
Nd. 442. Frumvarp til laga [164. mál]
um brúargerðir.

Frá samgöngumálanefnd.

1. gr.
Framkvæma skal, eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum eða úr brúasjóði

(sbr. lög nr. 33/1949, um bifreiðaskatt o. fl.), byggingu brúa þeirra, sem 2. gr.
ákveður.

Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr varan-
legu efni, svo sem járni eða járnbentri steypu, eftir því sem hagkvæmt þykir.

2. gr.
Brýr þær, sem gera skal, eru yfir vatnsföll þau, sem hér greinir:

A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri.
I. Nýjar brýr á þjóðvegum.

a. Vesturland.
1. Leirvogsá á Kjalarnesvegi innri.
2. Drageyrará í Skorradal.
3. Kaldá í Skorradal,
4. Hornsá í Skorradal,



5. Deildargil í Hálsasveit.
6. Árkvarnarlækur á Hraunhreppsvegi á Mýrum.
7. Hvítá hjá Bjarnarstöðum í Hvítársiðu.
8. Norðlingafljót í Hvítársíðu.
9. Hraunholtsá í Hnappadal.

10. Mjósund á Eyrarsveitarvegi á Snæfellsnesi.
11. Gljúfurá á Skógarströnd.
12. Skeggjagil í Laxárdal í Dalasýslu.
13. Krossá á Skarðsströnd.
14. Fagradalsá á Skarðsströnd.
15. Sælingsdal sá í Hvammssveit.
16. Flekkudalsá áFellsströnd.
17. Galtará áFellsströnd.
18. Bakkaá í Gautsdal.
19. Gautsdalsá í Gautsdal.
20. Múlaá í Kollafirði í Barðastrandarsýslu.
21. Fjarðarhornsá í Kollafirði í Barðastrandarsýslu.
22. Skálmardalsá.
23. Þverá í VaUarfirði.
24. Kjálkafjarðará á Þingmannaheiði.
25. Þverá í Vatnsfirði.
26. Hvestuvaðall í Arnarfirði.
27. Fífustaðaá í Arnarfirði.
28. Selárdalsá í Arnarfirði.
29. Otradalsá í Arnarfirði.
30. Fossá í Arnarfirði.
31. Hrafnseyrará í Arnarfirði.
32. Botnsá í Dýrafirði.
33. Langá á Ingjaldssandi.
34. lsafjarðará.
35. Vatnsfjarðarós við Ísafjarðardjúp.
36. Botnsá í Mjóafirði.
37. Heydalsá í Mjóafirði.
38. Gljúfurá í Mjóafirði.
39. Hattardalsá í Álftafirði.
40. Seljalandsós í Álftafirði.
41. Mórilla í Kaldalóni.
42. Laxá á Laxárdalsheiði í Strandasýslu.
43. Steinadalsá í Strandasýslu.
44. Kaldbaksós í Strandasýslu.
45. Kjósará í Strandasýslu.
46. Reykjarfjarðará í Strandasýslu.

b. Norðurland.
1. Núpsá á Austursíðuvegi í Húnavatnssýslu.
2. Víðidalsá innan við Víðidalstungu.
3. Vatnsdalsá hjá Grímstungu.
4. Svínadalsá hjá Auðkúlu í Húnavatnssýslu.
5. Sléttu á í Svínadal í Húnavatnssýslu.
6. Laxá hjá Kálfshamarsvík.
7. Laxá á Gönguskarðavegi í Skagafjarðarsýslu.
8. Gauksstaðaá á Skaga í Skagafjarðarsýslu.
9. Hörtná á Skaga í Skagafjarðarsýslu.

