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um rannsókn brúarstæðis á Jökulsá í Lóni.
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Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að láta á þessu ári gera 
ýtarlega rannsókn á brúarstæði á Jökulsá í Lóni.

G r e i n a r g e r ð .
Jökulsá i Lóni er eitt af stórvötnuni landsins og hefur cnn ekki verið brúuð. 

Hún rennur eftir niiðri Lónssveit i Austur-Skaftafellssýslu og skiptir byggðinni 
þannig í tvo hluta. Veldur þetta niikluin erfiðleikuin og tálm ar því samstarfi og 
\iðskiptuni, seni óhjákvæniileg eru innan sveitarinnar. En sérstaklega verða þó 
þeir, sem austan árinnar búa, fyrir miklu tjóni af hennar völdum, auk margs konar 
trafala, sökum þess að þeir verða að sækja öll sín verzlunarviðskipti yfir hana 
til Hafnar í Hornafirði.

Venjulegast er áin alveg ófær með ökulæki, bæði bifreiðar og aðra vagna, vegna 
vatnsmagns og aurbleytu, einkum þó að sumarlagi, allt frá því snjóa tekur að 
leysa að vorinu og fram á vetur. Hafa sláturfjárrekstrar iðulega teppzt við ána 
marga daga að haustinu, og eru afleiðingar þess stórfellt tjón íjáreigenda vegna 
rýrari og minni afurða fjárins, auk alls konar óþæginda annarra.

Eins og von er til, er þess almennt óskað af hálfu allra þeirra, sem þarna eiga 
hlut að máli og við þetta eiga að búa, að ú r þessu verði bætt sem fyrst og sem bezt,



en það verður með því einu að brúa Jökulsá, og fyrir því er alm ennur áhugi, ekki 
einungis í sjálfri Lónssveit, heldur og meðal allra sýslubúa. Þess vegna er það 
ákveðin ósk úr héraðinu, að brú verði gerð á Jökulsá. En auk þeirra ástæðna, 
sem hér eru greindar og snerta héraðið sjálft beinlínis, renna hér undir fleiri stoðir, 
sem nú verður greint og fleiri eiga hlut að heldur en þeir, sem næstir ánni búa.

Eins og kunnugt er, hefur um nokkurn tím a undanfarið verið að þvi stefnt í 
snmgöngumálum hér á landi að koma sein flestum héruðum  landsins í akfært 
vegasamband. Er þetta mjög vel á veg komið, en eins og máske vonlegt er, hefur 
syðsti hlúti Austurlands, eða Suðausturlandið, orðið á eftir um þetta, þótt að hinu 
sama hafi einnig verið stefnt þar, og er þessi landshluti nú árlega að tengjast þessu 
vegasambandi, eða að minnsta kosti að færast nær því. Væntanlega tekst nú innan 
skamrns að tengja vegasainbandið við Austurland, ú r Breiðdat í Suður-Múlasýslu, 
■— en þar endar nú samfelldur akfær vegur, — suður fyrir Berufjörð, um Álfta- 
fjörð, yfir Lónsheiði og Jökulsá í Lóni, og kemst Austur-Skaftafellssýsla þá fyrst 
í nefnt vegasamband, með því móti þó, að Jökulsá í Lóni verði brúuð. En frá Jökulsá 
er nú þegar nokkurn veginn akfært til Hafnar i Hornafirði, og með bifreiðaferju 
á Hornafirði, eins og nú þegar er, ætti að jafnaði að verða samfelldur bifreiða- 
fær vegur eftir Austur-Skaftafellssýslu, allt að Jökulsá á Breiðamerkursandi. Að 
vísu yrði þá að brúa nokkrar ár sunnan Hornafjarðar. Þótt þetta kunni að eiga 
nokkuð langt í land, er það æskilegt og nauðsynlegt, að fram  fari sem allra fvrst 
athuganir og rannsóknir á því, sem mest kann að tálma framkvæmdum á þessu, 
svo að unnt sé að hefjast handa svo fljótt, sem ástæðurnar leyfa.

Tillaga sú, sem hér er flutt, m iðar að því, að ríkisstjórnin láti fara fram nauð- 
synlega og ýtarlega rannsókn þess, hvernig og hvar Jökulsá í Lóni verði brúuð, 
því að hún mun vera sá þátturinn í nefndu vega- eða samgÖngukerfi, sem einna 
erfiðast verður að ráða fram úr.

Vegamálastjóri m un fyrir nokkru hafa tekið þetta til athugunar, og inundi sú 
rannsókn, sem hér er farið fram á, verða fram hald þess, sem hann þegar kann að 
hafa gert eða látið gera.


