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Ágrip 
 

Um miðja 20. öldina hófu áhrifamenn í stjórnmálum og efnahagsmálum á Norður- og 

Austurlandi að berjast fyrir því að fyrsta stórvirkjun Íslendinga skyldi verða staðsett á 

Norðurlandi en ekki á Suðurlandi. Fjölmörg félagasamtök bænda, bæjarstjórnir og kvenfélög 

ljáðu málstaðnum lið og fljótt myndaðist fjölmenn hreyfing, sem stundum var nefnd 

„Dettifosshreyfingin“. Hún þrýsti á um að virkjað yrði við Jökulsá á Fjöllum til að bæta stöðu 

dreifbýlisins. Þeir notuðu aferðir sem kennd er við hagsmunagæslu eða lobbíisma og verður 

lagt út frá slíkri náglun í ritgerðinni. Baráttan leiddi til þess að þingsályktun var samþykkt árið 

1961 þar sem kveðið var á um að virkjunarrannsóknir fyrir næstu stórvirkjun Íslendinga 

skyldu fara fram við Jökulsá. Fram að þeim tíma hafði rannsóknum verið dreift nokkuð jafnt á 

alla þá staði sem verkfræðingum og öðrum sérfræðingum þótti vera ákjósanlegastir. Lyktir 

málins urðu hins vegar þær að fallið var frá framkvæmdum við Dettifoss og ákveðið að virkja 

við Þjórsá og hefja framkvæmdir við Búrfellsvirkjun á Suðurlandi.  

Í ritgerðinni verður stuðst við hugmyndir um byggðajafnvægi til að greina helstu 

röksemdarfærslu stuðningsmanna Dettifossvirkjunar, sem gekk aðallega út á að það væri 

mikilvægt fyrir þjóðarbúið í heild að jafna stöðu landshluta og vinna gegn þeirri 

byggðaröskun sem fælist í fólksflutningum úr sveitum. Að lokum verður lagt mat á helstu 

ástæður þess að stjórnvöld ákváðu að hafna Dettifossi sem virkjanakosti. 
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1. Inngangur 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þær deilur sem spruttu um fyrstu stórvirkjun fallvatns á 

Íslandi. Áhersla verður lögð á tvennt: Í fyrsta lagi verður sjónum beint að baráttunni fyrir því 

að virkja Dettifoss í stað Þjórsár. Þau rök sem fylgjendur Dettifossvirkjunarinnar beittu 

byggðust einkum á hugmyndum um byggðajafnvægi, enda þótti almennt hagkvæmara að 

virkja á Suðurlandi. Fylgjendur Dettifossvirkjunar voru stundum kenndir við 

„Dettifosshreyfingin“, en aldrei voru stofnuð formleg félagasamtök í þágu málstaðarins. Því 

var ekki um hefðbundin félagasamtök að ræða, heldur má líkja „hreyfingunni“ við 

umræðuvettvang, þar sem breiður hópur manna kom saman til að berjast fyrir stóru 

hagsmunamáli. 1 Í ljósi þeirra hagsmuna sem um var að tefla tóku stjórnmálamenn strax 

forystu í málinu, enda höfðu þeir pólitísk ítök og vettvang á Alþingi og víðar til að setja fram 

skoðanir sínar á virkjanamálum.  

Stuðningsmenn Dettifossvirkjunar eru skilgreindir hér sem hagsmunahópur, enda 

áttu þeir einstaklingar, sem mynduðu hana flestir það sameiginlegt að búa á Norður- og 

Austurlandi. Tilgangurinn er að kanna hversu miklum þrýstingi þeir beittu stjórnmálamenn til 

að knýja fram „rétta“ niðurstöðu í virkjunarmálinu. Í greiningunni er stuðst við túlkanir um 

hagsmunagæslu eða „lobbíisma“. Hugtakið tekur til margra þátta og er engin sátt um 

skilgreiningu á því.2 Hér er sá skilningur lagður í það að það snúist um tilraunir einstaklinga 

og hópa til að hafa bein áhrif á ákvarðanatöku stjórnvalda í málum sem snerta hagsmuni 

þeirra. Ekki er þó reynt að draga upp mynd af baktjaldamakki vegna 

virkjunarframkvæmdanna, enda ekki við neinar slíkar heimildir að styðjast.3 Hugtakið 

„hagsmunagæsla“ hefur iðullega haft yfir sér fremur neikvæðan blæ.4 Einkum eiga 

hagsmunasamtök sem stunda slíka iðju eitthvað undir í baráttu sinni fyrir því að koma 

málstaðnum sínum á framfæri við stjórnmálamenn. Þannig geta fjármagnsöfl ráðið 

hagsmunagæslunni, t.d. með því að ráða til sín fyrirtæki sem sérhæfa sig í að sinna 

hagsmunum fámenns hóps. Hins vegar er mikilvægt að hafna ekki hinu jákvæða sem getur 

                                                      
1 Tarrow, Sydney, Social Movements in Contentious Politics: A Review Article, bls. 874. 
2 Lobbying access and Influence in Whitehall, bls. 6. 
3 Lobbying access and influence in Whitehall bls. 12. 
4 Tarrow, Sydney, Social Movements in Contentious Politics: A Review Article, bls. 874 – 878. 



fylgt hagsmunagæslu, ekki síst í því tilfelli þegar almenna borgarar eru virkjaðir til aukinnar 

þátttöku í ákvarðanatöku stjórnvalda. Hagsmunagæsla getur því verið ákveðið tæki til að 

halda aftur af meirihlutanum og skapa aðhald sem er lýðræðinu nauðsynlegt til að koma í 

veg fyrir spillingu. Auk þess gera kjörnir fulltrúar meirihlutans sér ekki alltaf grein fyrir 

þörfum ákveðinna hópa í samfélaginu. 

Í öðru lagi verður fjallað um ákvarðanatöku stjórnvalda vegna virkjanaframkvæmda. 

Spurt verður hvort rökin fyrir því að virkja frekar við Búrfell en Dettifoss hafi fyrst og fremst 

verið vísindaleg og byggð á efnahagslegum forsendum eða hvort aðrir þættir hafi ráðið 

staðarvalinu. Hér verður sérstaklega vísað til samanburðarrannsókna stjórnvalda á 

virkjanastaðsetningu á Gáseyri við Eyjafjörð annars vegar og í Straumsvík í Hafnarfirði hins 

vegar. Einnig verður efnið sett í samhengi við þéttbýlismyndun, en gengið var út frá því að 

stórvirkjun hefði mikil áhrif á hana. Loks verður vikið að stöðunni á orkumarkaði á Íslandi um 

miðja 20. öldina til að kanna hver hin raunverulega rafmagnsþörf var á Íslandi og hversu mikil 

nýting fengist úr virkjuninni með eða án tilkomu nýs stóriðnaðar. Tilgangurinn er að svara 

þeirri spurningu hvers vegna Dettifossvirkjun var hafnað.  

Stuðningsmenn Dettifossvirkjunar börðust helst fyrir Dettifossvirkjun á pöllum 

Alþingis. Þingsályktunartillaga sem var samþykkt á Alþingi árið 1961 um að verja auknu fé í 

rannsóknir á virkjanaskilyrðum í Jökulsá á Fjöllum skipti þar miklu máli. Þar kom fram skýr 

vilji til þess að gera áætlun um stórvirkjun í Jökulsá sem myndi þá mjög líklega vera 

Dettifossvirkjun eða í grennd við Dettifoss. Hér verður sýnt hvernig fylgjendur 

Dettifossvirkjunarinnar beittu ekki aðeins ríkisstjórnina þrýstingi í málinu heldur einnig 

Raforkumálstofnun og Stóriðjunefnd. Einnig verður sýnt fram á að barátta fylgjenda 

Dettifossvirkjunar endurspeglaði brýn samfélagsvandamál á Norður- og Austurlandi: 

fólksfækkun og raforkuþörf. Til að bregðast við þeim var gripið til þess ráðs að beita 

hagsmunagæslu í því skyni að fá alla þingmenn landshlutans til að berjast fyrir 

Dettifossvirkjun og til að hafa áhrif á Alþingi og opinberar stofnanir.  

 Enn fremur verður leitast við að svara því hvað olli því að svo mikil samstaða 

myndaðist á Norður- og Austurlandi í þessu máli. Færð verða rök fyrir því að virkjunin hafi 

verið ákveðið „stöðutákn“ fyrir landshluta sem var að lúta í lægra haldi fyrir sífellt auknum 

fólksflótta yfir á Suðvesturhorn landsins. Um var að ræða tilraun til að sýna fram á að Norð-

Austurland væri samkeppnishæfur kostur í samanburði við Reykjavíkursvæðið. Í þeim 

skilningi mátti líta á það andóf sem myndaðist gegn Búrfellsvirkjun – með nokkurri einföldun 



– sem baráttutæki gegn nútímavæðingu sem hafði alið af sér aukna samþjöppun fólks á 

tilteknum stað vegna breyttra samfélags- og atvinnuhátta. Á móti mátti spyrja hvort aðrar 

ástæður eins og óttinn við raforkuskort á Norð-Austurlandi hafi einnig átt hér hlut að máli. 

Það vekur þá spurningu hvort baráttan hafi ekki síður snúist um lífsgæði.  

 Þótt nokkuð hafi verið fjallað um sögu orkumála á Íslandi, hafa fræðimenn ekki 

skrifað mikið um fylgjendur Dettifossvirkjunarinnar. Þó má nefna góða umfjöllun 

sagnfræðingsins Guðjóns Friðrikssonar um fyrstu hugmyndir um Dettifossvirkjun í ævisögu 

sem hann skrifaði um Einar Benediktsson.5 Sigrún Pálsdóttir kom inná hugmyndir um 

Dettifossvirkjun í bók sinni um sögu Landsvirkjunar, en sjónarhorninu var mun frekar beint 

að Búrfellsvirkjun og var einungis minnst á Dettifossvirkjun í aðdraganda framkvæmdinni við 

Búrfellsvirkjun og ekkert var minnst á andófið sem var á Norðurlandi gegn Búrfellsvirkjun. 

Raunar hefur fræðileg umræða um hagsögu og orkusögu einblínt mun frekar á þær 

fyrirætlanir sem voru framkvæmdar og þeim mun minna á framkvæmdir sem hætt var við. 

Það er þó hægt að benda á BA ritgerð Péturs Péturssonar þar sem var að finna greinargóðar 

upplýsingar um þennan tíma og málaflokk.6 

Við vinnslu ritgerðarinnar var að miklu leyti stuðst við heimildir úr tímaritum og 

blöðum á tímabilinu. Þar ber sérstaklega að nefna Tímarit VFÍ, en þar er að finna 

yfirgripsmiklar greinar um tæknilegu hliðina í virkjanageiranum. Einnig ber að nefna ýmsar 

skýrslugerðir eftir vísindamenn af ýmsum sviðum og er mikilvægt að geta sérstaklega 

umfjöllun Sigurðar Thoroddsen sem gerði ýmsar rannsóknir á Dettifossvirkjun og gáfu 

skýrslur hans mjög góða sýn á viðfangsefnið. Þar ber helst að nefna Stórvirkjanir á Íslandi 

sem var gefið út 1954 og innihélt hugmyndir hans um helstu virkjanakosti Íslands. Saga 

álviðræðna íslenskra stjórnvalda verður ekki gerð sérstök skil hér, en það er mikilvægt að 

geta þess að hið svissneska fyrirtæki Swiss Alumnium gæti hafa verið aflvaki í þeirri ákvörðun 

stjórnvalda þegar kom að því að velja virkjunarstað m.t.t. orkuverðs og útflutningshafnar. 

Það voru samt ekki einu aflvakarnir, eins og hér verður rakið.  

  Ritgerðinni er í skipt í fimm meginkafla. Í fyrsta kafla er umfjöllun um forsögu 

virkjanahugmynda í Þjórsá og Jökulsá á Fjöllum. Þar kemur fram hvernig einkaaðilar höfðu 

uppi ráðagerðir um að virkja Dettifoss og Þjórsá fyrr á öldinni, án þess að nokkuð hafi orðið 

                                                      
5 Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson ævisaga II, bls. 380. 
6Pétur Pétursson „Framtíð á vor þjóð - með þessa fossa -. Uppbygging iðnaðar og fjölbreyttara atvinnulífs á 

viðreisnarárunum   1959–1971“ Ba ritgerð 



úr þeim. Íslensk stjórnvöld tóku loks við sér í málaflokknum og stóðu að rannsóknum á 

virkjanaskilyrðum og saga Landsvirkjunar má segja hafi byrjar á þeim tímapunkti. 

Í öðrum kafla er kafað ofan í það hvernig ráðamenn á Alþingi notuðu áhrif sín til þess að 

knýja í gegn þingsályktunartillögu sem fjallaði um það að virkjanarannsóknir skyldu vera 

framkvæmdar í Jökulsá á Fjöllum. Einnig var algeng krafa meðal þingmanna Norðurlands og 

Austurlands að ekki yrði tekin ákvörðun um stað fyrir fyrstu stórvirkjunina á landinu, fyrr en 

virkjanarannsóknir í Jökulsá yrði lokið og áætlanir um Dettifossvirkjun væru fullgerðar. Í 

kaflanum eru helstu fylgjendur Dettifossvirkjunar kynntir til sögunnar og sýnt fram á að 

stuðningurinn var þverpólitískur og breiður. Í þriðja kafla er sjónum beint að baráttunni á 

Norður- og Austurlandi. Markmiðið er að gefa innsýn í þann mikla stuðning við virkjana– og 

raforkumál á landsbyggðinni, sem vildi ekki verða eftirbátur höfuðborgarinnar þegar kom að 

lífsgæðum. Í kaflanum er einnig umfjöllun um ýmsa fundi sem fylgjendur Dettifossvirkjunar 

héldu, þar sem m.a. er lagt mat á mikilvægi þeirra. Í fjórða kafla eru viðbrögðin við lobbíisma 

fylgjenda Dettifossvirkjunar greind. Þar er sjónarhornið á Suðurland og tvær stofnanir í 

lykilhlutverki: Raforkumálastofnun og Stóriðjunefnd. Í fimmta kafla er spurningunni um 

ástæðu þess að Dettifossvirkjun var hafnað svarað.  

2. Forsagan: Samanburður á virkjunarkostum á Norðurlandi og 
Suðurlandi 

 

 

Spyrja má hvernig það æxlaðist að tveir mögulegir virkjunarmöguleikar, annar á Norðurlandi 

og hinn á Suðurlandi, höfðu jafn ólíkt bakland og raun bar vitni og hvers vegna deilt var um 

það hvor staðurinn væri hagkvæmari. Til að svara því er mikilvægt að gera nokkra grein fyrir 

fyrri rannsóknum á þessum virkjunarkostum. Hugmyndinni um nýtingu vatnsafls á Íslandi var 

sennilega fyrst hreyft árið 1894, en þá flutti Frímann B. Arngrímsson fyrirlestur í Reykjavík 

um nýtingu vatnsafls.7 Frímann var einn þeirra fjölmörgu Íslendinga sem fóru vestur til 

Kanada á 19. öldinni og hafði hann kynnt sér rafmagnsmál í Bandaríkjunum. Þegar Frímann 

hélt fyrirlesturinn var hann nýfluttur aftur til Íslands,8 en í honum kynnti hann hugmyndir um 

virkjun Skorarhylsfoss í Elliðaánum til raflýsingar og rafornunnar í Reykjavík. Einnig má nefna 

                                                      
7 Tímarit VFÍ „Virkjun Þjórsár við Búrfell 1.áfangi 3 x 35MW“ bls. 66. 
8 Gísli Jónsson, Saga Laxárvirkjunar, bls. 12. 



í þessu samhengi að fyrsta mælingin fyrir rafmagnsvirkjun á Íslandi var framkvæmd í 

Elliðaánum í október 1894 af skáldinu Sæmundi Eyjólfssyni. Hann starfaði fyrir 

Búnaðarfélagið og sinnti fræðslu fyrir bændur og gerði náttúrufræðilegar athuganir.9  

 Fyrstu hugmyndir um virkjun Þjórsár má rekja til upphafs 20. aldar. Einar 

Benediktsson skáld var einn stofnenda Fossafélagsins Titan sem var sett á laggir árið 1914, en 

forsvarsmenn félagsins voru þó flestir norskir. Á næstu fjórum árum keypti félagið nánast öll 

vatnsréttindi Þjórsár og einn stofnendanna, norski verkfræðingurinn Gotfred Sætersmoen, 

hóf árið 1915 rannsóknir á virkjunarmöguleikum í Þjórsá10 sem lauk árið 1918.11 Nafn 

Sætersmoens átti eftir að verða áberandi í seinni tíma rannsóknum og skýrslugerð um 

virkjunarmöguleika Þjórsár. Frumrannsóknir hans áttu eftir að standast tímans tönn og vera 

mikilvægur grunnur fyrir frekari undirbúningsrannsóknir.12 Ekkert varð þó af áætlunum 