10. Héraðsvötn hjá Tyrfingsstöðum.
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11. Norðurá á Skagafjarðarvegi.
12. Hjaltadalsá á Hólavegi.
13. Hofsá ofan við Hofsós.
14. Skjálfandafljót í Bárðardal.
15. Ormarsá sunnan Raufarhafnar.

e. Austurland.
1. Skarðsá á Fjöllum.
2. Lindará á Möðrudalsöræfum.
3. Lónakíll á Möðrudalsöræfum.
4. Fuglabjargaá á Sandvíkurheiði.
5. Selá í Vopnafirði.
6. Kvislá i Vopnafirði.
7. Njarðvíkurá.
8. Staðará á Hjaltastaðavegi.
9. Bjarglandsá á Hjaltastaðavegi.

10. Jökulsá á Hjaltastaðavegi.
11. Lagarfljót hjá Fossi.
12. Lagarfljót áSteinboga.
13. Gilsá í Fljótsdal.
14. Haugá í Skriðdal.
15. Berufjarðará í Berufirði.
16. Fossá í Berufirði.
17. Búland sá í Berufirði.
18. Hofsá í Álftafirði.
19. Selá í Álftafirði.
20. Eyrará innri á Sléttuströnd.
21. Dalsá Í Fáskrúðsfirði.
22. Tunguá í Stöðvarfriði.
23. Stöðvará í Stöðvarfirði.
24. Fagradalsá í Breiðdal.
25. Gilsá á Norðurdalsvegi í Breiðdal.

d. Suðurland.
1. Reyðará í Lóni.
2. Karlsá í Lóni.
3. Gjádalsá í Lóni.
4. Fjarðará í Lóni.
5. Hoffellsá í Nesjum.
6. Hólmsá á Mýrum.
7. Smyrlabjargaá í Suðursveit.
8. Staðará í Suðursveit.
9. Steinavötn í Suðursveit.

10. Fellsá í Suðursveit.
11. Stemma í Suðursveit.
12. Breiðá í Öræfum.
13. Fjallsá í Öræfum.
14. Virkisá í Öræfum.
15. Kotá í Öræfum.
16. Svinaf'ellsá í Öræfum.
17. Skaftafellsá í Öræfum.
18. MúlakvÍsl á Mýrdalssandi.
19. Langholtsskurður í Meðallandi.
20. Laxá í Fljótshverfi.
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21. Fjarðará á Síðu.
22. Hólsá hjá Ártúni í Landeyjum.
23. Litla-Laxá á Auðsholtsvegi.
24. Hvítá hjá Iðu.
25. Andalækur í Biskupstungum.
26. Brúará á Laugardalsvegi.
27. Hvítá hjá Kiðjabergi.
28. Villingavatnsá í Grafningi.
29. Ölvesvatnsá í Grafningi.

II. Endurbygging brúa á þjóðvegum.
a. Vesturland.

1. Fossá í Hvalfirði.
2. Þverá í Svínadal á Draghálsvegi.
3. Andakílsá við Skorradalsvatn.
4. Reykjadalsá í Dalasýslu.
5. Hvammsá í Dalasýslu.
6. Þambá í Strandasýslu.

b. Norðurland.
1. Djúpadalsá í Blönduhlíð í Skagafirði.
2. Kotá í Skagafirði á Norðurlandsvegi.
3. Valagilsá í Skagafirði á Norðurlandsvegi.
4. Hrolleifsdalsá á Siglufjarðarvegi.
5. Eyjardalsá á Bárðardalsvegi vestri.
6. Jökulsá í Axarfirði.
7. Tunguá í Þistilfirði.

c. Austurland.
1. Stafdalsá á Fjarðarheiði.
2. Lagarfljót hjá Egilsstöðum.
3. Gilsá á Völlum.
4. Eyvindará á Völlum.
5. Fagradalsá (neðsta brú).

d. Suðurland.
1. Tungufljót í Skaftártungu.
2. Skógaá undir Eyjafjöllum.

