
sþ. 608. Nefndarálit [159. mál]
um till. til þál. um aðstoð til hafnarsjóðs ísafjarðar vegna skemmda og tafa á
framkvæmd hafnarmannvirkja þar.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna og sent hana til umsagnar til vitamálastjóra. Er
umsögn hans birt hér með sem fylgiskjal. í þáltill., ef samþykkt yrði óbreytt, felst
heimild handa ríkisstjórninni til þess að greiða hafnarsjóði ísafjarðar allt að 400
þús. kr. án mótframlags vegna skemmda, sem orðið hafa á hafnarmannvirkjum á
ísafirði, og mikilla tafa við framkvæmd verksins. Í greinargerð fyrir tillögunni er
tekið fram, að hafnarstjórn hafi í einu og öllu farið eftir tillögum vitamálastjórnar-
innar um framkvæmdir verksins, en vitamálastjórnin hafði séð um allan tækni-
legan undirbúning framkvæmdanna, og þar sem hér sé um að ræða ríkisstofnun,
þá sé eðlilegt, að ríkissjóður beri einn allan kostnað, sem hafnarsjóður annars
kæmi til að hafa vegna þeirra mistaka, sem hér hafa á orðið og talið er að stafi af
þvi, að sú tæknilega aðstoð, sem í té var látin og framkvæmdir byggðar á, hafi ekki
verið nægilega ábyggileg.

Þótt ýmislegt það komi fram í greinargerð fyrir þáltill. og fylgiskjölum, sem
með henni eru birt, er bendi til þess, að svo geti verið, að skemmdirnar stafi af
ónógum tæknilegum undirbúningi, og að hægt hefði veríð að koma í veg fyrir þær,
ef meiri rannsókn á aðstæðum öllum hefði verið beitt, þá er þó hér aðeins um að
ræða einhliða frásögn þess aðila, sem hefur hagsmuna að gæta í málinu. Einnig
liggur ekkert ákveðið fyrir um það, hvað mikið fé það kostar sérstaklega að bæta
þær skemmdir, sem hér hafa orðið af þessum ástæðum, né heldur hversu miklu
meira það kynni að hafa kostað að framkvæma verkið upphaflega að öðrum og
tryggari leiðum, en allt þetta er nauðsynlegt að fá upplýst, áður en tekin verður
efnisleg afstaða til málsins.

Samkvæmt umsögn vitamálastjóra, er hér með fylgir, eru tæknilegar fram-
kvæmdir gerðar samkvæmt ósk hafnarnefndar, sem jafnframt gat valið um aðra
gerð, er vitamálastjórnin hafi einnig gert tillögu um, en ekkert liggur fyrir um það,
hvort sú gerð hefði orðið kostnaðarsamari en hin, sem valin var, eða hvort hún
hefði reynzt traustari, né hitt, hvers vegna hún var ekki valin. Þá segir vitamála-
stjóri enn fremur, að ekkert hafi verið því til fyrirstöðu af tæknilegum ástæðum
að ljúka við framkvæmdir á nyrðri hluta hafnarbakkans, en það verk hafi dregizt,
sennilega vegna fjárskorts. Er því óupplýst, hvort ekki hefði einnig dregist af sömu
ástæðum að fullgera þann hluta, sem fyrir skemmdum varð, þótt þær hefðu ekki
komið fyrir, svo að kostnaðarauki og tafir hefðu þá einnig átt sér stað vegna fjár-
skorts, þótt skemmdir hefðu engar orðið, og séu þeim því algerlega óviðkomandi.
Þá er enn fremur alveg óupplýst, hvort skemmdirnar kunna að hafa stafað að ein-
hverju leyti eða að öllu leyti af óviðráðanlegum orsökum, svo sem röskun á botn-
lagi, eftir að áætlanir voru gerðar, eða öðrum óviðráðanlegum náttúrufyrirbrigð-
um, svo sem sandburði, jakaburði o. fl., eða hvort fullyrða má, að skemmdirnar
stafi eingöngu af mistökum í undirbúningi, og hvort slíkt er þá einvörðungu að
kenna tæknilegri veilu eða að til þess liggi einhverjar aðrar orsakir.

