvabæjarvegur:
02 Djúpós -- Þykkvihær :

Fjárveiting var 1.8 m.kr. Endurbættur var um 0.7 km langur kafli
í Þykkvabæ.

252 Landeyjavegur:
01-06 Ýmsir staðir:

Fjárveiting var 2.5 m.kr, Fullgerður var 0.5 km langur kafli við Siglu-
vik. og auk þess var lagfærður um 3.0 km langur kafli austan við Sigluvík.

255 Akureyjarvegur i

01 Ýmsir staðir:
Fjárveiting var 1.5 m.kr, Endurbyggður var um 4.0 km langur kafli

suður af Suðurlandsvegi.

261 Fljótshlíðarvegur :
02 Hvolsvöllur - Deild:

Fjárveiting var 9.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 1.2 m.kr.). Full-
gerður var 1.4 km langur kafli ofan við Hvolsvöll.
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33 Gaulverjabæjarvegur:

02 Um Baugsstaðasýki:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Gengið var frá 1.1 km löngum kafla, sem

byggður var 1975.

350 Grafningsvegur:

01 Torfastaðir - Hlíð:
Fjárveiting var 11.7 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 1.3 m.kr.), Full-

gerður var 2.0 km langur kafli milli Torfastaða og Bíldsfells og auk þess
var 6.0 km langur kafli af veginum styrktur.

356 Tjarnarvegur:

01 Ofan Vatnsleysu:
Fjárveiting var 2.8 m.kr. Endurnýjuð voru 8 ræsi í veginum, en möl-

burði var frestað vegna rigninga.

358 Einholtsvegur:
01 Á Einholtsmelum :

Fjárveiting var 0.5 m.kr. Fjárveitingunni var varið til að mæta um-
frameyðslu frá fyrra ári.

44 Hafnavegur :

Fjárveiting var 11.5 m.kr. CVinnulán skv. 2.3.0.2 var 2.1 m.kr.). Tekið var
9.4 m.kr. lán í samráði við þingmenn kjördæmisins. Lagfærður var um 5.0
km langur kafli á milli Stapafellsvegar og Hafna. Þar af voru 3.4 km lagðir
olíumalarslitlagi næst Höfnum.

48 Kjósarskarl'Ssvegur:
Fjárveiting var 1.5 m.kr., er fór til greiðslu skuldar.

410 Elliðavatnsvegur:

Fjárveiting var 2.1 m.kr. Styrktur var og lagfærður um 3.0 km langur
kafli austan Vífilsstaða.

460 Eyrarfjallsvegur:

Fjárveiting var 2.9 m.kr. og var hún notuð til styrkingar og lagfæringar
á öllum veginum.

50 Borgarfjarðarbraut:

01 Um Draga:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Greidd var skuld frá 1974. Framkvæmdum

var frestað.

52 Uxahryggjavegur:

03 Hjá Þverfelli:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán tekið að upphæð 0.7 m.kr.

Byggður var 0.6 km langur kafli, en slitlag vantar og frágangi er ekki lokið.

59 Laxárdalsvegur :
02 Gröf - sýslumörk :

Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán tekið að upphæð 8.5 m.kr.
Undirbyggður var 3.3 km kafli, en ólokið er yfirbyggingu og frágangi.
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503 Akrafjallsvegur:

02 Við Akranes:
Tekið var bráðabirgðalán að upphæð 2.0 m.kr, Fjármagninu var veitt

í um 0.2 km kafla við bæjarmörkín, sem byggður var af Akranesbæ sam-
kvæmt sérstökum samningi. Lokið er undir byggingu og burðarlagi, en
eftir er að setja jöfnunarlag og slitlag. Frágangi utan vegar er ekki lokið.

505 Melasveitarvegur :

01 Ás - Súlunes :
Fjárveiting var 1.5 m.kr. Greidd var skuld frá 1975. Framkvæmdum

var frestað.

510 Vatnshamravegur:
Fjárveiting var 1.5 m.kr. Framkvæmdum var frestað.

511 Hvanneyrarvegur:

(}l Vesturlandsvegur - Hvanneyri:
Fjárveiting var 7.9 m.kr. Byggður var 1.6 km langur kafli. Vegurinn

er ekki kominn í fulla hæð alls staðar, jöfnunarlag vantar að hluta, svo
og slitlag. Frágangi utan vegar er ekki lokið.

519 Reykholtsdalsvegur:

01 Stóri Ás - Giljar :
Fjárveiting var 5.0 m.kr. og tekið bráðabirgðalán að upphæð 5.0 m.kr.

Lokið var við nýbyggingu á 2.3 km löngum kafla.

528 Norðurárdalsvegur:

01 Glitstaðir - Skarðshamrar :
Fjárveiting var 7.0 m.kr. Greidd var skuld frá fyrra ári að upphæð

4.0 m.kr. till-ll Vesturlandsvegar (sjá 2.3.1). Breikkaður var og lag-
færður um 0.8 km kafli á slæmum snjóastað.

574 Útnesvegur:
Snjóastaðir :

Fjárveiting var 6.0 m.kr. til endurbóta á snjóastöðum. Endurbyggður var
um 0.3 km kafli, auk þess hækkaður um 1.0 km kafli milli Ólafsvíkurvegar og
Litlu-Hnausa.

586 Haukadalsvegur:
ol Vestfjarðavegur - Smyrlahóll:

Fjárveiting var 10.0 m.kr. Með samþykki þingmanna og heimamanna var
fjárveiting þessi lánuð í Klofningsveg, 590-04 Efribyggðarvegur - Ballará.

590 Klofningsvegur:
04 Efribyggðarvegur --- Ballará :

Fjárveiting var 10.0 m.kr., ennfremur fékkst endurgreiðsla á láni til
BO----D3 Vestfjarðavegur að upphæð 5.4 m.kr., og lán var fengið frá Hauka-
dalsvegi 586-01 Vestfjarðavegur - Smyrlahóll að upphæð 10.0 m.kr.
Byggður var 0.7 km kafli við Sveinsstaði. en frágangi er ekki lokið. Byggður
var 3.4 km kafli frá Klofningi að Ballará. Frágangi er ekki lokið.
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59 Laxárdalsvegur :

01 Sýslumörk - Hólmavíkurvegur :
Eftirstöðvar af fjárveitingu frá 1975 voru 1.8 m.kr, Unnið var að

byggingu vegar beggja megin við brú yfir Laxá.

619 Ketildalavegur:

03 Bíldudalur - Svarthamrar :
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Unnið var við 1.0 km kafla frá Svarthömrum

að Gelti. Lagfærðar voru sjávarskemmdir á veginum frá 1975, grjótvörn
var styrkt og vegur færður frá sjónum að hluta.

624 Ingjaldssandsvegur:

03 Gerðhamrar - Sæból:
Fjárveiting var 3.0 m.kr, Auk þess fékkst heimild til að taka bráða-

birgðalán að upphæð 1.0 m.kr. Byggður var 0.6 km kafli um Gerðhamra.
frágangi er ólokið. Ennfremur var byggður upp snjóakafli um ristarhlið
innan við Núp.

65 Súgandafjarðarvegur:
04 Fyrir Spilli:

Fjárveiting var 4.0 m.kr. Unnið var við 1.7 km langan kafla. Lag-
færðar voru sjávarskemmdir frá 1975, vegur hækkaður, breikkaður og
grjótvörn styrkt.

643 Strandavegur:

08 Árnes - Melar:
Fjárveiting var 7.0 m.kr. Unnið var við endurbyggingu og styrkingu

á 17.0 km kafla frá Kjörvogi í Norðurfjörð.