III. Aðrar brýr.
a. Brýr á fjallvegum og sýsluvegum má gera að öllu fyrir fé úr ríkissjóði.
b. Brýr á öðrum vegum má kosta að helmingi af ríkissjóði. gegn Því.

sem á vantar, annars staðar frá.
B. Brýr yfir 4- metra haf eða lengra, allt að 10 metra.

Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slíkar brýr að öllu
úr ríkissj óði.

Á öðrum vegum má greiða allt að helmingi kostnaðar úr ríkissjóði gegn
framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti.

C. Brýr yfir styttra en 4 metra haf.
Kostnað við slíkar brýr skal telja með kostnaði við veg þann, sem

brúin er á.
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3. gr.
Viðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhalds-

kostnaði þess vegar, sem brúin er á.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 32 23. júní 1932, um brúar-

gerðir, ásamt breytingum á þeim með lögum nr. 30 2. apríl 1943 og nr. 53 17.
maí 1947.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er samið af vegamálastjóra. Hafa samgöngumálanefndir beggja þing-

deilda rætt það sameiginlega og orðið ásáttar um flutning þess.
Frv. fylgdi svo hljóðandi greinargerð af hálfu vegamálastjóra :
"Fyrstu lög um brúargerðir voru sett 1919 og önnur lög 1932, og gilda þau enn

með nokkrum breytingum frá 1943 og 1947.
Aðalbreytingarnar hafa verið á 2. gr., þar sem taldar eru fyrirhugaðar brúar-

gerðir á þjóðvegum. Hefur þar verið bætt við óbrúuðum ám í stað þeirra, sem lokið
var við að brúa. Þá hefur og 1943 og 1947 verið sett ákvæði um aukið framlag ríkis-
sjóðs til brúa á sýsluvegum, og var 1947 ákveðið, að brýr, 10 metra og lengri, á sýslu-
vegum megi gera að öllu fyrir fé úr ríkissjóði.

Skal hér gert nokkurt yfirlit yfir framkvæmd laganna.
1 lögunum frá 1919 voru taldar 36 óbrúaðar ár og 34 gamlar brýr, sem skyldu

endurbyggðar. Lokið er nú öllum þessum brúargerðum, nema á Norðurá hjá Króki
i Borgarfirði og endurbyggingu brúar á Tungufljót á Gullfossvegi, en á báðum þess-
um leiðum var lagður niður þjóðvegur fyrir mörgum árum. A Tungufljóti er nú
reiðfær hengibrú á þessari leið.

Í brúalögum 1932, með síðari breytingum, hafa verið taldar samtals 285 fyrir-
hugaðar brýr. Af þeim hafa verið byggðar 206 og gerðar 11 bráðabirgðabrýr, en 68
ár eru óbrúaðar. Hér við bætast nokkrar brýr á þjóðvegum, sem ekki hafa verið
taldar í brúalögum. svo og allmargar brýr á sýsluvegum.

Samtals eru nú 467 brýr 10 metra og lengri, og eru þar af:
6 hengibrýr: á Ölfusá, Jökulsá á Fjöllum, Örnólfsdalsá í Borgarfirði,

Jökulsá í Axarfirði, Hvítá hjá Hvítárvatni (gamla Sogsbrúin) og Blöndu.
118 járnbita- og járngrindabrýr.
343 steinsteyptar brýr, járnbentar.

Samt. 467 brýr.

Samtals er lengd þessara brúa um 13,5 km.
Auk þessara brúa hafa verið gerðar 22 brýr, sem síðar hafa verið endurbyggðar

eða umferð um þær lagzt niður. Eru þær þessar:
4 hengibrýr: á Ölfusá, Þjórsá og Hörgá, svo og á Sog, en sú brú var flutt

á Hvítá hjá Hvítárvatni og er talin þar.
5 járnbrýr: á Mýrarkvísl, Uxastaðakvísl og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu

(þessar 3 brýr er fyrirhugað að nota á öðrum vegum í sýslunni). Ferju-
kotssíki í Borgarfirði (2 smábrýr notaðar á aðrar ár, 1 geymd) og á
Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri (2 brýr, sem fyrirhugað er að nota
síðar á smáár þar nálægt).

