
Sþ. 350. Tillaga til þingsályktunar
nm skipan raforkum ála í byggðum landsins.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson, Bjarni Bjarnason.

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta fara fram, undir um sjón rafmagns- 
eftirlits ríkisins, ýtarlega athugun á því, á hvern hátt auðveldast verði að koma raf- 
magni til sem allra flestra byggðra býla Iandsins, og hvernig tryggja megi, að fram- 
kvæmd í þvi efni verði sem allra fyrst.

Við rannsóknina skal sérstaklega athuga:
1. Um skilyrði til vatnsaflsvirkjunar í þorra fallvatna hér á landi til raforkuvinnslu 

handa heilum landshlutum, einstökum sveitum eða bæjahverfum  og einstökum
* býlum.

2. Á hvern hátt hyggilegast er að fullnægja raforkuþörf landsm anna hvarvetna á 
landinu, sérstaklega það, hvort hagkvæmara er á hverjum  stað að vinna orkuna 
í smáu orkuveri í námunda við notkunarstaðinn eða taka hann ú r sameiginlegri 
orkuveitu, sem lögð yrði frá stærra orkuveri um bvggðarhverfi, sveit eða heilan



landshluta, svo og hvernig hagkvæmast er að afla þeim býlum raforku, sem 
jiannig eru sett, að ekki er talinn kostur að afla þeim raforku frá vatnsaflsstöð.

3. Hvernig taka beri upp skipulega framkvæmd þess að afla öllum landsmönnum 
nægrar raforku, en þó sérstaklega þeim, sem enn njóta einskis rafmagns.

G r e i n a r g e r ð .
Hér á landi m unu nú 11111 80000 m anns hafa rafm agn, en heita má þó, að það 

séu nær eingöngu þeir, sem í kaupstöðum  og kauptiínum  búa, sem rafm agns njóta, 
til sveita naum ast fleiri en rúmlega 5000 m anns. Afl allra rafstöðva landsins er þó 
enn ekki nema um 20000 kw. í mörgum kaupstöðum  og kauptúnum  hafa menn 
raforku aðeins til ljósa, og hvarvetna er nú hinn tilfinnanlegasti skortur á raf- 
orku. Fullvíst má telja, að vinnsla og notkun raforku muni vaxa ört hér eftir sem 
hingað til, og þó væntanlega í enn stæ rri stíl.

Um raforkuvinnslu og raforkunotkun stöndum  við enn að baki m argra ann- 
a rra  Evrópulanda. Má þar t. d. nefna Noreg, Sviss, Svíþjóð, Bretland, Þýzkaland, 
Belgíu. T. d. hefur Noregur um það bil fjóruin til fimm sinnum  meira.

Á undanförnum  árum  og áratugum  hafa fram  farið m argar einstakar athug- 
anir og rannsóknir v irkjunarskilyrða. Að sjálfsög'ðu hafa þær vatnsaflsvirkjanir 
og raforkuveitur, sem þegar eru gerðar, verið undirbúnar með athugunum  og áætl- 
unum . Fjöldi annarra athugana hefur einnig verið gerður, fyrst og frem st í þágu 
kaupstaða og kauptúna, en einnig á vegum sveitabyggða og einstakra býla. Á ár- 
unum  1921— 1923 voru gerðar áæ tlanir um v irk jun  Andakilsfossa og raforku- 
veitu um sveitir Borgarfjarðar. Gerði Steingrim ur Jónsson rafm agnsstj. þær áætl- 
anir. Síðan hefur bæði vegam álaskrifstofan, rafm agnseftirlit ríkisins, einstakir 
verkfræðingar, raffræ ðingar og rafv irk jam eistarar eftir beiðni víðsvegar að gert 
áæ tlanir um  v irk jan ir og orkuveitur. Skrá rafm agnseftirlitsins yfir þennan hluta 
af starfsem i þess telur þegar yfir 80 mál.

Á árunum  1930— 32 starfaði hin fyrri raforkum álanefnd, skipuð af þáverandi 
atvinnum álaráðherra, Tryggva Þórhallssyni, en í henni áttu sæti Geir Zoéga vega- 
m álastj., Steingrim ur Jónsson, rafm agnsstj. og Jakob Gíslason, rafm agnsverkfr. 
Hún skilaði á þingi 1930 „Bráðabirgðaskýrsln um rannsókn á raforkuveitum  utan 
kaupstaða“ (þingskjal 558, Nd. 1930). Síðar skilaði hún  annarri skýrslu um  raf- 
orkuveitur um Suðvesturland. Voru þar m. a. gerðar lauslegar kostnaðaráæ tlanir 
um  raforkuveitur, sem næðu til allflestra býla i Rangárvalla-, Árnes-, Gullbringu- 
og Kjósarsýslum.

Alþingi 1932 sam þykkti lög um undirbúning á raforkuveitum  til almennings- 
þarfa (nr. 28 23. júní 1932). En þau lög urðu til þess, að raforkum álanefndin eldri 
hæ tti störfum , og frekari rannsókn um rafveitur þessar voru ekki gerðar fyrr en 
Ljósafoss i Sogi var v irk jaður fyrir Reykjavíkurbæ.

