
sþ. 317. Nefndarálit [72. mál]
um till. til þál. um byggingu þurrkvíar á Patreksfirði.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna og sent hana til umsagnar til vita- og hafnarmála-
stjóra. Er svar hans birt hér með sem fylgiskjal.

Nefndinni er fullkomlega ljós sú þörf, sem á því er, að komið sé upp þurrkví,
er fullnægt gæti að öllu þörfum flotans. Yrði að því margvíslegur hagnaður fyrir
þjóðina beint og óbeint. Hins vegar er hér um svo yfirgripsmikið og fjárfreld fyrir-
tæki að ræða, að sjálfsagt er að láta fara fram gaumgæfilega athugun, áður en nokk-
uð er fastákveðið um staðarval eða annað í sambandi við byggingu mannvirkisins,
þar sem margt fleira kemur til greina en byggingarkostnaðurinn einn, m. a. öll að-
staða í sambandi við rekstur, er mannvirkið væri fullgert. Þykir nefndinni því sjálf-
sagt, að athugaðir séu fleiri staðir en Patreksfjörður, áður en horfið er að því að gera
kostnaðaráætlun um byggingu mannvirkisins. Er þetta og skoðun vita- og hafnar-
málastjóra.

Eins og kunnugt er, hafa þegar farið fram allýtarlegar athuganir á því að koma
upp þurrkví við Reykjavíkurhöfn. Þykir rétt að hafa þær athuganir til hliðsjónar
og samanburðar, þegar aðrir staðir eru athugaðir. Einnig þykir rétt að athuga, hver
verðmunur kynni að vera á þurrkví, er tæld 18 þús. smál. skip, og kví, sem tæki 6 þús.
smál. skip, þar sem slík þurrkví mundi um langt árabil væntanlega bæta mjög veru-
lega úr þörfinni. Einkum þykir rétt að hafa þetta til hliðsjónar, þar sem það gæti
haft veruleg áhrif á staðarval og endanlega ákvörðun í sambandi við lausn málsins.

Nefndin er því sammála um að leggja til, að þáltill. verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera athugun á því, hvar á
landinu sé hentugast og ódýrast að koma upp þurrkví til hreinsunar og við-
gerðar á skipum, og láta gera að lokinni þeirri athugun kostnaðaráætlun um
byggingu þurrkvíar þar, sem hagkvæmast þykir. Þurrkvíin taki allt að 18 þús.
smálesta skip. Jafnframt sé athugað, hvert kostnaðarverð yrði, af kvíin yrði
aðeins gerð fyrir 6 þús. smálesta skip. Skal áætluninni lokið svo fljótt sem verða
má og eigi síðar en fyrir 1. október n. k.

Kostnaður við athugunina og kostnaðaráætlunina greiðist úr ríkissjóði.
2. Fyrirsögn till. verði: Till. til þál. um byggingu þurr kvíar.

Alþingi, 8. des. 1950.
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Fylgiskjal.

VITA- OG HAFNAMÁLASTJÚRINN
Reykjavík, 14. nóv. H150.

Með bréfi, dags. 1. þ. m. hefur háttvirt fjárveitinganefnd óskað umsagnar minn-
ar um tillögu til þingsályktunar um byggingu þurrkvíar á Patreksfirði, sem fram
hefur verið borin á Alþingi á þingskjali 60.



Út af þessu skal ég leyfa mér að taka fram eftirfarandi:
Eins og kunnugt er, er ekki hægt að taka hér á land, til viðgerðar eða hreins-

unar, stærri skip en 1500 tonn. Þau, sem stærri eru, og þau eru nú orðin allmörg í
íslenzkri eign, verða því að láta allar viðgerðir og hreinsanir fara fram crlendis.
Sömuleiðis er jafnan mikill vandi á höndum, þegar skip laskast, sem ekki er hægt
að taka á land, svo sem skemmst er að minnast með olíuskipið Clam s.Lvetur. Það
er því óumdeílanlegt, að mjög æskilegt væri, að hér væri aðstaða til að taka á þurrt
miklu stærri skip en nú er hægt. Hitt er svo annað mál, að bygging þurrkvíar af
þeirri stærð, sem nefnd er í þingsályktunartillögunni, er mjög dýrt fyrirtæki og ekki
líklegt, að rekstur þess geti staðið undir stofnkostnaðargreiðslum, að minnsta kosti
ekki að fullu.

Ekkert af þessum atriðum liggur þó ljóst fyrir, og teldi ég því vel farið, að um
þau yrði aflað sem fyllstra upplýsinga með því að láta gera kostnaðaráætlun um
byggingu þessa mannvirkis, eins og tillagan fer fram á.

Um kostnað við áætlunargerð þessa er ekki gott að segja nákvæmlega, en ef til
vill mætti hafa af því nokkra hliðsjón, að samkvæmt taxta Verkfræðingafélags Ís-
lands mundi frumáætlun fyrir þetta mannvirki kosta 75-~)0 000.00 kr., ef gert er
ráð fyrir, að kostnaðarverð þurrkvíarinnar yrði 25-30 millj. kr. Þetta kostnaðar-
verð er, eins og gefur að skilja, á þessu stigi málsins hrein ágizkun. En geta má þess,
að þurrkví af svipaðri stærð og hér er um að ræða var byggð í Svíþjóð fyrir 2-3
árum og kostaði um 15-16 millj. ísl. krónur, aðeins þurrkviin sjálf með tilheyrandi
dælum, en án allra lyftitækja og annars nauðsynlegs búnaðar.

Í þingsályktunartillögunni er byggingaráætlunin bundin við Patreksf'jörð, en það
tel ég ekki heppilegt, þar sem ýmsir aðrir staðir koma áreiðanlega til greina, engu
síður en hann, og vildi ég því leyfa mér að leggja til, að áætlunargerð þessi, ef fram-
kvæmd verður, verði ekki staðbundin.

Með hliðsjón af ofanrituðu leyfi ég mér að leggja til, að háttvirt fjárveitinga-
nefnd mæli með samþykkt tillögunnar, með þeirri breytingu þó, að staðurinn verði
ekki fyrir fram ákveðinn, heldur verði það einn þáttur verksins að leita að þeim
stað, sem heppilegastur gæti talízt, að öllum aðstæðum athuguöum,

Virðingarfy lIst.

Emil Jónsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.


