
Nd. 188. Nefndarálit
inn lill. iil [k í I. 11 m fu llnaðarninnsókn hafnarskilvrða á Iuirshöfn.

Frá  sjávarútvegsncfnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og leitað um hana ninsagnar vitamálastjóra. 
Iír umsögnin prentuð með nál. sem fylgiskjal.

Nefndin leggur til, að tillagan verði sainþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Tillgr. orðist svo:
Neðri deild Alþingis á lyk tar að i'ela r ík isstjórninni að láta rannsaka til hlitar, 

hvorl unnt sé að dýpka innsiglingu hafnarinnar  á Þórshöfn  íneð viðráðanlegum 
kostnaði, svo að stiersln skip, seni að jafnaði sigla hér við land, geti komizt þar að 
hryggjuni,

Alþingi, 12. jan ú ar  1942.

h'innur Jónsson, Gísli Guðmundsson, Sigurður Ivristjánsson.
form. fundaskr., frsm.

Sigurður Bjarnason. Lúðvík Jósefsson.

F v lg is k ja l .

YITAMAiLAS'J'JÓRINN
Reykjavik, 4. des. 1942.

Yiövikjandi tillögu til þ ingsályktunar um fu llnaðarrannsókn 
hafnarskilyrða á Þórshöfn.

Yerzlunarhúsin á Þórshöfn og aðalkauptúnið standa á lágu nesi eða eyri, en 
innan við (austan við) evrina er lítil og frem ur grunn vík (dýpi 2—2 m etrar),  sem 
er í góðu vari. Þ ar  voru h inar fyrstu bátahrvggjur. F ram  af evrinni að vestan (utan) 
er hlein, en fram af henni og í boga fyrir  eyrina og vikina er skergarður sá eða rimi,



sem nefndur er í greinargerðinni. Liggur hann 11111 2.">() metra franian við eyrina. Þar, 
sem rimi þessi er lægstur, er dýpið um 3,5 metrar. Á hlein þessari er öldubrjóturinn, 
um 100 m. langur garður, sem liggur á ca. 1,0 m. dýpi. Innan við hleinina (og rim ann) 
er eins konar lón með 4,0 til 5,0 metra dýpi, og liggur hafnarbrvggjan, sem er vönduð 
steinsteypt bryggja, fram  i lónið. E r dýpið við bryggjuhausinn tæpir 4,0 metrar. Ef 
hryggjan væri lengd nokkuð og ja fn fram t gerð rás í gegnum rim ann með ca. 5,0 111. 
dýpi, væru fengin skilyrði fyr ir  því, að hin stærri skip gætu lagzt að brvggju á Þórs- 
höfn. Þær rannsóknir, sem gerðar hafa verið á rima þessuin eða skergarði, hafa Ieitt 
í ljós, að í honuin er grjót, bæði stórt og sinátt, samanpakkað í leir og fínuin sandi. 
E r þar um að ræða efni, sem ekki er áhlaupaverk að losa með þeim dýpkunartækj- 
um, sem völ er á hér á landi. Sú tilgáta hefur komið fram, að rimi þessi væri leifar 
af gamalli skriðjökulöldu og að hugsanlegt væri, að sm ærra efni væri i honum innar 
(möl eða sandur), þótt grjót sc á yfirborði. En hvort þessi tilgáta hefur við rök að 
styðjast eða ekki, var ekki unn t að leiða í Ijós með þeim tækjum, sem fyrir  hendi 
voru, þegar botnrannsókn var gerð.

Til slíkrar rannsóknar þyrfti að nota kafara. Losa þyrfti um grjótið með sprengi- 
efni, eða mjög sterkri dælu (eða hvoru tveggja) og hafa við höndina nauðsynleg tæki 
til þess að geta náð upp eða fært til grjót. Yrði slík rannsókn að vísu allumfangs- 
mikið verk, en mundi að sönnu svara kostnaði, ef á rangurinn  leiddi í ljós, að efnið í 
rim anum  yrði viðráðanlegra, þegar inn í hann kennir.

Sú dýpkun, sem framkvæma þyrfti til þess að gera viðunandi hlið í rimann, svo 
hin stærri skip gætu komizt að bryggju, mundi nema fimm til sex þúsund rúmmetr- 
urn, en þess ber að geta, að dýpkunin mundi aðeins leiða það af sér, að skilyrði væru 
fengin fyrir  því að gera bryggjuna að hafskipabrvggju, en hins vegar ekki opnuð 
leið inn í góða legu fyrir  stærri skip, þvi til þess er djúpa lónið allt of Htið. Mun láta 
nærri, að pollurinn með 4,0 m etra dýpi eða meira sé tveir hektarar, en með 5,0 metra 
dýpi eða meira aðeins %  ú r  hektara.

Emil Jónsson.


