
lid 30. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að láta leggja járnbraut frá 
Reykjavik til Ölfusár.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson, Jón ólafsson , Einar Jónsson, Magnús 
Torfason, Gunnar Sigurðsson, Magnús Jónsson.

1. gr- . 
Landsstjórninni er beimilt að láta leggja járnbraut írá Reykjavik um

Hellisbeiði að endastöð austan eða vestan Ölfusár. Sporvidd brautarinnar skal 
vera 1.067 metrar, og skal gerð hennar í aðalatriðum  sniðin eftir tillögum Sv. 
Möllers verkfræðings.

2. gr.
Kostnaðinn við járnbrautargerðina skal greiða þannig:

a. Reykjavikurkaupstaður kostar land undir stöðvar og greiðir bætur allar 
fyrir landnám , jarðrask og átroðning vestan afréttar eða almennings á 
Hellisheiði.

b. Árnessýsla kostar á sama hátt land undir stöðvar og greiðir bætur allar 
fyrir landnám , jarðrask og átroðning austan afréttar eða almennings á 
Hellisbeiði.

c. R íkissjóður leggur fram kostnaðinn að öðru  leyti þ an n ig :
1. Sem beint framlag 2V» millj. kr. A f þessu framlagi skal að minnsta



kosti 1 millj. kr. vera handhær, þegar byrjað er á verkinu, og allt að
IV* millj. kr. lagt fram m eð árlegum greiðslum , m eðan verkið stendur
yfir.

2. Sem lán til fyrirtækisins það, er til vantar.

3. gr.
Landsstjórninni er heimilt að taka fé það, er ræðir um  i 2. gr. c. 2, 

að láni handa rikissjóði. Söm uleiðis er henni heimilt að taka lán til greiðslu 
á framlagi ríkissjóðs sam kvæm t 2. gr. c. 1, að þvi leyti, sem ekki verður veitt 
fé til þess í fjárlögum  eða það greitt af handbærum  tekjuafgangi.

4. gr.
Járnbrautin, ásamt öllum  tækjum og m annvirkjum , er henni tilheyra, 

verður eign rikissjóðs. Rekstri brautarinnar skal haldið uppi á kostnað rikis- 
sjóðs, nema öðruvísi verði ákveðið m eð lögum . Rikisstjórninni er veitt heim - 
ild til að ákveða m eð reglugerðum  flutningsgjöld og fargjöld m eð brautinni, 
svo og annað það, er ákveða þarf starfrækslunnar vegna, eða til öryggis fyrir 
starfsfólk brautarinnar, notendur og almenning.

1 reglugerðum, er settar verða samkvæmt þessari lagagrein, má ákveða 
sektir fyrir brot á þeim .

Laun framkvæmdarstjóra og fastra starfsmanna v ið  rekstur brautar- 
innar skulu ákveðin m eð lögum .

5. gr.
Þegar rikisstjórnin hefir ákveðið að ráðast í fram kvæm d járnbrautar- 

lagningarinnar, eru landeigendur og leiguliðar á þvi svæði, sem mannvirkin 
eiga að ná yfir, skyldir að þola þau á löndum  sinum og lóðum , láta af hendi 
land og mannvirki og þola hverskonar afnot af landi, takmarkanir á um ráða- 
rétti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna fram kvæm dar verksins, viðbalds 
þess og starfrækslu brautarinnar, gegn fullu endurgjaldi, sem ákveðið skal m eð 
mati samkvæmt lögum  nr. 61, 14. nóv. 1917, ef sam kom ulag næst eigi.

6. gr.
Rekstri brautarinnar skal baga svo, að tekjur hennar svo fljótt sem 

unnt er nægi til þess að ávaxta og endurgreiða þann hluta stofnkostnaðarins, 
sem beim ilað er að taka að láni samkvæmt 2. gr. c. 2.