Titanfélagsins um fyrirhugaða stórvirkjun í Þjórsá og keypti ríkissjóður að lokum 

vatnsréttindin í henni af Titanfélaginu árið 1952.13 

Fyrsti maðurinn að því er vitað er sem gerði rennslismælingu í Jökulsá á Fjöllum var 

norski jarðfræðingurinn A. Helland árið 1881.14 Rannsóknir Hellands áttu þó ekkert skylt við 

fyrstu athafnamennina sem ætluðu að virkja í Jökulsá á Fjöllum. Guðmundur Hlíðdal, 

verkfræðingur og síðar póst- og símamálastjóri var fyrsti Íslendingurinn til að framkvæma 

vatnsmælingar á Jökulsá árið 1907.15 Rannsóknir Guðmundar voru hins vegar gerðar fyrir 

tilstilli erlendra iðnjöfra sem voru farnir að líta í síauknum mæli til Íslands í leit að 

viðskiptatækifærum. Fyrstu alvöru hugleiðingar um virkjun Dettifoss tengjast 

athafnamönnunum Sturlu Jónssyni kaupmanni og Einari Benediktssyni skáldi. Þeir félagar 

hófu í byrjun 20. aldar að kaupa upp jarðir sem áttu land að Dettifossi til að eignast 

vatnsréttindin að fossinum og var takmarkið að selja hugmyndina að virkjuninni áfram til 

erlendra iðnjöfra. Lögfræðingurinn Ari Jónsson seldi kaupmanninum Sturlu Jónssyni jörðina 

Svínadal árið 1913 og var kaupverðið ekki gefið upp. Aðeins var rætt um að hann hefði greitt 

                                                      
9 Vef. „Saga Orkustofnunar“ Sótt 13. apríl 2019 af https://orkustofnun.is/orkustofnun/um-orkustofnun/saga-
orkustofnunar/. 
10 Tímarit Verkfræðingafélags Íslands „ Búrfellsvirkjun 1918“ Steingrímur Jónsson, bls. 13. 
11 Landsvirkjun Skýrsla um starfssemina 1966 – 1969 bls. 9. 
12 Sigurður Ragnarsson, "Fossakaup og framkvæmdaráform. Þættir úr sögu fossamálsins. Síðari hluti", Saga XIV 
(1977). 
13 Landsvirkjun Skýrsla um starfssemina 1966-1969, bls. 9. 
14 Sigurður Thoroddsen, Stórvirkjanir á Íslandi, bls. 38. 
15Vef. https://www.althingi.is/altext/raeda/?rnr=2963&lthing=80 Ræða Gísla Guðmundssonar um virkjun 
Jökulsár á Fjöllum og Vef. https://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=83&rnr=3306 ræða Ingólfs Jónssonar 
um virkjunarmöguleika Jökulsá á Fjöllum. 

https://www.althingi.is/altext/raeda/?rnr=2963&lthing=80
https://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=83&rnr=3306


fyrir andvirði jarðarinnar.16 Hver sá sem átti jörðina átti þannig vatnsréttindin að Dettifossi 

og var því mikið í húfi fyrir hin erlendu félög sem höfðu áhuga á þessu verkefni að eignast 

hana. Vatnsréttindin að Dettifossi áttu eftir að skipta oft um hendur á þessum 

byrjunarskeiðum iðnvæðingar Íslands og má kannski helst finna samlíkingu við gullæðið í 

Bandaríkjunum þegar lýsa skal þeim ákafa og hinni gríðarlegu gróðavon sem sum félög og 

einstaklingar sáu í fossunum og aflinu sem þar var að finna. 

Sambönd Sturlu Jónssonar við hina erlendu fossamenn voru að mati sagnfræðingsins 

Guðjóni Friðrikssonar fengin frá æskuvini hans og samstarfsmanni Einari Benediktssyni. Einar 

og Sturla áttu fram að þessu töluverðan feril með brask um fossa þar sem Sturla sá um að 

kaupa jarðirnar og Einar að koma honum í samband við mögulega kaupendur.17 Árið 1908 

var stofnað félagið Gigant, en það var stofnað í kringum Dettifoss og var megintilgangur þess 

að virkja hann. Henrik Mikael Helliesen hæstarréttarlögmaður var að öllum líkindum 

viðriðinn þetta félag og átti hann í töluverðum bréfasamskiptum m.a. við Jean Eggert 

Claessen um málefni sem tengdust Dettifossi.18 Einnig telur Guðjón Friðriksson að Sturla 

Jónsson hafi setið í stjórn félagsins.19 Einar tók sama ár að vinna að því fyrir hönd félagsins að 

eignast jarðir sem tengdust Jökulsá í kringum Dettifoss. Það var þó aldrei ætlun Gigants að 

hefja framkvæmdir við ána, heldur að kaupa jarðirnar sem áttu vatnsréttindin að Dettifossi 

og selja þau áfram með hagnaði.20 Þannig lét Einar Benediktsson félaga sína í Gigant gera 

skýrslur um Dettifoss þar sem m.a. kom fram hversu gróðvænlegt það yrði að virkja fossin 

m.t.t mögulegrar stóriðju á svæðinu. Fredrik Hiorth, einn af stjórnarmönnum í félaginu, gerði 

sjálfur skýrslu um stóriðjumöguleika tengda fossinum og kom þar m.a. fram að 

„heildarkostnaður við 40 þúsund hestafla virkjun í Jökulsá á Fjöllum, áburðarverksmiðju í 

tengslum við hana, járnbraut til Húsavíkur og höfn þar … [yrði] 909.000 sterlingspund“sem 

eru u.m.þ 103 milljónir punda reiknað að núvirði eða sem samsvarar rúmlega 16 milljörðum 

íslenskra króna.21 

Tilraunir Gigants til að koma Dettifossi í verð náðu loksins að komast á skrið þegar 

Fredrik Hiorth og Einar Benediktsson ræddu við enska iðnjöfurinn Alfred Ernest Barton.22 

                                                      
16 Þ.Í. Jean Eggert Claessen (1887-1950) lögfræðingur 2005 I/6-1. 
17 Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson ævisaga II, bls. 11. 
18 ÞÍ. Jean Eggert Claessen (1887-1950) lögfræðingur 2005 I/6-1. 
19 Guðjon friðriksson, Einar ben, bls. 24. 
20 Guðjon friðriksson, Einar ben, bls. 37. 
21 Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson, bls. 103. 
22 Guðjon friðriksson, Einar ben, bls. 165. 



Ekki leið á löngu áður en Barton keypti hlut í Gigant og sendi umboðsmenn til að kanna 

aðstæður á Íslandi. Í framhaldinu óskaði lögmaður Bartons eftir upplýsingum um hvort 

útlendingur mætti eignast fossinn og virkja í honum.23 Stjórnarráð Íslands brást við með því 

að spyrjast fyrir um það hvort Barton væri treystandi og fékk hann góð meðmæli frá breskum 

bönkum.24 Árið 1911 skiluðu loks umboðsmenn Bartons skýrslu sinni um aðstæður í Jökulsá 

og samkvæmt niðurstöðum þeirra var hægt að virkja Dettifoss fyrir 60.000 hestöfl. Í danskri 

blaðagrein um skýrsluna er tekið sérstaklega fram að Englendingarnir hafi verið ánægðir með 

niðurstöðurnar.25 

Í lok mars 1911 var stofnað nýtt félag sem var ætlað það hlutverk að taka við af 

Gigant og er félaginu gefið heitið Dettifoss Power Company. Eins og nafnið benti til var 

félagið stofnað með það að meginmarkmiði að virkja Dettifoss og nýta orkuna til stóriðju. 

Lítið fréttist þó af félaginu og gerðist ekkert markvert í málum Dettifossar fyrr en árið 1913 

en þá kom nýr kaupandi að borðinu,fyrirtækið Nitrogen Products & Carbide Company ltd. 

Maðurinn á bakvið það var þó aðaleigandi Dettifoss Power Company Alfred Ernest Barton. 

Nitrogen Products & Carbide Company var mun öflugra en Dettifoss Power Company og var 

stofnfé fyrirtækisins tværi milljónir sterlingspunda.26 Á þessum tíma leit því út fyrir að 

eitthvað kæmi úr áformum um að virkja Dettifoss. Hins vegar voru áætlanir fyrirtækisins að 

virkja Dettifoss ekki alvarlegar að mati Benjamin Vogts starfsmanns norska 

utanríkisráðuneytisins sem var fenginn af íslenskum yfirvöldum til þess að rannsaka breska 

fyrirtækið. Megintilgangur Dettifoss Power Company var að afla nýs hlutafjár og halda eldri 

félögum þess gangandi.27 Guðjón Friðriksson telur að Dettifoss Power Company hafi verið 

leyst upp vegna þess að bresk stjórnvöld óttuðust að sprengjuverksmiðjur í Noregi og á 

Íslandi kæmust í hendur Þjóðverja.“28 Með fyrri heimstyrjöldinni má segja að afskiptum 

Einars Benediktssonar og hinna erlendu fjárfesta af Dettifossi hafi lokið og við tók nýr kafli í 

virkjunarsögu Dettifossar. 

                                                      
23 ÞÍ. Stjórnarráð Íslands - II. skrifstofa 0000 B/99-5. 
24 Sama Heimild. 
25 Guðjon friðriksson, einar ben, bls. 167. Sjá einnig „Englænderne paa Island. En Fabrik ved Dettifoss.“ Politiken 
13. Apríl 1911. 
26 Guðjon friðriksson, einar ben, bls. 209. 
27 Guðjon friðriksson, einar ben, bls. 210. 
28 Guðjon friðriksson, einar ben, bls. 211. 
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Áhugi hins opinbera var nokkuð á eftir „spákaupmönnunum“29 sem höfðu keypt upp 

vatnsréttindin. Það var í raun ekki fyrr en árið 1917 sem eitthvað markvert gerðist í málinu. 

Að undirlagi Alþingis skipaði ríkisstjórnin þá nýja nefnd sem bar heitið fossanefnd. Nefndinni 

var falið það hlutverk að fjalla um virkjanamál og lagði hún grunninn að vatnalögum sem 

samþykkt voru árið 1923. Kerfisbundnar rannsóknir hins opinbera á virkjanaskilyrðum á 

Ísland hófust þó ekki fyrr en með tilkomu embættis raforkumálastjóra árið 1946.30 Í krafti 

þess var ráðist í vatnamælingar í öllum helstu vötnum Íslands. Eftir síðari heimstyrjöld voru 

rannsóknir gerðar á fallvatnskostum og sífellt meira fór að bera á orðræðu um stórvirkjanir 

sem raunhæfan kost til að leysa yfirvofandi raforkuskort á Suðvesturlandi. Hér verður að 

mestu einblínt á þá tvo helstu kosti sem voru mest rannsakaðir í tengslum við virkjanastaði í 

aðdraganda álviðræðna á 7. áratugnum. Það voru virkjanakostirnir við Dettifoss í Jökulsá á 

Fjöllum og í Þjórsá við Búrfell. Þessar rannsóknir voru fjármagnaðar að langmestu leyti af 

stjórnvöldum.  

Fyrstu yfirgripsmiklu virkjunarrannsóknir við Jökulsá á Fjöllum voru ekki gerðar fyrr en 

árið 1955. Þá gerði verkfræðingurinn Sigurðar Thoroddsen athuganir á virkjunarmöguleikum 

í ánni. Tveimur árum síðar stundaði Sigurður Þórarinssson jarðfræðingur þar 

jarðfræðirannsóknir í samstarfi við Sigurð Thoroddsen.31 Sama ár, 1957, fékk Hermann 

Jónsson, forsætisráðherra sem einnig gegndi embætti raforkumálaráðherra, bandaríska 

verkfræðifyrirtækið Harza Engineering Company til að gera nánari athugun á virkjun á 

svæðinu og skila af sér skýrslu um rannsóknir sínar til ráðuneytisins. Árið 1959 fól síðan 

Ingólfur Jónsson, landbúnaðarráðherra, Jakobi Gíslassyni raforkumálastjóra að gera 

mynsturáætlanir af vatnasvæði Þjórsár og Hvítár. Einnig var Jakobi gert að leggja fram 

áætlun um virkjun Þjórsár við Búrfell, sem Harza sá um. Verkefnið var þó að miklu leyti 

samstarfsverkefni íslenskra verkfræðinga og bandarísku verkfræðistofunnar.32 Það var svo 

loks í apríl 1965 að Harza skilaði endanlegri áætlun sinni um 210 MW Búrfellsvirkjun. 

  Í ágúst 1962 voru boraðar fimm holur í Hraundal með kjarnabor vegna fyrirætlana 

Harza um Dettifossvirkjun.33 Eftir það voru rannsóknum á svæðinu hætt. Jóhannes Nordal 

                                                      
29 Jón Þorláksson verkfræðingur erindi flutt hjá verkfræðingafélaginu árið 1917. Sjá m.a. Vef. 
https://orkustofnun.is/gogn/os-onnur-rit/OS-I-ljosi-visindanna-201-208-Virkjun-jokulanna.pdf. 
30 Sigrún Pálsdóttir, Landsvirkjun: fyrirtækið, framkvæmdir þess og hlutverk bls. 243. 
31 Sigurður Thoroddsen Stórvirkjanir á Íslandi október 1954 , bls. 22 – 44. 
32 Landsvirkjun skýrsla um starfssemina árin 1966-1969 bls. 9. 
33 Vef.https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/1975/OS-ROD-7526.pdf Jarðfræðiskýrsla um Dettifossvirkjun. 

https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/1975/OS-ROD-7526.pdf


fyrrverandi formaður Landsvirkjunar minnist þess sérstaklega að hugmyndir um 

umhverfisvernd hafi ekki verið háværar í málefnum Dettifossar ólíkt því sem síðar varð. Hann 

orðaði það svo: „Málið komst nú ekki svo langt, sem betur fer má segja í dag.“34  

Þegar undirbúningsvinnan við Búrfellsvirkjun og aðra virkjanakosti voru enn í gangi, 

fóru einnig fram athuganir á leiðum til að fjármagna virkjunina og tryggja arðsemi 

fjárfestingarinnar með tiliti til þess að sala á rafmagni yrði til orkufreks iðnaðs. Fyrst um sinn 

var ætlunin að ræða einungis við Alþjóðabankann um lán fyrir virkjuninni, en seinna meir 

hófust viðræður við svissneska álfyrirtækið Swiss Alumnium Ltd. um byggingu álverksmiðju 

með það fyrir augum að fyrirtækið gerði langtímasamning um kaup á rafmagni frá 

Búrfellsvirkjun. Þeir dr. Jóhannes Nordal, sem seinna varð fyrsti stjórnarformaður 

Landsvirkjunar, og Eiríkur Bríem, rafmagnsveitustjóri, leiddu samningsviðræðurnar við 

Alþjóðabankann í umboði ríkisstjórnarinnar. Í framhaldi þeirra og þeim mikla meðbyr sem 

var í samfélaginu á þessum tíma var skipuð Stóriðjunefnd. 

 Nefndin hafði það meginhlutverk að undirbúa og kanna fjárfestingatækifæri erlendra 

aðila á Íslandi. Henni var falið að gera athuganir á því hvort hagstætt væri að byggja 

orkufrekan iðnað eins og t.d. álverksmiðju. Forsvarsmenn Landsvirkjunar vildu að 

framkvæmdir við Búrfellsvirkjun færu fram í áföngum og áttu þær að haldast í hendur við 

byggingu álverksmiðju í Straumsvík.35 Í fyrsta áfanga voru settar upp þrjár vélasamstæður, 

hver 35MW að stærð. Samtals átti því virkjunin eftir fyrsta byggingaráfangann að vera 

105MW og jafnframt stærsta virkjun Íslands. Álverksmiðjan í Straumsvík átti að fá um 60MW 

um mitt árið 1969 og átti afgangur að sinna síauknum þörfum almennings á ódýru og 

stöðugu rafmagni. Þannig var samband virkjunarinnar og álverksmiðjunnar alltaf ljóst hjá 

Stóriðjunefnd og virðist sem verksmiðjan hafi verið algjör forsenda fyrir byggingu 

virkjunarinnar. 

3. Fylgjendur Dettifossvirkjunar  
 

Gísli Guðmundsson alþingismaður Framsóknarflokksins og einn helsti talsmaður 

Dettifossvirkjunar flutti þingræðu í byrjun apríl 1966 þar sem álsamningarnir við Swiss 

Alumnium voru til umræðu. Þar lagði Gísli áherslu á hið gríðarlega ójafnvægi sem væri að 

                                                      
34 Vef. https://www.mbl.is/greinasafn/grein/210283/ Viðtal við dr. Jóhannes Nordal. 
35 lokaskyrsla Harza 65 sja m.a. fylgiskjal frumvarps um landsvirkjun, bls. 38. 
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myndast milli Suðvesturhornsins og hinna landshlutanna. Á höfuðborgarsvæðinu byggju 

u.þ.b. 100 þúsund manns, en í öllum hinum landshlutunum samanlagt væru aðeins um 90 

þúsund. Slíkt ójafnvægi var að öllu óþekkt í veröldinni.36 Gísli ítrekaði að þetta vandamál væri 

að stofna sjálfstæði þjóðarinnar í hættu og ríkisstjórnin yrði að sporna við þessari þróun. Gísli 

minnti á að það væri hugsjón „Dettifosshreyfingarinnar“ að nýta fallvötnin á Norður- og 

Austurlandi til gagns sem tæki til þess að jafna stöðu landshlutanna. Þannig væri hægt að 

skapa nægilega raforku á svæðinu. Einnig myndi slík stórvirkjun hafa í för með sér að 

menntað fólk í tæknigreinum sæi sér fært að sækja vinnu tengda virkjuninni og þeim iðnaði 

sem virkjunin sæi fyrir orku. Þetta má segja að hafi verið framtíðarsýn Gísla ef ráðist hefði 

verið í Dettifossvirkjun.  

