
sþ. 349. Tillaga til þingsályktunar [169. mál]
um strandferðir.

Flm.: Vilhjálmur Hjálmarsson, Sigurvin Einarsson, Páll Þorsteinsson,
Bjarni Guðbjörnsson, Eysteinn Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni:
1. Að láta gera áætlanir um byggingu og rekstur strandferðaskips til farþega-

flutninga.
2. Að hlutast til um, að nú þegar verði hafizt handa um nauðsynlegar úrbætur á

húsakosti og aðstöðu við hafnir í Reykjavik og annars staðar, þar sem þess er
þörf, til þess að ný vöruflutningaskip komi að sem fyllstum notum.

Greinargerð.
Það hefur ekki farið dult, að almenningur fagnar Heklu hinni nýju. Ber einkum

tvennt til. Skipið er innlend smíði, hið stærsta, sem enn hefur verið byggt hér á
landi, og menn líta svo á, að með komu þess sé hafin ný sókn á þeim væng sam-
göngumálanna. sem við nefnum strandferðir.

Þegar á þessu ári er von á öðru skipi af sömu gerð. Þá geta aftur hafizt reglu-
legar og kerfisbundnar strandsiglingar. Vegna nýrrar tækni og breyttrar tilhögunar
í lestum skipanna verða skilyrði til farmflutninga allt önnur og betri en hér hafa
áður þekkzt. Það má ekki henda, að óviðunandi aðstaða á höfnum komi í veg fyrir
það, að hin ágætu skip, sem vitanlega kosta stórfé í byggingu og rekstri, nýtist
til fulls.

Það eykur þörfina á skjótum aðgerðum á þessu sviði, hvernig ástatt er, þegar
hin nýju skip koma í gagnið.

Um langt skeið hefur Skipaútgerð ríkisins búið við allsendis ófullnægjandi
aðstöðu til vöruafgreiðslu í Reykjavik. - Skip útgerðarinnar voru orðin úrelt að
því leyti, að fyrirkomulag í lestum og tæknibúnaður til lestunar og losunar var með
"gamla laginu". - Og .siðustu missirin voru fyrri skip fyrirtækisins seld "fyrir
fram", þ. e. áður en ný voru fengin i þeirra stað, með þeim afleiðingum, að ferðir
urðu oft bæði strjálar og óvissar.

Allt hefur þetta stuðlað að því að beina vöruflutningunum frá Skipaútgerð
ríkisins og inn á aðrar leiðir langt umfram það, sem eðlilegt geturtalizt eða heppi-
legt frá þjóðhagslegu sjónarmiði.

Þannig hníga mörg rök að því að hraða þeim aðgerðum, sem nauðsynlegar eru,
til þess að nýju skipin tvö komi að fullum notum fyrir landsmenn.

Nú hefur meginþungi fólksflutninga á langleiðum innanlands færzt yfir á
flugið. Ýmsir telja, að þar með séu fólksflutningar á sjó orðnir úreltir og eigi að
hverfa úr sögunni. Flutningsmenn þessarar tillögu eru á annarri skoðun.

Þarfir nútímaþjóðfélags fyrir góðar og greiðar samgöngur eru margvíslegar.
Að því er fólksflutninga varðar, þá eru verkefnin mjög breytileg og sum þannig,
að þau verða trauðla leyst með fluginu einu saman.

Í sumum landshlutum veldur vetrarríki truflunum á samgöngum á landi og í
lofti, mismunandi miklum eftir veðurfari.

Þótt .Joftbrú" tengi nokkra helztu þéttbýlisstaði landsins höfuðstaðnum, þá gefur
flugið ekki nauðsynlega tengingu þessara staða innbyrðis.

Ferðir með Esju og Heklu umhverfis Ísland á sumardegi hafa notið vinsælda
sem og einstakar hópferðir með þessum skipum, en æskilegt er að greiða fyrir því,
að fólk geti ferðazt innanlands í orlofi sínu.

Talað er um, að þrefalda megi gestkomur erlendra á fáum árum. Hringferðir
ríkisskipa hafa verið einn þátturinn í fyrirgreiðslu erlendra ferðamanna. Hann ber
að efla, en eigi afnema.

Allt þetta þarf að skoða vandlega, áður en því er slegið föstu, að útgerð farþega-
skips til siglinga með ströndum fram. sé úrelt og heyri fortíðinni til. Þyki á ein-
hverjum árstíma of lítið að gera fyrir farþegaskip á ströndinni, ber að athuga um
önnur verkefni. Og minna má á það, að engin þjóð með líka landshætti og íslend-
ingar, langa strönd með dreifðri byggð og ágætum höfnum, hefur horfið frá farþega-
flutningum á sjó.

Flutningsmenn tillögunnar telja því auðsætt, að nú þegar beri að hefjast handa
um undirbúning að byggingu farþegaskips í stað Esju og Heklu. En þá verður fyrst
að gera nauðsynlegar áætlanir um byggingarkostnað og rekstur skipsins. Veldur
það vissulega óþægindum við slíka áætlunargerð, að einhliða farþegaskip af þeirri
stærð, sem til greina kæmi, hefur ekki verið gert hér út áður. Verður þá að sjálf-
sögðu fyrst og fremst að byggja á þeirri þekkingu, sem forsjármenn strandferðanna
hafa á þessum málum. enda þótt hagkvæmt kynni að þykja að leita einnig til
erlendra kunnáttumanna.