Um áram ótin 1936—37 skipaði atvinnum álaráðherra fimm m anna nefnd. Hún 
var skipuð fulltrúum  frá þingflokkum  og skrifstofustjóra atvinnum álaráðuneyt- 
isins, auk Steingríms Jónssonar rafm agnsstjóra, en verkfræðingar ríkisins skyldu 
vera henni til aðstoðar. Sú nefnd skilaði löngu og merkilegu áliti í marz 1938, og 
fylgdu því tvö lagafrumvörp. Annað þeirra var frum varp til laga um  rafveitur ríkis- 
ins, sem borið hefur verið fram  á m örgum þingum  síðan og Alþingi það, er nú 
starfar, hefur gert að lögum með litlum  breytingum. H itt var frum varp til laga um  
orkuráð, sem einnig var borið fram  á Alþingi, en ekki hefur náð samþykki 
þingsins.

Þegar litið er yfir sögu þessara rannsókna, virðast þær hafa verið ófullnægj- 
andi og komið að m inna gagni en æskilegt hefði verið, og er það sakir þess, hversu 
óskipulagsbundnar rannsóknirnar voru. Þó byrjað hafi verið á rannsóknum  í þessu 
máli i ým sum  héruðum  landsins, hefur þeim jafnan  verið fljótlega hæ tt aftur.

Aðrar þjóðir létu þegar snemma á þessari öld fram  fara skipulagsbundnar



rannsóknir á því, hvernig hagnýta mætti orkulindir landsins í þágu landsm anna. 
f Noregi starfaði sérstök nefnd, „den kongelige Elektricitetsforsynings Kommis- 
sion“, á árunum  1919—23 og skilaði heildaráæ tlun um raforkuvirk jun  í landinu 
(svonefnd Heggstadsáætlun). í Sviþjóð og Bretlandi og víðar voru á sínum  tím a 
sams konar nefndir starfandi.

Þó að slik heildaráæ tlun sé gerð, þá er hún að sjálfsögðu ekki bindandi um 
aldur og ævi. F rá  henni yrði breytt eftir því, er reynslan siðar bendir til, að betur 
m ætti fara. En hún  hefur engu að síður sina m iklu þýðingu.

Það yrði langt mál, ef gera ætti fulla grein fyrir því, hvaða verkefni, rann- 
sóknir og skipulagningar á þessu sviði eru enn óleyst hér á landi. En nokkur at- 
riði skal drepið á.

Rannsókn sjálfra  orkulinda landsins, svo sem fallvatna, og virkjunarskilyrða 
þeirra er enn skannnt á veg komin. Vatnsmagnsmælingar, sem telja  verður grund- 
völl þeirra rannsókna, höfum  við vanræ kt mjög. Stöndum við í þeim efnum  langt 
að baki annarra  m enningarþjóða. Þannig hafa t. d. Norðmenn og Svíar síðan um 
aldamót látið fram  fara stöðugar og kerfisbundnar mælingar á vatnsm agni í öll- 
um þorra fallvatna þeirra landa, gefið árlega út skýrslur um þær og á tíu ára fresti 
ýtarlegt yfirlit, en í Svíþjóð hefur uin nokkurra ára bil verið gefið ú t á ári hverju 
r it um vatnsrennslishorfur næsta árs (,,Vannstandsprognoser“). Vatnsrennslis- 
mælingum þurfum  við nú þegar að koma í viðunandi horf.

Nokkrir stæ rstu kaupstaðir landsins hafa látið fram  fara á undanförnum  ár- 
um ýtarlegar rannsóknir á skilyrðum  til vatnsaflsvirkjana og orlcuvinnslu fyrir 
sig og eru við því búnir að bæta úr vaxandi orkuþörf íbúanna um  m argra ára skeið. 
Aðrir kaupstaðir og fjöldi kauptúnanna hafa enn ekki leyst þetta mikilsverða 
vandamál, og liggja til þess ým sar ástæður.

Eins og að fram an er getið, hafa farið fram rannsóknir og áætlanir verið gerð- 
ar um raforkuveitur um sveitir suinra stæ rstu og l'jölmennustu héraða landsins, 
en þá rannsókn má þó telja of einhliða og ófullkomna, ef ekki eru til sam anburðar 
einnig athuguð skilyrði til orkuvinnslu úr næ rtæ kari orkulindum . Má í þvi sam- 
bandi benda á það, að til mála virðist geta komið, að jafnvel þar, sem ráðgert yrði 
eða síðar kæmi sameiginleg raforkuveita um heilt hérað, væru í fyrstu gerðar 
m inni raforkuveitur 11111 einstök hverfi út frá  smáum  orkuverum , ef löng bið yrði 
talin  kunna verða á því, að héraðsveita kæmist upp, en hinar smáu orkuveitur 
yrðu síðar h lu tar hennar.

Augljóst er, að svo umfangsmiklar rannsóknir og áætlanagerðir sem hér ræðir 
um muni verða allkostnaðarsam ar, taka langan tim a og binda þó allmikla starfs- 
krafta, ef þær eiga að vera svo ýtarlegar, að þær nái tilgangi sínuin. Að sjálfsögðu 
verða þó talsverð not að þeim rannsóknum  og áætlunum, sem þegar hafa verið gerðar, 
en þeim áæthinum þarf að safna saman, samræma þær og fella inn í heildarverk alls 
landsins. Og þó að stofnað sé til nokkurra gjalda með þessum rannsóknum , þá er 
hér um svo þýðingarmikið þjóðnytjam ál að ræða, að við teljum það með öllu óverj- 
andi, ef ekki verður nú þegar hafizt handa um þessar rannsóknir og undirbúning, 
svo að jafnskjótt og nokkrir möguleikar verða fyrir hendi verði unnt að hefjast handa 
um stórfelldar framkvæmdir í orkuverabyggingum og rafleiðslum víðs vegar um 
byggðir landsins.


