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um till. til þál. um rannsóknir á efni til bygginga og annarra verklegra fram-
kvæmda.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur haft tillögu þessa alllengi til meðferðar. Auk þess
sem nefndin ræddi um mál þetta við flm. tillögunnar, þá kvaddi hún á sinn fund
Trausta Olafsson efnafræðing og ræddi ýtarlega við hann um ýmsar hliðar þessa
máls. Hefur Trausti ásamt tveimur öðrum efnafræðingum haft á hendi nú um
nokkurt skeið athuganir og nokkrar tilraunir, að því er snertir varanleik og ein-
angrunarhæfni ýmissa þeirra byggingarefna, sem nú eru mest notuð hér á landi.
Telur hann, að í Atvinnudeild háskólans skorti mjög á, eins og nú er ástatt,
hagkvæma aðstöðu til þess að framkvæma slfkar rannsóknir. bæði nts því ('I'

snertir húsakost, og eins hitt, að eins og nú stendur, hefur deildin ekki á að skipa
nema að litlu leyti mönnum með nauðsynlega þekkingu til þess að sinna þessu
verkefni með forstjóra deildarinnar. En hvort tveggja þetta stendur til bóta. Lík-
indi eru til, að kleift reynist án mikils kostnaðar að bæta úr með húsakostinn
til bráðabirgða, og stúdentar, sem eru að ljúka prófi í þessum fræðum, annar í
Danmörku, en hinn í Bandaríkjunum, eru væntanlegir heim við fyrsta tækifæri.

Tillaga þessi fjallar um mjög merkilegt mál. Liggja til þess gild og góð rök,
að því sé gaumur gefinn. Arlega er varið tugum milljóna króna Í húsabyggingar
og samgöngubætur, svo sem hafnarbætur, brúarsmiðar og vegagerð. Hér er því
mikið í húfi, hvað snertir endingu og varanleik þessara mannvirkja. Og að því er
húsagerðina snertir, þá er það stórt fjárhagsatriði. að byggt sé úr traustu og var-
anlegu efni. Eins og ekki síður er það mjög veigamikill þáttur í byggingarmálum
okkar, að byggt sé úr efni, sem gerir húsin hlý. Heilbrigði og vellíðan þjóðarinnar
veltur mjög á því, að næg þekking sé ávallt fyrir hendi til þess að velja það efni
til bygginga, sem sameinar þú tvo höfuðkosfi: varanleik og einangrun fyrir raka
og kulda.

Rannsóknum á byggingarefnum, að því er tekur til þeirra sjónarmiða, sem
hér hafa verið dregin fram, er mjög áfátt hér á landi. Hannsóknir annarra þjóða
í þessum efnum koma okkur ekki að notum til neinnar hlilar sökum þess, hve
loftslag og veðráttu er ólík hér og víðast hvar annars staðar. Við verðum því í
þessu efni að byggja á eigin athugunum og tilraunum, sem allar séu miðaðar við
staðhætti hér. Að því er snertir framkvæmd á þVÍ, sem í tillögunni felst, virðist
það áhorfslaust að efla og styrkja þunn vísi til rannsókna á þessu sviði, sem kornið
hefur verið á fót i Atvinnudeild háskólans undir forystu Trausta Ólafssonar.
Hefur hann sýnt áhuga á þessum málum og virðingarverða viðleitni til að leita ai'5
lausn þessa vandamáls. Sjálfsagt er að greiða götu þess svo fljótt sem kostur er
á, að þessar rannsóknir geti orðið raunhæfar, með því að bæta aðstöðuna við
atvinnudeildina og gera aðrar þ:'PI' ráðstafanir, sem kunnáttumenn á þessu sviði
telja nauðsynlegar.

Áður á þessu þingi hefur verið samþykkt þingsályktunartillaga, sem einnig
var flutt af 6. þm. Reykv., Bjarna Benediktssyni, og fjárveitinganefnd fjallaði
um. Snýr sú tillaga að annarri hlið þessa merkilega máls, framkvæmdum í bygg-
ingariðnaðinum. Er það ekki að undra, þótt hugir landsmanna beinist mjög að
þessum málum, jafnmikið verkefni og enn er óleyst á þessu sviði, og þá ekki
síður vegna þess, hver höfuðnauðsyn það er, að þjóðinni megi takast að leysa
þetta mál á sem beztan og hagkvæmastan hátt.

Nefndin leggur því til, að tillagan verði samþykkt.
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