
sþ. 320. Nefndarálit [50. mál]
um till. til þál. um kostnaðaráætlun um brúar- og vegagerð.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis fellst á það sjónarmið, er fram kemur í
tillögunni á þskj. 82, um rannsókn á brúarstæði á Tungnaá og kostnaðaráætlun,
um akfæran sumarveg um Sprengisand að Mýri í Bárðardal. Þá hefur nefndin og
athugað tillöguna á þskj. 211 um áætlun við að gera bíl færa Fjallabaksleið frá
Landmannahelli austur í Skaftártungu og er henni samþykk

Með hliðsjón af því, að samþykkt var á Alþingi tillaga um rannsókn á vegar-
stæði milli landsfjórðunga hinn 22. marz 1956, og með því að sú rannsókn hefur að
nokkru farið fram á því svæði, er um getur í tillögunni á þskj. 82, sbr. bréf vega-
málastjóra frá 7. þ. m. og bréf raforkumálastjóra frá 25. f. m., leggur nefndin til,
að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar, í trausti þess, að gengið verði endan-
lega frá umræddum athugunum og tillögur hinna sérfróðu manna samræmdar.

Alþingi, 17. marz 1958.

Benedikt Gröndal,
form.

Ásgeir Bjarnason.

Eiríkur Þorsteinsson,
fundaskr.

Björn Jónsson.
Steíngr, Steinþórsson.

Ásg. Sigurðsson,
frsm.

Jón Sigurðsson.



Fylgiskjal I.

VEGAMÁLAST JÚRINN Reykjavík, 7. marz 1958.

Tillaga til þingsályktunar á þskj. 82 um í;'ostnaðaráætlun um brúar- og vegagerð.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi, dags. 14. f. m., sent mér
ofangreinda tillögu til umsagnar.

Tillaga þessi gerir ráð fyrir því, að gerð verði kostnaðaráætlun um brú á
Tungnaá hjá Búðarhálsi og einnig kostnaðaráætlun um að gera bílfæra um sumar-
mánuðina leiðina frá Galtalæk í Landsveit um Sprengisand að Mýri Í Bárðardal.

Haustið 1955 kom fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar á þskj, 67 um rann-
sókn á vegarstæði milli landsfjórðunga, og var tillaga þessi send fyrirrennara mín-
um til umsagnar. Umsögn um tillöguna var síðan send fjárveitinganefnd Alþingis
með bréfi, dags. 16. janúar 1956.

Hinn 22. marz 1956 var síðan samþykkt á Alþingi þingsályktun um rannsókn
vegarstæða milli landsfjórðunga, og með bréfi samgöngumálaráðuneytisins, dags.
16. apríl 1956, var mér falið að koma téðri rannsókn í framkvæmd.

Síðan hafa Í samvinnu við raforkumálastjórnina verið mæld þrjú brúarstæði
á Tungnaá og eitt á Köldukvísl. Gerð hefur verið kostnaðaráætlun um 83 m hengi-
brú á Tungnaá hjá Búðarhálsi. en þar er eitt hinna mældu brúarsíæða. Hin brúar-
stæðin á Tungnaá, sem mæld hafa verið, eru bæði Í Þóristungum, skammt ofan ár-
móta Tungaár og Köldukvíslar. Kostnaðaráætlanir hafa ekki enn verið gerðar um
brýr á þessum stöðum, en unnið er að undirbúningi þeirra.

Frekari athugun á vegar stæði um Sprengisand en fyrir hendi var, þegar umsögn
var gefin um svipaða tillögu hinn 16. janúar 1956, hefur ekki verið gerð. Er það
einkum tvennt, sem veldur þar mestu um. í fyrsta lagi skiptir það verulegu máli,
hvort Tungnaá verður brúuð hjá Búðarhálsi eða í Þóristungum varðandi vegagerð
á nokkrum hluta leiðarinnar, en unnið er nú að því að gera samanburðaráætlanir um
þessi brúarstæði, eins og að framan greinir. Í öðru lagi hefur orðið að beina takmörk-
uðu starfsliði fyrst og fremst að þeim verkefnum, sem fjárveitingar hafa verið veittar
til á hverju ári, en láta frekar rannsóknir sem þessar sitja á hakanum.

Raforkumálastjórnin hefur undanfarin ár látið gera umfangsmiklar mælingar
og rannsóknir á vatnasvæðum Þjórsár, Köldukvíslar og Tungnaár og ráðgerir að
halda áfram þessum rannsóknum Í vaxandi mæli næsta áratug, eins og nánar er gerð
grein fyrir í bréfi raforkumála stjóra til mín, dags. 25. f. m., varðandi brúargerð á
Tungnaá, sem fylgir hér með í afriti.

