
Ed. 498. Nefndarálit

um frumvarp til laga um byggingu fyrir Háskóla íslaods.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin sendi frv. þetta borgarstjóranum í Reykjavík tii umsagnar, aðal- 
Iega út af ákvæðum frv. viðvikjandi þvf, að Reykjavlkurbær gefi lóð undir Há- 
skólann. Hefir borgarstjóri svarað nefndinni með bréfi dags. 29. marz, sem prent- 
að er með áliti þessu (fskj. 1). Ennfremur hefir háskólaráðið haft málið til með- 
ferðar á fundi sinnm 22. marz, að tilkvóddnm borgarstjóra og bæjarverkfræðingi, 
og er eftirrit úr gerðabókinni, sem fylgdi bréfi borgarstjóra, prentað hér með 
(fskj. 2).

Nefndin fellst eindregið á það, að staður sá austan við Snðurgötu, gegnt 
íþróttavellinum á Melunum, en sunnan við Hringbraut, sem borgarstjóri bendir 
á í bréfi sinu, sé miklu betur fallinn fyrir Háskólann en staður sá f Skólavörðu- 
holtinu, sem frv. ráðgerir i samræmi við uppástungur skipuiagsnefndar, og telur 
borgarstjóra hafa nnnið máii þessu þarft verk með þvf að gefa yfirlit yfir hina 
miklu annmarka, sem eru á þvi að reisa Háskólann i Skólavörðnholtinn, og 
benda jafnframt á hinn staðinn. Stúdentagarðinum hefir einnig verið fyrirhugnð 
lóð i Skólavörðuholtinu, við falið lóðar þeirrar, sem eftir skipulagsuppdrætlinum 
var ætlnð Háskólanum, og vill nefndin, þótt eigi komi þessu máli beinlínis við, 
láta nppi það álit sitt, að mjög æskiiegt væri að fáaamkomulag við bæjarstjórn



Reykjavíknr nm skipti 4 liðnm  fyrir Stúdentagarðinn, þannig að hann gseti feng- 
ið lóð við hlið háskólalóðarinnar á þeim stað, sem borgarstjóri heðr stnngið npp á.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt með nokkrnm breytingnm, að- 
allega þeim, er leiða af þvi, að æskilegt þykir að fá aðra lóð nndir Háskólann 
en þá, sem frv. tilteknr.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. Orðin »á lóð þeirri . . . i því skynit falli bnrt.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Skilyrði fyrir þvi, að ríkissjóðnr leggi fram fé til háskólabyggingar 
samkvæmt 1. gr., er það, að samkomnlag náist við bæjarstjórn Reykjaviknr 
nm, að Reykjaviknrbær gefi Háskólannm til kvaðalansrar eignar 8—10 hekt- 
ara af landi á þeim stað, sem kennslnmálaráðherra og háskólaráði þykir 
hentngt.

Alþingi, 11. april 1930.

Páll Hermannsson, Jón Porláksson, Erlingnr Friðjónsson, 
form. frsm. fandaskrifari.

Fylglskjal I .

BORGARSTJÓRINN 1 REYKJAVÍK

Reykjavík, 29. m arz 1930.

Menntamálanefndin hefir sent mér til nmsagnar frv. til laga nm bygg- 
ingn fyrir Háskóla lslands og óskað umsagnar minnar um 2. gr. frv., að því 
leyti er hún snertir Reykjaviknrbæ.

1 2. gr. frv. er það gert að skilyrði fyrir því, að rikissjóður leggi fram 
fé til háskólabyggingar, að Reykjavikurbær gefi Háskólanum c. 9 hektara stóra 
landsneið í Skólavörðnholtinn og mýrinni þar niðnr af til sérkvaðalausra afnota 
nm aldur og æfi, en i greinargerðinni fyrir frv. er svo að orði komizt, að lands- 
stjórnin geri hiklanst ráð fyrir því, að Reykjaviknrbær sjái sæmd sina í þvi að 
gefa Háskólanum nægilega lóð og taki svo riflega til, að endast megi til að bæta 
úr vaxandi þörf margra kynslóða.

