
Sb. 267. Nefndarálit [47. mál]
um till. til þál. um uppsetningu radarspcgla á suðurströnd landsins.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað þessa tillögu og fengið um hana umsagnir vita- og
hafnarmálastjóra, Alþýðusambands Íslands, Farmanna- og fiskimannasambands
Íslands og Sjómannasambands íslands. í þremur síðastnefndu umsögnunum er ein-
dregið mælt með samþykkt tillögunnar. Umsögn vitamálastjóra er jákvæð, og
segir hann, að mál þetta sé í athugun hjá vitamálastjórninni og líkur á, að niður-
stöður fáist á næsta ári. Umsögn hans er prentuð hér sem fylgiskjal.

Nefndin telur þarflegt, að tillagan nái fram að ganga, og mælir með því, að
hún verði samþykkt með þessari .



BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar fara fram athugun á

því, hvort unnt sé að auka öryggi sjófarenda við suðurströnd landsins og annars
staðar, þar sem líkt stendur á, með því að koma fyrir á strandlengjunni radar-
speglum eða öðrum leiðbeiningatækjum fyrir radar. Reynist sú athugun jákvæð,
verði slík radarmerki sett upp hið allra fyrsta.

Alþingi, 23. febr. H165.
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VITA- OG HAFNARMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 30. nóv. 1964.

Með bréfi, dagsettu 19. nóvember 1964, óskaði allsherjarnefnd sameinaðs þings
umsagnar minnar um tillögu Geirs Gunnarssonar til þingsályktunar um uppsetningu
radarspegla á suðurströnd landsins.

Svo sem kunnugt er, eru sandarnir skaftfellsku eitthvert mesta hættusvæði
skipa, er fyrirfinnst með ströndum Íslands. Hefur því athygli vitamálastjórnarinnar
fyrir löngu beinzt að þessu atriði, og hefur það verið til ýtarlegrar athugunar,
hvað gera megi til aukins öryggis á þessum slóðum. Hættan við siglingar við suður-
ströndina fyrir skip búin radartækjum er sú, að þar geta skipin siglt af talsverðu
dýpi fast inn að ströndinni og séð endurkast fjallanna, er liggja langt að baki
strandarinnar, á sjónfleti ratsjárinnar, þótt ströndin hins vegar komi alls ekki
fram. Geta því skipin, ef staðsetning þeirra er ónákvæm, siglt upp í brimgarðinn í
vissu þess að vera í mikilli fjarlægð frá ströndinni.

Fyrir nokkrum árum var gerð allýtarleg athugun á því, hvort hægt væri að
auka öryggi sjófarenda með uppsetningu radarspegla á áðurnefndu svæði. Athugun
leiddi í ljós, að til þess að sæmilegt öryggi fengist með slíkum umbúnaði, yrði
fjöldi radarspeglanna að vera allmikill og stutt á milli þeirra, þannig að tryggt
væri, að speglarnir yrðu til leiðbeiningar, en ekki til að villa um fyrir skipum,
Ýmis fleiri atriði komu fram við nánari íhugun á þessu máli, svo sem það, að
radarspeglar geta horfið af radarmynd tækjauna í vissum fjarlægðum og eru því
ekki öruggir sem leiðamerki. Var talið rétt, að áður en frekari aðgerðir yrðu hafnar,
yrðu gerðar allverulegar tilraunir með radarspegla af mismunandi stærðum og
gerðum. En sökum þess, hversu aðkallandi þetta mál var, var ráðizt í að reisa
nýjan vita á söndunum, milli Skaftárósvita og Alviðruhamarsvita, svonefndan
Skarðsfjöruvita, áður en tilraunum var lokið. Hafa síðan ekki orðið skipaskaðar
á þessum slóðum, hvort sem það er að þakka hinum nýja vita eða öðrum kringum-
stæðum. Á síðastliðnu sumri voru gerðar nokkrar tilraunir með nýja radarspegla.
Voru smíðaðir nokkrir slíkir og einum komið fyrir á Kolbeinsey, og virðist hann
gefa allgóða raun. Á grundvelli þeirrar reynslu, er þá fékkst, hefur vitamálastjórnin
í huga að koma upp kerfi radarspegla á suðurströndinni og öðrum þeim stöðum,
er ástæða er talin til, jafnframt því sem aðrar gerðir leiðbeiningartækja fyrir radar,
svokallaðir radarvitar, verða athugaðar frekar. Á næsta ári verður haldin alþjóða-
ráðstefna um tæknileg vitamál, og má búast við, að á þeim fundi komi fram allar



helztu nýjungar, er orðið hafa í þessum efnum hin síðustu fimm ár, og því rétt
að bíða þeirrar niðurstöðu, áður en frekari aðgerðir verða hafnar.

Mál það, er tillagan fjallar um, er því í athugun hjá vitamálastjórninni og
líkur á, að niðurstöður fáist á næsta ári, bæði hvað snertir tækniútbúnað þann,
sem heppilegasíur má teljast, og svo kostnað við þær aðgerðir, sem taldar væru
eðlilegar.

Virðingarfyllst,

Aðalsteinn Júlíusson.

Til allsherjarnefndar Alþingis,
Reykjavík.


