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EFLA - Verkefni og reynsla
Bandbreiddarþörf heimila
Fiber To The Home
Þróun FTTH kerfa
Aðrar leiðir í aðgangsneti til að
auka bandbreidd til notenda?
• Kostnaður FTTH
• Þróun FTTH notkunar
• Að hverju þarf að huga í verki?

EFLA: Áralöng reynsla á flestum sviðum fjarskipta






þráðbundnum sem þráðlausum
Hönnun, þróun og rekstur aðgangs- og flutningskerfa
Hönnun, þróun og rekstur farsíma- og símkerfa
net-, stjórn- og eftirlitskerfum
Lagning ljósleiðara, verkefnisstjórn, hönnun, útboð og eftirlit
•
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Orkuveita Reykjavíkur:
Gagnaveita Reykjavíkur:
Fjarski:
Landsnet:
Statnett:
Skeiða- og Gnúpverjahreppur:
Hvalfjarðarsveit:
Grímsnes og Grafningshreppur:
Flóahreppur:
Skorradalshreppur:
Dalvíkurbyggð:

Reykjavík – Akranes
Reykjavík – Vestmannaeyjar
Vatnsfell – Akureyri (Sprengisandur)
Akureyri – Fljótsdalur
Fjalllendi í Norður Noregi
Gerð útboðsg. Kerfi tekið í notkun í jan. 2013
Forskýrslur og fullnaðarhönnun. Er í framkvæmd
Forskýrslur
Forskýrslur
Forskýrslur
Forskýrslur

 Viðræður við fleiri sveitarfélög standa yfir

Forhönnun

Ljósmyndir úr verkum

Ljósmyndir úr verkum

Ljósmyndir úr verkum

Bandbreiddarþörf heimila

SMELLIÐ TIL AÐ
SKRIFA NÝJA
FYRIRSÖGN

• Jakob Nielsen Ph.D setti árið
1998 fram lögmál um þróun
bandvíddar:
– Bandbreiddarþörf heimila
eykst um 50% á ári
– Tvöfaldast á 21 mánaða fresti

• Þróun tækninnar síðustu ára
krefst ávallt meiri og meiri
bandbreiddar
– Internet, ljósmyndir,
kvikmyndir
Global IP traffic hefur aukist meira en fjórfalt á
síðastliðinum 5 árum, og mun aukast þrefalt á
næstu 5 árum.
Cisco Visual Networking Index. Spá og aðferðafræði, 2012–2017

– iPods, HDTVs, DVRs
– Smartphones
– Spjaldtölvur

Fiber to the Home
•

Tenging heimila með ljósleiðara alla
leið í dreifistöð / símstöð!
–

•
•

Ljósleiðari er hraðasta tenging sem völ
er á
Future proof
–

•

•

100 Mbps í báðar áttir og 1000 Mbps
fyrir fyrirtæki (og heimili) í dag

FTTH hefur verið til umræðu í s.l. 20 ár
–

•

Stöðug þróun hraða á sama ljósleiðara

Sami hraði í báðar áttir
–

•

Enginn Kopar – enginn Kóax

FTTH framkvæmdir í öllum nágranna
löndum okkar, ekki bara símafyrirtækin

Gagnaveita Reykjavíkur leggur
einungis ljósleiðara heim í hús
Míla / Tengir leggur ljósleiðara í öllum
nýjum hverfum

Þróun FTTx kerfa
SMELLIÐ TIL AÐ
SKRIFA NÝJA
FYRIRSÖGN

•

Þróun FTTx kerfa
– Ljósleiðari í götuskáp og kopar síðustu „hundruð“ metrana (FTTC/VDSL(2))
– Ljósleiðari í fyrirtæki / hús / kjallara fjölb.húsa (FTTP/B)
– Ljósleiðari alla leið heim í stofu (FTTH)

