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Inngangur 

Undanfarin ár hefur ljósleiðaratæknin rutt sér til rúms á flestum sviðum gagnaflutninga. 

Ljósleiðarastrengur er nánast eina tegund strengs sem notaður er við gagnaflutninga milli 

landa og heimsálfa. Í helstu þéttbýliskjörnum landsins er búið að leggja ljósleiðara inn í 

stóran hluta fyrirtækja og heimila. Í gangi er átak á vegum hins opinbera í að 

ljósleiðaravæða hinar dreifðu byggðir samanber í Rangárþingi ytra [1]. Þessar aðgerðir 

miða að því að koma ljósleiðara inn fyrir vegg á sem flestum stöðum. En hvað svo? 

Í dag eru grennstu ljósleiðarastrengir aðeins örfáir mm í þvermál og auðleggjanlegir því 

þeir þola krappari beygjur en hefðbundin rafmagnsrör. 

Næstu sóknarfæri eru í netkerfum innanhúss, heimili og stofnanir eru stöðugt að streyma 

meira gagnamagni og það krefst öflugra tenginga alla leið að endatæki. Eitt af þróaðri 

ljósleiðarakerfum til notkunar innanhúss er Fiber to the office (FTTO). Kerfið nýtir 

ljósleiðara til að flytja gögn milli staða innan fyrirtækja og stofnana, ekki bara til og frá 

þeim. Tveir meginframleiðendur eru að endabúnaði í þessu kerfi.  

Markmið þessa verkefnis er að greina kosti FTTO, hvaða möguleika það býður upp á og 

hverjir séu framtíðarmöguleikar FTTO. 

Kannað er: 

• Hvers þarf að taka tillit til við hönnun netkerfis og hvað ber að varast, bæði við 

hönnun þess og uppsetningu. 

• Kostnaður við innleiðingu, rekstur og viðhald kerfisins samanborið við hefðbundna 

lausn (gagnaflutningur með Cat strengjum og búnaði). Stuðst er við hefðbundið 

skrifstofuhúsnæði á Íslandi. 

• Framtíðarmöguleikar lausnarinnar og hver er líftími hennar út frá tækniþróun í 

heiminum og almenns líftíma vél- og hugbúnaðar. 

• Krafa um sérþekkingu við rekstur kerfisins er jafnframt könnuð. 

Afraksturinn er mat á því hvort og þá í hvaða tilfellum þessi lausn hentar. Hver sé heildar- 

kostnaðurinn, bæði stofn- og rekstrarkostnaður.  
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Framkvæmd verkefnis 

Verkefnið er unnið með því að afla gagna gegnum Internetið, úr bókum, 

kynningarbæklingum, tækniblöðum og með samtölum við einstaklinga sem hafa 

sérþekkingu á netkerfum. Aflað er upplýsinga um helstu þætti sem taka þarf tillit til við 

hönnun á netkerfi. Hönnuð eru tvö netkerfi, annarsvegar hefðbundið netkerfi (Cat 

strengir) og hins vegar FTTO kerfi. Leitað er tilboða í þann búnað sem þarf í hvort kerfi 

fyrir sig og síðan gerð kostnaðaráætlun fyrir stofnkostnað beggja kerfanna. Ekki er talið 

mögulegt að gera greiningu milli þeirra tveggja lausna sem hér eru teknar fyrir, hvort og 

þá við hvaða föstu stærð önnur lausnin er orðin hagkvæmari en hin. Þarfir fyrirtækja eru 

afar mismunandi og breyturnar sem taka þarf tillit til margar. Tekið er fyrir raunhæft 

verkefni, skrifstofuhúsnæði, það þarfagreint með tilliti til þarfa þeirra starfsmanna sem 

þar starfa og þeirra tækja og hugbúnaðar sem í notkun er. Lögð er áhersla á að kynna 

helstu möguleika sem FTTO kerfið býður upp á og hvaða möguleika slíkt kerfi á í náinni 

framtíð. 