Karl Kristjánsson þingmaður Framsóknarflokksins var einnig mjög áberandi í þessari 

baráttu og var hann meðal þeirra sem lögðu fram þingsálytunartillöguna um að ljúka við 

virkjunarrannsóknir í Jökulsá. Gísli og Karl fulltrúar Framsóknarflokksins, voru því miklir 

talsmenn Dettifossvirkjunar og einnig var „Framsóknarblaðið“ Dagur mjög hlynnt 

Dettifossvirkjun. Ekki er þó unnt að líta á „Dettifosshreyfinguna“ sem undirarm 

Framsóknarflokksins, heldur endurspeglaði hún þverpólitíska samstöðu. Vissulega voru 

hagsmunir flokkana ekki þeir sömu, þar sem höfuðvígi Framsóknarflokksins var á 

Norðurlandi, en fylgi Sjálfstæðisflokksins var ekki jafn bundið Norðurlandinu. 

Sjálfstæðisflokkurinn gat ekki staðið gegn hugmyndum um Dettifossvirkjun vegna þess að 

ljóst var að gífurlegur meðbyr var meðal kjósenda í Norður- og Austurlandi fyrir því að 

landshlutunum yrði veitt aukin athygli þegar kom að mikilvægum lífsgæðum eins og 

raforkuöryggi og fjölbreyttari atvinnutækifæri. Jónas G. Rafnar þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins og Björn Jónsson þingmaður Alþýðubandalagsins ásamt fjölmörgum 

landsbyggðarþingmönnum studdu Dettifossvirkjun og sáu möguleikana sem slík virkjun gæti 

haft í för með sér fyrir samfélagið á Norður- og Austurlandi. 37 Einnig studdu allir flokkar á 

Norðurlandi þingsályktunartillöguna frá árinu 1961 um að veita aukið fjármagn í rannsóknir á 

Jökulsá. Hins vegar má deila um það hversu mikið Sjálfstæðisflokkurinn og aðrir flokkar voru í 

reynd mótfallnir Búrfellsvirkjun, en ekki aðeins að tryggja atkvæði í landshlutanum.  

                                                      
36 Tíminn, „Stóriðja eykur ójafnvægi milli landshluta“, bls. 8.  
37 Dagur „Jökulsárfundurinn“, bls. 4 – 5. 



 Fylgjendur Dettifossvirkjunar voru þó ekki einungis bundnir við stjórnmálamennm, 

þótt þeir hafi verið hvað mest sýnilegir. Nefna má t.d. Björn Haraldsson bónda frá 

Austurgörðum, 38 en hann var gagnrýninn á störf ríkisstjórnarinnar í virkjunarmálum á 

Norðurlandi og lagði mikla áherslu á ágæti Dettifossvirkjunar. Tryggvi Helgason flugmaður 

var annar einstaklingur sem talaði fyrir Dettifossvirkjun. Þó ber að geta þess að í 

sveitastjórnarkosningum árið 1970 var Tryggvi í sjöunda sæti fyrir hönd Framsóknarflokksins 

og var hann því að einhverju leyti tengdur við flokkinn og stjórnmál.39  

 

3.1. Virkjanaskilyrði á Íslandi: Baráttan hefst á Alþingi 

Í maí 1960 sendi Jakob Gíslasson raforkumálastjóri frá sér umsögn 

Raforkumálastofnunar um virkjanaskilyrði á nokkrum völdum stöðum. Þar kom m.a. fram að 

hægt væri að fá raforkuverð úr Jökulsá sem væri samkeppnishæft á erlendum mörkuðum. Í 

ljósi þessara ummæla taldi Gísli Guðmundsson að eðlilegra hefði verið að gera 

fullnaðaráætlun um virkjanamöguleika í Jökulsá á Fjöllum frekar en Búrfellsvirkjun. Til að 

styðja við mál sitt notaðist Gísli við gamlar niðurstöður úr úttekt verkfræðingsins Sigurðar 

Thoroddsen þar sem hann hallaðist að því að hagkvæmast væri að virkja við Jökulsá, en 

rannsóknir hans voru þó einungis frumrannsóknir og bar þess vegna að taka þeim með 

ákveðnum fyrirvörum. Fram höfðu komið nýrri niðurstöður rannsókna verkfræðinga. Gísli 

kaus hins vegar að vitna ekki til þeirra. Það var til marks um þær tilhneigingar fylgjenda 

Dettifossvirkjunar að notast við gamlar vísindalegar niðurstöður þegar kom að því að 

rökræða réttmæti þess að virkja við Dettifoss. Þannig höfnuðu þeir oft nýjum vísindalegum 

gögnum ef þau voru óhagstæð Dettifossvirkjun og tengdu þau gögn við pólitískan áróður. 

Nýrri virkjanarannsóknir Harza og íslenskra verkfræðinga bentu til þess að sá kostur að virkja 

Dettifoss væri óhagstæðari. Slíkur málflutningur sýndi þó fram á mikinn eldmóð meðal 

stuðningsmanna Dettifossvirkjunar sem gáfust ekki upp í baráttu sinni fyrir því að fyrsta 

stórvirkjun Íslands yrði staðsett á Norðurlandi. 

 Árið 1960 lagði Björn Fr. Björnsson þingmaður Framsóknarflokksins fram fyrirspurn til 

ríkisstjórnarinnar um virkjunarrannsóknir. Með vísan í þann raforkuvanda sem væri 

yfirvofandi yfir Reykjavík og spurði hann um stöðu virkjanarannsókna á vatnssvæðum Hvítár 

                                                      
38 Dagur 10. Apríl 1965. „Dettifossvirkjun – Búrfellsvirkjun“, bls. 4 – 5. 
39Vef. 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=205870&pageId=2659951&lang=is&q=Tryggvi%20Helgason%20flugm
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og Þjórsár. Ingólfur Jónsson, landbúnaðarráðherra, benti á það að innlendir sérfræðingar 

hefðu rannsakað fyrrnefnda virkjanakosti í nokkur ár og árið 1959 hefði verið ákveðið að fá 

erlenda sérfræðinga frá Harza Engineering Company til að fara yfir áætlanir og niðurstöður 

þeirra. Ingólfur nefndi sérstaklega að „samtímis öðrum virkjunarrannsóknum er nú unnið að 

sérstökum áætlunum um stórvirkjun í Þjórsá við Búrfell með það að augum að fá á sama hátt 

og gert hefur verið við Jökulsá á Fjöllum um alláreiðanlegar verðáætlanir um raforku til 

stóriðnaðar, svo sem t.d. alúminíumvinnslu“. 

 Í svari raforkumálaráðherra kom fram að aukið fjármagn þyrfti í virkjanarannsóknir í 

Þjórsá, en Harza hafði áætlað að það kostaði 40 milljónir að ljúka rannsóknum þeirra á 

fjórum árum. Fylgjendur Dettifossvirkjunar töldu mun fýsilegra að þeim fjármunum yrði varið 

í rannsóknir við Jökulsá þar sem þær væru mun lengra á veg komnar í samræmi við aðra 

þingsályktunartillögu sem kvað á um að rannsaka skyldi sérstaklega virkjanaskilyrði þar. Þar 

hafði ekkert komið fram um rannsóknir við Þjórsá og var fundið að aukinni fjárveitingu til 

virkjanarannsókna við Þjórsá.40 Það var því greinilega töluverður ágreiningur um það á 

Alþingi hverning fjármunum til virkjanrannsókna yrði best varið.  

Síðar á árinu 1960 fluttu þeir Gísli Guðmundsson, Karl Kristjánsson og Garðar 

Halldórsson tillögu til þingsályktunar, þar sem lýst var yfir vilja til gera fullnaðaráætlun um 

virkjun Jökulsár á Fjöllum og rannsaka orkufrekan iðnað sem virkjunin myndi þjóna, þ.e. 

framleiðslu á útflutningsvöru.41 Hér verður einblínt á áætlanagerðina um virkjunina, en ljóst 

er að ekki er hægt að ræða virkjunarkostinn án þess að nefna hugmyndir um stóriðnað 

sökum þess að það var talið óhagstætt að reisa svo stóra virkjun einungis fyrir innlendan 

markað, sérstaklega á Norðurlandi.42 Í greinargerðinni sem fylgdi með tillögunni var lýst 

staðarháttum og tildrög og saga vatnsmælinga við ána rædd.43 Rannsóknir 

Raforkumálastofnunar á virkjunarskilyrðum í Jökulsá var gerð með það í huga að sannreyna, 

hvort hægt væri að framleiða hér raforku á það hagstæðu verði, að samkeppnisfært væri við 

raforkuverð, sem stóriðjufyrirtæki erlendis byggju við.44 

                                                      
40 Alþingistíðindi 1964 D, bls. 249.  
41 Alþingistíðindi 1960 D, bls. 490. 
42 Sjá t.d skýrslu Stóriðjunefndar um virkjunarmöguleika á Íslandi og einnig frumvarp um stofnun Landsvirkjunar 
fylgiskjöl. 
43 Alþingistíðindi 1960 A, bls. 315. 
44 Alþingistíðindi 1960 A, bls.315. 



 Flutningsmenn tillögunar töldu að þegar hefði verið sýnt fram á að 

virkjunarskilyrðin á svæðinu væru vel samkeppnishæf við það sem þekktist í 

útlöndum. Þannig voru færð rök fyrir því að rekstargrundvöllur væri fyrir erlend 

stóriðjufyrirtæki á Norðurlandi ef til virkjunarinnar kæmi. Þessi málflutningur var 

mikilvægur í ljósi þess að orkan sem slík stórvirkjun myndi framleiða yrði alltof stór 

fyrir þann orkumarkað sem var fyrir hendi á Norðurlandi um miðja 20. öldina. Þessu 

til stuðnings nefndi Gísli Guðmundsson í framsöguræðu sinni í umræðum um 

þingsályktunartillöguna að raforkumálastjóri hefði þegar upplýst Alþingi bréflega um 

að rannsókn hefði leitt í ljós að „úr Jökulsá megi vinna raforku á svipuðu 

kostnaðarverði og stóriðjuver, svo sem alúmínumverksmiðjur, greiða fyrir orkuna 

víða erlendis“.45 Stuðningsmenn tillögunnar á Alþingi töldu að hér væri um að ræða 

„stórfellt hagsmunamál...fyrir byggðirnar í nágrenni væntanlegrar virkjunar og 

þjóðina í heild“46 og að virkjun af þessari stærðargráðu „muni geta lagt traustan og 

mikilsverðan grundvöll að umbótum á því sviði og stuðlað að jafnvægi í byggð 

landsins“.47 

Tillaga þremenninganna hlaut ekki afgreiðslu á Alþingi. Hins vegar var öllum ljóst að 

hér væri um að ræða mikið hitamál í Norðurkjördæminu og átti meðbyrinn mikinn þátt í 

auknum fundarhöldum um virkjanamál í kjördæminu. Þar ber helst að nefna fjórðungsþing 

Norðlendinga og sambandsþing Framsóknarfélaganna í Norðurlandskjördæmi eystra.48 Þegar 

Alþingi kom næst saman voru ekki aðeins þremenningarnir á bakvið tillöguna, heldur einnig 

allir þingmenn Norðurlandskjördæmis eystra og uppbótarþingmenn. Tillagan var að lokum 

send til fjárveitingarnefndar. Í mars 1961 skilaði nefndin frá sér umsögn um tillöguna þar sem 

lagt var til að hún yrði samþykkt óbreytt. Nefndarmenn voru sammála um að mæla með því 

að veita fé til þess að ljúka rannsóknunum við Jökulsá.49 

Gísli Guðmundsson mælti síðan með tillögunni á Alþingi þar sem hann greindi frá 

staðarháttum og hugmyndum verkfræðinga um virkjunarmöguleika á svæðinu.50 Gísli rifjaði 

einnig upp hugsjónir þjóðskáldsins Einars Benediktssonar og hugmyndir hans í sambandi við 

                                                      
45 Alþingistíðindi 1960 D, bls. 491. 
46 Alþingistíðindi 1960 A, bls. 315. 
47 Alþingistíðindi 1960 A, bls. 316. 
48 Dagur „Jökulsá á Fjöllum virkjuð til stóriðju“, bls. 1. 
49 Alþingistíðindi 1960 A, bls. 1150. 
50 Alþingistíðindi 1960 D, bls. 491. 



virkjun Dettifoss og taldi að „tími væri til þess kominn að láta draum skáldsins í þessu efni 

rætast.“51 Ljúka þyrfti þeim rannsóknum sem þegar væru hafnar við Jökulsá;52 vegna 

kostnaðar væri hagkvæmast fyrir ríkisstjórnina fá niðurstöður úr þeim í stað þess að ráðast í 

frekari rannsóknir í Þjórsá. Þjóðin gæti einungis reist eina stórvirkjun og því væri 

skynsamlegra að einblína á Dettifoss og setja aðrar virkjanahugmyndir, eins og 

Búrfellsvirkjun á hilluna.53 Gísli lauk síðan máflutningi sínum með því að ræða jafnvægið í 

byggð landsins, en það var kjarnaatriði í málflutningi fylgjenda Dettifossvirkjunar. Miðstöð 

atvinnulífs hefði myndast á Suðvesturlandi og við það hefði jafnvægið milli mismunandi 

landshluta raskast. Hér væri því um að ræða tækifæri til að stofna nýja atvinnumiðstöð í 

kringum Dettifossvirkjun og sporna við þessari þróun.54 

 

3.2. Stuðningsmenn Dettifossvirkjunar þrýsta á svör frá Raforkumálaráðherra  

Í byrjun nóvember 1962 var rædd á Alþingi fyrirspurn Karls Kristjánssonar til Ingólfs 

Jónssonar raforkumálaráðherra um að útlistað yrði hversu miklu fjármagni hafði verið eytt í 

rannsóknir á Dettifosssvæðinu. Einnig vildi hann fá svör við því hvort rannsókn hefði verið 

gerð á skilyrðum fyrir útflutningshöfn fyrir vöru framleidda með rafmagni frá Jökulsá. 

Ingólfur lagði áherslu á að rannsóknir hefðu áður verið framkvæmdar í Jökulsá, en sá sig 

knúinn til að verja þann kostnað sem hafi verið settur í rannsóknir við Búrfell. Í því samhengi 

tók hann fram að rannsóknir við Búrfell væru erfiðari en við Dettifoss, einkum vegna þess að 

það hefði þurft að gera löng jarðgöng inn í fjallið til að rannsaka jarðlögin við Búrfell. Hins 

vegar var talið nægilegt að gera sambærilegar athuganir í hinum djúpu gljúfrum sem eru við 

Dettifoss.55. Auk þess yrði Búrfelllsstöðin mun stærri en ef ráðist yrði í Dettifossvirkjun og 

myndi umframaflið eftir að álveri hefði verið séð fyrir orku nægja til að sjá fyrir raforkuþörf til 

almenningsnota næstu árin. Ingólfur nefndi einnig þá annmarka sem virkjunarstaðsetning á 

Norðurlandi hefði í för með sér. Einungis Eyjafjörður kæmi til greina sem ákjósanleg 

staðsetning fyrir álverksmiðju. Til samanburðar væru fleiri möguleikar á Suðurlandi eins og 

Þorlákshöfn eða staðir í nágrenni Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Loks taldi Ingólfur allan 

samanburð á virkjunarkostnaði milli Jökulsár og við Búrfell ekki vera tímabæran.  

                                                      
51 Sama heimild. 
52 Alþingistíðindi 1960 D, bls. 492. 
53 Alþingistíðindi 1960 D, bls. 492-493. 
54 Alþingistíðindi 1960 D, bls. 493. 
55 Alþingistíðindi 1962 D, bls. 441. 



Í andsvari sínu lagði Karl áherslu á það að Alþingi hefði nú þegar gefið út þau tilmæli 

að hraða ætti virkjunarrannsóknum í Jökulsá á Fjöllum og væru það einu tilmælin um slíka 

tilhögun. Í ljósi þess að þingsályktunartillagan um virkjanarannsóknir í Jökulsá hefði nú þegar 

verið samþykkt fannst Karli furðulegt að rannsóknir virtust frekar beinast að Búrfelli.56 Hann 

nefndi einnig að enn ætti eftir skoða til hlítar alla möguleika á útflutningshöfn..57 Ingólfur 

lagði hins vegar áherslu á að það hefði verið ákvörðun Harza og íslenskra verkfræðinga að 

það væri ekki þörf á frekari rannsóknum að svo stöddu við Jökulsá.  

Gísli Guðmundsson gagnrýndi Ingólf fyrir að hafa ekki fylgt eftir þingsályktuninni frá 

22. mars 1961. Ekkert kom þar fram um önnur fallvötn og því þótti Gísla það ótækt að meira 

fé hefði verið varið í rannsóknir við Þjórsá en Jökulsá á Fjöllum.58 Gagnrýndi hann einnig þær 

athuganir sem Ingólfur hafði látið gera. Eins og hann orðaði það: „[R]áðherra hefur sem sagt 

rennt augum yfir land- og sjókort til þess að finna að út, hvar heppilegastur væri 

hafnarstaður fyrir þessa framleiðslu, sem um er að ræða“.59 Jónas G. Rafnar setti málið 

einnig í samengi við nauðsyn þess að viðhalda jafnvægi í byggð þegar hann ræddi 

fyrirspurnina til raforkumálaráðherra. Stórvirkjun á þessum stað mundi ekki síst verða til þess 

að „lyfta undir allt athafnalíf í okkar landsfjórðungi“.60  

 4. Baráttan á Norðurlandi og Austurlandi 

4.1. „Afgerandi nauðsyn“: Áskoranir Bændafélaganna 

 

 Áður en ákvörðun var tekin um að fyrsta stórvirkjun Íslendinga yrði á Suðurlandi, 

höfðu áhrifamenn á Norður-og Austurlandi beitt sér fyrir því að virkja ætti fremur Jökulsá á 

Fjöllum en Þjórsá. Það kom fyrst skýrt fram á Fjórðungsþingi Norðlendinga sem var haldið í 

byrjun júní 1960, en þar var þungum áhyggjum lýst af stöðu rafvæðingar í landshlutanum. 