Eins og kunnugt er, þá er fordæmi fyrir því, að ríkissjóður hafi greitt að fullu
án mótframlags skemmdir á hafnarmannvirkjum, sem beinlínis hafa orðið vegna
sjávargangs. sandhurðar eða annarra óviðráðanlegra atvika, einkum þó þar sem
hafnarsjóðirnir hafa á engan hátt haft bolmagn til þess að bera hluta af slíkum
kostnaði. Hins vegar hefur þetta ekki verið aðalregla, heldur undantekning. Um
það, hvort hafnarsjóður Ísafjarðar gæti vænzt þess að njóta hliðstæðrar aðstoðar
vegna þeirra skemmda, sem hér um ræðir, vill nefndin ekkert segja á þessu stigi
málsins. Aftur á móti þykir henni rétt og skylt, að rannsakað verði ýtarlega, hverjar



raunverulegar ástæður liggja til þess, að skemmdirnar hafa orðið, hversu víðtækar
þær kunna að vera og hversu miklu tjóni hafnarsjóðurinn hafi orðið fyrir bein-
Iínis vegna þess, að farið hafi verið eftir tillögum vitamálastjórnarinnar um fram-
kvæmdir verksins. Þykir eðlilegt, að valdir séu tveir óvilhallir menn til þess að at-
huga þetta og semja um það skýrslu til ráðuneytisins og að jafnframt sé hafnar-
nefnd ísafjarðar og vitamálastjórninni gefinn kostur á því að hafa fulltrúa við,
er athugunin fer fram, til þess að gæta þar hagsmuna sinna.

Eðlilegt þykir, að kostnaður allur af athugun þessari greiðist úr rikissjóði.
Nefndin leggur því til, að þáltill. verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa tvo óvilhalla menn, sem
þekkingu hafa á gerð hafnarmannvirkja, til þess að athuga skemmdir, sem orðið
hafa á hafnarmannvirkjum á Ísafirði, á þann veg, að hluti hafnarbakkaus hefur
sigið. Skulu þessir menn einkum athuga og gefa skýrslu um eftirfarandi:
a. Hvort sigið stafi að þeirra áliti af tæknilegum mistökum, er vitamálastjórn-

inni verði gefin sök á, eða af óviðráðanlegum orsökum, og þá hvers eðlis
þær hafi verið.

b. Hve víðtækar skemmdirnar eru og á hvern hátt þær verði bættar að fullu.
c. Hvað ætla má, að endurbæturnar muni kosta.
d. Hvort meira hefði kostað að framkvæma hafnargerðina samkvæmt öðrum

tillögum, er vitamálastjórnin gerði, og þá hversu miklu meira fé sú aðferð
hefði kostað, hvort hún hefði mátt teljast öruggari og hvers vegna hún hafi
ekki verið valin.

e. Hvort líklegt sé, að framkvæmdir hefðu ekki tafizt vegna fjárskorts, þótt
engar skemmdir hefðu orðið á hafnarmannvirkjunum, og ef svo er, þá hve
langan tíma.
Skoðunarmenn skulu gefa hafnarnefnd Ísafjarðar og vitamálastjórninni

tækifæri til þess að hafa fulltrúa við, er athugunin fer fram til þess að koma
þar fram athugasemdum og upplýsingum um framkvæmdir verksins og undir-
búning.

Skýrsla skoðunarmanna skal send ráðuneytinu fyrir 1. júlí n. k.
Kostnaðurinn við skoðunina greiðist úr ríkissjóði.

2. Fyrirsögn till. orðist svo: Tillaga til þál. um athugun skemmda á hafnarmann-
virkjum á Ísafirði.

Alþingi, 24. jan. 1953.

Gísli Jónsson, Helgi Jónasson,
form., frsm. fundaskr.

Karl Kristjánsson. Ásmundur Sigurðsson.
Hannibal Valdimarsson. Ingólfur Jónsson.

Pétur Ottesen.

Halldór Ásgrímsson.
Jónas G. Rafnar.

Fylgiskjal.

VITA- OG HAFNAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 7. janúar 1953.

Með bréfi, dags. 13. des. s.L, hefur fjárveitinganefnd óskað umsagnar minnar
um "tillögu til þingsályktunar um aðstoð til hafnarsjóðs Ísafjarðar vegna skemmda
og tafa á framkvæmd hafnarmannvirkja þar", sem flutt er á þingskjali 261.

