
sþ. 232. Nefndarálit [26. mál]
um till. til þál. um undirbúning að byggingu leirverksmiðju að Búðardal i DalasýslÚ.

Frá allsherjarnefnd. " "

: Nefndm hef~r athugaðtiÍIöguna ogauk þess sent hana til umsagnar Iðnaðar-
málastofnunar íslands ogranrtsókna.ráðs ríkísíns.iAlít þeirra eru birt sem fylgiskjöl
hér með. Nefndin mælir með 'því, að tillagan verði samþykkt 'með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Fyrir orðin "að Búðardal í Dalasýslu"i tillgr. komi: i Dalasýslu, og jafnframt

gera athugun á því, hvar leir lög séu í landinu, sem bezt henta til leiriðnaðar
í stórum stíl,

2. Fyrirsögn orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um undirbúning leirverksmiðju í Dalasýslu o. fl.

Alþingi, 8. febr. 1957.

Benedikt Gröndal,
form.

Björn Ólafsson. "

Eiríkur Þorsteinsson,
fundaskr.

Steingr. Steinþórsson.
Jón Sigurðsson .

Asg~ír Bjarnason,
frsm.

Björn Jónsson.

.fylgiskjal I.

IÐNAÐARMÁLASTOFNUN íSLANDS
28. desember 1956.

Vér höfum haft til umsagnar bréf allsherjarnefndar frá 6. desember, þar sem
beiðzt er umsagnar Iðnaðarmálastofnunarinnar um tillögu til þingsályktunar um
"að láta nú þegar fullrannsaka, hvort hagkvæmt muni vera að reka leirverksmiðju
að Búðardal í Dalasýslu".

Svo virðist, sem íslendingar hafi haft mjög takmarkaðan áhuga á að hagnýta
leir sinn á liðnum áratugum, enda hefur varla um annan iðnað verið að ræða á
þessu sviði en listiðnað.

Teljum vér tímabært, að Íslendingar hefjist handa um að hagnýta þau verð-
mæti, sem fólgin eru í Ieirnum, í stærri stíl en verið hefur og framleiða m. a. ýmsar
vörur til bygginga, sé slíkt arðvænlegt. Þótt ýmsar rannsóknir hafi verið gerðar á
leiriögum hér og tilraunir verið gerðar með framleiðslu úr íslenzkum leir siðustu
þrjá áratugi, virðast ekki liggja fyrir niðurstöður, Sem unnt væri að byggja á nú að
ölÍu leyti, og teljum vér þvi æskilegt, að efnt sé til sérstakrar athugunar, eins og
gert er ráð fyrir i till. til þál.

Hr. Guðmundur 'Einarsson frá Miðdal hefur greint oss fra ý~nsum athugunum
og aðgerðum síðustu þrjátíu ár, sem hafa miðað að því að stofna til aukinnár leir-
vinnslubér á landi. Teljum ver æskilegt, að þeim aðila, sem ytðí (alið að gera
athugun vegna leirverksmiðju i Búðardal, yrði einnig falið að safna saman þeim
fróðleik, sem til erum fyrri rannsóknir, og gefa síðan út bók eða dt um efnið, ef
ástæða þætti til.

Virðingarfy llst,

Iðnaðarmálastofnun íslands,
Sveinn Björnsson, framkvstj.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Alþingishúsinu, Reykjavík.

~'ylgiskjal II.

RANNSÓKNARÁÐ RíKISINS
Reykjavík, 18. desember 1956.

1 tilefni af bréfi yðar, dags. 6. þ. m., hefur rannsóknaráð tekið til athugunar
tillögu til þingsályktunar um undirbúning að byggingu leirverksmiðju að Búðardal
í Dalasýslu.

Rannsóknaráð hefur leitað álits sérfróðra manna um málið, og fylgir hér með
greinargerð frá Tómasi Tryggvasyni jarðfræðingi.