13 steyptar brýr: á Kattarhryggsgil í Norðurárdal, Hvassá hjá Forna-
hvammi (þjóðvegurinn var fluttur, og urðu þá brýrnar óþarfar á Norð-
urlandsvegi), Hölkná í Þistilfirði (tók af í jakaflóði og var endur-
byggð), Kaldakvísl i Mosfellssveit (byggð ný brú), Elliðaár vestri,
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Elliðaár eystri (byggðar nýjar brýr), Norðurá í Skagafirði (þjóðvegur-
inn fluttur neðar í dalinn), Torfdalsá á Þingvallavegi (þjóðvegurinn
fluttur), Ártúnsá á Kjalarnesi (endurbyggð á sama stað), LiUaá og
Bjarnadalsá í Norðurárdal (tók báðar af í flóði og voru endurbyggðar
stærri), Hjaltadalsá í Skagafirði (brotnaði í jakahlaupi og var endurbyggð
skammt ofar), Hróarslækur á Rangárvöllum (byggð ný brú neðar).

---------
Samt. 22 brýr.

Brýrnar hafa verið gerðar á þessum árum, er hér greinir, og er þá sleppt þeim
brúm, sem lagðar hafa verið niður:

1890-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1953 ........--------------------------

Hengibrýr J árnbrýr Steyptar brýr Samt.
2 6 3 11
o 4 36 40
o 21 85 106
1 23 82 106
3 42 95 140
o 22 42 64

Samtals 6 118 343 467

Hér við bætast allmargar bráðabirgðabrýr, sumar með járnbitum, en aðrar úr
timbri eingöngu.

Þar sem margir nýir vegir hafa verið teknir í þjóðvegatölu, nú síðast 1951,hafa
hætzt við allmargar óbrúaðar ár á þjóðvegum. Eru nú gerðar kröfur um, að allar ár
á þjóðvegum verði brúaðar. þar sem það þykir gerlegt vegna aðstæðna. Þykir því
rétt að koma ekki fram með nýjar breytingartillögur við brúalögin, heldur með frv.
til nýrra brúalaga, er sendist hér með.

Athugasemdir við einstakar greinar frv.

Um 1. gr.
Þar sem fyrir allmörgum árum var tekin upp sú regla, að Alþingi veitir sérstak-

lega fé til hverrar einstakrar brúar, er fellt úr ákvæðið um, að ríkisstjórnin, með
ráðum vegamála st jóra, ákveði, í hvaða röð þær skuli gerðar, svo sem var hin fyrstu
ár, er lögin voru í gildi.

Um 2. gr.
A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri.

Taldar eru upp allar óbrúaðar ár á þjóðvegum, þar sem fyrirhugaðar eru brýr
10 metra og lengri og fært þykir að byggja, svo og gamlar brýr ófullnægjandi, er
þarf að endurbyggja:

Samtals verða þessar fyrirhuguðu brýr:
1. A Vesturlandi nýjar
2. A Norðurlandi .
3. A Austurlandi .
4. A Suðurlandi .----------------------

46, endurbyggðar 6
15 7
25 5
29 2

Nýjar 115,endurbyggðar 20
Hér eru meðtaldar þær brýr, sem nú eru í smíðum, á Hvítá hjá Iðu og á Skjálf-

andafljót, svo og þær 22 brýr á þjóðvegum, sem fé er veitt til í fjárlögum 1954,að
upphæð tæplega 3.7 millj. kr.