Hvatt var til þess að hraða rafvæðingu landsins, enda væri um mikilvæg lífsgæði fyrir alla að 

tefla. Sérstaklega var tekið fram að hraða skyldi virkjunarrannsóknum við Jökulsá og einnig 

                                                      
56 Alþingistíðindi 1962 D, bls. 443. 
57 Alþingistíðindi 1962 D, bls. 443. 
58 Alþingistíðindi 1962 D, bls. 445. 
59 Alþingistíðindi 1962 D, bls. 446. 
60 Alþingistíðindi 1962 D, bls. 448. 



skyldi rannsaka möguleika á stóriðju. Þingið ályktaði að sú virkjun ætti að ganga á undan 

virkjanahugmyndum á Suðurlandi til þess að efla jafnvægið í byggð landsins.61 

Fyrsta dæmið um skipulagða baráttu fyrir Dettifossvirkjun var fundur Bændafélags 

Fljótsdalshéraðs 19. febrúar 1962, en um 100 manns sóttu hann.62 Upp frá því voru þeir sem 

lögðu málstaðnum lið oft kenndir við „Dettifosshreyfinguna“. Í ályktun fundarins var því 

haldið fram að sú „skoðun væri almenn í öllum byggðum Norður- og Austurlands, að Jökulsá 

á Fjöllum yrði valin til næstu stórvirkjunar í landinu“.63 Sú afstaða var rökstudd með þeim 

hætti að sú atvinnusköpun og iðnaðaruppbygging sem fylgdi verkefninu væri mikilvægt skref 

í að vinna á móti þeirri „óheppilegu“ þróun að „meirihluti þjóðarinnar safnaðist saman á eitt 

horn landsins“ ... þ.e. á Suðurlandi. Samþykkt var að skora á alla þingmenn á Norður- og 

Austurlandi að snúa bökum saman og vinna betur saman að þessu hagsmunamáli fyrir 

landshlutana. Lagði fundurinn einnig áherslu á að allir kjörnir fulltrúar á svæðinu þyrftu að 

samræma sjónarmið sín með því að efna til fundar um það. Gísli Guðmundsson, þingmaður 

Framsóknarflokksins, taldi síðar að þessi fundur hefði skipt sköpum við að koma af stað 

hreyfingu64 sem hann vildi kenna við Dettifoss eða Jökulsá á Fjöllum. 

 Markmiðið var að setja aukinn þrýsting á ráðamenn til að beita sér í þessu máli. Ekki 

var sérstaklega bent á Dettifoss eða Jökulsá á Fjöllum sem virkjunarstaðsetningu á fundinum 

og er það til marks um það hve hugmyndirnar voru stutt á veg komnar. En gagnrýni á 

óheppilega byggðaþróun kom þó fljótt fram og átti eftir að verða kjarninn í málflutningnum 

seinna meir. Bændafélag Fljótsdalshéraðs hélt síðan annan fjölmennan fund í byrjun 

desember sama ár þar sem verðlagsmál og rafmagnsmál voru á dagskrá. Þar komu m.a. fram 

þakkarorð til þingmanna Norður- og Austurlands fyrir að hafa tekið vel í hugmyndir um 

virkjun Jökulsá á Fjöllum. Hér væri „einstakt tækifæri fyrir þing og stjórn að sýna í verki að 

þeim sé alvara með að sýna í verki að þeim sé alvara með að halda jafnvægi í byggðum 

landsins„.65 Bændafélagið í Fljótsdalshéraði var ekki eina hagsmunaaflið sem beitti sér í 

þessu máli. Á fundi Bæjarstjórnar Húsavíkur í apríl 1962 var tekið undir áskorun Bændafélags 

Fljótsdalshéraðs um að alþingismenn Norður- og Austurlands beittu sér fyrir aukinni 

                                                      
61 Verkamaðurinn „Fjórðungsþing Norðlendinga“, bls. 3. 
62 Tíminn „Krafa um að öll býli á landinu fái rafmagn á næstu 10 árum“, bls. 8. 
63 Sama heimild. 
64 Vef. Sótt 3. september 2018 af http://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=85&rnr=2836 ræða Gísla 
Guðmundssonar um stóriðjumál. 
65 Morgunblaðið 15.desember 1962, bls. 20. 
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samstöðu íbúa landshlutanna um þá „afgerandi nauðsyn" að virkja Jökulsá á Fjöllum. 

Bæjarstjórnin vildi sérstaklega taka undir áskoranir Bændafélagsins um að mynda órjúfandi 

samstöðu á mismunandi stigum stjórnsýslunnar í landshlutunum og einnig hjá íbúunum, m.a. 

með frekari fundarhöldum um það.66 Sérstaklega var tekið fram að þingmenn úr 

Norðurlandskjördæmi eystra hefðu forgöngu um fundarboð á fyrirhugaðan fulltrúarfund um 

virkjun Jökulsár. Einnig kom fram á fundinum að bæjarstjóri Húsavíkur hefði sent 

sveitarstjórnum í báðum landshlutum bréf með afriti til alþingismanna67 til að vekja athygli 

þeirra á nauðsyn þess að virkja Jökulsá á Fjöllum.  

 Það voru ekki aðeins hin karllægu bændafélög sem höfðu afskipti af fyrirhuguðum 

virkjunarframkvæmdum. Samband austfirskra kvenna, sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu og 

sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hvöttu til sóknar í Jökulsármálinu og almennrar rafvæðingar á 

landshlutanum.68  

 

4.2. Fundir í Alþingishúsinu og á Akureyri. 

Um miðjan apríl 1962 héldu um 20 þingmenn á Norðurlandi og Austurlandi fund í 

Alþingishúsinu til að ræða ályktun Bændafélags Fljótsdalshéraðs frá því í febrúar69 og fjallaði 

um mögulega virkjun Jökulsár á Fjöllum. Þingmennirnir lýstu yfir stuðningi við ályktunina og 

til að fylgja henni eftir ákváðu þeir að boða til fulltrúafundar á Akureyri um sumarið. Gert var 

ráð fyrir því að þrír til fimm fulltrúar frá hverju sýslu og bæjarfélagi á Norðurlandi og 

Austurlandi mundu sækja hann.70 Einnig var kosin undirbúningsnefnd sem hafði það hlutverk 

að ákveða nákvæma tímasetningu, staðarval og sjá um fundarboð,71 í henni voru fulltrúar 

allra flokka.72 Margir þeirra þingmanna sem mættu á fundinn í Alþingishúsinu skrifuðu í 

framhaldinu bréf til raforkumálaráðherra til að láta í ljós skoðun sína í virkjunarmálinu. Þar 

var áréttað að þar „sem fyrir liggur yfirlýsing um vilja Alþingis um það málefni, sem hér er um 

að ræða [þ.e. frá 22. mars 1961 um að ríkisstjórninni bæri að rannsaka til hlítar 

                                                      
66 Alþýðumaðurinn 17. apríl „Vilja fulltrúafund sveitastjórna um Dettifossvirkjun og stóriðju“, bls. 8.  
67Alþýðumaðurinn 17. apríl „Vilja fulltrúafund sveitastjórna um Dettifossvirkjun og stóriðju“, bls. 8.  
68 Dagur „Jökulsárfundurinn“, bls. 1. 
69 Fundurinn fór fram 17. apríl. 
70 Dagur 4. júlí 1962 "Enn um Jökulsá á Fjöllum", bls. 8. 
71 Vef. Sótt 3. september af https://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=85&rnr=2836 ræða Gísla 
Guðmundssonar um stóriðjumál. 
72 Dagur 11. júlí „Jökulsárfundurinn“ bls. 1. 
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virkjanamöguleika Jökulsár á Fjöllum ],treystum vér því, að það verði látið sitja. Í fyrirrúmi, 

þegar undirbúningsframkvæmdir í stórvirkjunarmálum verða skipulagðar af hálfu ríkisstj“.73 

Á fundinum var kosin undirbúningsnefnd til að sjá um skipulagningu 

Akureyrarfundarins. Í nefndinni áttu sæti þingmenn úr öllum flokkum: Karl Kristjánsson 

(Framsóknarflokki); Jónas G. Rafnar (Sjálfstæðisflokki), Björn Jónsson (Alþýðubandalaginu) og 

Friðjón Skarphéðinsson (Alþýðuflokki). Þannig hafði myndast þverpólitísk sátt um málið og 

vilji flestra þingmanna í kjördæminu til þess að funda um virkjanamál var ótvríræður.74 Á 

þessum fundi var lagður grunnurinn að öðrum fundi sem haldinn var á Akureyri og átti eftir 

að verða mjög umtalaður í kjördæminu. Nokkur eftirvænting var í loftinu þegar 

Akureyrarfundurinn var loks haldinn 8. júlí, en þar voru saman komnir allir þingmenn 

landshlutans ásamt fulltrúum frá 16 bæjar- og sveitafélagum. Að ósk fundarboðenda héldu 

dr. Jóhannes Nordal, formaður Stóriðjunefndar og Jakob Gíslasson raforkumálastjóri þar 

einnig erindi. Á fundinum kom fram mikill samhugur meðal allra kjörinna fulltrúa af svæðinu 

um að beita sér fyrir stóriðju á Norðurlandi. Allir stjórnmálaflokkarnir í Norður- og 

Austurlandi lögðust þarna á eitt til að koma fram með rökstudda kröfu um að Jökulsá á 

Fjöllum yrði valin sem fyrst íslenskra fallvatna til stórvirkjunar með útflutningsframleiðslu 

fyrir augum.75 

Í ályktun, sem samþykkt var með öllum greiddum atkvæðum, var mælst til þess að 

hafist yrði strax handa við að framfylgja vilja Alþingis frá 22. mars 1961. Það var orðað svo: 

„Krefst fundurinn þess, að framkvæmd þingviljans, sem kemur fram þingsályktunartillögunni 

verði látin sitja fyrir undirbúnings athöfnum annars staðar af sama tagi, enda verði ekki tekin 

ákvörðun um staðsetningu stórvirkjunar á landinu fyrr en þessar áætlanir eru fullgerðar“. 

Áhersla var lögð á að byggðajafnvægi yrði í forgrunni og taldi fundurinn það „hagsmunamál 

þjóðarinnar allrar“.76 Ef virkjunin yrði staðsett á Suðurlandi mundi það stuðla að enn meira 

ójafnvægi í atvinnu- og framleiðslustöðum mismunandi landshluta. Hér væri því kærkomið 

tækifæri til að jafna stöðu landshlutanna. Á fundinum var einnig lagt að Alþingi og 

ríkisstjórninni að svara þeim rökum sem komu fram í máli fundarmanna varðandi 

virkjunarstaðsetninguna og mikilvægi þess fyrir landshlutann. Byggðajafnvægisrökin voru 
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ekki einu niðurstöðurnar sem rímuðu við orðræðu fylgjenda Dettifossvirkjunar, eins og hún 

birtist á fundi bændafélags Fljótdalshéraðs.  

Í ræðum þeirra Jakobs og Jóhannesar Nordal kom glöggt fram að þeir töldu að 

hagkvæmara væri að ráðast í Búrfellsvirkjun en Dettifossvirkjun. Lögðu þeir fram ýmis 

tölfræðigögn máli sínu til stuðnings. Málflutningur þeirra féll þó í grýttan jarðveg. 

Fundargestir gagnrýndu þá fyrir að leggja óþarflega mikla áherslu á samanburð milli Dettifoss 

og Búrfell með ófullnægjandi gögnum sem væru aldrei meira en bráðabirgðarannnsóknar 

niðurstöður.77 Gísli Guðmundsson, þingmaður Framsóknarflokksins, kvaðst geta hrakið 

útreikninga Jóhannesar og Jakobs með eigin útreikningum en þó af öðrum breytum. Tölur 

Gísla vísuðu til upplýsinga um fólkfjölda, sem sýndu mikinn fólksflutning til Reykjavíkur og 

samþjöppun byggðar á því svæði. Byggðajafnvægisrökin sneru aðallega að því að vilja fá 

fjölbreyttari atvinnumöguleika og jafna stöðu landshlutanna til að reyna halda fólki frá því að 

flytja til Reykjavíkur. Þannig vildi Gísli meina að stórvirkjun væri eitt áhrifamesta úrræðið sem 

var í boði til þess að stöðva óæskulega fólksflutninga. Einnig kom fram í máli Gísla að 

orkuverðið frá Dettifossvirkjun yrði alltaf samkeppnihæft við verð það sem þekkist til 

stóriðnaðar erlendis. Ekki ætti að skipta máli þótt orkuverðið yrði hærra en hjá 

Búrfellsvirkjun. Samfélagslegu áhrifin fyrir landshlutann væru mjög mikilvæg, sér í lagi vegna 

þess að það virtist ekki muna svo miklu á hagkvæmni Búrfellsvirkjunar eða Dettifossvirkjun. 

Fleiri fylgjendur Dettifossvirkjunar andmæltu þeim rökum sem komu fram í máli þeirra 

Jóhannesar og Jakobs.  

 Eins og áður sagði byggðist ágreiningur fulltrúa stjórnvalda og fylgjenda 

Dettifossvirkjuna oft á því að hinir síðarnefndu notuðu gamlar niðurstöður um 

virkjunarmöguleika Dettifossar. Stóriðjunefndin studdist hins vegar við nýrri niðurstöður sem 

sýndu að hagstæðara væri að virkja við Búrfell. Ætlunin var að fundurinn yrði til að koma á 

sáttum, en það tókst ekki, enda voru kröfur fundargesta í beinni andstöðu við áætlanir 

stjórnvalda. Málflutningur ríkisstjórnarinnar virtist hafa gert lítið til þess að minnka 

andstöðuna við Búrfellsvirkjun.  
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4.3. Byggðajafnvægi: Helsta vopn fylgjenda Dettifossvirkjunar 
 

Vísanir kjörinna fulltrúa í byggðajafnvægi á Norður- og Austurlandi voru ekki nýjar af 

nálinni. Mörg söguleg dæmi eru um slíka röksemdarfærslu í málflutningi þingmanna, t.d. 

þeirra sem stóðu vörð um vistarbandið á Íslandi. Tölur sýna að fólksflutningur frá sveitunum 

var gríðarlegur á 20. öldinni.78 Þéttbýlismyndun byrjaði þó ekki að neinni alvöru á Íslandi fyrr 

en nægilega sterkur efnahagslegur drifkraftur var til staðar til að fá fólk til að yfirgefa 

sveitirnar og hópast til sjávarsíðunnar. Sá aflvaki var m.a. fiskiðnaður sem var óðum að verða 

einn mikilvægasti atvinnuvegur þjóðarinnar. Augljóslega gerði sá iðnaður þær kröfur að fólk 

þurfti að flytja búferlum nær fiskimiðum. Einnig má geta þess að vélvæðing í sveitunum dró 

mikið úr vinnuaflsþörf. Þannig gafst ungu fólki kostur á að leita nýrra atvinnutækifæra í 

Reykjavík eða öðrum þéttbýlisstöðum sem það hafði ekki áður haft kost á, sökum þess að 

það vantaði alltaf vinnufólk í sveitirnar.79 Ef megindlegar tölur um byggðaþróun á miðri 20. 

öld eru skoðaðar sést þó að árið 1940 voru aðeins tíu þéttbýlisstaðir á Íslandi með fleiri en 

þúsund íbúa, þar af sex með fleiri en tvö þúsund íbúa.80 Heildarfjöldinn á landinu var töluvert 

hærri eða u.þ.b. 120.000.81 Þannig var barátta sveitasamfélagsins hvergi nærri töpuð og í 

samanburði við nágrannalöndin voru íslensku bæirnir mjög smáir.82 Sagnfræðingurinn Gísli 

Gunnlaugsson flokkaði byggðaþróun á Íslandi út frá ákveðinni stigskiptingu: Hún hefði byrjað 

með flutningi fólks vestur um haf, síðan úr dreifbýli í þéttbýli og loks til 

Reykjavíkursvæðisins.83  

Þar var einmitt helsta vandamálið sem fylgjendur Dettifossvirkjunar bentu á: 

samsöfnun fólks á Reykjavíkursvæðinu. Það mundi leiða til þess sem Gísli Gunnlaugsson 

skilgreindi sem „bakland“, þ.e. þegar þéttbýlisstaðir mynduðu þjónustusvæði með 

margvíslegum hætti. Í því samhengi má vísa til miðstöðva úrvinnslu, verslunar, 

menntastofnana og opinberrar þjónustu fyrir svæði utan kaupstaðarmarkanna.84 Hér var um 

að ræða misskiptingu á lífsgæðum þar sem þeir einstaklingar sem bjuggu í strjálbýli höfðu 

ekki sama aðgang að „baklandinu“ og þeir sem fluttust búferlum til Reykjavíkur. Af þeim 
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sökum varð úr því mikið hitamál þegar kom að því að ákveða hvar best væri að staðsetja 

stórar iðnaðarverksmiðjur. Rökin fyrir því að reisa þær nær þéttbýlinu voru augljós þar sem 

nægt vinnuafl og stærri orkumarkað var að finna. En á sama hátt mátti skilja þá íbúa sem 

bjuggu í öðrum landshlutum, en þeir töldu að lífsgæði þeirra færu síversnandi vegna þess að 

atvinnusköpun beindist að þéttbýlinu.  

