Austvold Bru
I desember 2018 vedtok Buskerud fylkeskommune å bruke 60 millioner kroner på ny
Austvold bru. Dette er viktig både for Stavn, Flå og Hallingdal. Etter at brua ble stengt i 2014,
var det en kamp for å få ny bru inn i budsjettet. Brua ble regulert og prosjektert, men redusert
utbytte fra Vardar (Fylkeskommunens kraftselskap), førte til at prosjektet forsvant ut av
budsjettet i 2016.
Det ble en lang og kronglete prosess for å få løfta brua inn igjen. Vi lykkes ikke med å få
prosjektet inn i fylkeskommunens handlingsprogram for samferdsel selv om Hallingtinget i
sin uttalelse hadde Austvold bru som eneste prioriterte tiltak. Innspillet fra Hallingdal har
derimot vært helt avgjørende for å få brua inn på budsjettet igjen. Derfor en stor takk til
Hallingdals-kommunene som i denne saken har prioritert bort sine egne lokale prosjekt. Dette
er et nytt eksempel på hvor viktig det er å stå sammen om gode lokale tiltak for å få
gjennomslag regionalt og sentralt.
I dag er dagen for å takke. Først og fremst Ole Johnny Stavn som var den som kjempet brua
inn på budsjettet i første runde, og som sammen med Kjell Ålien og Anne Sandum sørget for
at det nesten holdt helt til mål.
I fjor høst hadde selv jeg nesten gitt opp håpet om ny bru. Da fremmet Iselin Haugo nytt
forslag om bygging av Austvold bru. Uten dette initiativet fra Iselin hadde det neppe vært
mulig å få ny fokus på denne saken. Forslaget ble den gangen nedstemt, men med god hjelp
fra fylkesvaraordfører Olav Skinnes, er det nå tverrpolitisk enighet om bygging.
Jeg vil derfor på vegne av innbyggerne i Buskeruds minste kommune få rette en stor takk til
fylkesordfører Roger Ryberg og Fylkestinget. Dere har i denne saken tatt samfunnsansvar og
vist at dere tenker helhet.
Fylkeskommunen har nå gitt Statens Vegvesen beskjed om å starte byggeprosessen. Det blir
spennende å se hvilke anbud som kommer inn. Er prisen i nærheten av 60 millioner kroner, er
saken grei, men er det store avvik i forhold til kostnadsoverslaget, er jeg redd vi har en jobb å
gjøre i forhold til å skaffe mer penger. Med bakgrunn i den lille usikkerheten venter jeg med å
sprette champagnen til gravemaskinene kommer, men den dagen er dere hjertelig velkommen
alle sammen
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