Taldar eru allar óbrúaðar ár á þjóðvegum, nema stórárnar í Austur-Skaftafells-
sýslu, Núpsvötn, Skeiðará, Jökulsá á Breiðamerkursandi og Hornafjarðarfljót.
Hinar 3 fyrstnefndu verða naumast brú aðar, og Hornafjarðarfljóti má bæta í
skrána síðar, ef rannsókn leiðir í ljós, að fært þyki að brúa þau. Mætti jafnvel
bæta þeirri brú í frv. nú, með fyrirvara.
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Samtals eru taldar 135 nýjar brýr. Allnákvæmar áætlanir eru til um margar
þessara brúa, en um flestar þeirra aðeins lauslegar. Nemur lausleg heildaráætlun
samtals um 55 millj. kr. Hér af eru 13 stærstu brýrnar áætlaðar að kosta um helm-
ing, eða 27.5 millj. kr.

Eru það þessar:

A Vesturlandi:
Hvítá hjá Bjarnarstöðum .
Mjósund í Eyrarsveit .. .

A Norðurlandi:
Héraðsvötn hjá Tyrfingsstöðum .
Skjálfandafljót, ógert verk _..
Jökulsá Í Axarfirði, endurbygging .

A Austurlandi :
Lagarfljót hjá Egilsstöðum, endurbygging .
Lagarfljót hjá Kirkjubæ .
Lagarfljót áSteinboga .
Hofsá í Alftafirði .

kr. 600.000
2.600.000

3.800.000

1.600.000

lí Suðurlandi:
Hvítá hjá Iðu, ógert verk .
Hvítá hjá Kiðjabergi .
Hólsá í Landeyj um .................................••..
Múlakvísl á Mýrdalssandi .

3.500.000

Hef ég gert ráð fyrir, að þessar 13 brýr verði gerðar fyrir fé úr brúasjóði.
Liggur næst fyrir að ljúka brúnum á Hvítá hjá Iðu og á Skjálfandafljót, og þarf
til þess um 4.1 millj., eða sem næst tveggja ára tekjur brúasjóðs, eins og þær
eru nú.

Næst kemur brú á Hofsá og endurbygging Lagarfljótsbrúar og Jökulsárbrúar
i Axarfirði. Er lauslega áætlað, að þessar 3 brýr kosti um 8 millj. kr., eða nær
fjögurra ára tekjur brúasjóðs. Þá kemur að Héraðsvötnum hjá Tyrfingsstöðum,
Múlakvísl á Mýrdalssandi og síðan að hinum 6 brúnum, sem þá eru ógerðar.

Er því sýnt, að með tekjum brúasjóðs, svipuðum og þær eru nú, muni taka
um 13-14 ár að fá fé til að gera þessar 13 brýr. Er þannig bersýnilegt, hver
þörf er að leggja brúasjóði til meiri tekjur, nema fé verði að miklu leyti veitt
til brúa þessara í fjárlögum. En ég hef þegar áður lagt til, að framlag til brúa-
sjóðs verði tvöfaldað.

Hér við má bæta, að enn eru nokkrar stórbrýr. sem þörf er að gera, svo sem
á Tungnaá á Sprengisandsvegi, Þjórsá hjá Þjórsárholti og jafnvel Hornafjarðar-
fljót, sem vænta má að kosti samtals ekki undir 8 millj. kr. Þá verður og þörf á
endurbyggingu nokkurra stórbrúa, sem jafnvel nú þegar eru orðnar of mjóar eða
ótraustar eða hvort tveggja fyrir þá umferð, sem nú er. Má þar nefna brýrnar á
Ytri-Rangá, Þverá og Affall í Landeyjum, Hólmsá í Skaftártungu, Blöndu á
Blönduósi.

Allmargar hinna eldri brúa, sérstaklega þeirra, sem byggðar voru á aðalleið-
um fram til 1930, verður einnig að breikka og styrkja.

Ekki eru taldar með 4 frekar ódýrar brýr í Ölfusi á Austurvegi, enda er hann
enn ekki beinlínis i tölu þjóðvega.

