
sþ. 441. Nefndarálit [77. mál]
um till. til þál. um rannsókn til undirbúnings fyrirhugaðri vegagerð i Skagafirði
og ákvörðun brúarstæða i því sambandi.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur leitað álits vegamálastjóra um tillögu þessa. Hefur Geir Zoega
vegamálastjóri látið nefndinni i té ýtarlega umsögn um málið, og er þar tekið
fram, að sú umsögn sé í fullu samræmi við skoðun núverandi vegamálastjóra og
Árna Pálssonar yfirverkfræðings.

Eftir að nefndin hefur kynnt sér rækilega umsögn vegamálastjóra, getur hún
fallizt á þá skoðun hans, að öll þau meginatriði, sem í tillögunni felast, séu nú
þegar það vel rannsökuð, að ekki sé þörf frekari athugana til þess að geta tekið
um það endanlega ákvörðun; hversu umræddum vegabótum verði skynsamlegast
hagað. Telur því nefndin eðlilegasta afgreiðslu á tillögunni, að henni verði vísað
til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 2. marz 1956.

Pétur Ottesen,
form.

Karl Kristjánsson.
Halldór Ásgrímsson.

Helgi Jónasson,
fundaskr.

Magnús Jónsson,
frsm.

Jón Kjartansson.
Hannibal Valdimarsson.

Jónas G. Rafnar.
Lúðvík Jósefsson.



Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 26. janúar 1956.

Tillaga til þingsályktunar á þskj. 84 um rannsókn til undirbúnings fyrirhugaðri
vegagerð í Skagafirði og ákvörðun brúarstæða i því sambandi.

Með bréfi 17. des. f. á. barst mér ofangreind tillaga til umsagnar.
Tillaga þessi mun framkomin vegna deilu, sem risið hefur um, hvort brú á

Norðurá skuli byggð á svonefndu Gvendarnesi innan við Egilsárbæ eða undan Skelj-
ungshöfða, skammt fyrir innan Silfrastaðabæ. Áætlanir hafa verið gerðar um báðar
þessar brýr og nauðsynlega vegi að þeim.

Í áætlunum er miðað við, að Egilsá verði brúuð og vegur lagður að Egilsár-
bænum, hvort brúarstæðið sem valið yrði.

Fyrst er brú þessi komst á brúalög, var gert ráð fyrir brú á Gvendarnesi, rétt
innan við Egilsá. Eru þar klappir að beggja megin og ágætt og öruggt brúarstæði
fyrir steinsteypta bogabrú 44 metra langa milli klappanna. Síðar var vegna áróðurs frá
Kjálkabændum rætt um að flytja brúarstæðið nokkru neðar eða undan Skeljungshöfða
og gera þar 80 metra langa steypta brú á eyrunum. Vorið 1954 var brúarstæðið rann-
sakað, og kom þá í ljós, að ekki er unnt að reka staura undir stöplana, með því að
aurinn er stórgrýttur og harður botn, en hins vegar erfitt og dýrt að grafa svo
fyrir stöplum, að fyllilega sé öruggt, að ekki grafist undan þeim. Eftir hlaupin miklu
í Norðurárdal í júlíbyrjun 1954 þykir og sýnt, að 80 metra brú verði of stutt, en þarna
er um 300 metrar yfir eyrarnar, og mundi þurfa minnst 100 m langa brú ásamt
varnargörðum við báða brúarenda.

Samkvæmt kostnaðaráætlun í marz 1955 kosta brýr á Gvendarnesi og Egilsá
ásamt vegagerðum kr. 1320000.00, en brú undan Skeljungshöfða ásamt brú á Egilsá
og vegi að samnefndum bæ kr. 1695000.00, eða 375 þús. kr. meir, og er þá miðað við
80 m langa brú á Norðurá. Með 100 m brú þar hækkar þessi munur um nálægt 225
þús. kr. og yrði þá 600 þús. kr. meiri en um Gvendarnes.

Vegna almennrar verðhækkunar síðan má gera ráð fyrir, að kostnaður hækki
um nær 20%, og yrði þá kostnaðarmunurinn 650-700 þús. kr.

Með tilliti til þessa mikla kostnaðarmunar og hins, sem ég tel þó skipta enn meiru
máli, hve brúin á Norðurá er þar öruggari, tel ég eindregið, að velja beri brúarstæðið
á Gvendarnesi.

t Kjálkabyggðinni eru 8 bæir, og telja 6 búendur sér gerðan mikinn óleik með því
að hafa brúna á Gvendarnesi, þar sem leiðin um hana mundi um 8.3 km lengri vestur
yfir Héraðsvötn á Gvendarnesi, hins vegar eru bú endur á Egilsá og í Borgargerði,
sem telja brúna sér hagkvæmari á Gvendarnesi. t því sambandi vil ég taka þetta fram:

Öryggi er míklu meira og kostnaður miklu minni um Gvendarnes, svo sem fyrr
greinir. Hér kemur og til greina, að alltaf má búast við nokkrum árlegum viðhalds-
kostnaði á varnargörðum við Skeljungshöfðabrú.