Uppsetning netkerfis 

Við hönnun nýbygginga er tekið tillit til þess að netkerfi verði lagt um bygginguna. 

Lagnaleiðir, tækjarými og göt milli hæða eru því hluti af hönnun byggingar og eru látin 

falla inn í rými á sem hagkvæmastan hátt. Í eldri byggingum sem hafa ekki netkerfi eru 

þau hönnuð kringum þau kerfi og búnað sem eru til staðar í byggingunni og það rými sem 

þar er. Í báðum tilfellum eru nokkur lykilatriði sem þarf að taka tillit til. 

Staðsetning lampabúnaðar: Lagnaleiðin má ekki vera of nálægt fyrirhugaðri staðsetningu 

lampa. Óþægindi skapast við að staðsetja loftlampa ef lagnaleið er fyrir ofan hann. Sé 

lampi of nálægt netstreng getur það valdið margskonar truflunum á gagnasendingum 

strengsins, (sjá nánar í kaflanum Truflanir hér á eftir). 

Vegalengd frá notanda að netskiptum: Leitast er við að fara eins stutta leið frá notanda 

að netskipti og kostur er. Lagning loftræsti- og vatnslagna veldur því að stundum er farin 

lengri leið en ella með netstrenginn. Staðsetning og aðgengi að notanda getur verið á 

þann hátt að ekki sé raunhæft að fara stystu leið að notandanum, til að mynda vegna 

staðsetningar burðarbita eða hönnunar kerfislofts. Ofantaldar hindranir eru óheppilegar 

þar sem gagnaflutningstap í netstrengnum miðast við lengd hans. Afkastageta í Cat 

streng miðast við að hámark lengdar hans fari ekki yfir 90 m. Heildarlengd með 

patchsnúrum má fara í 100m, samanber staðal [2]. 
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Göt: Göt á milli hæða skal gera þar sem þau eru lítið áberandi, sé þess kostur. Stærð gata 

skal vera þannig að það þrengi ekki að þeim lögnum sem gegnum þau fara og ekki þurfi 

að setja of krappa beygju á strengina. 

Stigar og rennur: Velja þarf stiga út frá 

þremur meginþáttum; hvað hann þarf að 

bera mikið, hvað aðskilnaður milli raflagna 

og netstrengs þarf að vera mikill og hver 

vörnin gagnvart utanaðkomandi áhrifum á 

að vera. Þrátt fyrir að kveðið sé á um það í 

staðli hvert lágmarksbil þarf að vera milli 

netstrengs (Cat strengs) og annarra 

raflagna, svo sem lágspennu, brunakerfis 

og öryggiskerfis. Þá er það ekki endilega sú 

fjarlægð sem nægir til að verjast truflunum 

[3]. Hægt er að fá mismunandi 

tenglarennur allt eftir fjölda strengja sem 

fara gegnum þær, hver aðskilnaður milli 

raflagna og netstrengs þarf að vera og 

hverskonar vélbúnaður og tenglar eiga fara 

í þær. Til einföldunar gefa sumir hönnuðir 

sér 15 cm sem lágmarksaðskilnað milli raflagna og Cat strengja, með mikla 

gagnaflutningsgetu. Mynd 1. 

Netstrengur: Strengur er valinn til samræmis við það gagnamagn sem um hann á að fara 

og í hvers konar umhverfi hann er rekinn. Áætlaður gagnaflutningur til og frá hverjum 

notanda hefur úrslitaáhrif um það hvers konar netstrengur er notaður. Á lengri 

vegalengdum getur verið umtalsverður munur á kostnaði eftir því hvernig strengur er 

notaður. Alla jafna er stuðst við skermaða strengi þegar verið er að hanna netkerfi með 

mikla gagnaflutningsgetu og þar með á hárri tíðni. 