Ég leyfi mér fyrst að vekja athygli háttvirtrar nefndar á þvi, að Há- 
skóli íslands er stofnnn, sem rikið starfrækir vegna allrar þjóðarinnar og ekki 
að neinn leyti fyrir ibúa Reykjaviknr sérstaklega, og virðist það mjög einkenni- 
legt, ef velferð þessarar merkn stofnnnar á að velta á því, hvort Reykjaviknr- 
borg vilji leggja álitlega fjártúlgn til húsbyggingar fyrir Háskólann. Enn furða- 
legra virðist, að landsstjórnin skuli leggja slikt lagafrv. fyrir bið háa Alþingi, án



þess fyrst að leita til bæjarstjórnar Reykjaviknr. Hér er sem sé ekki um neina 
smámnni að ræða, heldnr um veiðmæti, sem sjálfsagt ekki yrði metið minna 
en 250—300 þús. kr. til fasteignamats, og ekki allt fullkomin eign Reykjavikur- 
borgar. Ef selja ætti það af landinu, stm borgin á, mætti sjálfsagt fá fyrir það 
minnst 400 þús. kr., og þar sem ætlszt er til, að byggingarkostnaðnr verði 600 
þús. kr., yrði framlag Reykjavlknr c. */s hlutar af óllum kostnaðinum.

Verð ég að mótmæla þvf, að löggjafarvaldið setji lög um sllkt fjárfram- 
lag úr bæjarsjóði Reykjavikur, án þess að áður sé leitað samþykkis bæjarstjórn- 
arinnar. Með þessu vil ég alls ekki halda þvi fram, að bæjarstjórnin verði ófús 
á að verða við tilmælum Alþingis eða rlkisstjórnarinnar um hæfilega lóð handa 
Háskólanum, ef slík tilmæli koma og nnnt verður að koma sér saman nm stærð 
og legu lóðarinnar.

Ég sný mér þá að því að skýra fyrir hv. nefnd, hvaða annm arkar eru 
á því, að bæjarstjórn Reykjavlkur geti látið af hendi alla þá lóð, sem lýst er f
2. gr. frumvaipsins.

Skipulag bæjarins gerir ráð fyrir, að Háskólinn verði reistur við Skóla- 
vörðntorg á lóð austan við torgið við hliðina á væntanlegum Stúdentagarði. Er 
lóð þessi sem næst 1 hektar, eða 3,14 dagsláttur að stærð, og hefir hiiigað til 
verið talin nægilega stór til þessara nola, eins og meðal annars sést af bréfi 
dómsmálaráðherra til Háskólans, dags. 8. jan. 1929, og sem prentað er með 
greinargerðinni, er fylgir frnmvarpinu. Par segir: »Lóð Háskólans þarf að vera 
mjög stór, ef nnnt væri ekki minni en 2—3 dagsláttur, til að gera ráð fyrir 
nægilegu olnbogarúmi um ókomnar aldirc.

í janúarmánuði 1929 sneri háskólaráðið sér til bæjarstjórnar Reykjavik- 
ur með beiðni um lóð fyrir Háskólann, og samþykkti bæjarstjórnin þá i marz- 
mánuði að ætla Háskólanum svæðið milli Skólavörðutorgs og Barónsstigs fyrir 
norðan Stúdentagarðinn, um einn bektara að stærð, en gerði að svo stöddu ekki 
ályktun um afhendingu iandsins. Þetta var munnlega tilkynnt rektor Háskólans, 
sem og fékk eftirrit af ályktnninni, svo sem sjá má af bréfi háskólaráðsins til 
dómsmálaráðberra, dags. 16. april 1929. — Við þetta situr.

Nú er krafizt að fá auk þessarar lóðar 3,1 hektara stóra lóð austan af 
fyrrnefndri lóð milli Barónsstigs og Hringbrautar og 5 hektara af landi norðan- 
vert við Hriogbraut i áframhaldi af þessari Ióð, eða alls um 28 dagsláttur. Ég 
læt hér með fylgja uppdrátt (nr. 1.) sem sýnir afstöðnna.

Svæðið milli Barónsstigs og Hringbrautar hefir verið ætlað til ýmsra 
skólabygginga, svo sem gagnfræðaskóla, iðnskóla, verzlunarskóla o. fi„ eða til 
samskólans, þegar að þvi kemur, að sú góða lausn fæst á skólamálunum i borg- 
inni. Þetta er eini staðurinn, sem borgin hefir til umráða til slíkra skólabygg- 
inga, sem öllum kemur samau um, að reistar muni verða á næstu árunum fram 
undan, og þar getur orðið sæmilega rúmt um skólana. í  greinargerð fyrir frumvarpinu 
er minnzt á, að skólabyggingar fyrir ungmennairæðsluna gætu staðið norðanvert 
við Skólavörðutorgið, en þar er alls ekki nægilegt landtými og þess utan er þetta 
eini staðurinn i borginni, sem hægt er að nota undir geyma fyrir heitt vatn, ef 
unnt á að vera að hagnýtatil fulls jarðhita þann, sem til er i landi Reykjavikur, 
og ekki sfður, ef takast skyldi að koma upp hitaveitu fyrir alla borgina, e'fia



mikinn hlnta hennar, en s t o  miklar liknr ern til þess, að sú hugsun komisl i 
framkvæmd Aðnr en mjög langt liðnr, að ekkert vít væri i þvi að girða fyrir 
mögnleikana til þess með þvi að reisa skólabyggingar & þessn svæði.