704 Miðfjarðarvegur:
01 Norðurlandsvegur -- Vesturárdalsvegur:

Fjárveiting var 3.6 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 0.5 m.kr.). Lagður
var 0.4 km langur kafli um Brekkulæk og 0.6 km langur kafli um Melalæk.

706 Núpsdalsvegur:

01 Miðfjarðarvegur -- Miðfjarðarvegur :
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Styrktur var 6.1 km langur kafli frá Haugi

og suður fyrir Núpsá, grafnir skurðir og endurnýjuð ræsi.

711 Vatnsnesvegur:

06 Vesturhópshólar -- Síðuvegur :
Fjárveiting var 3.1 m.kr. Lagður var 0.5 km langur kafli um Kýrlág.

715 Víðidalsvegur vestri:
01 Hvarf - Kolugil:

Fjárveiting var 2.4 m.kr. Endurbyggður var 0.9 km langur kafli, sunnan
við Hvarf, en frágangi ekki lokið.
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724 Reykjabraut:

01 Norðurlandsvegur - Svínvetningabraut:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Lagður var 0.4 km langur kafli til að tengja

nýja brú yfir Laxá.

725 Miðásvegur:
01 Norðurlandsvegur -- Hæll:

Fjárveiting var 0.3 m.kr, Lagfærður var stuttur snjóþungur kafli um
miðbik vegarins.

726 Auðkúluvegur:
01 Reykjabraut - Svínvetningabraut:

Fjárveiting var 9.0 m.kr. Lagður var 1.7 km langur kafli frá vegamótum
Reykjabrautar og suður fyrir Mosfell.

741 Neðribyggðarvegur:

01 Skagastrandarvegur - Skagastrandarvegur :
Fjárveiting var 6.7 m.kr. Lagður var 0.9 km langur kafli fyrir sunnan

Sölvabakka og 1.6 km langur kafli um Blöndubakka, snyrtingu og frá-
gangi var ekki lokið.

744 Þverárfjallsvegur :

02 Engjadalur - Skagavegur :
Fjárveiting var 2.4 m.kr. Tengd var ný brú yfir Laxá hjá Herjólfs-

stöðum með 0.6 km löngum kafla.

745 Skagavegur:
02 Hlíð - Krókssel :

Fjárveiting var 1.7 m.kr. og var hún sameinuð fjárveitingu til kaflans
745-03 Króksscl ~- Hafnaá.

03 Krókssel - Hafnaá:
Fjárveiting var 0.6 m.kr. að viðbættri 1.7 m.kr. frá kaflanum 745-02

Hlíð - Krókssel. Uundirbyggður var 1.4 km langur kafli sunnan við
Tjörn, sem hægt er að nota sem vetrarveg.

09 Þverárfjallsvegur -- Sauðárkrókur:
Fjárveiting var 1.8 m.kr. Tekið var bráðabirgðalán að upphæð 0.5

m.kr. Auk þess var unnið fyrir helming af fjárveitingu til Sauðárkróks-
brautar (sjá 2.3.1) eða 6.0 m.kr. CVinnulán skv. 2.3.0.2 var 2.5 m.kr.),
Undirbyggður var 3.7 km langur kafli norðan við Heiði, þar af fullgerður
vegur 0.2 km.

752 Skagafjarðarvegur:

01 Norðurlandsvegur - Efribyggðarvegur :
Fjárveiting var 7.7 m.kr. Lagður var 1.0 km langur kafli frá Daufá

norður á Laufás. Frágangi var ekki að fullu lokið.
02 Efribyggðarvegur - Svartárdalsvegur :

Fjárveiting var 1.5 m.kr. Endurbyggður var 0.6 km langur kafli um
Hólsbrekku.
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754 Héraðsdalsvegur:

01 Skagafjarðarvegur -- Kjálkavegur :
Fjárveiting var 2.5 m.kr. Einnig var tekið bráðabirgðalán að upphæð

1.0 m.kr. Endurbyggður var 1.5 km langur kafli frá Skagafjarðarvegi og
austur fyrir Reyki.

757 Tunguhálsvegur:

01 Skagafjarðarvegur - Héraðsdalsvegur :
Fjárveiting var 1.5 m.kr. Lagfæringar voru gerðar við Tunguháls og

endurbyggður var 0.2 km langur kafli um Móshorn.

762 Sæmundarhlíðarvegur.

01 Sauðárkróksbraut -- Fjall:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Greitt var bráðabirgðalán frá 1975.

764 Hegranesvegur vestri:

01 Hegranesvegur eystri --- Helluland :
Fjárveiting var 10.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 2.0 m.kr.). Undir-

byggður var 4.3 km langur kafli frá Kárastöðum að Hellulandi.

789 Sléttuvegur:

01 Siglufjarðarvegur -- Ólafsfjarðarvegur :
Fjárveiting var engin, en unnið var fyrir helming af fjárveitingu til

Sauðárkróksbrautar, eða 6.0 m.kr., (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 1.5 m.kr.),
Undirbyggður var 2.5 km langur kafli frá Siglufjarðarvegi að Stórubrekku.

83 Grenivíikurvegur:

02 Fnj óskadalsvegur eystri -- Grenivík:
Fjárveiting var 4.2 m.kr. Greitt var bráðabirgðalán frá 1974.

802 Ólafsfjarðarvegur eystri:
02 Ólafsfjörður - Ólafsfjarðarvegur :

Fjárveiting var 5.0 m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 0.5 m.kr.), Einnig
var tekið bráðabirgðalán að upphæð 5.5 m.kr. Undirbyggður var 1.8 km
langur kafli frá Ólafsfjarðarbæ að Burstarbrekkuá, sem hægt er að nota
sem vetrarveg.

815 Hörgárdalsvegur i

01 Norðurlandsvegur - Ólafsfjarðarvegur :
Fjárveiting var 10.2 m.kr. Byggður var 1.2 km langur kafli um Hólkot,

einnig lagfærðir nokkrir snjóþungir kaflar frá Brakanda að Melum.

821 Eyjafjarðarbraut vestri:
02 Finnastaðavegur _. Eyjafjarðarbraut eystri:

Fjárveiting var 9.8 m.kr. Byggður var 1.0 km langur kafli frá Skjól-
dalsá að vegamótum Djúpadalsvegar og gengið frá 1.0 km löngum kafla
norðan Skjóldalsár. sem gerður var 1975. Gerð var 0.5 km löng undir-
bygging fyrir ofan Samkomugerði. sem nota má sem vetrarleið. Lokið
var við endanlegan frágang við Djúpadalsá og Skjóldalsá.
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829 Eyjafjarðarbraut eystri:

nl Norðurlandsvegur -- Munkaþverá :
Fjárveiting var 4.0 m.kr. Undirbúningsframkvæmdum var lokið á 1.0

km löngum kafla frá Kaupangi að Þórustöðum.

842 Bárðardalsvegur vestri:

02 Hlíðarendi - Bárðardalsvegur eystri:
Fjárveiting var 2.4 m.kr, Lagfærður var snjóastaður sunnan við Hlíð-

skógaklif.

843 Lundarbrekkuvegur:

01 Bárðardalsvegur eystri - Víðikcr:
Fjárveiting var 4.6 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 0.5 m.kr.). Lagður

var 1.4 km langur kafli norðan við Lundarbrekku og 1.0 km langur kafli
fyrir sunnan Rauðafell.

847 Stafnsvegur:

01 Norðurlandsvegur - Stafn:
Fjárveiting var 2.5 m.kr. Greitt var bráðabirgðalán frá 1975 að upp-

hæð 0.4 m.kr. Lagður var 1.0 km langur kafli og hækkaður og styrktur
2.0 km langur kafli sunnan við Narfastaði.

