
sþ. 507. Framhaldsnefndarálit
11111 till. til þál. mn öryggi umferðar yfir Öltusárbrú.

Frá allsherjarnefnd.

Síðan allsherjarnefnd skilaði áliti sínu á þskj. 450, hafa verkfræðingar þeir.
er vegamála stjóri fékk til þess að athuga hurðarþol Ölfusárbrúarinnar, lokið starfi
sínu. og fer álit þeirra hér ú eftir:

"Til vegamálastjóra, Reykjavík.
Samkvæmt beiðni vegamálastjóra höfum vér undirritaðir athugað burðarþol

Ölfusárbrúarinnar miðað við núverandi ásigkomulag brúarinnar og möguleikann
fyrir því að styrkja hana þannig, að öruggt væri að leyfa umferð þyngri bifreiðum
en nú er heimiluð.

Aðgerðir þær, sem fram fóru ft brúnni, eflir að hún féll niður, voru allar mið-
aðar við það, að unnt yrði að nota brúna til bráðabirgða fyrir létta umferð, ú

meðan verið væri að hyggja nýja brú, og var þá gengið út frá því, að sá tími yrði
12 mánuðir.

Skal hér gerð grein Iyr ir einstökum hlutum brúarinnar.

1. Festarstöplar.
Festarstöplar brúarinnar eru allir hlaðnir úr grágrýti. Við borun í stöplana

kom í ljós, að steinlími því, sem heldur saman steinunum, er orðið mjög ábóta-
vant, og varð vart við holur í þeim. Stöplarnir vestan árinnar hafa fyrir nokkr-
um árum verið styrktir með þeim hætti, að utan um þá hefur verið steypt
steinsteypukápa með styrktarjárnum. og er auðvitað að því talsvert öryggi.



Enn fremur var nú norðvesturstopullinn þyngdur með því að hækka hann
um ca. 75 cm.

Má því telja, að óhætt sé að treysta síöplunum þann tíma, sem um er að
ræða, að brúin verði notuð héðan í frú (ca. 12 mánuði), enda þótt um hana
verði leyfður þungaflutningur allt að (j tonnum. En þó skal á það bent, að ekkert
er hægt að segja um ásigkomulag festajárnanna Í stöplunum, en þó er ólíklegt,
að þau hafi ryðgað, þar sem þau hafa legið í steinsteypu og eru smíðuð úr
seigu smíðajárrri, eins og tíðkaðist fyrir 50 árum.

2. Turnar.
Turnarnir eru smíðaðir úr sterkri vínkiljárngrind, sem hefur verið vel

haldið við, og má ganga út frá, að þeir séu fulltraustir.

3. Turnundirstöður eru hlaðnar úr grásteini. og er sama um þær að segja og
stöplana, að steinlímið er farið að láta á sjá, og í einni undirstöðunni losnuðu
steinarnir, þegar brúnni var lyft, vegna þess að átakið varð þá nokkuð skakkt
á turntoppinn.

Yfir allar turnundirstöðurnar hafa nú verið steyptar járnbental' steypu-
plötur til þess að halda saman steinunum í undirstöðunum.

,-1. Burðarstrengir.
Áður en brúin féll niður, voru burðarstrengir þrír hvorum megin, 1 stk. ir'

vír og 2 stk. 2" vírar (miðað við þvermál). Var vírunum fest í festihólka, sem
síðan voru holtaðir við festijárn steínstöplanna. Vírarnir drógust út úr hólk-
unum við norðvesturstöpul brúarinnar, og féll brúin, þá niður að norðanverðu,
hékk með öllum þunga á syðri strengjasamstæðunni. Ekki voru sjáanlegar
breytingar á þeim vírum eða festum, þrátt fyrir þessa miklu áreynslu.

Til styrkingar þeim virafesturn voru samt klemmdir 8-10 stk. 1" vírar
(þvermál) utan um gömlu vírana v,ið hvorn stöpul og þeim fest í festijárn
stöplarrna. Vírum þeim, sem losnað höfðu úr festihólkunum við norðvestur-
stöpulinn, var fest með hliðstæðum hætti (en fleiri vírum) við festijárn þess
stöpuls. Síðan var bætt einum nýjum burðarstreng (1 %0" þvermál) við hverja
vírasamstæðu, þannig að nú er hvor hlið horin uppi af 1 stk. 3" vír, 2 stk 2"
vírum og 1 stk. 1%." vír.