Út af þessu skal ég leyfa mér að taka fram eftirfarandi:
Þegar tilrætt varð um það í upphafi, hvernig bregðast skyldi við hinu ótrausta

botnlagi við Neðstakaupstaðarbryggju á suðurhluta svæðis þess, er fylla skyldi,



komu tvær leiðir til álita: 1) að færa járnþilið 60 m norðar og losna þannig alveg
við hið lausa hotnlag, eða 2) að grafa burt hið ótrausta lag og fylla í staðinn með
traustara malarfagi. Hafnarnefnd valdi síðari leiðina og óskaði eftir, að þilið yrði
ekki flutt og freistað yrði heldur að treysta botninn.

Þetta var síðan gert og dýpkunarskipið Grettir fengið til að grafa burt lausa
lagið, sem það gerði og lauk við eins og það náði vegna dýpis (aðallega innan þils)
og vegna verkpalla á nokkrum hluta lengdarinnar. Síðan var fyllt yfir þetta svæði
með traustara malarlagi, og virðast eftir þeim upplýsingum, sem fram koma í grg.
till., rúmar 10 þús. mS hafa verið látnir á svæðið í stað 1100 m", sem teknir voru
af lausa efninu. Hér við er svo því aðeins að bæta, að í okt. 1951, þegar dýpkunar-
skipið Grettir gróf frá norðurenda þilsins, voru enn um 7000 m3 af góðu efni látnir
utan við suðurenda þilsins til þess að treysta botninn.

Úr því að horfið var að því ráði, samkvæmt ósk hafnarnefndar, að fara þá leið,
sem farin var, sé ég ekki, að hægt hafi verið að beita við framkvæmd verksins ann-
arri aðferð en notuð var, að nema í burt ónýta lagið og fylla í staðinn með betra efni.
Get ég því ekki séð, að við vitamálaskrifstofuna eða verkfræðinga hennar sé að
sakast í þessu efni.

Hitt er svo rétt, að nokkurt sig hefur átt sér stað þrátt fyrir þessar aðgerðir, og
treystist ég ekki til að segja með fullri vissu, hverjar orsakir liggi til þess, þar
sem ég ekki hef haft með framkvæmd verksins að gera fyrr en rúmum 3 árum eftir
að það var unnið, haustið 1947. Sennilegast þykir mér, að ekki hafi tekizt að fjar-
lægja að fullu hið ótrausta lag með þeim tækjum, sem fáanleg voru, og ekki veríð
unnt að gera það. Sigið nemur allt frá nokkrum sentimetrum upp i rúman metra,
og er ekki annað að gera en hækka fyllinguna sem því svarar.

Um tafir þær, sem orðið hafa á að fullgera verkið, skal þetta tekið fram: Nyrðrí
hluti bakkans, eða rúmir 100 metrar, hefur ekkert haggazt, og var því ekkert til
fyrirstöðu af teknískum ástæðum að fullgera hann. ÞÓ var það ekki gert fyrr en í
sumar, sennilega vegna fjárskorts. Syðsta hlutann, þessa metra, sem sigið hafa,
teldi ég hins vegar rétt að biða með að ganga frá, þar til séð er fyrir, hvort sigið
stöðvast ekki að fullu.

Um sérstakar bætur úr ríkissjóði vegna þessa vil ég segja eftirfarandi:
Mér er ekki kunnugt um, að mannvirki hafi sigið vegna ótrausts botns nema á

einum stað öðrum en Ísafirði, en það er í Hafnarfirði, þar sem allur botninn í mið-
hluta fjarðarins er mjög burðarþolslítill og ótraustur í 10-15 metra þykkt og ógerlegt
að treysta hann, svo að sig sé útilokað, nema með svo ærnum kostnaði, að ekki
þótti tíltækilegt. Báðir hafnargarðarnir þar hafa því sigið nokkuð, en úr því hefur
verið bætt með því að hækka þá eftir sigið, og virðist nú jafnvægi hafa náðst.
Kostnaður við þessar aðgerðir í Hafnarfirði hefur aldrei verið greiddur sérstaklega
úr ríkissjóði, öðruvísi en venjulegt lögbundið hlutfallsframlag, 40%. Tel ég því
hæpið, að ríkissjóður verði í þessu tilfelli látinn greiða einn þann aukakostnað,
sem af siginu hefur leitt, nema því aðeins að það verði tekið upp sem almenn regla.

Virðingarfyllst,

Emil Jónsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.