  

Mynd 1 Góður frágangur og aðskilnaður milli raf- og 

netstrengja 
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Truflanir og deyfingar á merkjum 

Rafsegulsvið og rafsegulbylgjur 

Raf- og segulsvið myndast kringum alla leiðara sem flytja afl í formi straums og spennu. 

Rafsegulbylgjur myndast kringum riðstraum. Þær mynda púlsa og yfirtíðnir. Þannig geta 

yfirsveiflur rafstrengs truflað gagnaflutning í netstreng. Tíðnir sem eru heilt margfeldi af 

tíðni netstrengsins eru líklegastar til að trufla gagnaflutninga hans. Orsakir þessara 

truflana er margvíslegar. Skerming og jarðbinding strengja, netbakka/stiga og tækja er 

því áríðandi í netkerfum til að halda þessum truflunum í lágmarki.  

Viðnám 

Cat strengir eru koparleiðarar og hafa því 

viðnám (e.impedance), bæði raunviðnám og 

spanviðnám. Viðnámið veldur dofnun á öllum 

merkjum sem í gegnum strenginn fara en eykst 

með hækkandi tíðnisviði og auknum hita [4]. 

Spenna í Cat 6a streng frá EXCEL fellur úr 5v 

niður í 0,027v á 100 m samanber útreikninga í 

mynd 2, miðað við 45,3dB dvínun, sjá [5]. Sjá 

nánari útskýringu í viðauka A.  

Rýmdarleiðni (Crosstalk) 

Liggi leiðarar nálægt hver öðrum, hvort sem er 

innan sama strengs eða milli strengja, myndast 

rýmdarleiðni milli leiðaranna. Eykst hún í hlutfalli 

við hærri merkjatíðni og minna bil milli 

leiðaranna. Hún auðveldar rafsegulbyljum að 

fara á milli leiðaranna og valda þannig truflun á 

merkjasendingum þeirra. Ein slík mæling er á 

truflun  sem er nefnd PSnext (powersum near-

end crosstalk) og veldur truflun vegna rýmdarleiðni innan strengsins sjálfs. Sjá mynd 3. 

Önnur nefnist AXT (Alien cross talk) og byggist á því að mæla rýmdarleiðni sem 

netstrengur verður fyrir frá öllum strengjum sem eru í nágrenni hans. AXT fór að vera 

verulegt vandamál eftir að flutningstíðni fór upp í 500MHz. Sjá nánar um þessar truflanir í 

viðauka A. 
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Mynd 2 Útreikningar á dvínun merkis í Cat 6a 

streng yfir 100 metra  

Mynd 3 Myndræn lýsing á rýmdarleiðni Excel 

((U/FTP) S‐Foil Cable –LSOH  
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Ýmsar aðrar sambærilegar mælingar eru framkvæmdar á strengnum og byggjast þær 

allar á að finna út hvert tap eða truflun í strengnum er miðað við vegalengd eða tíðni. Sjá 

upplýsingablað (e. datasheet) [5]. Ástæða þess er, að með hærri tíðni eykst spanviðnám í 

netstrengjum á sama tíma og rýmdarleiðni þeirra eykst. Þar með verður erfiðara fyrir 

gagnamerkið að komast áfram gegnum netstrenginn á meðan það verður auðveldara fyrir 

merkið að smitast milli strengja. Sjá nánar í viðauka A. Skerming strengja og jarðtenging 

þeirra er ein þeirra aðferða sem beitt er til að verjast rýmdarleiðni. Nokkrir sentimetrar af 

óskermuðum streng getur valdið því að hann verði fyrir utanaðkomandi truflunum[6]. 

Truflanir frá búnaði 

Meðal þeirra tækja sem senda frá sér rafsegulbylgjur sem geta truflað netkerfi eru 

ýmiskonar lampabúnaður, hraðabreytar, ballestar, tíðnibreytar og straumbreytar 

(e.switching power supply). Lágmarksfjarlægðar frá tilteknu tæki að netstreng er stundum 

getið í leiðbeiningum frá strengjaframleiðanda. Jafnframt er hægt að finna skilgreiningu 

fyrir þessa fjarlægð í alþjóðastöðlum [6]. 

