
Nd. 400. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 98 3. nóv. 1935, um virkjun Fljótaár.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur klofnað um afstöðu til þessa máls. Vilja þeir Ásgeir Asgeirs- 
son og Einar Olgeirsson samþykkja frum varpið óbreytt, en undirritaðir nefndarmenn 
vilja láta afgr. það með rökst. dagskrá. Frumvarpið, sem byggt er á því, að Skeiðs- 
foss í Fljótaá verði virkjaður, fer fram á 6 millj. króna ríkisábyrgð fyrir Siglufjarðar- 
hæ vegna verksins, og er gert ráð fyrir, að til nota komi við hina fyrirhuguðu virkjun 
1600 kw rafmagns. En síðar er gert ráð fyrir að bæta við annarri vélasamstæðu, er 
veiti jafnmikið afl. — Nú er um það enginn ágreiningur milli meiri og minni hluta 
fjárhagsnefndar, að Siglufjarðarbær þurfi og eigi að fá rafmagn svo fljó tt sem verða 
má. Ágreiningurinn er um hitt, hvort sú framkvæmd, sem hér er ráðgerð, sé sú heppi- 
legasta, borið saman við það, að leiða rafinagn frá öðru orkuveri, og kemur Laxar* 
stöðin þá aðallega til greina,



Það er að verða augljóst mál öllum landsmönnum, að rafmagnið skapar lífsþæg- 
indi, sem eru svo mikilsverð, að þau valda gerbreytingu frá því, sem það fólk hefur 
við að búa, sem utan við lifir. Skammdegismyrkrið og kuldinn hefur lengi verið talið 
meðal örðugustu óvina ánægjulegs lífs í landi voru. Þeim óvinum verður raunar aldrei 
að fullu ru tt af vegi, en þeirra gætir ótrúlega lítið þar, sem nægilegt rafmagn er fyrir 
hendi. Þar er dreginn úr þeim m átturinn, og geigurinn, sem af þeim stafar, ekki 
lengur til að lama fólkið. Af þessu leiðir það, að þar, sem rafmagnið er, þar vill 
fólkið vera, þar, sem það er ekki, jiar er geigurinn við m yrkur og kulda. Og þaðan 
flæmist fólkið fyrr eða síðar, viljugt eða nauðugt. Þennan sannleika verða ráðamenn 
þjóðarinnar og ekki sízt alþingismenn að hafa í huga og miða sína afstöðu þar við. 
Þess vegna er það eitt meginatriði, þegar um raforkufram kvæm dir er að ræða, á 
hvern hátl er hægt að láta fram kvæm dirnar verða flestum landsmönnum að gagni, 
—• á hvern hátt er hægt að bjarga flestum sveitum og kauptúnum  frá m yrkri og 
kulda og koma í veg fyrir, að byggilegar sveilir leggist í auðn.

Að miða fram kvæm dirnar einungis við það, hvernig er hægt að fullnægja þeim 
stöðum, sem hafa flest fólk á minnstum bletti, án þess'að taka nokkurt tiliit til hinna, 
er að okkar áliti óafsakanlegt. Þegar urn fleiri en eina leið er að velja, þarf þess 
vegna góða athugun, rækilegan samanburð og nákvæmar áætlanir. Þar er um vanda- 
samt efni að ræða, og dugir ekki að hrapa að neinu.