Aðrar allkostnaðarsamar brýr eru þessar 9 á hér greindar ár, og hver þeirra
áætluð að kosta frá 500-900 þús. kr.: lsafjarðará (verður gerð í ár), Mórilla
í Kaldalóni, Víðidalsá, Norðurá í Skagafirði (2 síðartaldar verða líklega gerðar
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i ár). Hjaltadalsá á Hólavegi, Hólmsá á Mýrum, Steinavötn í Suðursveit, Breiðá og
Fjallsá í Suðursveit. Samtals kosta þessar brýr samkvæmt mjög lauslegri áætlun
5.6 millj. kr. Aðrar brýr, sem taldar eru í frv., eru samtals 113, og er heildar-
um 21.9 millj. kr. Eru þær flestar frekar litlar, enda áætlað að kosti að meðaltali
aðeins tæpar 200 þús. kr. hver brú.

Hér við bætast brýr á sýsluvegum og fjallvegum, sem síðar verður gerð
grein fyrir.

Brýr á öðrum vegum en þjóðvegum:
Þar sem haldið er því ákvæði óbreyttu, að heimilt sé að kosta að öllu úr ríkis-

sjóði brýr á sýsluvegum eins og á fjallvegum, eru þær settar hér í sama flokk.

a. Brýr á sýsluvegum:
Flestir innansveitarvegir eru nú komnir í tölu þjóðvega, nema heimreiðir á

einn eða fáa bæi, og verða þó allmargar brýr á sýsluvegum, sem þarf að byggja.
Hefur verið tekin saman eftirfarandi skrá yfir þær, og eru að vísu meðtaldar
nokkrar brýr á vegum, sem enn eru ekki sýsluvegir:

1. Kjósarsýsla: Engar.
2. Borqarfiortiarsúe!«: Hvítá á Barnafossi (er í smíðum).
3. Mýrasýsla: Norðurá hjá Glitstöðum, Norðurá hjá Króki, Litla-Þverá, Litla-

Fljót í Hvítársíðu.
4. Snæfellsnessýsla: Engar.
5. Dalasúsla: Haukadalsá innra.
6. Barðastrandarsýsla: Holtsá á Barðaströnd, Sunnudalsá og Norðdalsá í Trost-

ansfirði, Botnsá í Geirþjófsfirði.
7. Vestur-1.~afjarðar.sýsla: Dynjandisá, Hofsá, Mjólká í Arnarfirði.
8. Norður-lsafjarðarsýsla: Engar.
9. Strandasýsla: Þverá íStaðardal, Staðará undir Steingrímsfjarðarheiði.

10. Vestur-Húnavatnssýsla: Víðidalsá hjá Stóru-Borg, Faxalækur í Vesturhópi,
Katadalsá og Tunguá á Vatnsnesi, Vesturá nálægt Kollufossi, Austurá hjá
Aðalbóli, Fitjaá á Valdarásvegi.

11. Austur-Húnavatnssýsla: Laxá hjá Skrapatungu.
12. Skagafjarðarsýsla: Sæmundará í Sæmundarhlíð. Svartá hjá Reykjum, Egilsá

í Norðurárdal, Jökulsá í Austurdal, Flókadalsá í Fljótum.
13. Eyjafjarðarsýsla: Engar.
14. Suður-Þingeyjarsýsla: Halldörsstaðaá, Reykjadalsá hjá Ökrum, Laxá hjá

Núpufossi.
15. Norður-Þingeyjarsýsla: Engar.
16. Norður-Múlasýsla: Sunnudalsá og Hofsá í Vopnafirði innra, Fjarðará í Loð-

mundarfirði, Jökulsá í Borgarfirði, Víkurá í Húsavík, Fuglabjargaá sunnan
Sandvíkurheiðar, Jökulsá í Jökuldal hjá Merki.