Aðrar leiðir til að auka bandbreidd?
SMELLIÐ TIL AÐ
SKRIFA NÝJA • Kopar – Kóax – Örbylgja – 3G/4G
• Er annar möguleiki en ljósleiðari til að
FYRIRSÖGN
auka bandbreidd til heimila á
landsbyggðinni?
• Tæknilegur möguleiki eins og VDSL(2)
eða Ljósnet Símans (50/25Mbps) eykur
ekki bandvídd á koparnum í sveitum
landsins sökum fjarlægðar að
tækjarýmum eða símstöð
• 3G/4G er frábær viðbót en leysir ekki
vandann fyrir alla
• 4G styður yfir 100 Mb/s hraða en
algengur hraði til notenda er um
20–40 Mb/s og í 3G um 2–4 Mb/s

Kostnaður
SMELLIÐ TIL AÐ
• Í FTTH er allt að 70% af kostnaði í
SKRIFA NÝJA • jarðframkvæmdunum
Kostnaður við blástursrör, ljósleiðarann og
ljósleiðaraefni er um 70% af því sem eftir
FYRIRSÖGN
stendur (70% af 30%)
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•

Ný hverfi:
– Kostnaður nánast sá sami sama hvaða lausn
er valin (kopar/ljósl.)
– FTTH augljóslega rétta leiðin

70%

60%

•

50%

Eldri hverfi og dreifbýli:
– Erfitt viðskiptamódel NEMA kostnaði geti verið
deilt með öðrum veituframkvæmdum
– Samfélagsverkefni ?!?

40%

•

30%

20%

•
Plæging og jarðvinna

10%

FTTH verkefni er rétt eins og önnur veituverkefni,
hvorki símafyrirtækin né Fjarskiptasjóður munu
grípa hér inn í.
Hlutverk Fjarskiptasjóðs er að tryggja
grunnfjarskipti á afskektum stöðum þar sem
aðkoma símafyrirtækjanna stendur ekki undir sér.

Rör, ljósleiðari og annað efni
Blástur og tengin ljósleiðara

•

Eykur samkeppnishæfni sveitarfélaga

Þróun FTTH notkunar
SMELLIÐ TIL AÐ
SKRIFA NÝJA
• Asía (Japan, Kórea): Lengst komnir með FTTH.
FYRIRSÖGN
• USA og Rússland:
Nýting FTTH mjög góð.
•

Evrópa:

Mun lægra hlutfall heimila með FTTH.
Fjárfestingar í xDSL (ADSL og VDSL) hægja á
þróuninni.

•

Tékkland, Noregur, Svíþjóð og Finland: U.þ.b. 50% heimila hafa FTTH þjónustu.

•

Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Hvalfjarðarsveit. Yfir 95% heimila nýta sér
þjónustu yfir FTTH.

•

Þessar tölur sýna að þar sem þjónustan er í boði, þá notfærir fólk sér hana.

Að hverju þarf að huga ?









Lagnaleið
Skipulagsskylda?
Á að gera ráð fyrir tengingu inn á öll heimili / lögbýli
Gera ráð fyrir fyrirtækjum, stofnunum, sumarhúsum, farkerfasendum!, …
Kostnaður – Tilkynning til ESA – Opinbert fé til prívataðila á markaði!
Ákveða þarf fjölda og staðsetningu dreifistöðva – íhuga húsnæði
Gera ráð fyrir fjölgun tenginga / stækkun kerfis þegar fram líða stundir
Samráð og leyfismál
•









Vegagerð, Umhverfisstofnun, Fornleifavernd, Fiskistofa, veiðifélög, landeigendur

Að frágangur eftir lagningu og aðrar framkvæmdir verði til fyrirmyndar
Aðgangskerfið hindri ekki nýtingu lands og annarra eigna
Rekstrarkostnaður verði í lágmarki – Passívur búnaður í feltinu
Hagkvæmni verði gætt við lagningu kerfisins
Opið aðgengi fyrir allar þjónustuveitur sem þess óska?
Huga að rekstraraðila vegna viðhalds kerfisins, slit o.s.frv.
Val á samstarfsaðila um rekstur kerfisbúnaðar til að gera þjónustu mögulega!
Þjónustuveita ætti að reka eigin búnað.

Takk fyrir