Varðandi það mál, hvernig heri að fullnægja raforkuþörf Siglufjarðarbæjar, þá 
teljum við það eigi svo vel athugað, að við getum mælt með 6 millj. króna ábyrgð til 
að virkja Skeiðsfoss án þess að athuga þarfir annarra manna í Eyjafjarðar- og Skaga- 
fjarðarsýsluin, sem þarna liggja næst. Eftir þeim athugunum, sem fyrir fjárhagsnefnd 
hafa verið lagðar, þá teljum við allt benda til þess, að rétta leiðin sé sú að leggja há- 
spennulínu frá Akureyri um Hjalteyri, Dalvík yfir Heljardalsheiði og beinustu leið til 
Sauðárkróks með spennistöð í Viðvíkursveit og álrnu þaðan um Hofsós til Siglu- 
fjarðar. Aukning Laxárstöðvarinnar verður að framkvæmast svo fljótt sem verða má, 
hvort sem horfið verður að þessu ráði eða eigi. Krafa liggur nú fyrir Alþingi um 
virkjun Gönguskarðsár vegna Sauðárkróks og tillaga um rafleiðslu fyrir Dalvík. 
Virkjun Gönguskarðsár mundi verða bráðabirgðaverk fyrir takm arkað svæði, eins 
og hætt er við að yrði um virkjun Skeiðsfoss. Að auka Laxárvirkjunina og fullnægja 
á þann hátt þörf allra staðanna virðist æskilegasta lausnin, enda er talið, að þar megi 
áður en lýkur virkja nægilegt rafafl fyrir allt Norðurland. Að því máli er nokkuð 
vikið nánar í bréfi, sem fjárhagsnefnd hefur fengið frá m illiþinganefndinni í raf- 
orkumálum og hér með fylgir ú tdráttur úr.

Samkvæmt fram an sögðu leggjum við til, að frum varpið á þingskjali 71 verði 
afgreitt með svo hljóðandi

' RÖKSTUDDRIDAGSKRÁ:
Þar sem nú liggur fvrir Alþingi frum varp til laga um virkjun Gönguskarðsár 

með 2 millj. króna ábyrgðarbeiðni fyrir Sauðárkrók og tillaga um rafleiðslu til Dal- 
vikur og annarra byggða vestan Eyjafjarðar, og þar sein athugun bendir til, að hag- 
kvæmast verði að fullnægja raforkuþörf þessara byggða og Siglufjarðar sameigin- 
lega á þann hátt að stækka orkuverið við Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu og flytja raf- 
magnið þaðan með háspennulínum uin Akureyri og Dalvík til Skagafjarðar og Siglu- 
fjarðar, þá telur deildin eigi rétt að samþykkja nú 6 millj. kr. ábyrgðina fyrir Siglu- 
fjörð og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 10. febr. 1943.

Jón Pálmason, Ingólfur Jónsson. Skúli Guðmundsson.
fundaskr., frsin.



Fylgiskjal.
Ú tdráttur úr bréfi milliþn. í raforkumálum .

Milliþinganefndin hefur notið aðstoðar rafniagnseftirlits ríkisins og verkfræð- 
inganna Steingríms Jónssonar og Árna Pálssonar við áætlanir um það, á hvern hátt 
verði hagkvæmast að fullnægja raforkuþörf landsmanna. Jafnfram t athugun á áætl- 
unmn, sem gerðar hafa verið um smærri virkjunarfram kvæm dir á nokkrum  stöðum, 
liefur nefndin fengið rafm agnseftirlitið til þess að gera bráðabirgðaáætlanir um heild- 
arkerfi, þar sem aðallínur yrðu lagðar frá stórum orkuverum um m ikinn hluta lands- 
ins.

Það er álit þeirra sérfræðinga, er nefndin hefur leitað til, að í tveimur stórám 
landsins, Soginu í Árnessýslu og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu, sé nægilega mikið 
vatnsafl til raforkufrainleiðslu, er fullnægt geti þörf mikils hluta þjóðarinnar um 
alllanga framtið. E r talið, að í hvoru þessu vatnsfalli fyrir sig sé unnt að virkja yfir 
100 þúsund hestöfl. Hefur nefndin fengið bvrjunaráæ tlanir um kostnað við að tengja 
saman aflstöðvar við Sogið og Laxá ineð línu, er lögð yrði um Borgarfjörð, Húna- 
valnssýslur, Skagafjörð og Eyjafjörð. Einnig hefur verið gerð bráðabirgðaáætlun um 
héraðaspennistöðvar og línur frá  þessari landslínu á Snæfellsnes, í Dali, að Hólrna- 
vík í Strandasýslu og til Siglufjarðar. Sams konar áætlanir hafa verið gerðar uin línur 
frá Sogsstöðinni um Suðurlandsundirlendið og til Vestmannaeyja og frá Laxárstöðinni 
til Húsavíkur. Áður hafa verið gerðar áætlanir 11111 rafveitu frá Soginu um Reykjanes- 
skagann.