7. gr.
Heimild þessi gengur i gildi þegar rikisstjórnin leggur fram 1 millj. kr. 

samkvæmt 2. gr. c. 1, og  hefir tryggt sér lánsfé það, sem hún teiur þurfa til 
fyrirtækisins. Eigi verður þó byrjað á fram kvæm d verksins, annars en undir- 
búnings, fyrr en á árinu 1932.



G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er samhljóða frnmvarpi því nm þetta efni,- er flutt var á 
Alþingi 1926 og þá var óntrætt. Aðeins er sú ein breyting gerð á frnmvarpinn, 
að hér er gert ráð íyrir að verkið verði hafið 1932. .

Astæðurnar fyrir framkvæmdnm þessa máls ern nú hinar sömn og áðnr, 
nema hvað nanðsynin á bættnm samgöngnm anstnr nm Hellisheiði vex nærri 
með hverjum deginnm, sem liðnr.

Til frekari skýringar er hér prentnð greinargerð sú, er fylgdi frnmv. 1926:

»Árið 1894 var borið fram frumvarp á Alþingi um að leggja járnbraut á 
Islandi. Var það félag nokkurra manna, sem i þetta vildi ráðast. Var fyrst og 
fremst til þess ætlazt, að byrjað yrði á lagningn hennar úr Reykjavik og anstnr 
í Árnessýsiu, alla leið að þjórsá. En félagið hafði lika i hnga að leggja járnbrant 
héðan eða af Akranesi norðnr i land. alla leið til Eyjafjarðar. Auk þess ætlaði 
félagið sér að hafa skip i förnm milli Englands og Reykjaviknr og eilt eða tvö 
skip i strandferðnm hér við land. Landið skyldi greiða félaginn 50 þús. kr. á
ári í 30 ár til styrktar járnbrautinni, ef hún væri lögð að Þjórsá.

Um þetta mál nrðu miklar nmræðnr á þingi, eu ekki náði það fram að
ganga, vafalaust mest fyrir þá sök, að málið var illa nndirbúið. Pað varð þá ekki
útrælt. En út af umræðunum, sem urðu um málið, skýrðist það mjög mikið. Og 
þær munu hafa orðið til þess, að meðal nokkurra áhugasamra framfaramanna 
hefir málið verið vakandi, þólt róðnrinn hafi seint sótzt.

Á Alþingi 1907 vorn veitlar 16500 kr. tii þess að gera nákvæmar land- 
mælingar, er gætn orðið lagðar til giundvallar við ákvörðun járnbrantarstæðis frá 
Reykjavík til Pjórsár. Fyrir þetta fé fengust nákvæmar bæðamælingar á fjall- 
lendinn ölln miili Reykjavikur og Árnessýslu. Þorvaldur Krabbe verkfræðingur 
framkvæmdi svo hina fyrstu rannsókn á járnbrantarleiðinni austnr nm fjall eftir 
landsuppdráttum og með því að ferðast. Hann taldi, að hentngasta leiðin væri 
frá Reykjavik npp Mosfellssveit og Mosfellsdal, yfir Mosfellsheiði nyrzt, fyrir norðan 
og anstan Pingvallavatn niður með Sogi og vestnr yfir það neðan til og svo að 
Ölfnsárbrú. Kostnaðinn við þá brant með 1 metra sporvídd taldi hann 31/* 
milljón kr.

Árið 1911 veitti Alþingi 3000 kr. til framhaldsrannsóknanna á járnbrantar- 
stæði frá Reykjavik anstnr i Árnes- og Rangárvallasýslu. Jón Þorláksson ráðherra, 
er þá var landsverkfræðingnr, sá nm rann&ókn þessa. Þórarinn Kristjánsson 
verkfræðingnr var síðan ráðinn til að gera mælingar og uppdrætti af undirbygg- 
ingu brantarinnar frá Reykjavik að Hvitá. Umsjón með þessnm starfa hafði Jón 
Þorláksson. Hann rannsakaði og málið mjög itarlega bæði hér og erlendis.