Af greinargerð raforkumála stjóra er ljóst, að það yrði mjög aukið hagræði að
þVÍ við rannsóknir og mælingar við Þóris vatn og víðar, að Tungnaá yrði brúuð í
Þóristungum frekar en við Búðarháls. Brú hjá Búðarhálsi kæmi að litlum notum
fyrir þessar rannsóknir, nema jafnframt yrði byggð brú á Köldukvísl, sem auðveld-
ast væri að byggja vestan við ós Þórisvatns. Við rannsóknir nærri Þóristungum yrði
þessi leið þó um 50 km lengri en ef Tungnaá yrði brúuð þar. Við rannsóknir og mæl-
ingar má segja, að þetta skipti ekki miklu máli, en ef horfið yrði að virkjunarfram-
kvæmdum í Þóristungum, yrði þessi krókur mjög tilfinnanlegur.

Brú sú, sem gerð hefur verið áætlun um hjá Búðarhálsi, er áætluð að kosta 2.6
millj. kr., og er brúin ætluð fyrir venjulegan vagnþunga á afskekktari leiðum, sem
er 14 tonn. Ef brúin yrði byggð í Þóristungum, teldi ég sjálfsagt að byggja hana fyrir
þann þunga, sem nauðsynlegur gæti talizt vegna virkjunarframkvæmda við Þóris-
vatn, en það yrði væntanlega 30-40 tonna vagnþungi. þar sem annars yrði e. t. v.
að byggja nýja brú vegna virkjunar að 10 árum liðnum. Slík brú mundi að sjálfsögðu
kosta eitthvað meira en brú fyrir venjulegan vagnþunga, en sá aukakostnaður yrði
þó aldrei nema lítill hluti af verði nýrrar brúar.

Ef miðað er eingöngu við að fá sem greiðasta og auðveldasta leið frá Galtalæk
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á Landi að Mýri í Bárðardal, þá er lítill vafi á því, að leiðin um Búðarháls er sú auð-
veldasta og ódýrast yrði að gera hana bílfæra að sumarlagi. Í greinargerðinni frá 16.
janúar 1956 voru vegabætur fyrir ruðningsveg á þessari leið áætlaðar á 500 þús. kr.
auk brúa á Tungnaá og Fjórðungskvísl, sem áætlaðar voru lauslega á 2.35 millj. kr.
Kostnað við þessar vegabætur má nú áætla á 600 þús. kr., en brýrnar á Tungnaá og
Fjórðungskvísl. á 3.0 millj. kr.

Engar kostnaðartölur eru enn fyrir hendi um brúargerð á Tungnaá hjá Þóris-
tungum eða vegagerð þaðan á Sprengisandsveg um brú á Köldukvísl vestan Þórisvatns.
Kostnaðartölur um þetta ættu að geta legið fyrir á hausti komanda, en ekki fyrr.
Þegar þær áætlanir verða fyrir hendi, verður hægt að bera saman þessar tvær leiðir
hvað kostnað snertir.

Það skal þó tekið fram, að ruddur sumarfær vegur um Sprengisand getur
aldrei komið að neinum hagkvæmum notum til flutninga milli landsfjórðunga.
Til þess þyrfti sæmilegan uppbyggðan málarveg og fyrst og fremst brýr á allar
árnar, þar sem leið þessi er ekki snjólaus nema tvo mánuði ársins, þegar bezt
lætur. Hins vegar mundi brúargerð á Tungnaá opna þessi víðáttumiklu öræfi fyrir
skemmtiferðafólk. Í því sambandi kæmi brú á Tungnaá hjá Þóristungum og Köldu-
kvísl að meira gagni, þar sem þá mundi opnast leið að Þórisvatni, Veiðivötnum og
sunnanverðum Vatnajökli auk þess hagræðis, sem að því yrði við rannsóknir
raforkumálastjórnarinnar.

Þar sem unnið er að athugunum á þessum leiðum og verið er að gera kostnaðar-
áætlanir um brýr á Tungnaá og Köldukvísl samkvæmt þingsályktunartillögu frá
22. marz 1956 og væntanlega verður hægt að láta niðurstöður þessara rannsókna
liggja fyrir næsta reglulegu Alþingi, þá tel ég óþarft að samþykkja nýja þings-
ályktun um þetta mál.

Virðingarfyllst,

Sigurður Jóhannsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal II.

RAFORKUMÁLAST JÓRI
Reykjavik, 25. febrúar 1958.