Nákvæmlega hversu mikil áhrif Búrfellsvirkjun hafði á þessa þróun er erfitt að segja til 

um. Þó er ljóst að hún var komin vel á veg áður en ákvörðun um virkjunina var tilkynnt og má 

ætla að staðarvalið hafi því ekki skipt sköpum. Á hinn bóginn er ekki unnt að útiloka þann 

möguleika að tekist hefði að hleypa lífi í iðnað á Norðurlandi ef Dettifossvirkjun hefði orðið 

fyrir valinu í stað Búrfellsvirkjunar. Það hefði a.m.k getað afstýrt eða hægt á „fólksflóttanum 

úr sveitunum“ til Reykjavíkur. Þetta var einmitt sú mynd sem fylgjendur Dettifossvirkjunar 

drógu upp: Dettifossvirkjun væri svar við „óæskilegri“ búsetuþróun.  

5. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hugmyndum um Dettifossvirkjun 
 
Hinn 22. febrúar 1965 héldu þeir Jakob Gíslason raforkumálastjóri, Eiríkur Briem 

rafmagnsveitustjóri og verkfræðingarnir dr. Gunnar Sigurðsson og Rögnvaldur Þorláksson 

blaðamannafund til að kynna áætlanir stjórnvalda um að virkjað skyldi Þjórsá við Búrfell. 

Fjórmenningarnir svöruðu spurningum fjölmiðla um helstu málefni sem tengdust áfanga 

áætlunum, staðarvalinu og rannsóknum þeirra. 85 Í máli þeirra kom m.a. fram að viðræðum 

við fulltrúa álfyrirtækisins Swiss Alumnium gætu nú haldið áfram þar sem endanleg 

virkjunarstaðsetning væri ákveðin og nákvæmari tölur komnar um verð á rafmagni. Þó var 

tekið sérstaklega fram á fundinum að tækjust ekki samningar við Swiss Alumnium þá væri 

Búrfellsvirkjun vel samkeppnishæf, en fyrstu ár rekstur virkjunarinnar yrðu mjög erfið.86  

Á fundinum var upplýst að einungis hefði verið litið til Búrfellsvirkjunar og 

Dettifossvirkjunar, en hinir valmöguleikarnir voru fljótlega strikaðir út. Eftir áralangar 

rannsóknir á milli þessara staða var búið að reikna að orkuverð í Þjórsá fullvirkjaðri yrði 8.6 

aurar á kwst en í Dettifossvirkjun 11.2 aurar á kwst.87 Flestir töluðu þannig um 20% verðmun 

á virkjunum Búrfelli í hag og voru það ein öflugustu rökin sem sunnanmenn höfðu gegn 
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Dettifossvirkjun, þ.e.a.s. hagstæðara orkuverð. Þeir ráðamenn sem voru af 

Reykjavíkursvæðinu og Suðurlandi og studdu Búrfellsvirkjun notuðu það sem rök til að sefa 

fylgjendur Dettifossvirkjunarinnar að framkvæmdin við Búrfellsvirkjun myndi hafa svo 

jákvæð áhrif að það væri einungis spurning um tíma þar til það yrði ráðist í Dettifossvirkjun.88  

Heimildir um neikvæða umfjöllun um Dettifossvirkjunar í sunnlenskum blöðum og 

meðal stjórnmálamann almennt eru af skornum skammti, en hérna verða skoðanir 

lykilmanna greindar ásamt öðrum heimildum um skoðanir sunnanmanna almennt. 

Steingrímur Hermannsson, verkfræðingur og síðar forsætisráðherra, var einn þeirra sem var 

á móti hugmyndunum um Dettifossvirkjun. Í viðtali sem var tekið við hann árið 1965 taldi 

hann Búrfellsvirkjun hagstæðari og orkumarkaðinn of lítinn á Norðurlandi fyrir slíka virkjun.89 

Rökin hjá Steingrími voru þannig efnahagsleg eðlis og endurspegluðu þau rök sem 

ríkisstjórnin beitti síðar gegn fylgjendum Dettifossvirkjunar. Þó var Steingrímur opinn fyrir 

hugmyndinni um að reisa Búrfellsvirkjun og hafa verksmiðjuna í Eyjafirði og leggja línu 

norður frá Búrfelli. Þannig mætti reyna að vinna að sátt í þessu hitamáli. Hins vegar var 

framkvæmdarkostnaðurinn við verksmiðjuna hærri á Norðurlandi vegna þess að nauðsynlegt 

var að reisa fullkominn hreinsitæki fyrir flúor en það var að mati Steingríms minni þörf á því í 

hrauninu í Straumsvík.  

 

5.1 Stóriðjunefndin og Dettifoss 
  

Dr. Jóhannes Nordal formaður Stóriðjunefndar hafði mikil áhrif á það hvar skyldi virkjað á 

Íslandi. Í starfi sínu fyrir Stóriðjunefndina var hann einn þeirra sem var í hvað mestum 

samskiptum við Swiss Alumnium og þess vegna var mikilvægt fyrir hann að hagkvæmni á 

orkuverðinu væri sem best til að auðvelda samninga við hið erlenda stóriðjufyrirtæki. Á hinn 

bóginn þurfti hann að kljást við síaukinn þrýsting frá ráðamönnum á Norðurlandi sem beitti 

áhrifum sínum til þess að knýja fram virkjun í Jökulsá. Tvö helstu mál Stóriðjunefndarinnar 

árið 1962 voru rannsóknir á mögulegu rekstrarumhverfi fyrir kísilgúrverksmiðju og 

álverksmiðju. Hlutverk Stóriðjunefndarinnar var að undirbúa mál sem vörðuðu stofnun og 

rekstur nýrra atvinnufyrirtækja á Íslandi sem voru sett á laggirnar með erlendum aðilum. Að 

því er varðaði álverksmiðju og mögulegum rekstrarforsendum hennar, væri slík framkvæmd 
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algjörlega háð hagkvæmu rafmagni í stóru magni og því nátengd allri umfjöllun um 

stórvirkjun. 

Rökin þeirra sem voru andvígir Dettifossvirkjun gengu út á að mun fleiri neytendur 

væru á orkusvæðinu á Suðurlandi og var það nauðsynlegt vegna hinnar gríðarlegu stærðar 

virkjunarinnar. Á móti slíkum rökum bentu stuðningsmenn Dettifossvirkjunar á að 

útflutningstækifæri fyrir orkuna og afurðir væru til staðar vegna þess að raforkan væri 

samkeppnishæf því sem þekktist í öðrum löndum. En þessi rök fylgjenda Dettifossvirkjunar 

voru veik gagnvart orkumarkaðsrökunum. 

Jóhannes taldi að Íslendingar gætu ekki ráðist í jafn stóra framkvæmd og fyrirhuguð 

stórvirkjun var án verulegrar erlendrar þáttöku.90 Kann það að skýra þá stefnu stjórnvalda að 

vilja gera álfyrirtækinu til geðs með því að einskorða rannsóknir við Þjórsá frekar en Jökulsá á 

Fjöllum. Sú skoðun var algeng á Alþingi næstu ár og þegar álsamningarnir voru til umræðu á 

Alþingi, þ.e.a.s að ríkisstjórnin væri að beygja sig undir vilja erlendra auðhringja. Þannig væri 

íslenska þjóðin að glata nýtilkomnum sjálfsákvörðunarrétti með því að beygja sig undir kröfur 

hinna erlendu aðila og selja náttúruauðlindir sínar til þeirra og eftir þeirra kröfum. Þeirri 

skoðun Jóhannesar að fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar um að reisa stórvirkjun gætu ekki ræst 

nema fyrir tilstuðlan erlendrar þáttöku var ekki vel tekið af fylgjendum Dettifossvirkjunar, 

þar sem erlendum stóriðjufyrirtækjum stæði alveg sama um áhrif sín á nærsamfélagið. Hjá 

þeim skipti gróði og hagkstætt orkuverði mun meira máli. 

 Flestir voru sammála um að það væri nauðsynlegt fyrir stjórnvöld að fá lánsfé til þess 

að mæta stofnkostnaði virkjunar af þessari stærðargráðu. Hins vegar var ekki útséð um að 

virkjunin hefði þurft að vera reist í samstarfi við erlent iðnfyrirtæki í formi langtíma 

þjónustusamnings. Hæpið verður þó að teljast að slík virkjun hefði getað verið reist á 

Norðurlandi þar sem orkumarkaðurinn var á engan hátt í stakk búinn að nýta allt aflið sem 

kæmi frá virkjuninni. Fylgjendur Dettifossvirkjunar bentu hins vegar á að ríkisstjórnin hefði 

ekki kannað aðra möguleika til hins ýtrasta og einungis einblínt á Swiss Alumnium til þess að 

nýta orkuna úr stórvirkjuninni. 

 Jóhannes varð jafnan fyrir gagnrýni stuðningsmanna Dettifossvirkjunar, þó einkum í 

staðarblöðum svo sem Degi þar sem voru skrifaðar greinar sem gagnrýndu málflutning hans 

á Akureyrarfundinum. Spyrja má hvers vegna Jóhannes lagði svona mikla áherslu á 
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efnahagslega þáttinn í ræðu sinni á Akureyrarfundinum? Þegar fundurinn fór fram voru tölur 

um byggingar- og rekstrarkostnað einungis spár og var erfitt að rökstyðja eitt val fram yfir 

annað þegar um svona lítinn mun var að ræða. Hins vegar er ljóst að Jóhannes og 

samstarfsmenn hans voru handvissir um að Búrfellsvirkjun væri hagkvæmari og það væri 

mikilvægt að sannfæra fundargesti um mikilvægi þess að hagkvæmasti kosturinn yrði fyrir 

valinu. Stóriðjunefnd hafði einnig áhyggjur af stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi ef 

framkvæmdin yrði ekki árangursrík. Hún vildi einnig tryggja raforkuöryggi landsins á sem 

bestan hátt og á sama tíma halda góðri samningastöðu við erlend stóriðjufyrirtæki. 

 Skoðanir Jóhannesar og Stóriðjunefndar á virkjunarstaðsetningunni verða þó að 

teljast fyrst og fremst hafa verið myndaðar á vísindalegum grunni. Það var ýmiss 

samanburður gerður á Dettifossi og Búrfelli, en mikilvægasta atriðið að mati Jóhannesar var 

afgangsorkan sem myndi koma frá virkjuninni og nýtnin á henni. Þannig var auðséð að 

nýtingin á framleiðslugetu orkuversins var Búrfellsvirkjun í hag. Það var vegna þess að 

raforkumarkaðurinn var að stækka mun hraðar á Suðurlandi en á Norðurlandi og á þessum 

tíma var ekki búið að tengja rafmagnskerfin saman. Því var augljóst að mikil afgangsorku yrði 

til staðar ef virkjað yrði á Norðurlandi, sér í lagi vegna þess að álfyrirtækin myndu líklega ekki 

vilja byrja með of stóra verksmiðju og frekar stækka hana ef vel myndi ganga. Þannig komst 

Jóhannes að þeirri niðurstöðu að það væri algjör forsenda fyrir Dettifossvirkjun að það kæmi 

inn annar iðnaður heldur en bara álverksmiðjan sem myndi nýta afgangsorkuna sem kæmi 

frá virkjuninni.  

 Á Akureyrarfundinum hafði Jóhannes einnig bent á það vandamál sem orkutap yrði 

fyrir álverksmiðjuna, en það væri einfaldara að leysa á Suðurlandi sökum þess hve stórt 

dreifikerfið var þar í samanburði við Norðurlandi. Ekkert varafl var á Norðurlandi á þessum 

tíma. Forsenda fyrir rekstur álverksmiðju var að byggja varastöð sem þyrfti að geta framleitt 

um 40 þús KW. Þessi varastöð ylli því því að orkuverðið frá Dettifossvirkjun myndi hækka og 

líklega yrði sú hækkun í kringum 20% að mati Jóhannesar. Samkvæmt Jóhannesi þá myndi 

samsvarandi öryggisorka á Suðurlandi vera mun ódýrari og varla hækkað orkuverðið um 

meira en 10%.  

Í byrjun mars 1964 var haldinn fundur sem var gefið heitið Varðarfundurinn. Þar var 

fundarefnið: Framtíð Íslands, fjölþættari framleiðsla og iðjuver. Humyndir um 

Dettifossvirkjun komu fram þegar frummælendur tóku við spurningum og var Jóhannes 

Nordal spurður út í hverju munurinn lægi að fyrirhuguð álverksmiðja yrði staðsett við 



Eyjafjörð eða nálægt Reykjavík með tiliti til stofn- og rekstrarkostnaðar. Jóhannes áætlaði í 

svari sínu að munurinn á stofnkostnaði myndi hleypa á 250–350 milljónum króna og 

rekstrarkostnaðurinn væri einnig óhagstæðari vegna flutningaleiða, þjónustuskilyrða og 

veðurfars.91 Jóhann Hafstein, iðnaðarráðherra sótti einnig fundinn og minntist þar á þær 

rannsóknir sem höfðu verið gerðar á virkjanaskilyrðum bæði við Búrfell og Dettifoss. 

Rannsóknir hefðu sýnt að Dettifoss væri óhagstæðari kostur. Hann virðist þó hafa haft 

áhyggjur af því að hafna sjónarmiðum fylgjenda Dettifossvirkjunar og taldi að til greina kæmi 

að byggja álverksmiðjuna í Eyjafirði en leiða rafmagn frá Búrfellsvirkjun og yfir í 

álverksmiðjuna. Slík niðurstaða var auðvitað aldrei raunhæfur möguleiki, en var haldið á lífi 

vegna þrýstings stuðningsmanna Dettifossvirkjunar. 

 
 

5.2 Raforkumálastofnun og Dettifoss 
 
Jakob Gíslason raforkumálastjóri var einnig áhrifamikill í virkjanamálum Íslendinga. Eins og 

komið hefur fram var hann m.a. einn frummælenda á Akureyrarfundinum ásamt Jóhannesi 

Nordal. Þar gerði hann grein fyrir helstu niðurstöðum rannsókna sem gerðar höfðu verið á 

virkjunum og stóriðju á Íslandi. Vék hann að spá orkumálasstofnunar um raforkuþörf 

Íslendinga í framtíðinni, en samkvæmt henni kynni að verða nauðsynlegt fyrir aldamótin 

2000 að reisa Dettifossvirkjun sökum þess að raforkuþörfin myndi stóraukast í framtíðinni. 

Draga má þá ályktun að Jakob hafi þannig viljað stuðla að sátt með því að gefa í skyn að 

Dettifossvirkjun yrði næst á dagskrá eftir að Búrfellsvirkjun hafi verið reist. Jakob greindi 

einnig sérstaklega frá athugunum raforkumálastofnunar á því að finna hagkvæmustu 

virkjunarstaðsetninguna og kannanir stofnunarinnar á vatnsafli landsins. Þar var ekki að finna 

tilfallandi mun á staðsetningunum og gætu þessar breytur því ekki ráðið úrslitum milli 

Búrfells og Dettifossar.  

Raforkumálastofnun stóð einnig að rannsóknum sem miðuðu að því að finna 

hagkvæmustu staðsetningarnar fyrir virkjunarstaði og skilyrði fyrir stóriðju.92 Jakob lagði 

ávallt áherslu á að mun hagkvæmara væri að tengja orkusvæðin betur og virkja fleiri stærri 

virkjanir heldur en að fara smávirkjanaleiðina. Þeim niðurstöðum var vel tekið, enda var vitað 

að smávirkjanir hefðu legið til grundvallar áætlanagerð stjórnvalda fyrir Norðurlandið. En 
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Jakob taldi að fleiri rök hnigju að því að virkja fyrst við Búrfell. Orkuþörfin á Suðvesturlandi 

ætti samkvæmt spám raforkumálastofnunar að aukast um 50.000 KW en aðeins 6000–12000 

KW á Norðurlandi. Þannig væri mun meiri þörf á Suðurlandi fyrir áætlað umframafl sem 

myndi skapast af virkjuninni. Þær áætlanir hafa vafalaust farið illa í stuðningsmenn 

Dettifossvirkjunar, enda voru helstu rök þeirra ójafnvægið sem væri að myndast milli 

landshlutana. Af þeim sökum væri Dettifossvirkjun mikilvægt tæki til að berjast gegn slíkri 

þróun á Íslandi breyta miklu um orkuspá raforkumálastofnunar um aukna orkuþörf á 

Suðvesturlandi. Þess í stað myndi virkjunin hleypa lífi í atvinnulíf Norðurlands og leiða af sér 

aukinn fólksfjölda sem þýddi að orkuspáin væri gölluð.  