17. Suður-Múlasú sla: Norðurdalsá í Breiðdal, Starmýrará í Álftafirði.
18. Austur-Skaftafellssýsla: Engar.
19. Vestur-Skaftafellssýsla: Þverá á Síðu, Skaftárdalsvatn.
20. Rangárvallasýsla: Háfsósar í Þykkvabæ, Ytri-Rangá og Eystri-Rangá, báðar

á vegi um efri byggðina, Þjórsá hjá Þjórsárholti.
21. Arnessýsla: Tungufljót á Gullfossvegi, Fossá og Dalsá á Tungufellsvegi,

Litla-Laxá hjá Gröf.
Brýr þessar eru samtals 50, og mjög lauslega má gera ráð fyrir, að þær kosti

um 12 millj. kr., auk brúar á Þjórsá hjá Þjórsárholti 2.5 millj. kr.
Í frumvarpinu segir, að brýr á sýsluvegum megi gera að öllu fyrir feúr ríkis-

sjóði, og er það skilið svo, að einnig sé heimilt að gera hlutaðeigandi sýslu að
greiða nokkurn hluta kostnaðar, svo sem gert hefur verið nokkrum sinnum. Í
heildarupphæðinni þykir þó ekki ástæða að gera neinn frádrátt fyrir slíku fram-
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lagi. Sennilegt er, að einhverjar brýr geti bætzt við á næsta áratug. Ég hygg þó, að
það muni lítinn mun gera í þessu heildaryfirliti.

Af þessum brúm mun liggja næst fyrir að gera brýr á þessar ár:
Hvítá á Barnafossi (brúin er í smíðum), Faxalækur og Katadalsá í Vestur-

Húnavatnssýslu. Laxá hjá Skrapatungu. Svartá og Egilsá í Skagafjarðarsýslu.
Halldórsstaðaá, Reykjadalsá og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu (á þessar 3 ár er fyrir-
hugað að setja 3 járnbrýrnar, sem teknar voru af Mýrakvisl, Uxastaðakvísl og
Laxá, er nýju brýrnar voru byggðar þar 1952, Litla-Laxá í Árnessýslu.

b. Brýr á fjallvegum:
Ár á fjallvegum eru enn eðlilega flestar óbrúaðar. Brýr eru nú aðeins á þess-

um ám: Hvítá hjá Hvítárvatni, Svartá á Hvitárvatnsvegi og Jökulfall á Kerlinga-
fjallavegi.

Á næstu 1-2 áratugum má væntanlega gera ráð fyrir, að byggðar verði
nokkrar brýr á helztu fjallvegum, svo sem á þessar ár:

A Kjalvegi: Sandá, Seyðisá, Blanda, Svartakvísl, Strangakvísl, Haugakvísl,
Galtará, enn fremur Svartá á Kerlingafjallaleið.

A Fjallabaksleið nyrðri: Jökulgilskvísl, Kirkjufellsós, Jökuldalakvlsl, Stranga-
kvísl, Syðri Ófæra, Hánípufitjarkvísl.

A Þjðrsárdalsleið : Sandá, Fossá.
A Sprengisandsleið: Tungnaá.
j Norður-Þingeyjarsýslu: Jökulsá hjá Vígabergi (gangbrú).
Sjálfsagt munu fleiri brýr koma til greina, er tímar líða, sérstaklega á stórárnar

norðan Hofsjökuls og Vatnajökuls. .
Af þeim brúm, sem hér voru taldar, eru brýr á Blöndu og Tungnaá mjög dýrar

og ekki tel ég hagkvæmt að flytja gömlu brúna af Þjórsá á Tungnaá, svo sem ýmsir
hafa stungið upp á. Brúarsfæði hafa verið mæld á aðeins fáar árnar, og er því ekki
til nein lausleg áætlun um kostnað.

