
sþ. 501. Nefndarálit [173. mál]
um till. til þál. um aukningu á vatnsrennsli í Tungulæk í Landbroti og athugun ann-
arra vatna, er koma undan Eldhrauni.

Frá fjárveitinganefnd.
Fjárveitinganefnd hefur athugað tillögu þessa. Var hún og send til umsagnar

vegamála stjóra og raforkumálastjóra. Eru umsagnir þeirra prentaðar sem fylgiskjöl
með nefndaráliti þessu. Telja þessir aðilar sjálfsagt, að orðið sé við óskum um at-
hugun þessa máls, og er talið líklegt, að vatnsmælingadeild raforkumálaskrifstof-
unnar geti innt þetta verk af hendi á sumri komanda.

Fjárveitinganefnd mælir með samþykkt tillögunnar.

Alþingi, 16. marz 1956.
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Fylgiskjal I.

RAFORKUMÁLASTJÓRI
Reykjavík, 12. marz 1956.

Hr. form. fjárveitinganefndar Alþingis,
Pétur Ottesen,
Alþingi.

Sem svar við bréfi yðar, dags. 8. þ. m., viljum vér taka fram, að áætlunar- og
mælingadeild raforkumálastjóra er reiðubúin til að gera mælingar við Tungulæk og
athuga möguleika á að ná vatni úr Skaftá og mun geta komið því við á þessu ári.

Þar sem stytzt er á milli nefndra vatna, er vegalengdin 1000 m. Hallamæling
hefur ekki verið gerð þarna, og engum getum skal að því leitt á þessu stigi málsins,
hvort þessi leið reynist fær, og ekki er hægt að gera ráð fyrir, að vatni verði
komið þarna skemmstu leið, það yrði að taka það úr Skaftá ofar. Um hraun er að
fara, svo að leiða yrði vatnið í pípu. Mun þá þessi vatnsaukning verða ærið kostn-
aðarsöm.

Virðingarfyllst,
Jakob Gíslason.

Magnús Reynir Jónsson.
Fylgiskjal II.

VEGAMÁLASTJ6RINN
Reykjavik, 14. marz 1956.

Tillaga til þingsályktunar á þskj. 430 um aukningu vatnsrennslis í Tungulæk
í Landbroti og athugun annarra vatna, er koma undan Eldhrauni.

Með bréfi, dags. 8. þ. m., barst mér ofangreind tillaga til umsagnar.
Tillaga þessi mun komin vegna vatnsskorts við rafstöð, er sjö býli í Landbroti

reistu við TunguJæk árið 1946.
Um langt árabil hafa kvíslar runnið úr Skaftá sunnan undir Skálaheiði og suður

hruunið og yfir veginn. Greinar úr þessum kvíslum hafa þó jafnan runnið vestur
i Árkvíslar, sem eiga upptök sín í Skaftá vestan við Skálaheiði og renna suður
hraunið skammt austan við Skaftártungu, en falla síðan í Eldvatn og Tungufljót.

Kvíslar þær, sem runnu suður hraunið og yfir veginn, báru fram svo mikið
af sandi og leir, að brú, sem byggð var á veginum yfir kvíslarnar, þegar hann var
lagður, fór alveg Í kaf af sandi og leir. Þessi mikli framburður kvíslanna olli miklum
erfiðleikum við að halda veginum færum, þar sem sandur og leir færðu veginn í
kaf á nokkrum kafla.

Fyrir fimm árum var hlaðið fyrir kvíslarnar, sem runnu yfir veginn, og þeim
veitt austur hraunið. Runnu þær þannig austur í hraunið í tvö ár, en þá breyttu þær
stefnu og féllu eftir gömlum farvegi norður í Skaftá hjá Skálastapa.

Eigendur rafstöðvarinnar við Tungulæk hafa áður álitið, að þessi breyting á
rennsli kvíslanna eigi sök á hinu minnkandi rennsli í Tungulæk. Sú tilgáta þykir
mér ósennileg, þar sem líklegast er, að vatn þetta hafi komið fram undan hrauninu
um 2-3 km sunnar, þar sem Meðallands-Eldvatn hefur upptök sín.

Ég vil þó ekki fullyrða neitt um þetta atriði, en tel það mjög æskilegt og eðli-
legt, að vatnamælingadeild raforkumálaskrifstofunnar verði falin rannsókn málsins.

Virðingarfyllst,

Sigurður Jóhannsson, vegamálastjóri.

Fjárveitinganefnd Alþingis, Alþingi.