856 Laxárdalsvegur vestri:

01 Staðarbraut - HaUdórsstaðir:
Fjárveiting var 0.5 m.kr. Greidd var umframeyðsla frá 1973.

865 Gilsbakkavegur:

01 Norðausturvegur - Gilshakki :
Fjárveiting var 5.0 m.kr. Lagður var 2.0 km langur kafli frá Norð-

austurvegi að Hafrafellstungu.

94 Borga:rfjarðarvegur:

04 Steinsvaðsvegur - Hjaltastaðavegur :
Fjárveiting var 10.0 rn.kr, (Vínnulán skv. 2.3.0.2 var 1.0 m.kr.). Unnið

var að endurbótum og styrkingu á W.O km löngum kafla frá Hleinagarði
út fyrir Bóndastaði.

08 Njarðvík - Borgarfjörður :
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Greidd var skuld frá fyrra ári.

917 Hlíðarvegur:

02 Hallgeirsstaðir - Eyjavegur :
Fjárveiting var 0.8 m.kr, Greitt var bráðabirgðalán frá fyrra ári vegna

uppýtingar á Sleðbrjótsmóa.

919 Sunnudalsvegur:

01 Hlíðarvegur - Guðmundarstaðir :
Fjárveiting var 6.0 m.kr. Vegur á Svínabakkamýri var hækkaður á

1.7 km löngum kafla.

26



924 Jökuldalsvegur eystri:

02 Refshöfði - Austurlandsvegur :
Fjárveiting var 13.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 1.8 m.kr.). Byggður

var 2.8 km langur kafli frá Gili inn fyrir Sandá.

925 Hróarstunguvegur:

02 Húseyjarvegur - Lagarfoss:
Fjárveiting var 0.6 m.kr. og fór til greiðslu skuldar frá fyrra ári.

926 Húseyjarvegur:

01 Tunguvegur - Geirastaðir :
Fjárveiting var 0.4 m.kr, og fór til greiðslu á bráðabirgðaláni frá fyrra

ári.

931 Upphéraðsvegur:

01 Austurlandsvegur - Rauðilækur :
Fjárveiting var engin, en heimild var veitt fyrir bráðabirgðaláni að

upphæð 15.0 m.kr. Unnið var fyrir 2.1 m.kr., og var byggður upp 0.5 km
langur kafli utan við Rauðalæk.

931 Upphéraðsvegur r

08 Hallormsstaður -- Gunnlaugsstaðir :
Fjárveiting var 10.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 1.1 m.kr.). Byggður

var 1.5 km langur kafli frá Hafursá og út um Freyshóla.

951 Vestdalseyrarvegur:

03 Vestdalseyri - Sunnuholt :
Fjárveiting var 6.0 m.kr. Fjárveitingin var lánuð til Seyðisfjarðar-

vegar 93-03, sýslumörk - kaupstaður (sjá 2.3.5.2.).

953 Mjóafjarðarvegur :

01 Norðfjarðarvegur - Hábeiði:
Fjárveiting var 5.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 1.0 m.kr.), Greidd

var 0.9 m.kr. skuld frá fyrra ári. Tekið var bráðabirgðalán að upphæð
2.0 m.kr. Byggður var um 1.0 km langur kafli í sambandi við tengingu
brúar yfir Barnár. Ennfremur voru gerðar lagfæringar í Klifbrekku og
við Leiðargil.

964 Brelðdalsvegur :

01 Austurlandsvegur - Austurlandsvegur :
Fjárveiting var 0.5 m.kr. og fór til greiðslu skuldar frá fyrra ári.

986 Rauðabergsvegur ;

01 Austurlandsvegur -- Holtasel :
Fjárveiting var 2.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2 var 0.2 m.kr.). Unnið

var að lagfæringu og styrkingum á kaflanum.
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2.3.4. Girðingar og uppgræðsla,

Fjárveiting var 40.0 m.kr., og var varið 26.7 m.kr. til girðinga, en 13.3 m.kr. til
uppgræðslu. Auk þess var varið 25.0 m.kr. í uppgræðslu vegna nýbygginga, sem
unnar hafa verið á síðustu árum. Til uppgræðslu var því varið 38.3 m.kr,

Eins og á árinu 1975 var gerður verksamningur við fyrirtækið Sáning h.f. um
sáningu og dreifingu á áburði.

Sáð var nær eingöngu á Reykjanesi, Suðurlandi, Austurlandi og Norðurlandi,
en dreift áburði á þau svæði, sem sáð var í 1975. A þessu ári verður sáð í svæði
aðallega á Vesturlandi og Vestfjörðum. Þetta fyrirkomulag er hentugra og ódýrara
í framkvæmd.

Í eftirfarandi töflu er sýnd skipting milli áburðardreifingar og sáningar í hverju
kjördæmi á árinu 1976:

Kjördæmi

Áhurðar-
dreifing

ha
Sáning

ha
Samtals

ha

Suðurland .
Reykjanes .
Vesturland .
Vestfirðir .
Norðurland v. . .
Norðurland e. . .
Austurland .

6.0
58.4

117.3
187.5
36.1

98.6
61.3

8.2
10.3
58.6
78.4
99.8

104.6
119.7
125.5
197.8
94.7
78.4
99.8

Samtals 405.3 415.2 820.5

Fjárveitingu til girðinga var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt girðingar-
lögum um girðingar með vegum og ristarhlið. Í árslok var gerð könnun á, hve mikið
væri óbæU af slíkum köflum og kom í ljós, að þær námu 311.5 m.kr. Í árslok 1975
námu kröfur um girðingar 242.2 m.kr., og nemur því hækkunin á eldri kröfum vegna
verðbreytinga ásamt nýjum kröfum 69.:~ m.kr., þrátt fyrir 26.7 m.kr. fjárveitingu
á árinu.

2.3.5. Sérstakar áætlanir.
2.3.5.1. Skeiðarársandur.

Geymd fjárveiting var 36.7 m.kr.
Var henni varið til málunar brúa og var lokið við að mála brúna yfir Gígju og

um það bil % af brúnum yfir Skeiðará.
Í september s.l. kom jökulhlaup úr Grímsvötnum, hið fyrsta eftir að mann-

virkjagerð lauk á sandinum. Nokkur viðbúnaður var hafður til að fylgjast með gangi
hlaupsins og áhrifum þess á mannvirki. Meginhluti vatnsins kom fram í Skeiðará
sem oft áður. í heild má segja, að mannvirkin hafi staðist hlaupið vel, en staðbundnar
skemmdir urðu þó á nokkrum stöðum á varnargörðum og grjótvörn um stöpla. Þar
sem hlaupið fjaraði mjög hægt, varð endanlegri úttekt á þessum skemmdum ekki
komið við í haust, en hún verður gerð í vor og þá metin þörf á viðgerðum.

2.3.5.2. Austurlandsáætlun.
1 Austurlandsvegur:

25 Axarvegur-Urðarteigur:
Fjárveiting var 0.7 m.kr. og fór til greiðslu skuldar frá fyrra ári.
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29 Melrakkanes-Hof:
Fjárveiting var 19.3m.kr. (Vínnulán skv. 2.3.0.2.var 1.2m.kr.), Byggður

var 2.0 km langur kafli sem frestað var 1974um HærukolIsnes. Frágangi er
ólokið og slitlag vantar.