Frágangur strengja  

Tengingar og skermingar 

strengja þurfa að vera rétt 

frágengnar, samkvæmt 

fyrirmælum framleiðanda, til að 

tryggja hámarksafköst 

strengjanna og rétta virkni 

skerminganna. Sjá [6]. 

Þegar verið er að binda saman strengi hvort sem er saman í knippi eða niður á 

netbakka/stiga þarf að gæta að nokkrum atriðum.  

• Ekki binda strengina það þétt saman að kápan fari að aflagast. Sjá mynd 4. 

• Fara ekki yfir hámarkshleðslu af strengjum í netbaka/stiga, 40-60% [7]. 

• Gæta þess að aflaga ekki strengina þegar þeir eru bundnir niður á netstiga, hafa 

of mikla þyngd ofan á neðstu strengjunum eða hafa létta strengi með veika kápu 

undir þyngri strengjum með sterkari kápu. Sjá mynd 5. 

Mynd 4 Réttur frágangur á knippi af netstrengjum, ekki plastband 

heldur breytt tauband með frönskum rennilás óhert. 
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• Gæta þess að beygjuradíus 

strengjanna sé innan þeirra marka 

sem framleiðandi kveður á um. 

Sé ekki gætt að ofantöldu geta eiginleikar 

strengsins skerst t.d. vegna aukinnar 

rýmdarleiðni þar sem bil milli leiðara í 

strengnum styttist, skemmda á 

skermingum og brota í fjarlægðarkrossi. 

Við of miklar sveigjur á ljósleiðarastreng getur merki hans farið að bjagast og þar með að 

dvína. 

Rafstrengir 

 Í mörgum tilfellum er heppilegast að leggja netstreng í sama netbakka/stiga og 

rafmagnsstrenginn. Þannig má spara hráefni, vinnu og rými. Rafmagnsstrengurinn getur 

valdið truflunum á gagnasendingum í netstrengnum, liggi þeir of nálægt hvor öðrum. 

Lágmarksaðskilnaður er skilgreindur í alþjóðarstöðlum en er misjafn eftir tegundum 

rafmagns- og netstrengja og í hvaða umhverfi þeir eru lagðir. Sjá nánar [7].  

Umhverfishiti lagna 

Þegar netskiptar, netbeinar og önnur tæki netkerfa eru að vinna mynda þau hita. Velja 

þarf tölvuskáp og lagnaleiðir þannig að umhverfishiti netstrengja sé sem lægstur. Oft eru 

sett kæli- og/eða loftræstikerfi inn í tölvuskápa til að halda hitanum sem lægstum. Hiti 

hefur lítil áhrif á virkni ljósleiðara þó meiri hiti auki deyfni þeirra. 

Óhreinindi og óvandaðar suður 

Skemmdir og óhreinindi inni í ljósleiðaraþræði valda deyfingu í honum. Ástæður geta 

verið stíf ströppun, korn eða fletir inni í ljósleiðaranum sem hafa aðra efniseiginleika en 

annað efni leiðarans. 

Slæleg vinnubrögð við 

samsetningu ljósleiðara-

þráðar, til dæmis slæmar 

suður, deyfa ljósmerki 

strengsins. Sjá mynd 6. 

[8] 
Mynd 6 Meðal þess sem veldur deyfingu í ljósleiðara eru óhreinindi í leiðaranum 

og skemmdir.  

