
Sþ. 28. Tillaga til þingsályktunar
iiiii brúargerðir á vötn í Vestur-Skaftafellssýslu.

F lm .: Gísli Sveinsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hraða sem mest má verða brúar- 
gerð á Stjórn og Hörgsá á Síðu, auk Djúpár í F ljótshverfi, svo að þjóðbrautin 
austur alla Vestur-Skaftafellssýslu verði sem fyrst að fullu fær bifreiðum.

G r e i n a r g e r ð .
Á þessu stutta sumarþingi, sem á að verða, eru þegar koninar fram  eigi fáar 

áskoranir um að hraða ýmsum framkvæmdum til sjávar og sveita, enda þótt fjá r- 
lög hafi eigi verið tekin til meðferðar. Grkar þessi aðferð að sjálfsögðu tvímælis, 
Jiótt ef til vill verði eigi við ráðið, af ýmsum ástæðum. En ef um er að ræða sam- 
göngubætur á landi, ber að sjálfsögðu að greina það fvrst, sem nauðsynlegast er í 
vega- og brúakerfi hvers hcraðs, en svo er um ár þær á sjálfum  aðalþjóðveginum 
austur Vestur-Skaftafellssýslu, sem i till. greinir. - I þessari sýslu hefur undan-



farið og er enn þá m arkvíst verið að vinna að þeim höfuðsamgöngubótum, sem 
fullkomna eiga það kerfi, sem áður hefur lagt verið, í þeim ákveðna tilgangi, að 
allt héraðið verði að lokum fært bifreiðum , og það reyndar á leiðum allra hreppa, 
er nota verður til aðdrátta og til þess að koma búsafurðum á markað, enda er það 
búendum og öðrum hin brýnasta nauðsyn.

B rýr þær, er hér getur, eru allar í áður greindu samgöngukerfi. Það hefur ætíð 
verið ætlazt til, að Stjórn  og Hörgsá yrðu brúaðar um sama leyti og Geirlandsá, 
cn þar er m ikil brú nú í siníðum og langt kom in; liggja þær sín hvorum megin 
við hana, í m iðri sveitinni, og er þörfin þá enn brýnni fyrir þessar brýr, svo að 
eigi hindrist tilætlaðar samgöngur. Samræmis vegna þykir rétt að taka Djúpá hér 
með, enda þótt hún hafi áður verið ákvörðuð að koma í k jö lfar Geirlandsár sam- 
kvæmt tillögum, sem fyrr hafa verið bornar fram  á Alþingi um þau vatnsföll. —

Á siðasta vetrarþingi var borin fram tillaga um brúargerð á Eldvatn í Meðal- 
landi. E r sú brú nú í undirbúningi og verið að afla til hennar efnis. Má því ætla, 
að það verk gangi sinn gang, enda áríðandi, að það dragist ekki úr hömlu, vegna 
hins fyrirhugaða þjóðvegar (með smábrúm) inn í og um sveitina, sem nú er byrjað 
á og kemur henni í beint samband við aðra hluta sýslunnar. T il þess að vel sé, þarf 
einnig bráðlega að brúa tvær sináár á þjóðveginum í Skaftártungu, Brunná og 
Fauska, sem geta orðið torfæ rúr á vetrum og því illt að una þvi, að þær te fji ferðir 
og flutninga. Loks er svo H raunbæjarlækur í Álftaveri, sem klýfur sveit sundur 
eins og hinar árnar, og telst brúargerð þar smáræði, seni væntanlega verður fram- 
kvæmd innan tíðar.

Brúarstaðir á nefndum ám hafa verið athugaðir að tilhlutun vegamálastjóra, 
að meira eða minna leyti. Öll eru völn þessi austan Mýrdalssands, en í Mýrdalnum 
hafa á siðari árum allar ár verið brúaðar, enda var það að sjálfsögðu höfuðskil- 
vrðið til þess að verulegur skriður kæmist á samgöngumál Skaftfellinga á landi. 
Má og segja, að Vestur-Skaftafellssýsla sé nú að mestu leyti að losna við baráttuna 
við brimströndina, að því er að- og fráflutninga snertir, og er það fagnaðarefni öll- 
um, sem þær sveitir byggja. Með áframhaldandi vega- og brúargerðum verður þörf- 
um þeirra í þessu efni fullnægt.