Vegna þessa fæ ég ekki séð, að nokknr mögnleiki sé á þvi, að bæjar- 
sijórnin geti afhent þetta nmrædda svæði til Háskólans.

Þá er loks landið norðanvert við Hringbrant i áframhaldi af fyrrnefndri
lóð. Þvi hefir ekki verið ráðstafað til neins sérstaks vestanvert við fyrirhugaða 
járnbrantarstöð, en að takmörknm þess svæðis, sem er ætlað tii járnbrautarinnar
— eða langferðabifreiða, ef engin kemnr járnbraut —, ern aðeins c. 4 hektarar. 
Ernþetta aðm ikln leyti erfðafestnlönd.sem ekki ern fullkomin eign borgarinnar, en 
það virðist ekki útilokað, að þessa landspildu mætti ætla Háskólanum, ef þörf 
hans krefðist þess að fá bana til viðbótar við 1 bektar við Skólavörðntorg.

Hvað snerlir land það i heild, sem frumvarpið ætlast til, að Háskólinn 
fái til nmráða, Ieyfi ég mér að benda á, að það virðist mjög óhentugt til nota 
hans. Það er langt, en tiltölnlega mjótt og liggur i miklum halla. Tvær um- 
ferðargötar, önnnr 15 metra, hiu 25 metra breið, skipta landinu í 3 hluta. Þetta 
hlýtnr að vera mjög óhentngt og eykur mjög girðingarkostnað, ank þess sem 
landið er mjög óaðgeugilegt til ræktunar, nema að nokkru leyti neðanvert við 
Hringbraut. Mnndi það verða ærið kostnaðarsamt að koma löndum þessum i það 
ástand, að Háskólanum hæfði og hann gæti haft þeirra nokknr not.

Ef það er rétt skoðnn, að Háskólinn þnrfi 8 —9 hektara Iand til sinna
þarfa í framtiðinni, en nm það skal ég ekki deila, jafnvel þótt mér þyki hér
ekki skorið við neglur, þá virðist mér mjög óhyggilegt að ætla honnm það land, 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, enda tel ég, samkvæmt framansögðu, ógerlegt 
fyrir bæjarstjórnina að láta af hendi það land, sem ætlað er fyrir aðrar skóla- 
byggingar.

Ég hefi þvi reynt að koma anga á einhvern annan stað, þar sem Há- 
skólinn gæti verið vel settnr i borginni, og þar sem nægilega stórt landrými væri 
til að færa út kviarnar eftir þörfnm, og leyfi ég mér að benda á svæðið austan 
við Suðurgötu gegnt íþróttavellinum á Melnnum, en snnnan við Hringbraut Þar 
hagar svo til, að Reykjaviknrbær á land allt næst fyrir austan Snðnrgötu, en þar 
fyiir neðan taka við erfðafestulönd, kálgarðar og tún. Á þessum stað er mögu- 
legt að ælla jafnvel allt að 16,5 hektara stórt samfellt land til þarfa Háskólans, 
og meginið af þvi, sem er ræktað land, þyrfti ekki að kaupa fyrr en Háskólinn 
hefði þess þörf. Aðalbyggingin mundi verða reist efst i landinu nálægt Suður- 
götu á lóð bæjarins og öll lóðin yrði ein heild, suður og austur frá byggingunni.
— Læt ég fylgja uppdrátt (nr. 2), sem sýnir afstöðu þessa lands.

Háskólaráðið boðaði mig á fund með sér síðastliðinn laugardag út af 
lagafrnmvarpinu og benti ég ráðinu á þennan stað. Háskólaráðið skoðaði báða 
staðina, ásamt bæjarverkfræðingnum og mér. Álit ráðsins er í fundargerð þess 
22. þ. m., sem mér hefir verið sent afrit af i þvi skyni, að ég láti það fylgja 
þessari nmsögn minni, og legg ég það hér með.