Jakob var þeirrar skoðunar að virkjanamöguleikar á Suðurlandi væru mun fleiri en á 

öðrum landshlutum. Fleiri staðir kæmu þar til greina og þar var mun meira vatnsmagn og 

fallkraft að nýta. Því kom stuðningur hans við Búrfellsvirkjun ekki á óvart. Jakob hafði sagt all 

frá árinu 1961 að yrði stóriðja reist samhliða virkjuninni væri Búrfellsvirkjun betri kosturinn.93 

Hann nefndi þó að sæstrengur gæti verið leið til að flytja rafmagn til nýrra markaða en það 

væri ekki nægilegur áhugi hjá nágrannalöndum fyrir slíkum lausnum. Eini raunverulegi 

möguleikinn fyrir stórvirkjun í landshlutanum myndi þannig krefjast þess að stóriðja þyrfti að 

nýta rafmagnið þar sem beinn útflutningur á orkunni var talinn ólíklegur og orkumarkaðurinn 

fyrir heimilin var ekki nægilega stór til að fullnýta virkjunina. 

6. Af hverju var virkjun Dettifoss hafnað? 

 
Það voru einkum vísindaleg rök sem lágu ákvörðun stjórnvalda til grundvallar um að 

velja frekar Búrfellsvirkjun fram yfir Dettifossvirkjun. Fyrst ber að nefna rannsóknir 

verkfræðingsins Sigurðar Thoroddsen á virkjunarmöguleikum við Dettifoss. Sigurður var einn 

virtasti verkfræðingur Íslendinga á 20. öldinni og stofnaði m.a. fyrstu verkfræðistofu landsins. 

Eftir að hann kom heim úr námi einbeitti hann sér töluvert að virkjanamöguleikum og 

hafnarstæðum á Norð–Austurlandi. 

Sigurður gaf út skýrslu árið 1954 sem bar heitið Stórvirkjanir á Íslandi og fjallaði hún 

um rannsóknir hans og samstarfsmanna hans á mögulegum stórvirkjunum á Íslandi. Þessar 

rannsóknir voru þó einungis frumathuganir á virkjanamöguleikum. Skýrsluna vann Sigurður í 
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nánu samstarfi við raforkumálastjóra Jakob Gíslasson. Megintilgangur skýrslunnar var að 

skrifa um kosti og galla hvers virkjunarsvæðis fyrir sig. Sigurður taldi upp nokkra möguleika á 

ákjósanlegum virkjunarstaðsetningum og gerði gróflega kostnaðaráætlun á byggingar- og 

rekstrarkostnaði. Dettifoss væri þannig undir heppilegum skilyrðum ódýrasti kosturinn, en 

Sigurður hafði einnig skoðað hagkvæmni Búrfellsvirkjunar. Niðurstöður skýrslu Sigurðar voru 

því í beinni andstöðu við þær fullyrðingar Stóriðjunefndarinnar um að Búrfellsvirkjun væri 

mun ódýrari virkjunarkostur. Sem heimild er hún nytamleg til að meta þær skoðanir sem 

vísindamenn á 6. áratugnum höfðu á því hversu heppilegur staður Dettifoss var fyrir 

vatnsaflsvirkjun. 

Í álitsgerð Sigurðar kom m.a. fram að ekki þurfi að hafa sérstakar áhyggjur af 

stórhlaupum í Jökulsá, þar sem öll stórhlaupin í ánni hafi átt sér stað á tiltölulega afmörkuðu 

tímabili á árunum 1655–1729.94 Í máli Sigurðar kom einnig fram, að sá möguleiki hafi einnig 

verið fyrir hendi að klakastíflur hafi getað orsakað sum flóðin og benti hann sérstaklega á 

rannsóknir Sigurðar Þórarinssonar í þeim efnum.95 Að mati Sigurðar voru atvikin þó of fátíð 

til að gefa frekari gaum að þeim. Að lokum nefndi Sigurður framburð árinnar, en hann taldi 

að ekki þyrfti að hætta við virkjunaráform út af þeim. Það tæki hundruð ár fyrir framburðinn 

að fylla fyrirætlað lón á virkjunarsvæðinu og því ástæðulaust að hafa of miklar áhyggjur af 

því. Sigurður var fáorður um foksand en viðurkenndi þó að „líklegt má telja að einhver brögð 

séu af honum“.96 Þó ber að taka tillit til þess að Sigurður setti ýmsa varnagla við rannsóknir 

sínar og þess vegna er erfitt að segja til um hvort niðurstöður hans hafi verið nægilega 

nákvæmar. Niðurstöður hans voru þó nægilega góð heimild fyrir aðra verkfræðinga sem voru 

fengnir síðar til þess að meta hentugleika Jökulsár fyrir því að reisa þar Dettifossvirkjun. 

Engu að síður ber að taka álitsgerð Sigurðar með nokkrum fyrirvörum. Hann nefnir 

sérstaklega nokkrar forsendur, sem stuðst hefði verið við, sem ekki hafi verið nægilega 

nákvæmar. Í rannsókn sinni þurfti Sigurður t.d. að styðjast við uppdrætti af Íslandi sem gerðir 

voru af danska herforingjaráðinu. Þessir uppdrættir voru með 20 metra hæðamun milli 

hæðalína. Einnig taldi Sigurður að þær flugmyndir af svæðinu sem hann hafi haft aðgang að 
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hjá landmælingardeild vegamálastjóra hafi ekki verið nægilega skýrar.97 Þannig tók Sigurður 

skýrt fram að „álitsgerðin verður að mestu byggð á ágiskunum og líkum.“98  

Skýrslu Sigurðar var misvel tekið, en hlutlæg vinnubrögð hans voru ekki dregin í efa af 

neinum. Stuðningsmenn Dettifossvirkjunar vitnuðu oft og iðulega í rannsóknir hans á 

virkjunarskilyrðum í Jökulsá. Þær væru lausar við alla pólitík og spillingu sem að mati 

andstæðinga Búrfellsvirkjunar var ávallt viðloðandi seinni tíma rannsóknir og túlkun 

ríkisstjórnarinnar á þeim rannsóknum.99 Björn Haraldsson bóndi í Austurgörðum var einna 

þeirra sem lofsamaði skýrslu Sigurðar, m.a. í grein í Tímanum árið 1965. Í augum Björns var 

úttekt Sigurðar hlutlausari og dró hann í efa að síðari tíma rannsóknir, sem ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks stóð að hefðu verið gerðar í umboði Alþingis. Björn 

gagnrýndi einnig háttsemi ríkisstjórnarinnar þegar kom að rannsóknum á mögulegri 

Búrfellsvirkjun. Þær hefðu ekki verið gerðar í umboði Alþingis og auk þess hefðu þær ekki 

skilað neinum sérstökum árangri. Ávöxtunin á skattfé væri því lítil sem engin.100 Hér vísaði 

Björn m.a. í þingsályktunina frá árinu 1961 sem kvað á um að rannsaka ætti 

virkjunarmöguleika í Jökulsá á Fjöllum, en þar kom ekkert fram um rannsóknir í Þjórsá, eins 

og áður sagði. Gagnrýni stuðningsmanna Dettifossvirkjunar á að rannsóknir skyldu yfirhöfuð 

hafa farið fram annars staðar en í Jökulsá á Fjöllum jókst eftir að upplýst hafði verið um það 

fé sem hafði verið veitt í rannsóknir á Búrfellsvirkjun. Það verður þó að teljast veikur 

rökstuðningur fyrir því að velja fremur Dettifossvirkjun. 

Tryggvi Helgason flugmaður skrifaði einnig grein í Tímann árið 1966 þar sem hann 

ræddi um mögulega virkjunarstaðsetningu. Þar fullyrti hann að það hafi verið almenn skoðun 

hér á landi að virkjun við Dettifoss væri langódýrasti virkjanakosturinn, þar á eftir kæmi svo 

Búrfell. Máli sínu til stuðnings nefndi hann það sem hann lýsti sem ósamræmi hjá 

stjórnvöldum að mun meiri fjármunum hefði verið eytt í rannsóknir á Þjórsá en annars staðar 

á landinu. Þannig ýjaði hann að því hvernig þeim fjármunum sem ætlað var í forrannsóknir á 

virkjunarstöðum hafi farið í meiri magni til rannsókna á Búrfellssvæðinu. Eins og komið hefur 

fram útskýrði Ingólfur Jónsson raforkumálaráðherra þetta ósamræmi með því að benda á að 
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bora hefði þurft kostnaðarsamari göng þar heldur en við Dettifoss.101 Tryggvi minnist einnig á 

„áróður sunnanblaðanna“, sem ræddu nær eingöngu um hið jákvæða við Búrfell sem 

virkjunarkost, en gerðu síðan lítið úr Dettifossi sem mögulegum virkjunarkosti. Þótt Tryggvi 

færði í stílinn studdu sunnanblöðin frekar framkvæmdina við Búrfellsvirkjun.  

 

 

 

6.1 Í hverju lá munurinn á virkjankostunum? 
 

Stóriðjunefnd tók saman veigamestu atriðin þegar meta átti orkuverðið frá 

Dettifossvirkjun eða Búrfellsvirkjun til álverksmiðjunar. Þau atriði voru m.a. 

virkjunarkostnaður miðað við fullan nýtingartíma virkjunarinnar sem útreikningar 

nefndarinnar sýndu að væri Búrfellsvirkjun í hag. Kostnaðurinn við háspennulínur til 

verksmiðjunnar var einnig mikilvægur kostnaðarliður og voru skiptar skoðanir um það hvor 

kosturinn væri hagkvæmari, en ljóst var að bæta þurfti tengingu milli landshluta. Jóhannes 

Nordal fór m.a. yfir þessi atriði á Akureyrarfundinum með tillit til hinna tveggja 

virkjunarstaða og bar saman niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar höfðu verið. Fyrst bar 

að nefna virkjunarkostnað og í því samhengi reyndi Jóhannes að notast við það sem hann 

taldi vera hagkvæmustu stærðareininguna af virkjun. Í tölum Jóhannesar kom fram að 

hagkvæmasta stærðareining af virkjun í Dettifossi væri 104þús KW og myndi áætlaður 

kostnaður vera 953 milljónir króna án háspennulínu og varaafls. Hins vegar væri 

hagkvæmasta byrjunarstærð í Búrfellsvirkjun 150þús KW og áætlaður kostnaður vera 1.171 

milljón króna. Samkvæmt þeim áætlunum myndi kílóvattsstundin kosta 9.7 aura frá 

Búrfellsvirkjun, en 11.7 aura frá Dettifossvirkjun. Jóhannes setti þó varnagla við tölur sínar og 

sagði fundargestum að enn væri verið að vinna að rannsóknum á báðum stöðum. Því gætu 

útreikningar breyst. Þessar áætlanir voru gagnrýndar talsvert, þá sérstaklega 

stærðareiningarnar sem Jóhannes notaðist við en að mati félaga í „Dettifosshreyfingunni“ þá 

leitaðist Jóhannes alltaf eftir því að bera saman hagkvæmustu stærðareiningu 

Búrfellsvirkjunar við handhófskennda stærðareiningu af Dettifossvirkjun.102 
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Stofnkostnaður og rekstrarkostnaður voru mikilvægir liðir í orkuverðinu frá hinni 

fyrirhuguðu virkjun og þess vegna var mikilvægt að fá áreiðanlegar rannsóknir á þessum 

breytum. Samkvæmt rannsóknum raforkumálastofnunar var Búrfellsvirkjun ódýrasti 

kosturinn þegar þær tölur voru teknar saman. Þar á eftir kom Dettifossvirkjun sem var 

áætluð 20% dýrari og aðrir möguleikar enn dýrari.103 Þó ber að taka þeim tölum með 

ákveðnum fyrirvara, enda miðuðust þær við hagkvæmustu stærðirnar. Alls var óvíst hvort 

ráðist yrði í hagkvæmustu stærðareininguna af Búrfellsvirkjun og sú skoðun varð viðtekin 

meðal stuðningsmanna Dettifossvirkjunar að þarna væri verið að nota reikningslistina til að 

dæma Dettifossvirkjun úr leik. 

Hin bandaríska verkfræðistofa Harza International Engineering Company hafði árið 

1959 verið beðin um að gera traustar áætlanir um virkjanamöguleika bæði við Jökulsá á 

Fjöllum og Þjórsá.104 Það sem stjórnvöld gekk til með verkbeiðninni var tvennt. Annars vegar 

var markmiðið að auka trúverðugleika verkefnisins í augum mögulegra lánveitenda, en 

ráðamönnum fannst hæpið að Alþjóðabankinn lánaði Íslendingum fyrir framkvæmdinni ef 

megindleg gögn um svæðið yrðu einungis unnar af íslenskum verkfræðingum. Hins vegar var 

framkvæmdin óþekkt stærðargráða á íslenskan mælikvarða og fylgdu henni vandamál sem 

íslenskir verkfræðingar höfðu ekki tekist á við áður.105  

Snemma árið 1963 lágu fyrir að mati Stóriðjunefndar nægilega traustar áætlanir frá 

Harza annars vegar um 133 MW virkjun við Dettifoss og 180 MW virkjun við Búrfell hins 

vegar. Þegar áætlanirnar voru fullgerðar var gerður samanburður á þessum virkjanakostum í 

apríl 1963. Niðurstaðan var sú að orkan yrði u.þ.b 20% dýrari frá Dettifossvirkjun fram yfir 

Búrfellsvirkjun. Þessar samanburðartölur voru miðaðar við það að orkan yrði afhent frá 

Dettifossvirkjun til Gáseyrar og frá Búrfellsvirkjun til Straumsvíkur. Þessar tölur drógu 

stuðningsmenn Dettifossvirkjunar mjög í efa með ýmsum rökum, svo sem að verksmiðjan 

hefði getað verið staðsett á betri stað og að ekki hefði verið kannað nægilega ítarlega hvar 

best hefði verið að staðsetja hana.  

Stóriðjunefndin taldi mismuninn á orkuverðinu ekki einu ástæðuna fyrir því að 

Dettifossvirkjun var dæmd úr leik. Hins vegar var tregða Swiss Alumnium að byggja nægilega 
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stóra verksmiðju í fyrsta áfanga til að standa undir hina gríðarstóru Dettifossvirkjun gefin upp 

sem ein helsta ástæða fyrir því að nefndin taldi ekki æskilegt að virkja við Dettifoss. Swiss 

Alumnium vildi ekki byggja stærri verksmiðju en 60 MW og vildi ekki skuldbinda sig til þess 

að stækka hana innan ákveðins tíma. Þetta skapaði ákveðið vandamál að mati 

Stóriðjunefndarinnar. Það var ekki talið hagkvæmt að virkja við Dettifoss nema að virkjunin 

yrði a.m.k 100 MW og vegna þess hve lítill orkumarkaðurinn á Norðurlandi var og dreifikerfið 

ekki nægilega víðfemt, þá var afgangsorkan ekki talin nægilega vel nýtt til þess að standa 

undir slíkri stórvirkjun. 

 

 

6.2. Orkumarkaðurinn á Íslandi 
 

Árið 1963 fólu íslensk stjórnvöld Harza að framkvæma könnun á orkumarkaðnum hér 

á landi.106 Harza miðaði að því að gera gera langtímaspá um árlega rafmagns- og orkunotkun 

Íslendinga. Í könnun fyrirtækisins var landinu skipt í fjögur markaðssvæði: Suðvesturland, 

Norðurland, Norðvesturland og Austurland. Þar kom fram að búist var við því að 

orkumarkaðurinn á Suðvesturlandi myndi tengjast orkumarkaðnum á Norðurlandi innan 

nokkura ára.107 Sú spá Harza er áhugaverð í ljósi þess að málflutningur ýmissa andstæðinga 

Dettifossvirkjarinnar gekk einmitt út á að orkumarkaðurinn á Norðurlandi væri of lítill til þess 

að réttlæta slíka virkjun fram yfir Búrfellsvirkjun. Ef svæðin yrðu hins vegar tengd eins og 

kemur fram í skýrslu Harza þá kippti það fótunum undir þessari röksemdarfærslu. Ekki 

virðast stuðningsmenn Dettifossvirkjunar hafa beitt þessum rökum að nokkru marki. Sú 

staðreynd er undarleg vegna þess að eitt helsta vopn Búrfellsvirkjunarsinna var að 

orkumarkaðurinn væri mun stærri á Suðurlandi og þörfin fyrir raforku mun brýnni þar heldur 

en á Norðurlandi. Bætt dreifikerfi myndi aftur á móti leysa það vandamál fyrir utan auðvitað 

stofnkostnað á dreifikerfinu. 

Ingólfur Jónsson, raforkumálaráðherra, ræddi um staðarval fyrstu stórvirkjunar 

Íslendinga í viðtali við Vísi árið 1965, þar sem kom m.a. fram að 52 staðir hefðu verið 

rannsakaðir. Á flestum þeirra var þó aðeins um frumathugun að ræða. Gerð var 

kostnaðaráætlun á 33 stöðum og á grundvelli þeirra var möguleikunum fækkað niður í sex 
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virkjunarstaði. Á eitt svæðið var lögð sérstök áhersla á, en það var Jökulsá á Fjöllum. Það var 

auðséð að rannsóknir voru fyrst um sinn mestmegnis á því svæði sökum þess að 

þingsályktunin frá árinu 1961 hafði einungis snúist um Jökulsá og ekki minnst á annan stað.  