85 Norðausturvegur:
12 Teigará-Bæjaröxl:

Fjárveiting var 7.0m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2.var 1.3m.kr.). Ennfremur
voru veittar 8.0m.kr. af þjóðbrautafé. (Sjá 2.3.2.).

Byggður var 2.5 km langur kafli í framhaldi af nýbyggingu frá 1975út
undir Þuríðarvatn.

Ennfremur var undirbyggður 2.0 km langur kafli meðfram vatninu.

92 Norðfjarðarvegur:
02 Seyðisfjarðarvegur-Mjóafjarðarvegur:

Fjárveiting var 2.0m.kr. og fór til greiðslu skuldar frá fyrra ári.
10 Gangamunni Eskifj.m.-Kirkjuból:

Fjárveiting var 100.0m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2.var 1.1 m.kr.). Lokið
var við sprengingar og gröft á skurði við gangamunna Norðfjarðarmegin.
Steyptur var 95 m langur forskáli með einu útskoti. Fyllt var yfir skálann.

93 Seyðisfjarðarvegur:
03 Sýslumörk-kaupstaður :

Fjárveiting var 23.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 1.9 m.kr.), Enn-
fremur var fengið lán frá Vestdalseyrarvegi 951-03 Vestdalseyri-Sunnu-
holt að upphæð 6.0 m.kr, (sjá 2.3.3.). Greitt var bráðabirgðalán og skuld frá
fyrra ári að upphæð 10.2m.kr. Lokið var við 4.5 km langan kafla meðfram
Heiðarvatni að Fjarðará, sem unnið hafði verið að á árunum 1974 og 1975.
Byggður var 0.4km langur kafli frá Fjarðará að Efra-Staf.

96 Suðurfjarðavegur:
08 Vik-Stöðvarfjörður:

Fjárveiting var 25.0m.kr, (Vinnulán skv. 2.3.0.2.var 1.0m.kr.). By~~ður
var 2.9 km langur kafli i framhaldi af nýbyggingu frá 1975 um Einstigi og
út undir Garðsá við Hafnarnes.

2.3.5.3.Norðurlandsáætlun.
68 Hólmavíkurvegur:

04 Um Prestbakka :
Fjárveiting var 10.0m.kr. Byggður var 1.1 km kafli milli Prestbakka og

Ljótunnarstaða. Ennfremur var byggður 0.4 km nýr kafli hjá Þorpum.

1 Norðurlandsvegur:
02 Brautarhóll-Sveðjustaðir:

Fjárveiting var 20.0m.kr, (Sjá 2.3.1.Norðurlandsvegur um Hrútafjarðar-
háls.)
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11 Hvammur-Svínvetningabraut:
Fjárveiting var 15.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 4.9 m.kr.), Lagður

var 2.7 km langur kafli á eyrum fyrir neðan Æsustaðaskriður. Farvegi Svart-
ár var breytt og byggðir voru grjótvarnargarðar.

82 Ólafsfjarðarvegur:

01 Norðurlandsvegur-Hjalteyrarvegur:
Fjárveiting var 10.0 m.kr. Lagður var 1.2 km langur kafli frá Spónsgerði

að Hofi.

1 Norðurlandsvegur:

01 Grjótá-Öxnadalsá:
Fjárveiting var 8.0 m.kr. (Sjá 2.3.2. Norðurlandsvegur, Grjótá-Öxna-

dalsá.),
08 Vaðlaheiðarvegur-Svalbarðsströnd:

Fjárveiting var 15.0 m.kr. (Sjá 2.3.1. Norðurlandsvegur á Svafbarðs-
strönd.).

85 Norðausturvegur:

01 Norðausturvegur-Hólsgerði:
Fjárveiting var 8.0 m.kr. Frágangi var lokið á 3.0 km löngum kafla frá

Skjálfandafljóti um Ófeigsstaði og 2.3 km löngum kafla sunnan við Hnjúk.
17 Leirhöfn-Sigurðarstaðir:

Fjárveiting var 21.0 m.kr , (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 3.0 m.kr.). Lagður
var 5.2 km langur kafli um Þýfigötu. Frágangi er ekki lokið.

25 Syðra-Áland-Hafralónsá:
Fjárveiting var 15.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 1.5 m.kr.). Lagður

var 2.0 km langur kafli frá Garðá til norðurs.

2.3.5.4. Djúpvegur.
61 Djúpvegur:

13-14 Hvítanes-Eyri:
Fjárveiting var 25.0 m.kr. (Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 2.5 m.kr.). Skuld frá

fyrra ári var 4.1 m.kr. Unnið var við vinnslu efnis fyrir Djúpveg hjá GiIseyri
i Skötufirði og við Hvítanes. Ennfremur var unnið við frágang og ofaníburð
á 10 km kafla frá Eyri í Skötufirði að KáIfá i Hestfirði. Auk þessa var unnið

á Djúpvegi við Eyri í Mjóafirði.

2.3.5.5. Norður- og austurvegur.
1 Suðurlandsvegur:

28 Austan Þjórsár:
Fjárveiting var 30.0 m.kr. (Sjá 2.3.1. Suðurlandsvegur austan Þjórsár.).

1 Vesturlandsvegur:
14 Á Holtavörðuheiði:

Fjárveiting var 75.0 m.kr. (Vinnulán sbr. 2.3.0.2. var 8.4 m.kr.). Byggður
var 1.2 km kafli í Heiðarsporði, ennfremur 0.6 km kafli við Hæðarsteins-
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brekku og brekkan lagfærð. Einnig voru lagfærðir nokkrir snjóastaðir norðar
á heiðinni. Styrktir voru um 10 km á norðanverðri heiðinni og efst í Norður-
árdal.

Unnið hefur verið að hönnun og stefnt að þVÍ að endanlegt val vegstæðis
liggi fyrir vorið 1977.

Allar framkvæmdir hafa verið gerðar í nánu samstarfi við Holtavörðu-
heiðarnefnd, en það er samstarfsnefnd um val veglínu á Holtavörðuheiði.

1 Norðurlandsvegur:

01 Á Öxnadalsheiði:
Fjárveiting var 25.0 m.kr. (Sjá 2.3.2. Norðurlandsvegur, Grjótá-Öxna-

dalsá.).

1 Austurlandsvegur:

17 Víðilækur-Axarvegur:
Fjárveiting var 10.0 m.kr. (Sjá 2.3.2. Austurlandsvegur, Víðilækur-Axar-

vegur.).
30-32 Fyrir Hvalneshorn :

Fjárveiting var 10.0 m.kr. Gerður var ruðningur gegnum Þvottár- og
Hvalnesskriður .

2.4. TIL FJALLVEGA O. FL.
2.4.1. Til aðalfjallvega.

Fjárveiting var 7.0 m.kr.

1. Kaldadalsvegur:

Fjárveiting var 950 þús. kr., og var henni varið til viðhalds á veginum.

2. Kjalvegur:

Fjárveiting var 2.2 m.kr. og var henni varið til viðhalds á veginum. Nýtt ræsi
var sett Í veginn austan við Svartá. Unnið var áfram við lagfæringu á Bláfellshálsi.

3. Fjallabaksvegur nyrðri:
Fjárveiting var 950 þús. k r., og var henni varið til viðhalds á veginum.

4. Sprengísandsleið:

Fjárveiting var 2.9 m.kr. og var henni varið til viðhalds á veginum. Auk þess
var unnið að lagfæringum á fyllingu að brúnni yfir Kreppu á Austurlandsálmu
Sprengisandsleiðar. .

2.4.2.Til annarra fjallvega.