Mynd 5 Of mikil þyngd ofan á strengjum miðað við 

burðargetu þeirra, getur kramið þá og þá tapa þeir 

eiginleikum sínum til gagnaflutninga. 
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Rekstur netkerfis 

Stækkun og endurbætur  

Netkerfi er hannað með það að markmiði að lágmarka þörf á endurbótum og auðvelda 

stækkun á líftíma kerfisins. Tækniframfarir eru það hraðar að ekki má útiloka 

möguleikann á hvoru tveggja. Krafa um aukið gagnamagn og fjölgun starfstöðva á líftíma 

kerfisins er ávallt líkleg. Við hönnun er spurt hvort tækjabúnaður og lagnaleiðir sem settar 

eru upp núna ráði við frekari stækkun eða breytingar og hvar takmarkanirnar liggja. Yrði 

mikil röskun samfara breytingum og stækkun? Hve mikill yrði niðritími og annar óbeinn 

kostnaður við verkefnið?. Með þetta að leiðarljósi er gert ráð fyrir að einhver stækkun eða 

endurbætur geti átt sér stað án þess að til dæmis þurfi að skipta um skápa eða 

stofnstrengi (e.backbone) í kerfinu. 

Viðhald og uppfærslur  

Þó netkerfi skemmist sjaldnast fyrir slysni þá er sá möguleiki fyrir hendi. Breyting 

innanhúss nálægt lagnaleiðum eða inni í þjónusturými skapar hættu á að kerfið verði fyrir 

skemmdum. Endabúnaður notenda verður fyrir stöðugu áreiti og með tíð og tíma þarfnast 

hann viðhalds og endurnýjunar. Jafnframt er ekki til það tæki eða sú lögn sem endist að 

eilífu. Þumalputtareglan hjá framleiðendum tæknibúnaðar er að viðhaldsþörf slíks 

búnaðar sé í kringum 2% af stofnkostnaði, ár hvert. [9]. 

Kynning á kerfum 

Stærri fyrirtæki og stofnanir eru mörg hver með netkerfi sem samanstanda af tugum 

kílómetra netstrengja, sem vega hundruð kílóa. Fórna þarf plássi, bæði í lofti og í 

vinnurýmum, til að koma þessum kerfum fyrir. Gera þarf ráð fyrir loftræstingu til að tryggja 

fulla afkastagetu kerfanna. Reglulegt viðhald og uppfærsla á kerfunum er nauðsynlegt 

samfara nýrri tækni og auknum vinnsluhraða kerfanna. Rekstraröryggi þeirra er 

mikilvægt, niðritími er kostnaðarsamur, en einnig þarf að verja kerfin fyrir utanaðkomandi 

áhrifum s.s. tölvuárásum, njósnum og fikti. Til að tryggja öruggan rekstur er annaðhvort 

keypt utanaðkomandi þjónusta, rekstrarþjónusta eða sérhæfðir starfsmenn til að sinna 

rekstri þeirra. Í báðum tilfellum er um að ræða fjármuni sem teljast til kostnaðar og því 

eftirsóknarvert að halda honum í lágmarki. 
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Í þessu verkefni er tekin fyrir ný lausn FTTO sem byggir á því að leggja ljósleiðara alveg að 

starfstöð viðkomandi starfsmanns eða tækis innan fyrirtækis. Tveir meginframleiðendur 

þessarar lausnar eru Mirosens og Nexan. Stuðst er við lausn frá Mirosens í þessu 

verkefni þar sem þeirra vörur eru í boði á Íslandi. 

Hefðbundið netkerfi (Cat kerfi)  