Rannsókn Jóns Þorlákssonar og Þórarins Kristjánssonar breytti ekki 
þeirri niðnrstöðn, er Krabbe hafði komizt að nm legu brautarinnar úr Reykjavik 
og austur á móts við Búrfell i Grímsnesi, en Jón Þorláksson telur þó nm fleiri 
leiðir geti verið að velja. En stofukostnað brautarinnar frá Reykjavik anstnr að 
Þjórsá taldi hann 3500000 kr.



Árið 1913 var flatt frumv. á Alþingi um að veita fjelagi heimild til þess 
að leggja járnbraat frá Reykjavík og austur yfir fjall. Um málið urðu miklar 
amræður, en ekki náði það enn fram að ganga.

Sfðan þetta var hefir mátið verið rannsakað mjög itarlega. Hefir norsknr 
verkfræðingur, Sverre Möller, aðallega haft þá rannsókn á hendi ásamt vegamála- 
stjóra Geir G. Zoéga, og nægir i þvi efni að visa til skýrsln þeirrar, er prentnð var 
1924, og framhaldsskýrsln nm járnbrantarmálið eftir Geir G. Zoéga, dags. 22. f. m.

Stofnkostnaðnr brantarinnar með vöxtum, m iðað við núverandi verðlag og 
að brantin verði byggð á 3 árnm, frá Reykjavik anstnr að Ölfnsá, er áætlaðnr, 
samkvæmt framhaldsskýrsln Geirs G. Zoéga, 6250000 kr., en með brú á ölfnsá 
6475000 kr.

Þetta er að visn mikið fé, en þegar á það er litið, hve mikil vissa er 
fyrir þvi, að fyrirtækið geti fljótlega borið sig, liklega mikln fyrr en nokknrn varir, 
er það alls ekki ægilegt.

Foss 8krifstofnstjóri, aðalráðamaðnr norskn járnbrantarstjórnarinnar á 
þessn sviði, hefir ásamt Sverre Möller gert áætlnn nm rekstnr brantarinnar. Er 
hér sett áætlnn þeirra nm 2. og 10. rekstrarár, samkv. frambaldsskýisln G. G. Z

2. rekstrarár. 10. rekstrarár.
Tekjnr ............ kr. 421000. Tekjnr ................ kr. 732000
Gjöld . — 358000. Gjöld ........  — 424000

Tekjuafgangur npp i vexti verðnr á 2. ári samkv. áætlnninni 630000 kr., en á 10. 
ári 308000 kr. — eðá 5 %  af stofnkostnaðinum. Er ekki hægt annað að segja en 
þetta sé glæsileg útkoma.

Á fyrri þingnm við nmræðnrnar nm þetta mál hefir því verið haldið fram, 
að brantin hefði ekki það mikinn fintning, að gerlegt gæti tahzt að leggja járn- 
brantina. En samkvæmt skýrsln vegamálastjóra mnn engin ástæða til að óttast, 
að brautin komi ekki tiltölnlega mjög fljótt til þess að bera sig. Og rannsókn þessa 
máls sýnir, að erlendis hefði ekki verið talið áhorfsmál að leggja járnbrant nm 
það land, er befði eins mikil gróðrarskilyrði og mikla flutningaþörf eins og þessi 
héruð. Þó er það öldnngis vist, að flutningaþörfin mnn reynast miklu meiri en 
sú rannsókn sýnir, er gerð hefir verið um það atriði. Og fullyrða má, að sú 
áætlnn verkfræðinganna nm aukningu flntninga eftir að járnbrantin er lögð er 
afarvarleg. Svo varleg er sú áætlnn, að flutningurinn með brautinni mnn reyn- 
ast mikln meiri. Ber margt til þess. Fyrst það, að ræktnn landsins eystra mnn 
ankast og margfaldast, þegar Fióaáveitan er fnllgerð og svona órnggar samgöngnr 
ern fengnar, með stofnnn nýbýla og á annan hátt. En býlafjölgnn er lítt hngsan- 
leg á þessnm stöðvnm nema svona örnggar samgöngnr fáist. í  öðrn lagi myndn 
þessar samgöngnbætnr gera bændum mögnFgt að húsa betur býli sfn, og þar er 
afarmikið verkefni á Suðnrlandsnndirlendinn. En nú eru flutningaerfiðleikarnir 
það miklir, að það er að kalla óvinnandi. Þá ber á það að lita, að hingað til 
hefir allmikil verzlun verið á Stokkseyri og Eyrarbakka. Verzlanir þar hafa tengið 
alimikið af vörnm sinnm beint frá útlöndum. Nú ern þessar veizlanir að hætta. 
Við þá breyting ankast atarmikið flntningarnir anstnr yfir fjall. Og sú aukning



