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Nova working on a plan to eliminate 3G by 2023.



Samspil milli tæknikynslóða
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Aflabrögðin

Of total data

62,7%
Mobile data

*Estimate



Viðfangsefnin

• Uppbygging á 3600 til að ná uppbyggingarkvöð vegna tíðnileifis 2021

• Samþætting 4G og 5G til að ná hámarks gæðum og nýtni (DSS)

• Vegurinn NSA-SA (2-3ár)

• Útfösun 3G (2023)

• Truflanir tínisvið-a

• Volte roaming áhyggjuefni

• Dual vendor Huawei/Ericsson/Nokia

• Ný fjarskiptalög

• Samnýting innviða, samtalið 

• Þróun transport net til að styðja við 5G

• Handtæki Apple/Samsung



5G sagan

• Prófanir á tækni 2018-2020 

• Tíðniúthlutun til 2 ára kemur í April 2020

• Þjónusta fyrir 5G opnuð 05.05.2020

• Fyrsti CPE 5G CPE Nova  kemur í sölu 

• Símar reiknað með að prófanir geti hafist
Q4 2020 Samsung/Apple

• Febrúar 2021 Apple og Samsung á neti Nova 

• DSS prófun sett á ís



Sauðárkrókur

Hvammstangi

Vík

Kirkjubæjarklaustur

Grundarfjörður
Reyðarfjörður

Burðarnet Nova

• Landsþekjandi net sem myndar 
hring um Ísland með fjölda 
tengipunkta.

• Tengipunktar mynda tengileiðir 
fyrir fjarskiptasenda, fyrirtækjanet 
og netnotkun einstaklinga.

• Þjónar samtengingum innanlands 
og til að tengjast tengileiðum til 
útlanda.



5G uppbygging 2020

Áhersla lögð á 
dreifbýli í Q3 

Vestmannaeyjar, 
Hella og 

Sandgerði

Reykjavík verður 
byggð upp til að 

búa til þekju á um 
5 háreystum 
stöðum Q4

Nova skrifstofur
verða gerðar 5G 
með innanhúss

lausn

Groska 
frumkvöðlasetur 

verður 5G 
innanhúss til að 

styðja við 
nýsköpun 

DSS prófanir
standa yfir til að

styðja við
símtækjaprófanir
(Breiðholt 2600 
tíðni sett í 5G
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5G þekjan 10% 
sendastaða



2022-2025

2022   

4G uppbyggingu lokið á 
öllum stöðum fjöldi senda í 
3G varði jafnaður við fjölda
2G vegna útfösunar 2G/3G

2023

Stór hluti tíðnisviða kemur
til endurúthlutunar

5G tíðnum úthlutað til
lengri tíma 5G SA 

2024 slökkt á 2G/3G

Endurnýting tíðna frá 4G 
inní 5G lokið

2025

5G 



Gardur 4G/5G traffic



Sandgerði



Hvers vegna 5G ?

• Stöðug aukning í gagnanotkun milli 
ára.

• 4G net víða komin að þolmörkum 
og því þörf á 5G til að gæði 
þjónustu uppfylli kröfur 
viðskiptavina.

• Þarfir og kröfur viðskiptavina 
aukast með betri tækjum.

• 5G tæki sem nýta meiri hraða eru 
þegar komin á markað.



Takk fyrir