Svo virðist sem leirinn við Búðardal sé hæfur í grófan leiriðnað, svo sem
múrsteina, pípur og þakhellur. Hins vegar er engan veginn öruggt, að hægt sé að
finna hagrænari grundvöll fyrir slíkan iðnað. '



Oss virðist þvi ekki timabært að hefja alhliða undirbúningsrannsóknir fyrir
leirverkémiðju i Búðardal, en sem undirbúningsathugun mætti fá þar til hæfan
mann til þess að gera kostnaðaráætlun fyrir stofnun og rekstur leirverksmiðju í
Búðardal, og væri þá gengið út frá, a,ð nægar birgðir af nothæfu hráefni væru fyrir
hendi. Yrði sérstaklega að taka til athugunar flutningskostnað og orkuþörf. Einnig
væri rétt að fá samanburð við rekstur verksmiðju, sem staðsett væri nær aðal-
notendasvæðinu fyrir framleiðslu verksmiðjunnar.

Virðingarfyllst,

Rannsóknaráð ríkisins,

Þorbjörn Sigurgeirsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

ATVINNUDEILD HÁSKOLANS, mNAÐARDEILD
Verksvið: Jarðfræði,

Reykjavik. 13. desember 1956.

Vegna bréfs allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 6. des. 1956, hefur rann-
sóknaráð ríkisins æskt umsagnar undirritaðs um þskj. 26 1956, tillögu til þings-
ályktunar um undirbúning að byggingu leirverksmiðju að Búðardal i Dalasýslu.

Íslenzkur leir er yfirleitt járnríkur og hentar þess vegna bezt sem hráefni i
grófar og ódýrar iðnaðarvörur, þar sem litlar kröfur eru gerðar til hráefnisins.
Má þar nefna múrsteina til bygginga, pípur í holræsi og ef til vill þakhellur, Árleg
þörf okkar á leirmunum til skrauts, heimilisþarfa og fyrir rafmagnsiðnað er svo
liti!, að litlu máli skiptir, hvort hráefnið er sótt til útlanda eða tekið í landinu
sjálfu.

Steinar úr brenndum leir eruað vísu ágætt byggingarefni og hafa löngum verið
notaðir umfram steinsteypu víða erlendis í venjulegar byggingar. Þróuninni miðar
samt i þá átt, að stein steyp an vinnur jafnt og þétt á í samkeppninni við brenndu
múrsteinana.

Vegna hins háa flutningskostnaðar í strjálbýlinu á Íslandi er þess sizt að vænta,
að brenndur múrsteinn gæti orðið ódýrara byggingarefni en' steinsteypa á Islandi.

Þakhellur úr brenndum leir eru dýrari vara en' brenndur múrsteinn og mundu
þess vegna fremur þola flutninga enmúrsteinninn. Á hinn bóginn er ekki full-
kunnugt um það, hversu heppileg þakklæðning þær eru i íslenzku tíðarfari.

Súrt jarðvatn tærir steinsteypu, en hefur litil áhrif ii brenndan leir. Væri þess
vegna æskilegt, að unnt væri að nota pípur úr brenndum leir fremur en steinsteypu
í hvers konar pípuræsi, svo sem skolplagnir, lokaða framræsluskurði o. s. frv.

Hér á landi er þörfin fyrir slík pípuræsi langsamlega mest við sunnanverðan
Faxaflóa og á Suðurlandsundirlendinu. Mjög yrði dýrt og úrgangssamt að flytja
svo þungan og brothættan varning sem brenndarleirpipur frá Búðardal til Reykja-
víkur, og hníga öll hagræn rök á móti slíkum flutningi, þar eð nothæf hráefni munu
vera fyrir hendi nær áfangastaðnum.

Virðingarfyllst,

Atvinnudeild háskólans, iðnaðardeild,

Tómas Tryggvason.

Til rannsóknaráðs rikisins.


