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Umsögn; frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, með síðari
breytingum (farsímasamband á þjóðvegum), 43. mál.
Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga beinir því Alþingis að samþykkja efni
þingsályktunarinnar. Stjórn beinir því einnig til umhverfis og samgöngunefndar Alþings, að við
umfjöllun um málið verði skoðað hvort ná megi einnig bættum gagnaflutningum og
útvarpssendingum á vegum og jarðgöngum, samhliða aðgerðum við úrbætur á farsímasambandi.
Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga vekur einnig athygli á að til umsagnar er nú að hálfu
Fjarskiptastofnunar, til 8. mars n.k., beiðni fjarskiptafyrirtækja um að leggja af 2G og 3G
þjónustu á árunum 2024 og 2025. En þannig er víða á háttað á Vestfjörðum að þar sem
fjarskiptasamband er lélegt þá hafa verið bjargir af því að hafa 2G og 3G þjónustu. Gefur auga
leið að ekki er forsvaranlegt að leggja af slíka þjónustu ef önnur og betri er ekki kominn hennar í
stað.
Vakin er síðan athygli á ályktun 66. Fjórðungþings Vestfirðinga um öryggismálum á vegum.
Öryggismál á vegum.
Fjórðungsþing Vestfirðinga krefst að hraðað verði uppbyggingu háhraðafjarnets í
vegakerfinu og það verði hið sama óháð umferð á vegum þ.e. 30 Mb/s en ekki
tímabundið 10 Mb/s. Við þessa aðgerð má ætla að GSM samband batni um leið
og dauðir punktar í kerfinu munu hverfa. Oft fer saman aukin áhætta á ferðum um
fáfarna vegi fjarri byggð og eða þar sem vetrarveður leiða til lokunar vega eða
ofanflóðahættu.
Eins verður að telja að minni kröfur til á gæði gagnasambands skapar og falskt
öryggi fyrir vegfarendur. Jafnframt er skorað á stjórnvöld að greiða nú þegar úr
þeim vandamálum sem hafa skapast þegar reikisamband virkar ekki á akstri um
vegi á Vestfjörðum.
Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur síðan til að farið verði í úrbætur á
útvarpssambandi á vegum og í jarðgöngum enda er hér hluti af öryggiskerfum
landsins.
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