Ef Iög nm byggingu fyrir Háskóla Islands verða sett á þessu þingi, er 
tæplega hægt að gera ráð fyrir þvi, að lóðamálið verði útkljáð áður, þar sem 
bæjarstjórnin hefir ekki haft tækifæri til að taka afstöðu til þess, og að sjálfsögðu



þnrfa kennslnmálaráðherra og nefndir Alþingis að kynna sér þessa nýjn nppá- 
stnngn. Samningar nm þetta hljóta að taka nokknrn tíma, en eins og ég hefi 
áðnr tekið fram, virðist ekki geta komið til greina, að Alþingi sama sem skyldi 
bæjarstjórn Reykjavíknr með lögnm til þess að leggja fram úr bæjarsjóði fé til 
tryggingar fyrir Háskóla íslands. Slíka aðferð mætti skoða sem litilsvirðingn á 
bæjarstjórninni og gæti hæglega orðið til þess að tefja úrlansn málsins. Mnndi 
ég þvi telja hagkvæmast að orða 2. gr. frnmvarpsins þannig:

vLandsstjórnjnni er falið að leita samninga við bæjarstjórn Reykjaviknr 
nm afhendingu hæfilegrar lóðar til háskólabyggingarinnar á þeim stað og 
með þeim kjörnm, sem kennslumálaráðherra og háskólaráð aðhyllastc.

Jafnframt þyrfti að breyta 1. gr. frnmvarpsins á þ i  leið, sem háskóla-. 
ráðið hefir bent á.

Ef menntamálanefndin skyldi óska frekari upplýsinga I tilefni af þessn 
máli, er ég fús að koma til viðtals við hana.

K. Zimsen.

Til

menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylglskjal 11.

' E F T I R R I T  

úr gerðabók háskólaráðsins, 22. marz 1930.

I. Lóð undir fyrirhagaða hátkólabggginga. Vegna frumvarps til laga nm 
bygging fyrir Háskóla í&lands hafði háskólaráðið fengið borgarstjóra og bæjar- 
verkfræðing til þess að mæta á fundinum.

Borgarsljóri skýrði frá þvl, að hann hefði fengið nefnt frnmvarp til nm- 
sagnar. Er i frnmvarpinn, 2. gr., gert að skilyrði fyrir fjárframlagi til háskóla- 
byggingar, að Reykjavikurbær gefi háskóianbm til sérkvaðalansra afnota nm aldur 
og æfi landsneið frá Skólavörðntorgi milli lóðar landsspitalans og væntanlegs 
iþróttavallar niðnr að Hringbrant. og 5 ha. af landi neðanvert við Hringbraut, 
í áframhaldi af ofannefndri byggingarlóð háskólans.

Borgarstjóri skýrði frá því, að umrætt land yrði ekki unnt að láta af 
hendi með þvi að halda því skipalagi, sem ráðgert hefði verið, þar sem öðrnm 
skólnm hefði jafnframt verið fyrirhnguð lóð á þessn svæði, og ennfremnr hlyti Iand 
háskólans með þessum hætti að vérða tviskorið af götum og lóðin að öðrn Ieyti 
mjög óhagkvæm, með þvi að hún verði hlutfallslega mjög mjó. Borgarstjóri benti 
á það, að bæði nægilega stór og vel löguð lóð gæti fengizt anstanvert við íþrótta- 
völlinn núverandi og sunnanvert við Hringbrant og niðnr I mýri, eftir þörfnm.



Lóð þessi yrði að minnsta kosti jafnstór þeirri lóð, sem nm getur í 2. gr.
frnmvarpsins.

Háskólaráðið, ásamt borgarstjóra og bæjarverkfræðingi, skoðaði bæði
þessi lönd, og var það einhnga álit háskólaráðsins, að siðarnefnda landið væri 
miklu betur fallið til háskólabygginga og afnota handa háskólannm.

H&skólaráðið telnr æskilegt, að 2. gr. frnmvarpsins verði orðnð á 
þessa leið:

»Skilyrði fyrir þvi, að rikissjóðnr leggi fram fé til háskólabyggingar, er, 
að Reykjaviknrbær gefi háskólannm til kvaðalansrar eignar 8—10 ha. af landi á 
þeim stað, er kennslnmálaráðherra og háskólaráði þykir hentngtc.

Úr 1. gr. frnmvarpsins falli niðnr orðin » — — á lóð þeirri — ---------
háskólannm i þvi skyni«. • _