Vegamálastjóri, Laugaveg 114, Reykjavík

Um brúargerð á Tungnaá.
Með vísun til viðtals við yður, herra vegamálastjóri, og í sambandi við tillögu

þá, sem fram hefur komið á Alþingi um athugun á brúargerð á Tungnaá við Búðar-
háls, vildi ég taka fram eftirfarandi:

Nú fara fram rannsóknir á virkjunaraðstöðu á vatnasvæði Þjórsár, Köldu-
kvíslar og Tungnaár. Rannsóknir þessar eru enn á byrjunarstigi, en þeim verður
haldið áfram um margra ára skeið, því að þar er um umfangsmikið verkefni að
ræða. Athuga þarf rennsli ánna á öllum tímum árs. Gera þarf frekari landmælingar.
Leitað mun verða að byggingarefni. Borað verður til athugunar á jarðlögum. Athuga
þarf jarðfræði svæðanna, og verkfræðingar þurfa að athuga staðhætti fyrir orku-
ver og raflínur. Gera má ráð fyrir, að athuganir þessar standi yfir hinn næsta
áratug eða lengur, enda er hér um að ræða orkumestu vatnasvæði landsins. Benda
lauslogar athuganir til, að unnt kunni að vera að vinna á þessum svæðum tífalt
orkumagn á við núverandi raforkuvinnslu á Íslandi. Þetta orkumagn er þó því
aðeins hægt að vinna, að unnt sé að gera umfangsmikil miðlunarrnannvirki, en til
að fá úr því skorið þarf miklar rannsóknir. Þessi miðlunarmannvirki ráða einnig
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miklu um skilyrði til hagnýtingar á afli Þjórsár allrar. Við suma þætti þessara
rannsókna, svo sem efnisleit og jarðborun, þarf að nota þungar vélar.

Við þessar athuganir allar er Tungnaá hinn versti farartálmi. Ekki verður farið
yfir hana á Hólsvaði nema á stórum og sterkum bílum, og þarf fylgd kunnugra
manna. Einnig er áin oft ófær, þó að hægt sé að athafna sig á rannsóknarsvæðinu.
Ain gerir og erfitt um aðdræUi og veikir mjög öryggi þeirra, sem eru að störfum
norðan árinnar.

Brú á Tungnaá mundi því gera athuganir þessar auðveldari og hagkvæmari,
en þar sem brú við Búðarháls mundi ekki leysa þennan vanda nema að mjög
litlu leyti, vildi ég fara þess á leit, að athugað yrði, hvort ekki væri hagkvæmt fyrir
alla aðila, að Tungnaá yrði brúuð við Þóristungur. Brú á öðru hvoru af þeim
tveimur brúarstæöum, sem ég hef látið mæla fyrir á Tungnaá við Þóristungur,
mundi liggja mjög vel við fyrir umræddar rannsóknir og síðan fyrir framkvæmd
og rekstur virkjunar úr Þórisvatni.

Aðalvirkjunarrannsóknarsvæðin á þessum slóðum eru í Þóristungum, meðfram
vesturströnd Þórisvatns á kafla og uppi við Þórisós. Öll leiðin frá brúarstæðunum
á Tungnaá við Þóristungur og upp að Köldukvísl við Þórisós hefur reynzt mjög
greiðfær hvers konar ökutækjum. A Kðldukvísl er brúarstæði rétt fyrir neðan
Þórisós, sem ég hef einnig látið mæla, svo sem yður er kunnugt. Er þar um að
ræða 8-10 m brú. Með þeirri brú opnast leið að rannsóknar- og virkjunarsvæðum
upp við Þjórsá, og er þá um leið komið á hina þekktu leið norður Sprengisand
til Norðurlands. Öll þessi leið frá Tungnaá norður fyrir Köldukvísl er, að dómi
þeirra starfsmanna minna, sem kunnugir eru á þessum slóðum, tiltölulega mjög
snjólétt og mjög greiðfær.

Svo sem að framan segir, mundi það vera mjög til hagræðis við margra ára
vírkjunarrannsóknir, sem fram undan eru, að hafa brýr á Tungnaá við Þóristungur
og á Köldukvísl uppi við Þórisós, og ef til virkjunarframkvæmda kemur við Þóris-
vatn, verður ekki hjá því komizt að koma á brúarsambandi af þessu tagi. Að þvi
er tekur til rannsóknanna einna saman er beinn hagnaður af brúarsambandi ekki
svo mikill, að svari nema að mjög litlu leyti kostnaði af brúargerðinni. Sé hins
vegar tekið tillit til þess, að með þessum hrúm mundi opnast bæði bílleiðin norður
yfir Sprengisand og leiðir fyrir umferð ferðamanna að Þórisvatni, Veiðivötnum, i
Jökulheima og upp að Vatnajökli, og með hliðsjón af almennu hagræði, sem yrði
af þessum brúm, virðist ástæða til, að athugaðir séu gaumgæfilega möguleikar þess
að koma hið fyrsta á brúarsambandi því, sem hér ræðir um.

Með bréfi þessu fylgir, ásamt uppdráttum af brú ar stæð unum, kort af umræddu
svæði. Hef ég látið marka á það brúarstæðin við Þóristungur og á Köldukvísl og
leiðina frá brúarstæði á Tungnaá að Kjalvötnum. Einnig eru þar auðkennd þau svæði,
sem virkjunarathuganirnar munu einkum beinast að.

Virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.
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