B. Brýr yfir 4 metra haf og lengra, allt að 10 metra.
Samtals hafa verið byggðar smábrýr i þessum stærðarflokki um 260. Til er

skrá yfir tæplega 300 smáár og læki óbrúaða, þar sem brýr koma i þennan flokk.
Kostnaðaryfirlit um brýr þessar er ekki til, en þær kosta naumast undir

60-70 þús. kr. að meðaltali og því samtals nær 20 millj. kr.
Margar þessara brúa eru mjög aðkallandi. Er því sýnt, að með 750--850 þús.

kr. fjárveitingu, eins og verið hefur næst undanfarin ár, muni sækjast mjög seint
að gera þessar brýr. Að vísu hefur venjulega verið heimiluð umframeyðsla til
smábrúnna og sum árin allveruleg. Ef ljúka ætti brúargerðum þessum á næstu
10 árum, þyrfti 2 millj. fjárveitingu á ári.

Yfirlit:
1. Brýr á þjóðvegum.

a. 13 stórbrýr, áætl. .
b. 9 brýr í miðflokki .
c. 113 aðrar brýr .

27.5 millj. kr.
5.6

21.9 -
-------- 55.0 millj. kr.

2. Brýr á sýsluvegum:
50 brýr 14.5

3. Brýr á fjallvegum :
4 brýr (Sandá á Kjalvegi, Sandá og Fossá í Þjórsárdal,
Jökulsá á Fjöllum hjá Vigabergi (gangbrú) 0.8
1 brú, Tungnaá 1.7
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4. Smábrýr:
300 smábrýr .

5. Breikkun og endurbygging brúa, ótaldár annars staðar ..
20.0 millj. kr.
8.0

Samtals 100.0 millj. kr.

Hér hafa aðeins verið taldar fáar brýr á fjallvegum, því að frekar er búizt
við, að brúm á þeim leiðum verði skotið á frest, nema e. t. v. einstaka þeirra, sem
ekki eru kostnaðarsamar.

Brýr, sem mun þurfa að breikka eða endurbyggja á næsta áratug eða svo,
sérstaklega vegna þess að bifreiðar verða breiðari og þyngri, eru allmargar eldri
brýrnar á aðalleiðum, en upphæð, sem til þess er ætluð, má heita að sé nær
ágizkun.

Til brúagerða hefur verið varið þessum upphæðum á næstu undanförnum árum:

Fjárlög.
Býr Smá- Brúa- Alls til
alm. brýr Samtals sjóður brúa

1946 þús. kr. 2.421 560 2.981 1.589 4.570
1947 1.472 656 2.808 588 3.396
1948 1.497 404 1.901 0 1.901
1949 3.963 730 4.693 0 4.693
1950 2.393 763 3.156 997 4.153
1951 2.635 1.255 3.890 1.980 5.870
1952 3.970 1.398 5.368 1.633 7.001
19531) 6.050 1.350 7.4002) 2.285 9.685

Samtals þús. kr. 24.401 7.116 32.197 9.072 41.269

Verði árstekjur brúasjóðs tvöfaldaðar, þannig að þær verði um 4 millj. kr.,
þyrfti 6.0 millj. kr. árlegar fjárveitingar til þess að ljúka á næstu 10 árum, þ. e.
1963, framkvæmdum þeim, sem fyrrgreind heildaráætlun miðast við, en vitan-
lega er þá miðað við, að verðlag haldist svipað og nú er.

Ekki má þó vænta, að ekki þurfi áfram að verja allmiklu fé árlega til brúar-
gerða, því að kröfur um bættar samgöngur, breiðari og traustari brýr, munu
væntanlega enn vaxa, en að framkvæmdum þeim loknum, sem hér hefur verið
gerð grein fyrir, mun miklum áfanga náð.

Virðingarfyllst,

Geir G. Zoéga.

Samgöngumálanefnd neðri deildar Alþingis.

1) Tölur þessa árs eru ekki nákvæmar.
2) Hér er meðtalin greiðsla úr rikissjóði til hrúnna á Sog og Laxá og Mýrarkvísl vegna Sogs-

og Laxárvirkjana, um 1.16 millj. kr.
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