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Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur rætt við atvinnumálaráðherra, fjármálaráðherra og
vegamálastjóra um mál þetta. Allir þessir aðilar létu i ljós áhuga á því, að allt yrði
gert, sem unnt er, til að greiða úr þeim erfiðleikum, sem af því leiðir, að umferðin
um brúna hefur teppzt.

Fyrir alllöngu hefur vegamálastjóri lokið við að gera uppdrátt og áætlun um
kostnað við smíði nýrrar brúar á þessum stað, og var kostnaður við brúargerð ina
áætlaður 1 millj. og 600 þús. krónur. Hins vegar kom það fram í þessum viðræðum,
að yrði brúarsmiðin hafin nú þegar, eins og ráð er fyrir gert, þá mundi kostnaður
við brúargerðina nema um 2 millj. króna.

Fjárveitinganefnd leggur eindregið til, að hafinn verði nú þegar undirbúningur
að smíði hinnar nýju brúar og því verði hraðað svo sem frekast eru föng á. Fjár-
veitinganefnd ræddi við ráðherra þá, er komu á fund hennar, um fjárhagshlið þessa
máls og gengur út frá þVÍ,að ríkisstjórnin, sem þá hafði ekki endanlega gengið frá
samningu fjárlagafrumvarpsins fyrir næsta ár, beri fram tillögur, sem tryggi það,
að fé verði fyrir hendi til þessara framkvæmda. Þá leggur nefndin á það megin-
áherzlu, að kostað verði kapps um að greiða eftir beztu getu fyrir fólks- og vöru-
flutningum yfir ána og leitað til þess allra úrræða, sem að gagni mættu verða,
bæði að því er snertir öryggi og afköst við flutningana .. Reynslan hefur sýnt, að
þetta verkefni er mjög torvelt. Þess vegna lítur nefndin svo á, að með því eina móti
fáist viðunandi bráðabirgðalausn á þessu vandamáli, að kleift reynist að gera svo
við gömlu brúna, að hún geti orðið nothæf til umferðar, meðan verið er að smíða nýju
brúna, en það tekur eðlilega langan tíma.

Fjárveitinganefnd leggur til, að tillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar hefja smíði nýrrar

brúar yfir Ölfusá hjá Selfossi. Skal gerð og styrkleiki brúarinnar miðast við hinar
hraðvaxandi flutningaþarfir, er þar koma til greina. Jafnframt er ríkisstjórninni
falið að láta framkvæma nauðsynlegar ráðstafanir til þess að bæta úr erfiðleikum
þeim, er skemmdir á Ölfusárbrúnni valda. Skal í því efni lögð sérstök áherzla á það,
að gerðar séu ýtrustu tilraunir til þess að bæta svo skemmdir á brúnni, að hún geti
- og það sem fyrst - orðið nothæf til flutninga, meðan á smíði hinnar nýju brúar
stendur. Allan kostnað, sem leiðir af framkvæmdum þeim, er tillagan fjallar um,
heimilast ríkisstjórninni að greiða úr ríkissjóði.
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