Hinum nýju hurðarstrengjum var fest þannig, að utan um hvorn festi-
stöpul á vestur bakka var sett virvaf úr 1:;,fJ," vír og hurðarstrengnum fest í það.
Á austurbakka árinnar var hinum nýju hurðarstrengjum fest á þann hátt, að
nýjum festibolta var komið fyrir í brúarstöplinum og vírunum fest Í hann,
en síðan steyptur nýr steinstöpull fyrir aftan þann gamla og yfir bolta og
víra. Var það gert sem öryggi til þess að þurfa ekki eingöngu að treysta ú

gömlu festijárnin.
Má telja, að með þessu séu burðarstrengirnir full öruggir fyrir umferð 6

tonna vagna, en þó er þess að gæta, að festingurnar eru ekki til f'rambúðar og
þurfa nákvæms eftirlits við.

5. Togbönd.
Togbönd þau, sem haldið höfðu uppi brúargólfinu, höfðu öll skemmzl

meira eða minna og voru flestöll endurnýjuð með traustum böndum, sem eru
nægilega sterk til að þola þunga umferð.

Togböndunum hafði verið fest í járneyru. sem hnoðuð voru við þverhitn
brúargolf'sins með 2 stk. %0" hnoðum, og var það mjög veik festing. Nú hafa
þessi eyru verið rafsoðin við þverhitana, svo að þau má telja traust.

6. Brúargólf og gólfbitar.
Gólfbitann má nú telja einna veikasta hluta brúarinnar, og veldur sá

veikleiki þVÍ, hversu brúin svignar, þegar þung ökutæki fara eftir henni.



Langbitar brúarinnar eru Ir-járn nr. 22, og er það mjög grönn stærð, þegar
miðað er við þann ökuþunga (6 tonn), sem er nú heimilaður. Sjálft brúar-
gólfið og langtrén undir því voru tekin upp, þegar búið var að rétta brúna
við, og tréð alls staðar endurnýjað þar, sem það var fúið eða brotið.

7. Athuganir á brú, eftir að henni var lyft.
Eftir að aðgerðir fóru fram ó brúnni, voru gerðar athuganir og mælingar

á formbreytingum brúarinnar, og kemur þá í ljós, að hún svignar 8-10 cm
á miðju, þegar () tonna bíll ekur hægt yfir hana.

Þegar 7~~ tonns híll ekur hægt yfir brúna, svignar hún um 12 cm á miðju.
Það má fullyrða, að slíkar f'ormbreytíngar, sem hér um ræðir, eru mun

meiri en traust megi telja, þegar einnig er tekið tillit til þess, að flestir hlutar
brúarinnar eru orðnir 53 ára gamlir, svo sem stöplar, hurðarstrengir og þver-
bitar.

Langbitar voru endurnýjaðir fyrir ca. 15 árum, og sömuleiðis mun brúar-
gólfið vera yngra.

8. Burðarþol brúar.
Samkvæmt fyrrgreindulll athugunum ú ástandi brúarinnar, teljum vér ekki

rétt, að leyft verði þyngri ökutækjum en 6 tonna að fara yfir brúna og að
fólk í hinum stóru áætlunarb'ilum sé látið ganga yfir brúna. Vegna aldurs
brúarinnar og hinnar miklu svigmínar langbitanna, leggjum við til, að úr því
verði bætt með því að setja nýja þverbita með tilheyrandi togböndum í bilin
á milli núverandi þverbita. Mundi það dreifa vagnþunganum betur á strengi
og langbita og á þann hátt auka öryggið.

9. Aukið burðarþol.
Eins og áður hefur verið tekið fram, er viðgerð sú, sem fram fór á brúnni,

eftir að hún féll niður, öll miðuð við það, að brúin sé til bráðabirgða eða til
ca. eins árs notkunar. Fari aftur á móti svo, að útlit verði fyrir, að nota þurfi
brúna um lengri lima, verður að sjálfsögðu að gera frekari ráðstafanir í tæka
tíð, áður en 12 mánuðir eru liðnir, og mundum vér leggja til, að bætt yrði
einum 212" burðarstreng í hvora brúarhlið og þeim fest í steypta stöpla, svo
að öruggt verði til lengri notkunar, þannig að hinn nýi strengur létti áreynslu
af þeim brúðahirgðafestingum, sem eru nú á gömlu strengjunum.

Einnig hafa verið athugaðir möguleikar á því að setja mun gildari
langbita í stað þeirra, sem nú eru, en þá kemur Í ljós, að þyngdaraukning,
sem þá er orðin, er það mikil (ca. 65 kg pr. hl.m. hvorum megin), að hætta
er á, að öðrum eldri hlutum brúarinnar, þ. e. stöplum og turnum, verði ofboðið.

Verði áður nefndar styrkingar framkvæmdar á brúnni, yrði aftur athuguð
svignun brúarinnar og ástand, og teljum vér þá líklegt, að óhætt verði að leyfa
um hana umferð 8 tonna híla.

Reykjavík, 10. nóvember 1944.