í þeim landshlutum, sem með slíkri tilhögun gætu fengið raforku frá þessum 
tveim orkuverum, búa um 96 þúsundir manna.

E ftir að hafa athugað þær upplýsingar, sem nefndin hefur fengið, hefur hún kom- 
izt að þeirri niðurstöðu, að hagkvæmast verði að bæta ú r rafm agnsþörf fólksins í 
þessum landshlutum  með því að auka við aflstöðvarnar í Sogi og Laxá og tengja þær 
sanian með landslínu um þau héruð, sem nefnd hafa verið. En verði horfið að því 
ráði, telur nefndin óhjákvæmilegt, að ríkið hafi umráð yfir þessum stóru orkuverum 
og aðallínum frá þeim.

Vegna fjarlægðar frá þessum aflstöðvum til Austfjarða og Vestfjarða, virðist 
nefndinni, að rafm agnsþörf þeirra landshluta muni fullnægt á hagkvæmastan hátt 
með sérstökum stórum virkjunum  á þeim stöðum. Er nú unnið að athugun á mögu- 
leikum til stórra virkjana í þeim landshlutum.

Virkjun Fljótaár.
Með frum varpinu er farið fram  á ríkisábyrgð fyrir 6 millj. kr. láni handa Siglu- 

fjarðarkaupstað til v irkjunar Fljótaár.
Um kostnað við þessa framkvæmd eru áætlanir Steingríms Jónssonar rafmagns- 

stjóra, sem birtar eru í fylgiskjali með frum varpinu, dags. 16. nóv. 1942, og í bréfi, 
dags. 4. jan. 1943, sem nefndin hefur fengið til athugunar. Samkvæmt þeim áætlunum 
kostar v irkjun fyrir tvennar vélasamstæður, samtals 4700 hestöfl, kr. 5050000.00 
miðað við verðlag i des. s. 1., en þar fyrir utan er kostnaður rið  háspennulinu til 
Siglufjarðar og aðalspennistöð þar, sein má gera ráð fyrir, að kosti ca. kr. 1400000.00, 
eítir þeim upplýsingum, sem rafm agnseftirlitið hefur gefið um áætlaðan kostnað við 
háspennulínur og spennistöðvar yfirleitt. Verður þá kostnaðurinn alls kr. 6450000.00. 
Nú er upplýst í bréfi rafm agnsstjórans, dags. 16. nóv., að eigi sé fyrirhugað að setja 
nema eina vélasamstæðu í stöðina fyrst um sinn, og mundu þá fást aðeins 2350 hest- 
öfl í stað 4700. Við þetta telur rafm agnsstjórinn, að kostnaðurinn muni verða 750 þús. 
kr. lægri. Verður þá kostnaðurinn við 2350 hestafla virkjun, að meðtalinni línu til 
Siglufjarðar og spennistöð þar, um það bil kr. 5700000.00.

Eins og áður er tekið fram, hefur nefndin fengið rafm agnseftirlitið til að gera at- 
huganir um kostnað við landslínu, miðað við núverandi verðlag. Hefur nefndin m. a. 
íengið eftirfarandi yfirlit, varðandi kostnað við að leggja línu frá Akureyri um Dal-



vík til Sauðárkróks, Hofsóss og Siglufjarðar, og spennistöðvar á þessum stöðum, ef 
horfið yrði að því ráði að flytja rafmagn þangað frá Laxárvirkjuninni:

60 kV.-lína frá Akureyri til Dalvíkur 44 km á 45000.00 k r...........  1980000.00
Spennistöð á Dalvík 300 kW . 30/6 kV............................................  100000.00
60 kV.-lína frá Dalvík til Sauðárkróks:

