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um strandferðir.

Flm.: Vilhjálmur Hjálmarsson, Sigurvin Einarsson, Tómas Árnason,
Bjarni Guðbjörnsson, Eysteinn Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni:
1. Að láta kanna, hverra úrbóta er þörf á húsakosti og aðstöðu við hafnir í Reykja-

vík og annars staðar, til þess að hin nýju vöruflutningaskip, er Skipaútgerð
ríkisins á í smíðum, komi að sem fyllstum notum, og greiða fyrir þeim fram-
kvæmdum, er nauðsynlegar reynast.

2. Að láta hefja undirbúning að smíði farþegaskips til innanlandssiglinga í stað
Heklu og Esju. Stefnt verði að því, að smíði skipsins geti hafizt um það leyti
sem þau vöruflutningaskip, sem nú eru í smíðum, koma í notkun.

Greinargerð.

Það er alkunna, að í samgöngumálum íslendinga hafa orðið stórfelldar breyt-
ingar á síðari tímum. Flugið er orðinn snar þáttur í samgöngukerfinu. Og þótt vegir
séu ófullkomnir, þá nær vegakerfið um allt land, bílaeign landsmanna hefur aukizt
hröðum skrefum og hvers konar flutningar á landi margfaldazt á fáum árum. Saga
strandsiglinganna hefur þó orðið með öðrum hætti síðustu árin. Það hefur sem sé
farizt fyrir að endurnýja þau ágætu skip, sem byggð voru fyrir 20-30 árum, og að
bæta á viðunandi hátt aðstöðu til vöruafgreiðslu á hafnarstöðum. en það eru frum-
skilyrði þess, að unnt sé að aðlaga strandferðaþjónustuna breyttum kringumstæðum.
Afleiðingar þessa hafa m, a. orðið þær, að hvers konar flutningar með bifreiðum,
þar á meðal hreinir þungavöruflutningar á milli landshluta, hafa aukizt miklu meira
en heppilegt getur talizt, einkum með tilliti til mikilla vegalengda og hins veika
vegakerfis, sem hefur goldið afhroð af þessum sökum.

Með smíði nýrra vöruflutningaskipa fyrir Skipaútgerð ríkisins er stigið þýðing-
armikið spor í þá átt, að flutningar á sjó geti færzt í það horf, er samræmist kröfum
nútímans. En til þess m. a. að tæknibúnaður skipanna komi að fullum, notum, er
endurbóta þörf á mörgum höfnum og m. a. í Reykjavík.

Mannflutningar á lengri leiðum hafa í æ ríkari mæli færzt yfir á flugið, en
bílar annast þá þjónustu, þar sem skemmra er að fara. Við þetta er síður en svo
nokkuð að athuga. Og eftir því sem uppbyggingu vegakerfisins miðar áfram og
flugvellir verða fullkomnari að gerð og búnaði, þeim mun auðveldari og öruggari
verða mannflutningar með flugvélum og bifreiðum.

Sumir munu líta svo á, að farþegaflutningar á sjó séu úrelt fyrirbrigði og heyri
til fortíðinni, og benda á óhagkvæmari rekstur Esju og Heklu því til sönnunar.
Þetta mun þó þurfa nánari skoðunar við.

Esja hin eldri var ætluð jöfnum höndum fyrir farþega og vörur, slíkt hið
sama nýrri Esja og Hekla. Allt voru þetta glæsilegir farkostir á sínum tíma. Hinir
ömurlegu flutningar fólks í vörulestum hurfu úr sögu, og þeir, er ferðast þurftu
með ströndum fram, nutu hinnar beztu þjónustu, sem þá var völ á.

Nú gerist það, að innlent farþegaflug ryður sér til rúms á ótrúlega skömmum
tíma. Ferðir Esju og Heklu, sem eins og fyrr segir voru vöruflutningaskip öðrum
þræði, þóttu þá allt of hægfara, enda algengt, að lestun og losun á stærri höfnum
tæki 4 og allt upp í 8 klst. Grundvöllur fyrir farþegaflutninga á sjó var því eigi
lengur fyrir hendi með sama hætti og áður. Það er þó skoðun flutningsmanna
þessarar tillögu, að eigi sé tímabært að leggja slíka starfsemi niður, heldur beri að
stefna að því að koma upp nýjum farkosti til þessara nota. Það skip yrði eigi stærra
en nauðsynlegt telst til að tryggja sjóhæfni og nægan ganghraða. Auk farþega flytti



skipið aðeins póst og lítið eitt af léttari varningi, stykkjavöru, sem losa mætti
og lesta á skömmum tíma.

Verkefni nýs farþega skips yrði fyrst og fremst að halda uppi örum, kerfis-
bundnum ferðum milli Reykjavíkur annars vegar og Austfjarða og Vestfjarða
hins vegar og svo staða á milli í þessum landshlutum, einkum á þeim árstímum,
þegar ferðir á landi og í lofti eru ótryggar. Að sumrinu færi skipið hringferðir
umferðis landið eða aðrar þær ferðir, er til greina kæmu, og yrði þá sennilega
lögð megináherzla á þjónustu við ferðafólk, innlent og erlent. Ætti þetta vel að
geta samrýmzt. Reynsla hefur fengizt fyrir því, að hringferðir að sumrinu, jafnvel
með gömlu skipi, sem einnig flytur vörur, eru mjög eftirsóttar. En á þeim árstíma
er sérstök þörf Austfirðinga og Vestfirðinga fyrir farþegaflutninga á sjó minni en
ella.

Engin þjóð, sem býr við líkar aðstæður og Íslendingar, hefur lagt niður far-
þegaflutninga með ströndum fram. Það geta Íslendingar ekki heldur gert sér
að skaðlausu. Rekstur vel búins farþega skips af hæfilegri stærð er nauðsynlegur
liður í samgöngukerfinu og ómetanleg sú þjónusta, er það getur veitt fólkinu í
þeim landshlutum, er erfiðastar samgöngur hafa að öðru leyti, einkum að vetr-
arlagi.

Á undanförnum árum hafa strandferðirnar eigi náð að þróast eðlilega sam-
hliða öðrum þáttum samgangna, til tjóns og óhagræðis fyrir fólkið á ströndinni.
Smíði tveggja skipa til vöruflutninga er stórt spor í rétta átt. En því þarf að fylgja
eftir með viðeigandi aðgerðum á fleiri sviðum.

Þessari þingsályldunartillögu er ætlað að stuðla að því, að það verði gert.