Arni Pálsson. Benedikt Gröndal. Arni Snævarr."

Að fengnu áliti verkfræðinganna hefur vegamála stjóri ritað nefndinni eftir-
farandi:

VEGAMALAST,JÓRINN
Reykjavík, 1;~. nóvember 1944.

"Hér með sendist afrit af áliti þeirra verkfræðinganna Arna Pálssonar, Arna
Snævarrs og Ben. Gröndals um burðarþol Ölfusárbrúar.

Komast þeir að þeirri niðurstöðu, "að ekki verði leyft þyngri ökutækjum en 6



tonna að fara yfir brúna, og að fólk í hinum stóru áætlunarbílum sé látið ganga
yfir brúna." Leggja þeir jafnframt til, að til frekara öryggis verði fest nýjum þver-
bitum undir brúna og þeir festir í strengina með nýjum togböndum.

Jafnframt telja þeir, að ef horfur verði á því, að nota þurfi brúna um lengri
tíma, þ. e. fram yfir 1 ár, þá verði að gera frekari öryggisráðstafanir, og leggja
til, að þá verði bætt einum burðarstreng 2% þuml. að þvermáli í hvora brúarhlið
til þess að létta áreynslu af þeim bráðabirgðafestingum, sem nú eru á gömlu streng]-
unum. Telja þeir líklegt, að þá yrði óhætt að leyfa umferð 8 tonna bifreiða um
brúna,

Með tilvísun til þessa, tel ég og sjálfsagt að hefjast sem fyrst handa um að
koma fyrir nýjum þverbitum undir brúna. Það mun kosta, mjög lauslega áætlað,
ekki minna en 40 þús. kr.

Kemur þá ti} álita, hvort ekki ætti þegar í stað að reyna að útvega 2 nýja hurðar-
strengi. Strengirnir, svo og að koma þeim fyrir, kostar sennilega ekki minna en
7;) þús. kr.

Enn hefur ekki verið unnt að byrja á nýrri brú, sérstaklega vegna þess, að
nægilegt efni er hér ekki fáanlegt og hrezk yfirvöld hafa neitað um útflutnings-
leyfi á steypustyrktarjárni. og hafði þó utanríkisráðuneytið mjög eindregið farið
fram á sérstaka undanþágu, enda var talin ærin ástæða til að vænta þess, að Bretar
féllust á, að hér væru alveg óvenjulegar ástæður fyrir hendi. Verður nú að leita
til Ameríku, en þaðan hefur sótzt mjög seint að ná í járn. Er því hæpið, að byrjað
verði á nýju brúnni að nokkru ráði fyrr en síðla vetrar eða í vor snemma, með
því líka, að timbur i steypumót kemur ekki fyrr en undir áramót. Ég tel þó, að
þess megi vænta, að nýja brúin geti verið fullgerð undir árslok 1945, ef ekki stendur
á brúarefni. Þrátt fyrir það tel ég öruggara og eftir atvikum réttara að reyna að
útvega sem fyrst tvo nýja strengi frá Bretlandi, þó að það taki 2-3 mánuði minnst.
Má þá sjá til, er þeir koma, hvort henta þætti að kosta því til að bæta þeim við á
grömlu brúna eða geyma, þar til hún yrði ef til vill sett upp annars staðar, styrkt
og endurbætt, og þá meðal annars á nýjum strengjum, því að ekki mundi þykja
öruggt að nota lengur gömlu strengina.

Leyfi ég mér því að leggja það til, að rökstuddu dagskránni verði breytt þannig,
að ríkisstjórninni verið falið að styrkja brúna á þann hátt, sem lagt er til Í áliti
verkfræðinganna.

Virðingarfyllst,
Geir G. Zoega.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis."

Með tilliti til þessara nýju gagna hefur allsherjarnefnd orðið sammála 11m að
taka aftur rökstuddu dagskrána á þskj, 450, en leggur í þess stað til, að Alþingi
samþykki eftirfarandi

RÖKSTUDDA DAGSKRÁ.
Þar sem meginefni tillögunnar hefur þegar verið framkvæmt samkv. upplýs-

ingum frá vegamálastjóra. og með því að ákveðið er, að ný brú verði smíðuð á
næsta ári, og í fullu trausti þess, að fulls öryggis sé gætt um viðhald og styrkleika
gömlu brúarinnar, þar til er nýja brúin er tilbúin, sh- þingið ekki ástæðu til f'rek-
ari aðgerða og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 15. nóv. 1944.

Gísli Jónsson, Páll Zóphóníasson, Steingr. Aðalsteinsson.
form. frsm.

Ingólfur Jónsson. Jón Sigurðsson. Asg. Ásgeirsson.
Sigurður Þórðarson.