60 km láglendi á 45.000.00 .......................................   2700000.00
8 km hálendi á 55000.00 ..................................................  440000.00

-------------------------------------------  3140000.00
Spennistöð á Sauðárkróki 600 kW . 30/6 kV.................................... 150000.00
30 kV.-lína frá Miklahól að Hofsósi 17 km á 35000.00 ..............................  600000.00
Spennistöð á Hofsós 500 kW  30/6 kV................................................ 130000.00
30 kV.-lína frá Hofsósi til Siglufjarðar 45 km ..........................................  1600000.00
Spennistöð á Siglufirði 3000 kW. 30/60 kV...................................  500000.00

kr. 8200000.00

Einnig hefur rafmagnseftirlitið gert eftirfarandi yfirlit um kostnað við sömu línu, 
ef hún verður með 60 kV. spennu alla leið til Siglufjarðar, en þá væri hægt að auka 
orkuflutninginn mjög mikið:

Spennistöð á Akureyri 3000 kW. 30/60 kV.....................................................  900000.00
Lína til Dalvíkur skv. A...................................................................................... 1980000.00
Spennistöð á Dalvík 300 kW . 60/6 kV.............................................................  160000.00
Lína frá Dalvík til Sauðárkróks skv. A.........................................................  3140000.00
Spennistöð á Sauðárkróki 600 kW. 60/6 kV.................................... 250000.00
60 kV.-lína frá Miklahóli til Hofsóss 17 km á 45000.00 ..........................  765000.00
Spennistöð á Hofsósi 500 kW . 60/6 kV............................................ 220000.00
60 kW .-lína frá Hofsósi til Siglufjarðar 45 km á 45000.00 ..........................  2050000.00
Spennistöð á Siglufirði 3000 kW. 60/6 kV.......................................  900000.00

kr. 10365000.00

Nefndin bendir á, að með þessari tilhögun geta eigi aðeins Siglfirðingar, heldur 
einnig íbúar Dalvíkur, Hofsóss og Sauðárkróks, fengið rafm agn frá Laxárstöðinni, 
ásamt Akureyringum, þegar sú stækkun stöðvarinnar, sem nú er í undirbúningi, hefur 
farið fram. Með þessu móti verður óþarft að leggja fjárm uni í sérstaka virkjun í 
Skagafirði, en nú liggur fyrir Alþingi frum varp um virkjun Gönguskarðsár, og er 
óskað ríkisábyrgðar fyrir 2 millj. króna láni til þeirrar framkvæmdar.

Samkvæmt fram an sögðu er áætlað, að v irk janir í F ljótaá og Gönguskarðsá kosti 
samtals kr. 8450000.00. E r það 250 þús. kr. meira en ódýrari gerð línunnar frá Akur- 
fyri, sem áður er um getið. Verði hins vegar fullkomnari gerð línunnar tekin, verður 
kostnaðurinn við þá framkvæmd tæpum 2 millj. kr. meiri en við þessar tvær sérvirkj- 
anir. En þegar þess er gætt, að með línu frá Laxárstöðinni til Sauðárkróks og Siglu- 
fjarðar er jafnfram t hægt að bæta úr raforkuþörf Dalvíkur og Hofsóss, og þó alveg 
sérstaklega með tilliti til þess, að línan frá Akureyri vestur til Skagafjarðar er mjög 
m ikilsverður þáttur í því verki að koma raforkunni svo fljótt sem verða má til sem 
allra flestra landsmanna, er nefndin þeirrar skoðunar, að rétt sé að velja þá leið. 
Nefndin telur því óráðlegt að samþykkja frumvarpið um vii’kjun Fljótaár.

Reykjavík, 25. janúar 1943.

F. h. m illiþinganefndar í raforkumálum

Jörundur Brynjólfsson, Sigurður Jónasson, 
formaður. ritari.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.


