
sþ. 1022. Nefndarálit
mn till. til þál. um flutning hengibrúar frá Selfossi að Iðu,

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur fengið umsögn vegamálastjóra um þessa tillögu, og er
álit hans prentað sem fylgiskjal með nefndarálitinu. Einnig ræddi nefndin að sjálf-
sögðu við samgöngumálaráðherra um tillöguna, og mælir hann með samþykkt hennar.
Ráðherrann gat þess, að flutningsmenn tillögunnar hefðu, áður en tillagan var flutt,
rætt við sig um orðalag hennar.

Fjárveitinganefnd fellst á, að það væri að sjálfsögðu mjög hagkvæmt, ef takast
mætti að endurbæta hengibrúna á Ölfusá, svo að hún yrði nothæf á hinu fyrirhug-
aða brúarstæði á Hvíta hjá Iðu. Hefur mjög á undanförnum þingum verið rætt um
nauðsyn þess, að smíðuð yrði brú á þessum stað, en sökum þess, hve hér hefur verið
um að ræða kostnaðarsama framkvæmd, miðað við nýja brú, þá hefur eigi orðið úr
framkvæmdum. Þó að vegamálastjóri telji að órannsökuðu máli allmikil tormerki
á því að nota brúna it þessum stað, þá tekur hann heldur ekkert af um það, að sú
geti orðið raunin á, að brúin --- með mildum endurbótum að sjálfsögðu --- geti reynzt
þar nothæf til frambúðar. Er vonandi, að svo verði, því að sú niðurstaða mundi að
sjálfsögðu flýta fyrir því, að þetta mikla vatnsfall yrði brúað, Þörfin fyrir brú á
þessum stað er að allra dómi, sem til þekkja, óvefengjanleg.

Fjárveitinganefnd mælir með þVÍ, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 31. jan. 1945.

Pétur Ottesen, Helgi Jónasson,
Iorrn., frsm. fundaskr.

Þóroddur Guðmundssun. Þorst. Þorsteinsson.
Jónas Jónsson. Guðm. í. Guðmundsson.

Jóhann Þ. Jósefsson,

Sig. Kristjánsson.
Lúðvík Jósefsson.

Fylgiskjal.

VEGA.MÁLAST JÚRINN

Reykjavik, 29. janúar 1945.

Brú á Hvítá hjá lou.
Formaður fjárveitinganefndar hefur óskað umsagnar minnar um þingsályktun-

artillögu á þskj. 939, um flutning hengibrúar frá Selfossi að Iðu.
A Hvítá hjá Iðu hefur verið mælt brúarstæði, og virðist þar sérstaklega koma

til greina hengibrú um 100 III löng eða svipuð og á Jökulsá á Fjöllum hjá Gríms-
stöðum, sem er áformuð um 104 m löng. Milli strengjaturna Ölfusárbrúar eru aðeins
7,1'> metrar. Gömlu strengirnir eru orðnir ótryggir, jafnvel fyrir brú af sömu lengd.
Þá er og gamla brúin nokkuð mjó og öll veikbyggð og enn ótraustari fyrir aldurs
~;:1kir.

Þar sem ekki verður fyrir fram sagt, að útilokað sé að nota brúna á Iðu með
hreyfingum og endurbótum, þá þykir mér sjálfsagt, að þetta verði rannsakað, þvi að
það væri vitanlega mikill ávinningur að geta flutt brúna þangað, enda stutt ir og
hagkvæntir flutningar.

Vil ég því mæla með, að tillagan verði samþykkt.

Virðingarfyllst,
Geir G. Zoeg:l

Fjárveitinganefnd Alþingis.