Virkjunarrannsóknir miða í grunninn að því að meta aðstöðu til vatnsaflsvirkjunar á 

ákveðnum tilgreindum stað eða svæði. Einnig er mikilvægt að gera raunhæfa 

kostnaðaráætlun yfir framkvæmdina. Slík fjárfesting þarf ekki að vera góður vísir að því fá 

fjármagnið aftur sökum þess að aðstæður verða að vera mjög vel til þess fallnar að hægt sé 

að reisa virkjun á svæðinu. Af því leiðir að slíkar virkjunarrannsóknir snúast oft um 

svonefndar yfirlits- eða frumrannsóknir. Markmiðið er að fá sem besta mynd af 

möguleikunum á virkjun á svæðinu án þess að leggjast í of kostnaðarsamar 

undribúningsrannsóknir sem mögulega skila engu ef það verður ekki virkjað á svæðinu. 

Einnig er vert að minnast á að virkjunarrannsóknir geta verið sérstaklega erfiðar og 

kostnaðarsamar, ekki síst á á Íslandi sökum veðurfars og jarðfræðilegra þátta. Það gat því 

hafa verið freistandi að hætta rannsóknunum á Dettifossi vegna þess að rannsóknir á Búrfelli 

höfðu þegar skilað jákvæðum niðurstöðum og voru langt á veg komnar. Það var a.m.k. sú 

skoðun stuðningsmanna Dettifossvikjunar að ekki hefði verið gerðar nægilega nákvæmar 

rannsóknir á Dettifossvirkjun og aukin áhersla á Búrfellsvirkjun hefði verið meginástæðan.  

Á 6. áratugnum fóru virkjunarrannsóknir einkum fram á tveimur stöðum: annars 

vegar á Þjórsár- og Hvítársvæðinu á Suðvesturlandi og hins vegar á Laxár- og Jökulsársvæðinu 

á Norðurlandi. Í öllum tilfellum voru þær gerðar þannig að byrjað var á yfirlits- og 

frumrannsóknum. Eftir að töluverðu fjármagni hafði verið varið í frumrannsóknir og betri 

mynd fékkst af því það hvaða staðir voru taldir álitlegastir var lögð meiri áherslu á 

sérrannsóknir. Þær voru töluvert ítarlegri og nákvæmari en frumrannsóknir og fór því 

kostnaður iðulega töluvert upp, en að sama skapi var meiri von um jákvæða niðurstöðu. 

Raforkumálastjóri, Jakob Gíslason, mat það svo að frumrannsóknir væru nægilega langt 

komnar við Dettifoss að áætlanir þær sem hann hefði undir höndum „nægilega traustar“.108 

Með vísan í þingsályktunartillöguna frá árinu 1961 lagði hann áherslu að embættið hefði fyrir 

„allöngu hafið almenna rannsókn á Jökulsársvæðinu, en eftir samþykkt hennar var 

rannsóknum þessum fryst og fremst beint að því að finna hentugan virkjunarstað fyrir 
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stóriðju“. Eftir það hefði það fljótlega sýnt sig að í Jökulsá hefði Dettifoss komið einn til 

greina, og voru rannsóknir eftir það bundnar við hann.109 

 Að dómi Stóriðjunefndar kom Eyjafjörður einn til greina sem mögulegur staður fyrir 

álverksmiðju. Í því samhengi voru gerðir ýmsir útreikningar sem áttu að sýna fram á hversu 

miklu munaði í verði, m.a. á flutningi orkunnar. Jakob Gíslason lagði fram dæmi um slíkan 

útreikning þegar hann talaði um mismuninn milli flutnings orkunnar annars vegar frá 

Dettifossi til Eyjafjarðar og hins vegar frá Búrfelli til Faxaflóa. Áætlað var að flutningsvirkin 

fyrir 105 MW Búrfellsvirkjun til Faxaflóa myndu kosta 180 milljónir og frá 210 MW sem var 

áætluð loksastærð á Búrfellsvirkjun og ætti kostnaðurinn þá einungis að hækka upp í 217 

milljónir króna. Á hinn bóginn var áætlað að frá 133 MW Dettifossvirkjun til Eyjafjarðar 

myndi áætlaður kostnaður vera 165 milljónir króna.110  

Eflaust má deila um hvort hægt hafi verið að finna hagstæðari útreikning fyrir 

Dettifossvirkjun. Að mati sumra stuðingsmanna virkjunarinnar þá notaði Stóriðjunefnd ætíð 

tölur sem ýktu muninn milli þessara tveggja kosta og vöruðu við því að taka þeim sem 

staðreyndum um muninn á stofnkostnaði virkjananna.  

 
 

6.3. Staðarval álverksmiðju á Íslandi 
 

Í athugasemdum við frumvarp til laga um stofnun Landsvirkjunar kemur fram að 

áætlanir hafi verið gerðar um virkjun Dettifoss með tilliti til þess að álverksmiðja rísi á 

Norðurlandi. Stóriðjunefnd gerði samanburð á báðum virkjanakostunum og kom það 

sérstaklega fram í athugasemdunum að þessar athuganir hefðu gengið út frá hugmyndum 

um álverksmiðju.111 Það er áhugavert í ljósi þess að möguleikinn á því að Alþjóðabankinn 

lánaði fyrir framkvæmdinni virðist hafa verið til staðar og því hafi forsendan fyrir virkjuninni 

ekki átt að byggjast á því hvort erlendur rekstur væri á staðnum eða ekki. Niðurstaða þessara 

athugana var að veita heimildarákvæði til að ráðast í allt að 210.000 kW virkjun við Búrfell. 

Þannig var Dettifossvirkjun hafnað að því er virðist á þeim rökum að það þjónaði 

hagsmunum þeirra sem ætluðu að reisa álverksmiðjuna að hafa virkjunina við Búrfell.  
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Þegar kom að því að finna staðsetningu fyrir álverksmiðju voru hafnarskilyrði, nægt 

land og aðgangur að starfsfólki mikilvægustu atriðin. Stóriðjunefnd setti fram árið 1962 þrjár 

mögulegar virkjanastaðsetningar: Hafnarfjörð, Reykjavík og nágrenni Akureyrar.112 Í því 

samhengi er mikilvægt að benda á hinn mikla þrýstingi sem var á Stjóriðjunefndinni þegar 

kom að því að finna hagkvæmustu leiðina í virkjunarmálum. Spurt var hvort ómögulegt væri 

að leysa orkuvandamálið á Norðurlandi eða hvort unnt yrði að finna aðrar lausnir? 

Fylgjendur Dettifossvirkjunar bentu á annan kost í stöðunni, þ.e. að nýta umframorkuna m.a. 

til að efla útflutning. Þar gæti komið til greina fjölbreyttari iðnaður en einungis álframleiðsla. 

Vitað er að Stóriðjunefndin kannaði ýmsa möguleika í þeim efnum, en eftir að hún fór að 

funda beint við fulltrúa erlendra álframleiðenda virðist sem áhuginn á öðrum valmöguleikum 

hafi dvínað og einblínt var á viðræðurnar við Swiss Alumnium. 

Árið 1965 kom út skýrsla á vegum iðnaðarráðherra þar sem greint er frá athugunum á 

vegum ríkisstjórnarinnar á því hvort það væri raunhæfur kostur að koma hér á landi upp 

álverksmiðju. Með skýrslunni fylgdi fylgiskjal sem var útdráttur úr skýrslu Stóriðjunefndar um 

rannsóknir á álverksmiðju á Íslandi með tilliti til staðsetningar og virkjunar til að knýja hana. 

Nefndin taldi að miðað við núverandi aðstæður þá væri Dettifossvirkjun ekki raunhæfur 

valkostur.113 Ein helsta röksemdin fyrir því að virkja við Búrfell væri að aðstæður fyrir 

verksmiðju voru töluvert hagstæðari á Suðurlandi en Norðurlandi. Sú staðsetning sem 

nefndin taldi vænlegasta á Norðurlandi var Gáseyri í Eyjafirði og var gerð nokkuð ítarleg 

úttekt á skilyrðum fyrir verksmiðju þar. 114 Swiss Aluminium sendi tvo fulltrúa frá fyrirtækinu 

til Íslands til að sinna rannsóknum á mögulegri verksmiðju í nóvember árið 1963.115 Tilgangur 

ferðarinnar var að afla frekari upplýsinga um mögulegar verksmiðjustaðsetningar á 

Norðurlandi til þess að geta gert samanburð við þær upplýsingar sem fyrirtækið hafi nú 

þegar aflað um mögulegar virkjanastaðsetningar á Reykjavíkursvæðinu.  

Í bréfi sem Swiss Aluminium sendi formanni Stóriðjunefndar, Jóhannesi Nordal árið 

1964, komu fram helstu niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar. Á Reykjavíkursvæðinu 

hefðu tvö svæði komið helst til greina: annars vegar Straumsvík og hins vegar Geldinganes. 

Straumsvík væri ákjósanlegra svæði vegna þess að þar var nánast enginn gróður og aðkoman 
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betri vegna Reykjanesbrautar sem var á þeim tíma nýlögð. Á Norðurlandi hefðu hins vegar 

fjórir staðir komið til greina. Þar voru tvö svæði tilgreind sérstaklega, þ.e. Dagverðareyri og 

annar staður 1 km norður af Dagverðareyri og Gáseyri og land í nágrenni við Gáseyri. Ekki var 

talinn vera mikill munur á eignarhaldi á Reykjavíkur- og Akureyrarsvæðunum. Þau voru bæði 

í eigu einkaaðila og aðeins Geldinganes í eigu Reykjavíkur. Verð á jarðnæði var talið vera 

hagstæðast í Straumsvík þar sem það var talið kosta um 1 krónu á fermeterinn, en 1–2 

krónur á Akureyrarsvæðunum. 

Möguleikinn á stækkun verksmiðjunnar var metinn svipaður á svæðunum og aðeins á 

Geldinganesi var að sjá einhverjar takmarkanir á stærð verksmiðjunar. Enginn teljandi munur 

var talinn á hafnarskilyrðum. Einungis einn staður hafði höfn og var það Dagverðareyri, en 

hún var aðeins talin nothæf meðan bygging verksmiðjunar væri í gangi og myndi ekki duga 

fyrir starfsemi verksmiðjunnar. Byggja þyrfti nýja höfn óháð staðsetningu. Aðgengi að vatni 

var talið vera mun betra í Straumsvík sökum þess að grunnvatn var á svæðinu. Hins vegar 

töldu sérfræðingarnir að erfiðara væri að nálgast ferkvatn á Akureyrarsvæðunum og eilítið 

kostnaðarsamara. Vandamálið við að losna við flúor frá verksmiðjunni væri ekki vandamál í 

Straumsvík, því að það var enginn landbúnaður í nágrenninu. En á hinum stöðunum þyrfti að 

setja upp hreinsistöðvar.  

Sérfræðingarnir lögðu einnig pólitískt mat á stöðuna. Þeir töldu að frá þeim sjónarhóli 

væri fýsilegri að reisa verksmiðju nærri Reykjavíkursvæðinu þar sem íhaldsflokkurinn, þ.e. 

Sjálfstæðisflokkurinn, væri stærstur. Á Akureyrarsvæðinu væri áhrif vinstri flokkanna hins 

vegar sterkari og verkalýðshreyfingin á Akureyri undir stjórn kommúnista. 

Atvinnumarkaðurinn var augljóslega talinn vera mun hagstæðari í Reykjavík þar sem mun 

fleiri starfsmenn væri unnt að fá þaðan. Það hefði aukinn kostnað í för með sér ef flytja þyrfti 

vinnuafl frá öðrum landshlutum til að vinna við verksmiðjuna. Aðgengi starfsmanna að 

húsnæði var einnig talið mun hagstæðara á Reykjavíkursvæðinu sökum þess að 

húsnæðiskortur var á Akureyri og myndi það skapa vandamál ef farandsverkamenn kæmu að 

byggingu verksmiðjunnar í nágrenni Akureyrar. Flugumferð var talin vera mun hagstæðari á 

Reykjavíkursvæðinu vegna þess að þar var að finna alþjóðlegan flugvöll. Hins vegar var engan 

slíkan flugvöll að finna á Akureyrarsvæðinu. Farmflutningur með skipum væri mun 

hagstæðari í Reykjavík en á Akureyri. Ástæðan var að erlend fraktfyrirtæki tóku hærra gjald 



fyrir flutning til Akureyrar sökum þess að það var lengra ferðalag. Einnig voru tryggingar á 

farminum dýrari.116  

Sérfræðingarnir voru sammála um að flestir þeir þættir sem þeir skoðuðu bentu 

eindregið til þess að það væri hagstæðara að reisa verksmiðjuna á Reykjavíkursvæðinu. Ef 

virkjað yrði við Búrfell yrði mun dýrara að flytja orkuna frá Búrfelli til Akureyrar en 

Reykjavíkursvæðisins. Einnig myndi leynast mun meiri starfsmannakostnaður á Akureyri 

vegna þess að það myndi þurfa að reisa vinnubúðir og flytja starfsfólk þangað. Einnig væru 

hreinsistöðvarnar sem þyrfti að setja upp á Akureyri mun stærri en í Straumsvík. Að lokum 

voru fraktgjöldin nefnd. Straumsvík hafði einnig það framyfir Gáseyri að það var hægt að 

nýta háspennulínuna sem liggur frá Suðurlandi til Reykjavíkur nánast alla leið.117 

 Ríkisstjórnin lagði áherslu á að verksmiðjan yrði staðsett á þeim stað það sem hún 

myndi tryggja aukið jafnvægi í byggð.118 Hins vegar kom fljótt í ljós eftir viðræður 

Stóriðjunefndar við Swiss Aluminum að slíkt myndi ekki vera forgangsatriði hjá fyrirtækinu. 

Eins og gefur skilja voru það fjárhagslegar ástæður sem réðu því hvar það vildu staðsetja 

verksmiðju sína. Hið svissneska fyrirtæki setti íslenskum stjórnvöldum þann afarkost að ætti 

að staðsetja álverksmiðjuna utan Reykjavíkursvæðisins þá þyrfti raforkuverðið að vera enn 

lægra vegna þess að bæði væri stofnkostnaðurinn við byggingu verksmiðjunnar hærri og 

almenn aðstaða verri en á Reykjavíkursvæðinu.119 Samkvæmt rannsóknum Stóriðjunefndar 

var munurinn á stofnkostnaði á verksmiðjunum á bilinu 50–100 milljónum hærri í Gáseyri.120 

Alþjóðabankinn taldi að yrði álverksmiðjan staðsett á Gáseyri þyrftu stjórnvöld að fá hærra 

fyrir raforkuverð vegna þess að stofnkostnaðurinn við raforkukerfið yrði talsvert hærri en ef 

hún væri staðsett á Reykjavíkursvæðinu.  

 

6.4. Kostnaður þéttbýlismyndunar 
 

Segja má að það sé frekar langsótt að halda því fram að ákvörðun um að virkja fyrst 

við Búrfell en ekki Dettifoss væri lykiatriði í þróun þéttbýlismyndunar á Íslandi. En það er 

mikilvægt að fjalla um það hér sökum þess að þetta var helsta röksemdarfærsla 

                                                      
116 ÞÍ. Iðnaðarráðuneytið, bréf frá Swiss Alumnium til Jóhannesar Nordal, bls. 8. 
117 635. Skýrsla ríkisstjórnarinnar um athugun á byggingu álverksmiðju á Íslandi, bls. 4. 
118 Sama heimild. 
119 Sama heimild. 
120 635. Skýrsla ríkisstjórnarinnar um athugun á byggingu álverksmiðju á Íslandi, bls. 13. 
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stuðningsmanna Dettifossvirkjunar. Hana verður að skoða í ljósi þess að samkvæmt þeim 

frumrannsóknum sem Stóriðjunefnd gaf upp var hagstæðara að virkja við Búrfell, þótt ekki 

allir verið á þeirri skoðun. Það er samt sem áður vert að taka fram að ákvörðunin gerði lítið í 

því að laga ástandið sem var uppi á þessum tíma. Jafnvel má færa sannfærandi rök fyrir því 

að þessi risastóra framkvæmd á íslenskan mælikvarða hafi skipt miklu máli í byggðasögu 

landsins, þar sem hagsmunir landsbyggðarinnar voru ekki teknir fram yfir hagsmuni 

þéttbýlisins.  

Þéttbýlismyndun getur ekki vaxið óendanlega og eru nokkrir þættir sem hamla 

sérstaklega vexti slíkra svæða. Þar ber fyrst að nefna landrými, en helsta lausnin hefur hingað 

til verið að reisa hærri byggingar. Sú lausn dugir þó ekki alltaf til og henni eru einnig sett 

takmörk. Einnig ber að nefna eftirspurn framleiðsluvara þéttbýlissvæðisins er ekki 

ótakmörkuð. Náttúrugæðin verða fullnýtt, vatnslindir þurrkast upp, þrengsli aukast, 

fjarlægðir verða erfiðari, umferð eykst og glæpatíðni eykst.121 Þessi þróun er oftast nefnd 

stórborgarvandamál og eru ýmsar kenningar til um þetta vandamál, sem ekki verður farið 

nánar út í hér. Fullyrða má að slíkur veruleiki hafi verið verið talinn eftirsóknarverður hér og 

því er barátta stuðningsmanna Dettifossvirkjunar enn merkilegra. Þó er erfitt að fullyrða 

hvað þeim nákvæmlega hafi gengið til þegar þeir töluðu um byggðajafnvægi. Sáu þeir þessa 

þróun fyrir sér eða var þetta frekar kjördæmapot þar sem alþingismenn börðust fyrir velferð 

kjördæmis síns fram yfir velferð landsins í heild? Ekkert einhlítt svar er við þeirri spurningu.  