Fjárveiting til annarra fjallvega en aðalfjallvega var 14.0 m.kr. og var henni skipt
eins og hér greinir:
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Heiti vegar

1. Afréttarvegur Hörgslandshreppss .
2. Vegur að Laka .
3. Mréttarvegur Kirkjubæjarhreppss .
4. Gjátindsleið austan Eldgjár .
5. Brú á afréttarveg Álftavers .
6. Brú á Illagilsá .
7. Fimmvörðuhá1s ......•.............................................
8. Mréttarvegur V.-Eyjafjallahrepps .
9. Afréttarvegur Hvolhrepps .

10. Fjallabaksvegur syðri .
ll. Vegir í Þjórsárdal ..............................•...................
12. Afréttarvegur Gnúpverja .
13. Mréttarvegur Hrunamanna .
14. Kerlingafjallavegur .
15. Vegur á Haukadalsheiði .
16. HIöðuvallavegur .
17. Mréttarvegur Flóa og Skeiða .

18. Vegur að Hamragili .
19. Vegur að Djúpavatni .
20. Gamli Þingvallavegurinn .

21. Vegur að Langavatni .
22. Vegur um Arnarvatnsheiði .
23. Vegur að Hítarvatni .
24. Vegur á Akrafjall .
25. Vegur fram með Kjarrá .
26. Vegur að Langjökli .
27. Vegur að Grenjadal .
28. Vegur um Grettisbæli .
29. Vegur á Ljárskógafjall .

30. Vegur um Kollafjarðarheiði .
31. Vegur um Dalsheiði .
32. Vegur í Skálavík .
33. Mréttarvegur í Ingólfsfirði .
34. Vegur um Steingrímsfjarðarheiði ...........................•.........

35. Vegur um Víðidalstunguheiði .
36. Vegur yfir Vatnsnesfjall .
37. Vegur um Grimstunguheiði .
38. Vegur um Sauðadal .
39. Vegur um Eyvindarstaðaheiði .
40. Ýmsir fjallvegir í A.-Hún .
41. Vegur um Kiðaskarð og Mælifellsdal .
42. Ýmsir fjallvegir í Skagafirði .
43. Vegur í Lambahraun .
44. Vegur í HroIDeifsdal .

45. Vegur um Hörgárdalsheiði ......•..............•.....................
46. Mréttarvegur Svarfaðardals .
47. Vegur um Leirdalsheiði .
48. Vegur um Flateyjardalsheiði .
49. Ýmsir fjallvegir í Eyjafirði .
50. Vegur fram Eyjafjarðardal .
51. Vegur í Fellsskóg .
52. Vegur að Grjótagjá .
53. Vegur í Öskju ..•...................................................
54. Vegur að Dettifossi .
55. Ýmsir fjallvegir í S.-Þing. . .
56. Vegur um Reykjaheiði og Þeistareyki .

Kjördæmi

Suðurland

Reykjanes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurl. vestra

Norðurl. eystra

Upph. í þús. kr.

60
200
150
200
100
100
200
70

200
200
200
80

130
50

100
100
50

2190

240
150
200

590

380
100
260
160
100
200
210
300
250

--- 1960

150
610
150
250
400

1560

150
100
350
50

350
130
550
150
150
100

2080

50
50

150
150
100
400
100
100
250
160
190
100
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Heiti vegar

57. Vegur og brú hjá Svartárkoti ........................••..............
58. Vegur um Hólmatungur .
59. Ýmsir fjallvegir í N.-Þing .
60. Vegur við Hafralónsá .

61. Saurbæjarheiðarvegur .
62. Vegur að Ljótsstöðum og FagurhóIi .
63. Vegur á Teigaselsheiði .
64. Loðmundarfjarðarvegur .
65. Þórudalsheiði .
66. Vegur íViðfirði .
67. Vegur um Reindalsheiði .
68. Vegur í Kollumúla .

69. Ferðafélag íslands (sæluhús) .
70. Ferðafélag Akureyrar (sæluhús) .
71. Sæluhús á Norður- og Austurlandi .
72. Sæluhús á Fjallabaksvegi syðri .
73. Óskipt .

Kjördæmi Upph. í þús. kr.

Norðurl. eystra 200
200
150
60

2410

Austurland 300
300
200
300
300
300
200
310

2210

200
150
150
100
400

1000

Alls 14000

2.4.3. Til reiðvega.

Fjárveiting var 1.0m.kr, og inneign frá fyrra ári nam 118þús. kr. Landssamband
hestamanna skipti þessari fjárhæð milli hestamannafélaga á eftirfarandi hátt:

1. Hestamannafélagið
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Geysir, Rangárvöllum .
Smári, Árnessýslu .
Máni, Keflavík .
Sörli, Hafnarfirði .
Gustur, Kópavogi .
Fákur, Reykjavík .
Hörður, Kjósarsýslu ' .
Glaður, Dalasýslu .
Snæfellingur, Snæfellsness. .
Þytur, V.-HÚllavatnssýslu .
Stígandi, Skagafirði .
Léttfeti, Sauðárkróki .
Funi, Eyjafirði .
Léttir, Akureyri .
Grani, Húsavík .

100 þús. kr.
100
60
73
75

150
100
50
50
50
50
60
50

100
50

Alls 1 118 þús. kr.

2.4.4. Þjóðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum.
Fjárveiting var 10.0m.kr.
Í samráði við Náttúruverndarráð var fjárveitingu skipt, eins og hér segir:

1. Vegur í Þórsmörk .
2. .Iöknlheimaleið um Þröskuld .
3. Vegir á Þingvöllum .
4. Vatnsskarð - Vigdísarvellir, Höskuldarvellir .
5. Bílastæði við Námaskarð í Mývatnssveit .
6. Vegur og bílastæði víð Öskju .
7. Jökulsárgljúfur .
8. Vegur að Sjónarskeri, Skaftafelli .
9. Ý"msir staðir .

Alls

1.2 m.kr.
0.2 m.kr.
1.2 m.kr.
0.5 m.kr.
0.5 m.kr.
0.5 m.kr.
3.0 m.kr,
2.0 m.kr.
0.9 m.kr.

10.0 m.kr.
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2.5. TIL BRÚAGERÐA.
2.5.1. Til brúa 10 m og lengri.

Tungulækur í Landbroti (204):

Byggð var 16 m löng steypt bitabrú í einu hafi. Kom hún í stað gamallar, veik-
byggðrar brúar. Brúin var tekin í notkun í nóvember. Áætlaður kostnaður var 11,1
m.kr.

Bjarnardalsá (1):

Byggð var 39 m löng steypt plötubrú í 3 höfum með tvöfaldri akbraut. Kom
hún í stað tveggja eldri brúa. Brúin var tekin í notkun í nóvember. Áætlaður kostn-
aður var 33.0 m.kr.

Þingmannaá (60):

Brúin var byggð 1975, sjá skýrslu samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar
1975. Kostnaður var 23.6 m.kr.

Laugardalsá í Djúpi (61):

Byggð var 46 m löng steypt bitabrú í 3 höfum. Kom hún í stað gamallar brúar
með vonda aðkeyrslu. Brúin var tekin í notkun í september. Áætlaður kostnaður
var 27.6 m.kr.

Hvalsá í Hrútafirði (68):

Byggður var 24 m langur steyptur bitarammi í einu hafi. Brúin var tekin til
umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 17.0m.kr,

Laxá hjá Tindum (724):

Byggð var 14 m löng steypt bitabrú í einu hafi. Kom hún í stað gamallar brúar
með vonda aðkeyrslu. Brúin var tekin í notkun í ágúst. Áætlaður kostnaður var
15.0m.kr,

Laxá á Þverárfjallsvegi (744):

Brú þessi var byggð 1975, sjá skýrslu samgönguráðherra um framkvæmd veg-
áætlunar 1975. Frágangi var lokið í ágúst. Áætlaður kostnaður var 7.1 m.kr.

