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“On January 14, 2008 KPN, the Dutch fixed and mobile network operator which also has 
operations in Germany, Belgium and Western Europe, organised a seminar themed “Next 
Generation Networks: the end of infrastructure competition?” Viviane Reding, Commissioner for 
Information Society and Media and Ad Scheepbouwer, KPN Chairman of the Board of 
Management and Chief Executive Officer, spoke about
the future of the European telecommunications industry in the context of Next Generation 
Networks (NGNs) and the role of regulation. 
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Commissioner Reding gave an overview of the three main models 
for NGN roll-out (VDSL, point- to-multipoint FTTB and point-to-point FTTH) and 

clear preference for point-to-point fibre deployment as 

the only fully future proof approach. The latter is rarely being 
deployed by private market investors, due to its high cost, 
but also probably due to its openness, she said. She went on praising 
municipality projects such as Stockholm and 
Amsterdam. “

... og Reykjavík

“On January 14, 2008 KPN, the Dutch fixed and mobile network 

operator which also has operations in Germany, Belgium and Western Europe, 
organised a seminar themed “Next Generation Networks: the end of infrastructure 

competition?” Viviane Reding, Commissioner for 
Information Society and Media and Ad Scheepbouwer, KPN 

Chairman of the Board of Management and Chief Executive Officer, spoke about

the future of the European telecommunications 
industry inexpressed her  the context of Next 
Generation Networks (NGNs) and the role of regulation. “



NGN og Gagnaveita Reykjavíkur

Ljósleiðari lagður að 
heimilum á höfuðborgar-
svæðinu og víðar.
Um ljósleiðarann 
tengjast heimilin við 
öflugt Cisco NGN byggt 
á IP/MPLS tækni

Um netið geta 
þjónustuaðilar boðið 
hágæða og háhraða 
þjónustu á borð við 

Internet, sjónvarp og síma.

Veitustarfsemi
– í samstarfi við 
sveitarfélögin

NGN: >50 Mbps IP



Ljósleiðari til heimila
Hugmyndafræðin er opið net

“Open/Equal Access Network”

– Skýr hlutverkaskipting: GR á og rekur netið en 
aðrir veita efni og þjónustu
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• Efniseigendur  og þjónustuveitur gera 
samning við GR um aðgang að netinu

• GR rekur þann búnað sem 
nauðsynlegur er til að miðla 
efni og þjónustu

Eignar

hald

netsins

Hlutverk GR

• Efniseigendur  og þjónustuveitur eiga 
viðskiptasambandið við neytendur



Hvað þýðir þetta í raun?
Gagnaveita Reykjavíkur hefur undanfarin ár lagt ljósleiðara til 
þúsunda heimila og rekur nú umfangsmikið net, EAN 

Nú þegar er í boði :

• 100Mbps Internet, óskert, sami hraði í báðar áttir

• Fjöldi samtíma myndstrauma (myndlykla) í IPTV

• Tilbúið fyrir háskerpuútsendingar (HD Ready)

• Fullkomin gæði, engin vandamál v/fjarlægðar, lélegra 

símastrengja eða lélegra móttökuskilyrða

Í haust verða hafnar prófanir með 1Gbps tengingar til heimila

... NGN er þegar til staðar í boði GR



Miðlun efnis hvaðan sem er Notendur stjórna notkun

Háskerpusjónvarp
Hliðrað sjónvarpsáhorf

Hágæða myndstraumar
T.d. fyrir öryggisgæslu



Samkeppni byggð á
“Open Access”

Framtíðarlausn fyrir 
tengingu heimilis við 

þjónustuaðila (“last mile”)

Flöskuhálsinn núna er tengingin til útlanda





Gagnaveita Reykjavíkur
• Hóf starfsemi 1. janúar 2007
• Sjálfstætt fyrirtæki í 100% eigu 

Orkuveitu Reykjavíkur
• Eigandi að fjarskiptalögnum, 

ljósleiðurum og gagnaflutningskerfum 
sem OR hefur fjárfest í frá 1999

• Rekur ljósleiðaranet og netkerfi sem 
þjóna mörgum af stærstu fyrirtækjum 
landsins og fjölda heimila

• ISO9001 vottað – eina 
fjarskiptafyrirtæki landsins



LJÓSLEIÐARINN SEM ÞÚ SÉRÐ HÉR AÐ 
OFAN FLYTUR MÁL ÞITT Á ÓGNARHRAÐA 

OG FLYTUR ÞIG INN Í NÆSTU KYNSLÓÐ 
FJARSKIPTALAUSNA