flutninga, sem af þessari breytingn stafar, hefír alls ekki komið á þær skýrslnr, 
sem nm flntningana nm Hellisheiði hafa verið gerðar. Enn má benda á það, að 
griparækt kauplúnabúa bæði hér í Reykjavik og Hafnarflrði myndi aukast mjög 
mikið. Eins og knnnngt er, sækja nú Reykvikingar hey upp i Borgarfjörð, og 
myndn gera mikln meira, ef þar væri engjar nærri sjó að fá. Eystra verða óþrjót- 
andi slægjulönd á Flóaáveitnsvæðinu, sem alis ekki verða notuð fyrst i stað 
nándar nærri til fulls af fólki búsettu eystra, ekki einu sinni þó að býlum fjölgi 
þar að mun. Þar er af svo afarmikin að taka. Ættn nú Reykvikingar og Hafn- 
fírðingar kost á að ná lil sin heyi austan yfír fjall á anðveldan hátt, myndu þeir 
afla sér heyja þaðan i stórnm stil. Með þessn móti myndn kaupstaðirnir hér 
syðra, ásamt sveitunnm i grennd við kanptúnin, hafa það mikla mjóikuTfram- 
leiðsln, að þeim nægði til neyzln. Það myndi skapa þessnm kauptúnnm meiri 
heilbrigði og hollustu heldnr en nú er. Ennfiemur er það áreiðanlegt, að kaup á 
erlendn heyi myndi að mestn hætta að því er þessa kaupstaði snertir, þegar ör- 
nggar samgöngur við áveitusvæðin eystra ern fengnar.

Yfír höfuð má segja það, að íbúnm héraðanna anstan Hellisheiðar sé 
lifsnanðsyn að fá þessa samgóngubót, og þá einknm þeim, sem búa á ávcilu- 
svæðinn, eins og það er líka afarnanðsynlegt bæði fyrir Reykjavik og Hafuar- 
fjörð. Það er hvorttveggja, að bændnm er nanðsynlegt að geta komið þeim af- 
nrðum, er þeir framleiða, reglnlega frá sér á markað og kauptúnabúnnnm i þess- 
um fjölmennn kauptúnnm að fá þessar neyzlnvörnr sér til lifsviðurværis. Þeim 
miklu fjáihæðum, sem varið hefir verið tii ræktunar eystra, væri illa varið, ef 
ibúnm béraðsins kæmi það að litlum notum sökum illra samgangna, og kanp- 
túnin bér, Reykjavík og Hafnarfjörðnr, liðn stóróþægindi fyrir það að ná ekki 
að sér þessnm framleiðslnvörnm bændanna. Þetta væri lika þvi verra, sem allt 
bendir til þess, að járnbraut austnr yfír fjall myndi borga sig innan fárra ára.

Reynsla erlendra þjóða bendir til þess, að þar sem járnbrautir hafa verið 
lagðar, þá hafa þær skapað margþættar og stórkostiegar framkvæmdir. Þá fyrst 
hefír komið skriðnr á jarðræktina i þeim hérnðum, er járnbrantirnar hafa legið 
um, og kauptúnin, sem hafa þannig öðlast samband við sveitirnar, hafa á ýmsa 
lund tekið stórkostlegum stakkaskiptum til framfara og menningar.

Alls þessa höfum við mikla þörf. Og eina vernlega sporið, sem við get- 
nm stigið i þessa átt, er, að við leggjnm járnbrant anstnr nm Hellisheiði*.