Öxnadalsá hjá Hrauni (sýsluv.):

Byggð var 16 m löng stálbitabrú með timburgólfi í einu hafi. Brúin var tekin
til notkunar í nóvember. Áætlaður kostnaður var 7.3 m.kr.

Vesturdalsá hjá Haugsstöðum (sýsluv.):

Byggð var 16 m löng stálbitabrú með timburgólfi í einu hafi. Brúin var tekin
Í notkun í september. Áætlaður kostnaður var 13.0m.kr.

Vesturdalsá hjá Fremrf-Hlíð (sýsluv.):

Byggð var 18 m löng stálbitabrú með timburgólfi í einu hafi. Brúin var tekin
í notkun í september. Áætlaður kostnaður var 10.0 m.kr.
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Kolgríma í Suðursveit (1):

Unnið var við sprengingar fyrir undirstöðum og farvegi í væntanlegu brúar-
stæði. Brúin er ráðgerð 71 m löng steypt plötubrú í 5 höfum.

2.5.2. Til smábrúa.

Fjárveiting til smábrúa var 43 m.kr. og skiptist hún þannig:

Áætl. kostn.
Áætl. kostn. vegasjóðs

Heiti Vegur Lengd m.kr. m.kr. Aths.
.._._--, .._-~----

Uxafótarlækur ................ 1 8.0 5.5 5,5 Endurbygging
Fossá á Hjarðarnesi ........... 60 4.0 6.0 6.0
Öskjudalsá ................... 60 4.0 7.0 7.0 Nýbygging
Hrómundará ................. 59 4.0 1.5 1.5
Valþjófsstaðaá ................ 85 6.0 8.6 8.6 Endurbygging
Klapparós ................... 85 8.0 5.5 5.5
Snartastaðaá ................. 85 6.0 5.0 3.6
Hlauphjallalækur ............. 92 4.0 5.3 5.3 Breikkun á núv. brú

Samtals 44.4 43.0

Allar tölur um áætlaðan kostnað til brúagerða eru miðaðar við vísitblu brúa-
gerða 6500, en það er sú vísitala sem áætluð var fyrir árið 1976 í núgildandi áætlun.
Vísitala brúagerða varð hins vegar 6808, og er gert ráð fyrir, að kostnaður hafi
hækkað sem nemur visitöluhækkuninni.

Aðrar brúagerðaframkvæmdir.

Brýr 10 m og lengri.
Holtsá í Fróðárhreppi (57):
Byggð var 14 m steypt bitabrú í einu hafi. Brú þessi kemur í stað brúar, sem

tók af í vatnavöxtum s.l. sumar. Kostnaður var greiddur af sérstakri fjárveitingu
vegna vatnaskemmda í Fróðárhreppi.

Austurós Héraðsvatna (75):

Byggð var 130 m löng stálbitabrú með steyptu gólfi í 3 höfum. Tengingu vegar
að brúnni er ekki lokið. Einnig er eftir ýmis konar frágangur við brúna, svo sem
ryðvörn, leiðarar og varnargarðar. Kostnaður var greiddur af fjárveitingu til Norður-
landsáætlunar, sbr. lið 2.3.5.3.

Smábrýr.
Kópavogslækur (40):

Byggð var 6 m löng steypt plötubrú. Brú þessi kemur á vestari akgreinar
Hafnarfjarðarvegar og er kostnaðurinn greiddur af lið 2.3.1 - til hraðbrauta.
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2.6. Til sýsluvegasjóða.
Fjárveiting til sýsluvegasjóða á árinu 1976 var 109 m.kr., og skiptist hún milli

sýslna samkv. reglugerð nr. 62/1964, eins og sýnt er í meðfylgjandi töflu.
Í skýrslu um framkvæmd vegáætlunar 1975 voru tekjur sýsluvegasjóðanna

samkv. 21. og 26. gr. vegalaga áætlaðar alls 32.5 m.kr., en urðu 42.1 m.kr., en þar
af var aukaframlag samkv. 21. gr. 2. mgr. 9.4 m.kr. Tekjur samkv. 23. gr. vegalaga
voru áætlaðar 3 m.kr., en urðu 423 þús. kr. Heildartekjur samkv. þessum þremur
greinum urðu þannig 42.5 m.kr. eða 7.0 m.kr. hærri en áætlað var.

Á árinu 1976 var innheimta sýsluvegasjóðsgjalda samkv. 21. og 26. gr. vega-
laga miðuð við kaupgjald í almennri verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. des.
1975, sem var 293 kr., og er það 33% hækkun frá sama kaupgjaldi 1. des. 1974.
Samkv. því voru áætlaðar tekjur samkv. 21. og 26. gr. 60.8 m.kr, og þar af auka-
framlag 19.4 m.kr.

Raunverulegar tekjur sýsluvegasjóða 1975.
Upphæðir í þús. kr.

Framlög hreppsfélaga Vegaskattur Ríkisframlag
samkv. vegalögum af fasteignum samkv. vegalögum

Aðalframlag Aukaframlag Skv. 23. gr. Aðalframlag Aukaframlag
skv. 21. gr. og skv. 21. gr. vegalaga skv. 28. gr. skv. 28. gr.
26. gr. I. mgr. 2. mgr. 1. mgr. 3. mgr. Samtals

Gullbringusýsla ............ 1733 0 0 836 0 2569
Kjósarsýsla ............... 2749 316 124 1585 632 5406
Borgarf jarðarsýsla ......... 943 0 21 1130 0 2094
Mýrasýsla ................. 1082 0 12 2294 0 3388
Snæf.- og Hnappadalssýsla .. 1754 0 0 2443 0 4197
Dalasýsla ................. 693 0 0 1379 0 2072
A.-BarðarstrandasýsIa ...... 272 0 0 973 410 1860
V.-Barðarstrandasýsla ...... 972 0 0 1057 0 2029
V.-Ísafjarðarsýsla .......... 1107 0 0 1745 0 2852
N .-Ísaf jarðarsýsla .......... 381 0 0 797 0 1178
Strandasýsla .............. 665 0 112 1197 0 1974
V.-Húnavatnssýsla ......... 814 683 0 2112 1366 4975
A.-Húnavatnssýsla ......... 1151 690 0 1903 1380 5124
Skagafjarðarsýsla .......... 1484 499 106 3568 950 6607
Eyjafjarðarsýsla ........... 1792 1791 0 2202 3583 9368
S.-Þingeyjarsýsla .......... 1929 1928 0 3583 3856 11296
N.-Þingeyjarsýsla .......... 896 104 0 3376 209 4585
N.-Múlasýsla .............. 1459 382 48 5074 765 7728
S.-MúlasýsIa ............... 2199 472 0 3209 975 6825
A.-Skaftafellssýsla ......... 788 0 0 1304 0 2092
V.-Skaftafellssýsla ......... 896 553 0 2120 1106 4675
Rangárvallasýsla ........... 2348 1194 0 3894 2388 9824
Árnessýsla ................ 4632 600 0 4319 1200 10751

Samtals 32739 9212 423 52100 18820 113469
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Áætlaðar tekjur sýsluvegasjóða 1976.

Upphæðir í þús. kr.

Framlög hreppsfélaga
samkv. vegalögum

Aðalframlag
skv. 21. gr. og
26. gr. 1. mgr.

Aukaframlag
skv. 21. gr.