Síðastliðið sumar voru mæld 2 brúarstæði á Héraðsvötnum norðan við Tyrfings-
staði. Er annað brúarstæðið hjá Teigakoti um 2 km neðan við Tyrfingsstaði, en hitt
hjá Kláfferjunni um 1 km neðan við Teigakot. Áður hafði verið mælt brúarstæði hjá
Tyrfingsstöðum.

Samanburðaráætlanir um brúargerðarkostnað á þessum 3 stöðum hafa ekki verið
gerðar, en fullyrða má, að brú hjá Teigakoti yrði sízt dýrari en hjá Tyrfingsstöðum.
Auk þess yrði vegagerð að og frá brú þar auðveldari en hjá Tyrfingsstöðum (minni
halli að og frá brú).

Má þvi gera ráð fyrir, að væntanleg brú á Héraðsvötn yrði byggð annaðhvort
hjá Teigakoti eða Kláfferjunni, eftir því sem samanburður á kostnaði leiddi í ljós
að hagkvæmt yrði, og verða sennilega ekki mörg ár þar til Héraðsvatnabrúin verður
byggð.



Leiðin til Sauðárkróks fyrir Kjálkabændur eftir Skagfirðingabraut yrði að sjálf-
sögðu jafnlöng, hvert hinna þriggja brúarstæða sem valið yrði, eða 55.6 km. En þegar
brú á Héraðsvötn hefur verið byggð á öðru hvoru neðra brúarstæðinu, yrði núverandi
sýsluvegur frá Reykjum að Litladal (Héraðsdalsvegur) vafalaust framlengdur að
Teigakoti (lengdur um 6 km) og sennilega tekinn í þjóðvegatölu. Eftir þeim vegi
yrði leiðin frá Flatatungu til Sauðárkróks 45.6 km um brú hjá Teigakoti, eða 4.4 km
styttri en um brú hjá Skeljungshöfða. Um brú hjá kláfnum yrði leiðin til Sauðár-
króks 43.6 km, eða 6.4 km styttri en um brú hjá Skeljungshöfða. Eru þá fallin aðal-
rök Kjálkabænda fyrir brúargerð hjá Skeljungshöfða.

Um brú á Héraðsvötnum hjá Teigakoti eða Kláf og um núverandi sýsluveg hjá
Héraðsdal fæst þVÍ mun skemmri leið af Kjálkanum til Sauðárkróks en um brú á
Skeljungshöfða.

Þegar þessi leið yrði fullgerð og Norðurá brúuð hjá Gvendarnesi, fæst jafnframt
varaleið yfir Skagafjörð til Akureyrar, sem yrði :3-5 km styttri en vegurinn frá
Varmahlíð um Blönduhlíð. Slík varaleið á þessu svæði getur komið sér vel vegna
þess, að reynsla undanfarinna ára hefur sýnt, að Norðurlandsvegurinn getur lokazt
á þessari leið af ýmsum orsökum, t. d. af vorflóðum í Héraðsvötnum. af völdum
Djúpadalsár og af skriðuföllum hjá Silfrastöðum.

Með tilvísun til þessa, er hér hefur verið greint, tel ég, að bezt verði séð fyrir
samgöngum fyrir Kjálkabændur með brú á Norðurá hjá Gvendarnesi og á Héraðs-
vötn hjá Teigakotí eða þar nálægt. Þá er þessi lausn samgöngumála héraðsins einnig
álitlegasta leiðin, sem kostur er á til að halda opnum samgöngum við héruðin norðan
Öxnadalsheiðar, þegar þjóðvegurinn á leiðinni um Silfrastaðafjall til Varmahlíðar
lokast, svo sem dæmi eru til.

Það er og sýnt, að heildarkostnaður við samgöngubætur þessar verður kostn-
aðarminni en ef Norðurá yrði brúuð hjá Skeljungshöfða, og kostnaður vegasjóðs
Skagafjarðarsýslu verður einnig mun minni. Þá er og þannig bezt "tekið tillit til
hvors tveggja, þarfa heimilanna, sem þarna eiga hlut að máli, og hinnar almennu
umferðar", svo sem bent er á í greinargerð flutningsmanns, að æskilegt sé. Hinu er
ekki að neita, að þar til Héraðsvötn verða brúuð, er nokkru lengri leið frá Kjálka-
bæjunum flestum um Gvendarnes en um Skeljungshöfða.

Norðurárbrú á nú geymslufé, er nemur 920 þús, kr., og má vænta, að allt að
100 þús. kr. afgangur yrði, ef brúin verður byggð hjá Gvendarnesi, sem væri mjög
æskilegt að fá heimild til að verja til brúargerðar á Egilsá, en lauslega má áætla,
að hún mundi kosta nær 400 þús. kr., og vitanlega væri æsidiegast að byggja báðar
brýrnar sama árið.

Ég hef rætt mál þetta við viðtakandi vegamála stjóra og Árna Pálsson yfirverk-
fræðing og er þetta sameiginlegt álit okkar um málið í heild.

Teljum við að málið liggi það ljóst fyrir, að tillaga um frekari rannsókn muni að-
eins tefja enn frekar brúargerð á Norðurá.

Virðingarfyllst,

Geir G. Zoega.


