
Nd. 796. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Frá meiri lil. samgöngumálanefndar.

Nefndin befir athugað frv. og leitað umsagnar vegamálastjóra bæði um 
frv. sjálft og framkomnar brtt. Leggur meiri hl. n. til, að frv. verði samþykkt 
með eftirfarandi

BREYTINGU.
2. gr. orðist svo:

1. Við 2. gr. I. d. bætist tveir nýir tölul., er verði 24. og 25. töiul., svo hljóðandi:
a. Kviá í Öræfum.
b. Prestfitaráll 1 Hornafjarðarfljótum.

2. Yið sömu gr. III. á eftir tölul. 16. komi nýr tölul., er verður 17. tölul., svo 
hljóðandi:

Ásavatn í Skaftártungulireppi.

Álit vegamálastjóra er prentað liér með sem fylgiskjal.

Alþingi, 12. des. 1935.

Finnur Jónsson, Gísli Sveinsson. Þorbergur Þorleifsson. 
fundaskr., frsm.

Jón Ólafsson.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLAST J ÓRINN
Reykjavik, 7. des. 1935.

Umsögn um framkomnar tillögur um breytingar á Iögum 
nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Þskj. 520. Laxá er á þjóðveginum skammt innar við Bæ í Króksfirði. Er 
hún jafnaðarlega vatnslítil og bílfær á vaði þegar akfært er orðið að henni. Til 
þess að svo verði vantar brú á Bæjará, sem ég geri ráð fyrir, að verði byggð 
m jög bráðlega. Áætlað er, að brú á Laxá kosti um 7 þús. kr., og vil ég mæla með 
því, að henni verði bætt í brúarlögin.

Fossá, Dufansdalsá og Hvestuvaðall eru allt smáár á sýsluvegum, en fyrir- 
sögn þess kafla í brúarlögunum, er brtt. bendir til, er „Nýjar brýr vfir stórvötn 
á öðrum vegum en þjóðvegum“ , og tel ég þvi þegar af þeirri ástæðu ekki rétt að 
taka þar inn brýr á þessar ár. Fossá og Dufansdalsá eru fyrir botninum á Foss- 
firði skanunt innan við Bíldudal. Samkvæmt upplýsingum verkstjóra minna, er 
þarna hafa komið, en enginn okkar verkfræðinganna hefir skoðað brúarstæðin, 
þá eru þær báðar svo litlar, að brýr á þær ná ekki 10 m. lengd og geta þær þvi 
ekki heldur af þeirri ástæðu komizt inn í flokk þeirra brúa, sem nefndar eru



í 2. gr. A. III. brúalaganna. Hvestuvaðall er skammt utan við Bíldudal. Hvesta 
er smáá, er myndar þennan vaðal á sandeyrum þar, sem hún rennur fram í sjó. 
Væri þar óþarflega dýrt að gera brú, og hægra örskammt ofar, nær Hvestubæj- 
unum,. en brú þar næði ekki heldur 10 metra lengd og getur því ekki frekar 
en liinar komizt í þennan fíokk. Get ég því ekki mælt með, að nein þessara 
þriggja brúa verði tekin inn í brúarlögin.

Þskj. 538. Kvíá vestri í Öræfum mun vera stærsla áin þar í sveit, sérstak- 
lega eftir að Kvíá eystri svo að segja þornaði nú í sumar. A þessi er á þjóðvegi 
og brú á hana kostar líklega 8 —10 þús. kr. Prestfitaráll (eða Lækjarlandskill) 
er áll, sem rennur með vesturbakka Hornafjarðarfljóts, en fljótið flæmist þarna 
um sandeyrar og er yfir 2 km. á breidd milli bakka, en venjulega svo grunnt, að 
jafnvel er bílfært, nema yfir þennan ál. En yfir bann þyrfti 60 metra langa brú, 
er kosta myndi uni 25 þús. kr. Mun fljótið lítt liafa breytt farvegum sínum þarna 
uni langt skeið, en vitanlega gæti svo farið, að það legðist í annan ál, og stæði 
þá brúin, ef verst gegndi, á þurru landi, en engin leið er fær, að ég hygg, til 
þess að hafa neitt vald á vatninu. Er því áætlunin miðuð við, að þarna yrði sett 
brú af sem allra ódýrastri gerð. Þar sem talsvert gagn gæti orðið að brúnni, þá 
tel ég brúargerðina ekki óráð.

Get ég því mælt með, að bæði þessi brú og brúin á Kvíá verði tekin í brú- 
arlögin.

Jökulsá í Lóni er stórvatn, sem rennur m jög dreift i ótryggum farvegum 
á 4 km. vegarlengd. Brúarstæði eru livergi nema á evrum, og er talið, að sam- 
tals þurfi á hana 11 brýr, að lengd ekki minna en 600 metra alls. Þá þarf og 2 
km. langan veg milli brúnna og nokkra varnargarða. Er því hér 11111 að ræða 
óvenjumikið mannvirki, sem væntanlega myndi kosta 250— 300 þús. kr. Þar 
sem engar horfur eru á, að fé fáist fyrst uiii sinn til brúargerðarinnar og að- 
staða öll er enn ekki nægilega athuguð, þá þykir mér ekki rétt að taka þessa 
brú inn i brúarlögin að svo stöddu.

Þskj. 551. Ásavatn. Þá er sett var brú á Eldvatnið hjá Stóra-Hvammi 1929, 
voru nokkuð skiptar skoðanir um, livort heldur skyldi leggja þjóðveginn um 
gömlu timburbrúna hjá Ásum eða flytja þjóðveginn og brúa skannnt ofar, 
svo sem gert var. En þar sem vitanlegt var, sérstaklega vegna sambandsins við 
Meðalland, að brú þessa varð að endurbvggja, gaf þáverandi atvinnumála- 
ráðherra munnlega fyrirheit um, að endurbyggingin skyldi kostuð af ríkis- 
sjóði. Þar sem vegur sá, er þarna er fyrirhugaður til Meðallands, væntanlega 
verður tekinn í sýsluvegatölu, myndi ríkissjóður samkvæmt gildandi lögum 
kosta brúna að 2{; hlutuni, og er því með brtt. um að ræða, hvort ríkissjóður á 
að greiða alla brúna eða 2-; hluta kostnaðar, en liann hefir verið áætlaður 12 
þús. kr. Með tilliti til fyrrgreinds loforðs og þar sem hér er um stórvatn að 
ræða, þá vil ég mæla með, að brú þessi verði tekin í hrúarlögin.

Virðingarfyllst.
Geir G. Zoéga.

Til samgöngumálanefndar neðri deildar Alþingis.