2. mgr.
--~~---~---- ------------

Gullbringusýsla .
Kjósarsýsla .
Borgarf jarðarsýsla .
Mýrasýsla .
Snæf.- og Hnappadalssýsla ..
Dalasýsla .
A.-Barðarstrandasýsla .
V.-Barðastrandarsýsla ••....
V.-Ísafjarðar8ýsla •.........
N.-Ísafjarðarsýsla .
Strandasýsla .
V.-Húnavatnssýsla .
A.-Húnavatnssýsla .
Skagafjarðarsýsla .
Eyjafjarðarsýsla .
S.-Þingeyjarsýsla .
N.-ÞingeyjarsýsIa .
N.-Múlasýsla .
S.-Múlasýsla .
A.-Skaftafellssýsla .
V.-Skaftafellssýsla .
Rangárvallasýsla .........•.
Árnessýsla •.•.............

1307
2224
1271
1431
2684
1012

363
1297
1417

515
883

1079
1539
1949
2097
2590
1183
1924
2798
1123
1195
3217
6292

Samtals 41390

o
698

o
o
o

862
o
o

583
o
o

900
915

1835
2097
2589

397
1713
1534

o
1195
2650
1420

Vegaskattur
af fasteignum

Skv. 23. gr.
vegalaga

100
200
400
62
o
o
o
o
o
o

112
o
o

120
o

200
o
o
o
o
o
o
o

Ríkisframlag
samkv. vegalögum

Aðalframlag
skv. 28. gr.

1. mgr.

586
2153
1928
3214
3402
2139

988
1386
1561
1264
1642
2848
2513
5053
2892
5716
5118
5352
4034
1870
3187
5357
6197

Aukaframlag
skv. 28. gr.

3. mgr. Samtals

o
1396

o
o
o

1725
o
o

1166
o
o

1800
1830
3470
4194
5180

796
3426
3069

o
2390
5300
2840

1993
6671
3599
4707
6086
5738
1351
2683
4727
1779
2637
6627
6797

12427
II 280
16275
7494

12415
11435
2993
7967

16524
16749

19388 1709541194 70400 38582

2.7. TIL VEGA Í KAUPSTÖÐUM OG KAUPTÚNUM
Mannfjöldi í kaupstöðum og þéttbýlisstöðum með 200 íbúum og fleiri var samkv.

endanlegum tölum um mannfjölda á Íslandi 1. des. 1975, útgefnum af Hagstofu
Íslands 12. júlí 1976:

Kaupstaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 603
Þéttbýlisstaðir með 200 íbúum o, fl. 33 763

Samtals 190366

Framlag samkv. 32. gr. vegalaga.
Áætlaðar markaðar tekjur árið 1976 .....•.................... Kr. 2584000000
Hækkun á mörkuðum tekjum eftir að till. um vegáætlun varlögð fram Kr. 100 000 000

Kr. 2 484 000 000

12 1/2% af kr. 2 484 000 000 Kr.
Tekjur vegasjóðs árið 1975 Kr. 2 117 308 317
12 1/2% framlag af kr. 2 117 308 317 Kr. 264 663 540
Tekið til skipta 1975 Kr. 281 250 000 Kr.

310500000

16586460

Kr.
25% sjóður skv. 34. gr. vegalaga .........••.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kr.

Skiptitala á hvern ibúa:
220435 155
---- = Kr. 1157,9544

190366

293913540
73 478 385

Til skipta 1976 Kr. 220435 155
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Þéttbýlissvæði með 200 íbúum og fleiri 1. des. 1975 skv. töflu frá Hagstofu íslands.

Reykjavík .
Kópavogur ....................................•.....
Seltjarnarnes .
Hafnarfjörður .
Grindavík .
Keflavík .
Akranes .
Bolungarvík .
Ísafjörður .
Sauðárkrókur .

~1~i1~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dalvík .
Akureyri .
Húsavík .
Seyðisfjörður .
Neskaupstaður .
Eskifjörður .
Vestmannaeyjar .
Sandgerði .
Gerðar, Gerðahr .
Njarðvíkur .
Vogar, Vatnsleysustr.hr .
Garðakauptún, Garðahr. . .
Þéttbýli Mosfellshrepps .
Borgarnes .
Hellissandur .
Ólafsvík .
Grundarfjörður .
Stykkishólmur .
Búðardalur .
Patreksfjörður .
TáIknafjörður .
Bíldudalur .
Þingeyri .
Flateyri .
Suðureyri ...••......................................
Súðavík .
Hólmavík .
Hvammstangi .
Blönduós .
Skagaströnd .
Hofsós .
Hrísey .
Grenivík .
Raufarhöfn .
Þórshöfn .
Vopnafjörður .
Egilsstaðir .
Reyðarfjörður .
Fáskrúðsfjörður ......•..............................
Stöðvarfjörður .
Breiðdalsvík .
Djúpivogur .
Höfn i Hornafirði .
Vík í Mýrdal .
Hvolsvöllur .
Hella .
Stokkseyri ......................•...................
Eyrarbakki .
Selfoss .
Hveragerði .
Þorlákshöfn .

Samtals

Íbúar Framlag 1976
84856 98259380
12570 14555488
2564 2968995
II 599 13431 113
1669 1932626
6179 7 155000
4629 5360171
1055 1 221 642
3100 3589659
1805 2090108
2056 2380755
1115 1291119
1197 1 386072

11970 13860714
2189 2534753

963 1 115 110
1672 1936 100

994 1 151007
4421 5 119317
1076 1 245 959

742 859202
1729 2002103

311 360 124
4108 4756877
1489 1 724 194
1390 1609557

532 616032
1078 1248275

666 771198
1160 1343227

256 296437
1025 1 186904

212 245487
353 408758
391 452760
406 470130
509 589399
222 257 066
343 397 179
411 475920
815 943733
605 700563
266 308016
299 346229
206 238539
491 568556
454 525712
591 684351
903 1 045 633
689 797 831
726 840675
311 360 124
214 247802
335 387915

1198 1 387230
365 422654
459 531 501
488 565082
477 552 344
559 647 297

2966 3434493
1091 1 263 328

846 979630

190366 220435 155
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Úthlutun úr 25% sjóði þéttbýlisfjár árið 1976 samkv. bréfum fjárveitinganefndar
Alþingis, dags. 28/6 og 6/7 1976.

Óráðstafað frá 1975 Kr. 17926000
Framlag 1976 Kr. 73 478 385

Kr. 91 404 385

Úthlutun 1976
1. Grundarfjörður .
2. Flateyri .
3. Bíldudalur .
4. Tállmafjörður .
5. Hólmavík .
6. Hvammstangi .
7. Blönduós .
8. Skagaströnd .
9. Sauðárkrókur .

10. Ólafsfjörður .................•.................
ll. Dalvík .
12. Þórshöfn .
13. Vopnafjörður .
14. Egilsstaðir .
15. Reyðarfjörður .
16. Fáskrúðsfjörður .
17. Breiðdalsvík .
18. Stöðvarfjörður .
19. Djúpivogur .
20. Stokkseyri .
21. Hveragerði .
22. Hafnarfjörður .
23. Eskifjörður .
24. Seyðisfjörður .
25. Neskaupstaður .
26. Vegagerð ríkisins .

Óráðstafað til 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.