 

 

6.5. Botninn dettur úr baráttunni 

Um miðjan nóvember 1964 skilaði Stóriðjunefnd skýrslu til ríkisstjórnarinnar þar sem 

staðsetningar og virkjunarkostir voru til umfjöllunar með hliðsjón af mögulegri álverksmiðju. 

Þar var ekki endanlega kveðið á um það hvaða staðsetning væri hagkvæmust og því var 

brugðið á það ráð að stunda frekari frumrannsóknir á meðan beðið væri eftir annari skýrslu. Í 

febrúar 1965 kom svo út framhaldsskýrsla Stóriðjunefndar, þar sem kom fram að hægt væri 

að ná góðum samningum um byggingu álverksmiðju, sem myndi skapa nægilega traustan 

grundvöll fyrir stórvirkjun við Búrfell.122 Einnig var staðfest að mögulegt væri að fá lánað 

                                                      
121 Byggðastofnun, Kostnaður þéttbýlismyndunar. Áhrif fólksflutninga á höfuðborgarsvæðið, Ársæll 
Guðmundsson, bls. 7. 
122 Landsvirkjun skýrsla um starfsemina 1966-1969, bls. 10. 



fjármagn fyrir framkvæmdinni frá Alþjóðabankanum. Þannig var staðsetningin á Norðurlandi 

alveg slegin út af borðinu ef það ætti að reisa hana í samstarfi við Swiss Alumnium. 

Hins vegar var skilyrðið fyrir fjármögnun virkjunarinnar ekki bundið við aðkomu hins 

svissneska fyrirtækis. Á þetta bentu fylgjendur Dettifossvirkjunar í herferð sinni gegn 

Búrfellsvirkjun. Í blaða- og greinaskrifum var hamrað á því að ekki væri nauðsynlegt að hafna 

Dettifossvirkjun vegna þess að erlent stóriðjufyrirtæki vildi byggja út frá eigin hagsmunum. 

Því má greina áhrifa þjóðernishyggju í orðræðunni þegar þeir bentu á að Íslendingar ættu 

ekki að láta hagmuni erlendra fyrirtækja ráða för varðandi staðarval virkjunarinnar. Slíkur 

málflutningur var vopn í baráttunni fyrir Dettifossvirkjun. Íslendingar ættu að standa vörð um 

byggðir landsins og ekki lúta vilja erlendra auðhringja. Þetta var ásamt rökum um 

byggðajafnvægi meginstefið í málflutningi þeirra. Segja má að framhaldsskýrsla 

Stóriðjunefndar hafi þannig á óviljandi hátt skotið stoðum undir þá skoðun 

„Dettifosshreyfingarinnar“ að Íslendingar gætu fjármagnað virkjunina án aðkomu erlendrar 

stóriðju. Þó vekur athygli að þingmenn Norðurlands og Austurlands hafi ekki notað þessi rök 

með kerfisbundnum hætti í andstöðu sinni við Búrfellsvirkjun. Ástæða þess var líklega sú að 

botninn datt úr baráttu stuðningsmanna Dettifossvirkjunar eftir að tilkynnt var um 

staðarvalið árið 1965. Í kjölfarið fækkaði mjög fundum bændafélaganna um málið.  

Alþingi samþykkti árið 1965 lög sem heimiluðu stofnun Landsvirkjunar sem var ætlað 

það hlutverk að sinna Búrfellsvirkjun og var fyrirtækið í eigu ríkisins og Reykjavíkurborgar. Í 

umræðum um frumvarpið og stofnun Landsvirkjunar var reglulega minnst á Dettifossvirkjun. 

Þeim miklu fjármunum sem stjórnvöld höfðu eytt í rannsóknir við Búrfell varð ávallt erfiður 

biti fyrir fylgjendur Dettifossvirkjunar og efuðust ófáir Norðlendingar um raunverulegan vilja 

stjórnvalda fyrir því að virkja Dettifoss. Hin almenna ástæða sem stjórnvöld gáfu upp var sú 

að landfræðileg lega Búrfells þýddi að eyða þyrfti meiri fjármunum í rannsóknir á því svæði. 

En ef skoðuð er skýrsla sem Stóriðjunefnd lét gera árið 1963 kemur fram að fyrstu 

virkjanakostir sem voru til skoðunar hjá stjórnvöldum voru Dettifoss og Vígabergsfoss í 

Jökulsá á Fjöllum. Seinna hafi komið í ljós einkar góðar aðstæður við Búrfell í Þjórsá og þar af 

leiðandi hafi verið ákveðið að gera fullnaðaráætlun um Búrfellsvirkjun.123 Það er ekki farið 

nánar út í neinar skýringar á ákvarðanatöku ráðherra í þessu máli í skýrslunni. 
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Annað vandamál sem var notað af aðilum beggja fylkinga til að tala niður hina 

virkjunina var hið óþekkta vandamál sem ís hafði í ánum. Íslendingar höfðu á þessum tima 

ekki haft mikla reynslu á að gera svo stóra virkjun og varð þetta að töluverðu hitamáli innan 

vissra hringja sem vörðuði sig umræðuna. Í áætlunum Harza um virkjun við Búrfell eða 

Dettifoss var get ráð fyrir miðlunarvatni sem var algerlega háð rennsli árinnar. Þessi 

staðreynd var að mati Stóriðjunefndarinnar einkar óheppileg sökum þess hversu mikið var 

óttast um orkutap vegna íserfiðleika í jökulám. Í samanburðarskýrslu Stóriðjunefndarinnar 

kom ekki fram að teljandi munur væri á virkjunarsvæðunum tveimur þegar kom að gerð 

mannvirkja til að takast á við ísvandamálið. Hagkvæmasta lausnin var talin vera í báðum 

tilfellum varastöðvar.124 

Í samanburðinum á virkjanakostunum var ekki talinn teljandi munur á þeim þegar 

kom að ístruflunum. Í því samhengi kom fram í skýrslu nefndarinnar ályktun frá Harza þar 

sem þeir töldu einu lausnina á ísvandamálinu þá að koma upp stórum gastúrbínum. Þeim 

væri ætlað fyrst í stað að sinna hlutverki sem varastöðvar.125 Þegar kemur að samanburði á 

varaaflinu voru aðstæðurnar Búrfelli í hag vegna þess að ráðgert var að setja upp á 

Suðurlandi 35 MW í eldsneytisstöðvum, en aðeins 4 MW á Akureyri126. 

Samkvæmt mati Stóriðjunefndar var ekki vitað í hvorri ánni ísvandamálið yrði meira: 

„Reynslan ein mun geta skorið úr um, í hvorri ánni ístruflanir verða meiri, Jökulsá eða 

Rangá“.127 Sumir fylgjendur Dettifossvirkjunar voru þó á því að ísvandamálið ætti að túlka 

Dettifossi í hag, en það gat enginn sýnt fram á það með vísindalegum rökum. Þess vegna var 

ekki gert upp milli virkjanastaðsetningana í þessu máli. Ísmyndun og ísskrið í Þjórsá hafði 

ávallt verið áhyggjuefni verkfræðinga, sem var strax farið að reyna leysa árið 1964, en 

Norðmenn fóru þá í skipulega rannsókn á því.128 Tekin var loks ákvörðun að reisa 

Ískolunarmannvirki sem áttu að skilja ísinn frá og veita honum framhjá.129  

Björn Haraldsson bóndi frá Austurgörðum taldi að Jökulsá á Fjöllum ætti ekki við 

ísvandamál að stríða þar sem hún „rynni á hallalitlu landi.“130 Gísli Guðmundsson nefndi það í 

ræðu á Alþingi að ísvandamálið væri óþekkt stærðargráða og taldi hann að ómögulegt væri 
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að segja til um það hve mikil áhrif það hefði þegar virkjunarkostir við Dettifoss eða Búrfell 

væru bornir saman. Einnig gerði Gísli það að umtalsefni að talsmenn Stóriðjunefndarinnar 

gæfu upp tölur um aflverð eftir stækkun Búrfellsvirkjunar sem var á þeim tíma óvíst hvort 

ráðist yrði í. Þannig ýjaði Gísli að því að ísvandamálið væri minna við Dettifoss heldur en í 

Búrfelli. Þannig væri ósanngjarnt að bera saman bestu mögulegu stærðargráðu á 

Búrfellsvirkjun við eina mögulega stærð af Dettifossvirkjun. 

Ekki verður hérna lagt mat á ísvandamálið eins og það var á þessum tíma eða síðar. 

Ljóst er hins vegar að enginn gat vitað með vissu í hvorri ánni þetta yrði meira vandamá. Því 

má segja að fullyrðingar bæði Stóriðjunefndar um að vandamálið væri Búrfellsvirkjun í hag 

og fylgjenda Dettifossvirkjunar að það gerði Dettifossvirkjun að betri kosti að mestu byggðar 

á sandi. 

 

7. Niðurstöður 
 

20. öldin var tími mikilla breytinga í íslensku samfélagi. Með nútímavæðingu fylgdi 

áhugi á stærri og orkufrekari iðnaði. Hugmyndir um að reisa hér stórvirkjun fengu ekki byr 

undir báða vængi fyrr en ríkisvaldið fór að sýna þeim áhuga. Það gerðist um miðja 20. öldina 

þegar rannsóknir á vegum Stóriðjunefndarinnar undir forystu dr. Jóhannesar Nordal, voru 

gerðar á slíkum virkjanakosti samhliða athugunum á erlendri fjárfestingu. Í kjölfar þess 

hófust umfangsmiklar rannsóknir íslenskra verkfræðinga á því að finna út hvar væri 

hagkvæmast að reisa slíka virkjun. Niðurstöður þeirra nægðu þó ekki til að sannfæra erlenda 

lánveitendur og erlend stóriðjufyrirtæki. Því varð að fá „hlutlausari“ og reyndari bandaríska 

verkfræðistofu til að fara yfir verk hinna íslensku verkfræðinga. Það var ljóst allt frá árinu 

1959 þegar ríkisstjórnin fékk Harza til að koma að málinu að ráðist yrði í stærstu virkjun 

Íslandssögunnar. Slík framkvæmd yrði ekki aðeins táknmynd um nútímavæðingu landsins, 

heldur átti að tryggja raforkuöryggi og þannig bæta lífsgæðin í landinu til muna.  

Hin gífurlegu félagslegu og efnahagslegu áhrif sem stóriðja af þessari stærðargráðu 

myndi hafa á nærsamfélagið varð til þess að stjórnmálamenn á Norðurlandi fóru beita sér 

fyrir því að kanna hvort unnt yrði að uppfylla draum Einars Benediktssonar um að nýta þann 

magnaða kraft sem var í fallvatni Dettifossar. Til marks um það tókst að fá samþykkta 



þingsályktunartillögu sem átti sjá til þess að Dettifossvirkjun yrði að veruleika. Þeir túlkuðu 

tillöguna á þann hátt að aðeins kæmi Jökulsá á Fjöllum til greina í virkjunarrannsóknum. 

En eins og hér hefur verið rakið réðu áhrifamenn á Norðurlandi því ekki hvar ráðist yrði í 

virkjunarframkvæmdir. Það var á endanum í höndum ríkisstjórnarinnar sem reiddi sig á 

Stóriðjunefnd og Raforkumálstofnun að taka ákvörðun um staðarvalið, þar sem 

Búrfellsvirkjun varð ofan á. 

Ekki þarf að koma á óvart að stuðningsmenn Dettifossvirkjunar hafi beint spjótum 

sínum að Stóriðjunefnd og Raforkumálastofnun, enda varð fljótt ljóst að forsvarsmenn þeirra 

voru fylgjandi Búrfellsvirkjun. Þannig voru stjórnvöld sökuð um að hafa tekið ákvörðunina á 

röngum forsendum. Dettifossvirkjun og sú stóriðja sem myndi þurfa að rísa upp samhliða 

henni væri í raun síðasta tækifæri ríkisstjórnarinnar til þess að sýna að henni væri alvara með 

það að vilja viðhalda byggðajafnvægi á Íslandi. Þannig litu fylgjendur Dettifossvirkjunar í 

rauninni á Dettifossvirkjun sem tæki til þess að berjast gegn hinni óæskilegu byggðaþróun 

sem var að myndast í landinu.  

Stuðningsmenn Dettifossvirkjunar komu úr ýmsum áttum. Hér hefur að mestu verið 

einblínt á stjórnmálamenn á Norðurlandi. Gísli Guðmundsson var sennilega sá mest 

áberandi, en hann var einn fjölmargra Framsóknarmanna sem kenndir voru við 

„Dettifosshreyfinguna“ sem dagblaðið Dagur ásamt Gísla fundu uppá. Framsóknarflokkurinn 

var frekar samstíga í því að styðja Dettifossvirkjun, en þó var ákveðinn hópur innan flokksins 

sem var ekki jafn einlægur í stuðningi sínum við virkjunina. Má í rauninni segja það sama um 

hina flokkanna og þá sérstaklega stjórnarflokkanna, Sjálfstæðisflokk og Alþýðuflokk. Flestir 

voru þeir klofnir í málinu þar sem hreppapólitík virtist stjórna því hvar stjórnmálamenn stóðu 

í þessu umdeilda máli. 

Það má líkja stuðningi við virkjanahugmyndir í Jökulsá við lítinn snjóbolta sem síðar 

varð æ stærri. Þannig voru virkjanahugmyndir í Jökulsá og lobbíismi fyrir þeim fremur fátíður 

og aðeins ráðamenn á Alþingi börðust fyrir því að virkjanarannsóknir færu fram í Jökulsá. 

Árið 1962 má segja að baráttan hafi náð hámarki, en þá fóru fram tugir bæjarfunda og stærri 

funda sem allir fóru fram á aukinn stuðning frá ríkisstjórninni og að Jökulsá yrði virkjuð sem 

fyrst. Eftir það fjaraði undan henni.  

Ríkistjórnin og sérfræðingar hennar mátu Dettifossvirkjun sem mjög hagkvæma 

virkjanastaðsetningu. Hins vegar var orkumarkaðurinn einfaldlega ekki til staðar. Hin erlendu 

stóriðnaðarfyrirtæki vildu frekar reisa verksmiðjur sínar fyrir sunnan þar sem meiri þjónusta 



var fyrir hendi og mun fleira starfsfólk að finna. Stuðningsmenn Dettifossvirkjunar bentu á að 

Búrfellsvirkjun og álverksmiðja fyrir sunnan myndu aðeins gera byggðajafnvægisvandamálið 

ennþá verra. En Stóriðjunefnd og Raforkumálstofnun kusu Búrfellsvirkjun bæði vegna 

kostnaðar og staðsetningar. Þannig væri orkan frá virkjun Dettifoss um 20% dýrari en fyrsti 

áfangi af Búrfellsvirkjun. Síðar mætti stækka Búrfellsvirkjun til að mæta auknum 

raforkuþörfum á mun hagstæðari verði heldur en upphaflegur stofnkostnaður virkjunarinnar. 

Það var hins vegar ekki hægt í tilfelli Dettifossvirkjunar, enda var ekki talið hagkvæmt að 

reisa stærri en 133 MW virkjun þar. Stóriðjunefndin taldi sig hafa rannsakað til hlítar hvort 

hægt hefði verið að staðsetja álverksmiðjuna á Norðurlandi og flytja rafmagn frá 

Búrfellsvirkjun þangað. Sá möguleiki var ekki talinn raunhæfur vegna þess kostnaðar sem 

háspennulínur höfðu í för með sér. 

Þær tölur sem ríkisstjórnin sýndi stuðningsmönnum Dettifossvirkjunar ber að taka 

með ákveðnum fyrirvara, enda miðuðust þær við hagkvæmustu stærðirnar. Dr. Jóhannes 

Nordal lagði alltaf sérstaka áherslu á það að fjármögnunin fyrir virkjuninni myndi ávallt vera 

háð lánsfé frá alþjóðastofnunum eins og t.d. Alþjóðabankanum og þessar stofnanir myndu 

skoða allar undirbúningsrannsóknir og áætlanir. Þessar lánastofnanir myndi ávallt velja þann 

virkjanakost sem væri þjóðhagslega hagkvæmastur. Ríkisstjórnin lagði þess vegna áherslu á 

að Búrfellsvirkjun væri hagkvæmari. 

Deilurnar sem spruttu upp milli stuðningsmanna Dettifossvirkjunar og 

ríkisstjórnarinnar urðu aldrei mjög harðar. Vissulega var tekist á í umræðum á Alþingi og í 

dagblöðum. Áhrifin á Norðurlandið voru þó töluverð þar sem talið er að þar hafi hafist átta 

ára tímabil „vanþróunar“ í virkjunarmálum. Spyrja má hvers vegna stuðningsmönnum 

Dettifossvirkjunar héldu í vonina fram undir það síðasta. Svo virðist sem allt þar til 

virkjanastaðsetningin var tilkynnt þá gaf ríkisstjórnin til kynna að Dettifoss væri enn góður 

virkjanakostur og vel samkeppnishæfur við Búrfell. Var ríkisstjórnin aðeins að reyna tryggja 

það að Framsóknarmenn á Norðurlandi kysu með álverksmiðjunni vegna möguleikana á að 

verksmiðjan yrði reist í Eyjafirði? Slíkum vangaveltum verður ekki svarað hér, en í ljósi þess 

hvert stefndi tók málið mjög langan tíma, sem kannski þarf ekki að koma á óvart í ljósi þess 

hve virkjunarframkvæmdin var risavaxin. 
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