Kr. 4000000
Kr. 2000000
Kr. 1 000 000
Kr. 1 300 000
Kr. 4000000
Kr. 5 000 000
Kr. 5 800 000
Kr. 4300000
Kr. 10000000
Kr. 2 600 000
Kr. 3500000
Kr. 1 600 000
Kr. 6000000
Kr. 4000000
Kr. 6800000
Kr. 3000000
Kr. 2 600 000
Kr. 1 300 000
Kr. 4000000
Kr. 2 000 000
Kr. 1 000000
Kr. 2 000 000
Kr. 2 200 000
Kr. 3000000
Kr. 5 000 000
Kr. 3000000 Kr. 91 000000

404385

2.8. TIL VÉLA- OG ÁHALDAKAUPA
2.8.1. Vélakaup.

Fjárveiting var 20.0 m.kr.
Alls var greitt vegna vélakaupa 90.2 m.kr. Verulegar hækkanir hafa orðið frá

árinu 1975 á innkaupsverði véla. Hluti af þeim vélum, sem keyptar voru 1975 voru
leystar úr tolli 1976, en nokkrar þeirra eru með greiðslufresti að hluta til þar til
1977, eða samtals 16.2m.kr.

Helstu vélar sem keyptar voru:
5 vegheflar
2 snjóblásarar
8 snjóvængir
3 snjótennur
1 viðgerðabifreið
1 bifreið til jarðvegsrannsókna
1 fólksbifreið
1 dráttarvél

Auk ofanskráðra véla voru keypt nokkur sérhæfð tæki vegna brúargerðar í
Borgarfirði, svo og ýmsar minni vélar, svo sem rafstöðvar. steypuþjöppur, loft-
pressur o. fl.
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2.8.2. Til byggingar áhaldahúsa.
Fjárveiting var 30.0 m.kr.

1. í Vík í Mýrdal var unnið að frágangi við hús, sem byrjað var á árið 1974.
2. Á Hvolsvelli var unnið að frágangi við hús, sem byrjað var á árið 1974.
3. Á Hvammstanga var að mestu lokið við byggingu hússins, sem byrjað var á

árið 1974, en gert fokhelt á árinu 1975.
4. Á Húsavík fékk Vegagerðin lóð undir nýtt áhaldahús.
5. Á Reyðarfirði var keypt hús fyrir umdæmisverkfræðing Vegagerðarinnar á

Austurlandi.
6. Minni háttar lagfæringar og endurbætur voru gerðar á nokkrum öðrum áhalda-

húsum.

2.9. TIL TILRAUNA Í VEGAGERÐ
Unnið var að eftirtöldum rannsóknaverkefnum:

1. Vegir byggðir á mýri:
Haldið var áfram að fylgjast með sigi nokkurra vegarkafla. Er gert ráð fyrir,

að mælt verði í nokkur ár í viðbót og hönnunarforsendur síðan endurskoðaðar.

2. Athuganir á helstu eiginleikum íslenskra jarðefna:
Unnið var áfram að söfnun upplýsinga um helstu eiginleika íslenskra jarð-

efna. Á árinu var reynt að fá betra yfirlit yfir efniseiginleika, sem hægt er að nota
til ákvörðunar á sigi og skriði í undirstöðum fyllinga. Gert er ráð fyrir, að þessar
rannsóknir haldi áfram á næstu árum.

3. Leit að steinefnum í olíumöl:
Haldið var áfram leit að heppilegum steinefnum til framleiðslu á olíumöl.

4. Rannsóknir á burðarþoli vega:
Lokið var við samnorrænt verkefni, þar sem athugað var, hvort hægt væri

að nota betri aðferðir við hönnun á hurðarþoli undirstöðu vega, aðallega með
tilliti til umferðarmagns. þunga ökutækja og veðráttu. Gert er ráð fyrir, að loka-
skýrslan verði gefin út í maí 1977.

Í framhaldi af þessu verkefni hófst önnur norræn rannsókn í lok ársins.
Er ætlunin að kanna þar þá þætti í hönnun vega, sem tengdir eru uppbyggingu
vegarins. Mun verða stefnt að rannsókn á bæði kostnaðar- og tæknilegum at-
riðum fyrir mismunandi gerðir af vegum. Er vonast til, að á þennan hátt fáist
betri hugmynd um hvaða þætti væri arðbærast að rannsaka betur á næstu árum.

5. Athugun á malarslitlögum:
Á árinu var keyptur tækjabúnaður til að mæla áhrif umferðar á jarðefni.

Var unnið við að koma tækjunum upp og prófa þau. Er gert ráð fyrir að á
árinu 1977 verði unnið að athugunum á gæðum ofaníburðar við mismunandi
umferðarmagn í framhaldi af fyrri rannsóknum.

6. Rykbinding malarslitlaga:
Hafnar voru rannsóknir á því, hver áhrif fínefni á rykbundnum slitlögum

hafa á hemlunarviðnám, endingu og bindiefnismagn.
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7. Rannsóknir í samvinnu við Gatnadeild Reykjavíkurborgar:

Hafnar voru í samvinnu við gatnadeild Reykjavíkurborgar rannsóknir á við-
loðunareiginleikum steinefna í olíumöl og malbiki og á slitþoli steinefna. Rann-
sóknirnar eru framkvæmdar af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

8. Snjóskermar :

Haldið var áfram tilraunum með vindskerma til að kanna, hvort hægt væri
að draga úr hengjumyndunum ofan Suðurkinnar í Breiðadalsheiði. Settir voru upp
fleiri skermar af þeirri gerð, sem reyndist hest veturinn 1975-1976.

9. Tilraunir Sverris Runólfssonar með bættar vinnuaðferðir við vegagerð:

Sverrir Runólfsson lauk lagningu 1200 m langs tilraunakafla á Kjalarnesi.
Tilraun þessi hófst haustið 1974 og átti að sýna hagræðingu í vegagerð með
breyttum vinnuaðferðum. Kostnaður var í árslok 1976 rúmlega 30 m.kr. auk
kostnaðar við hönnun og eftirlit. Endanlegu uppgjöri er ekki lokið.

2.10. GREIÐSLUHALLI Á VEGÁÆTLUN

Greiðsluhalli varð á vegáætlun 1976. Stafaði hann af verðhækkunum (sbr. lið
2.1.5. áhrif verðhækkana), miklum kostnaði við vetrarviðhald og vatnaskemmdir.
svo og þeirri staðreynd, að tekjur urðu mun minni en áætlað hafði verið.

Greiðsluhallanum var að verulegu leyti mætt með umframgreiðslum úr ríkis-
sjóði, en að hluta til með geymdu fé milli ára. Endanlegu uppgjöri tekna og gjalda
fyrir árið 1976 er enn ekki lokið, en gert er ráð fyrir því, að halli á vegáætlun í
árslok 1976 verði 92 m.kr.
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Yfirlit um framkvæmdir skv. vegáætlun 1976.
1. HraðbrautÍr:
a) Fullnaðarfrágangur undirbyggingar .
b) Lagning malarslitlags .
e) Lagning bundins slitlags .
d) Brýr, 10 m og lengri, 1 brú .
e) Smábrýr, 1 brú .

2. Þjóðbrautir:
a) Undirbyggðir vegir .
b) Lagt slitlag og burðarlag .................................•.............
e) Brýr, 10 m og lengri, 4 brýr .
d) Smábrýr, 7 brýr .

3. Laudsbrautir:
a) Undirbyggðir vegir ........................••..........................
b) Lagt slitlag og burðarlag .
e) Brýr, 10 m og lengri, 2 brýr .
d) Smábrýr, 1 brú .........•..................................... , .

4. Sýsluvegir:
a) Brýr, 10 m og lengri, 3 brýr

Fskj. 2.3-1

30.2 km
33.8 km
11.6 km

39 m
6m

66.1 km
110.5 km

214 m
40m

68.0 km
100.4 km

30m
4m

SOm
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