Hefðbundið netkerfi í fyrirtæki er byggt 

upp þannig að stofnlögnin inn í 

bygginguna er ljósleiðari sem tengdur 

er inn á netbeini (e. router) og 

netbeinirinn tengist síðan aðalnetskipti 

hússins (e. core switch), einnig með 

ljósleiðara. Frá aðalnetskipti hússins 

liggur ljósleiðari eða koparstrengur í 

aðra aðgangsnetskipta (e. access 

switch) í tölvuskáp á hverri hæð. Sjá 

myndir 7 og 8. Í stærri byggingum getur 

þurft að hafa tölvuskápa staðsetta á 

fleiri en einum stað á hverri hæð þar sem 

hámarksvegalengd Cat strengja 

einskorðast við 90 metra (100m 

heildarlengd með patch snúrum) [2], 

jafnframt kveður ÍST 50173 á um að einn 

tölvuskápur skuli vera fyrir hverja 1000m2 

af skrifstofurými. Í tölvuskápnum er alla 

jafna krosstengibretti (e. patch panel) 

sem tengist við aðgangsnetskiptinn. 

Krosstengibrettið er síðan tengt við Cat 

strengi sem liggja í tölvutengla 

endanotenda. Hver tölvutengill er 

stjörnutengdur við netskiptinn gegnum 

netstreng. 
Mynd 8 Cat 6a kerfið eins og það lítur út frá 

aðgangsnetskipti alla leið til endatengils 

Mynd 7 Strengir frá aðalnetskipti alla leið að nettengli notanda 
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Strengir (Cat strengir) 

Netstrengir úr kopar samanstanda af 4 pörum af koparstrengjum, einangraðir með PVC 

plasti og oft plastkrossi í miðjunni til að aðskilja pörin hvort frá öðru. Strengirnir eru til í 

mörgum flokkum og misjafnlega mikið skermaðir, allt frá því að vera óskermaðir (e. 

unshielded) UTP upp í að vera mikið skermaðir S/FTP eða S-FTP [6], allt eftir tilgangi 

þeirra og kröfum. Að auki eru koparpörin oft vafin til að lágmarka rafsegulsviðstruflanir 

milli strengja í hverju og einu pari. Tafla 1 sýnir helstu flokka Cat strengja sem notaðir eru, 

hún er þó langt frá því að vera tæmandi. Til að mynda eru framleiðendur sem gefa upp að 

Cat 6a strengur þeirra ráði við allt að 650MHz burðartíðni, sjá [10], þó staðallinn fyrir 

Cat 6a gefi upp 500MHz. Til að ná fram þeirri flutningsgetu sem fram kemur í töflu 1, þarf  

annarskonar frágang fyrir skermaðan Cat 6a og betri tengingar heldur en fyrir 

hefðbundinn Cat 5 streng eins og fram kemur í [11]. 

Tafla 1 Mismunandi tegundir Cat strengja, flutningsgeta þeirra og uppbygging [12].  

Nafn Uppbygging* Bandvídd Notkunarsvið 

Level 1  0.4 MHz Síma og módem línur 

Level 2  4 MHz Eldri terminal kerfi, t.d. IBM3270 

CAT3 UTP 16 MHz 10BASE-T og 100BASE-T5 Ethernet 

CAT4 UTP 20 MHz 16 Mbit/s Token Ring 

CAT5 UTP 100 MHz 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet 

CAT6 UTP 250 MHz 10GBASE-T Ethernet 

CAT6A U/FTP, F/UTP 500 MHz 10GBASE-T Ethernet 

CAT7 F/FTP, S/FTP 600 MHz Sími, CCTV, 1000BASE-TX á sama kapli, 

10GBASE-T Ethernet 

CAT7A F/FTP, S/FTP 1000 MHz Sími, CATV, 1000BASE-TX á sama kapli, 

10GBASE-T Ethernet 

CAT8.1 F/UTP 1600-2000 

MHz 

Sími, CATV, 1000BASE-TX á sama kapli, 

40GBASE-T Ethernet 

CAT8.2 F/FTP, S//FTP 1600-2000 

MHz 

Sími, CATV, 1000BASE-TX á sama kapli, 

40GBASE-T Ethernet 

 

* Kóðinn fyrir framan skástrik skilgreinir skermingu fyrir kapalinn og kóðinn eftir skástrik skilgreinir skermingar fyrir stök pör: 

U = Unshielded 

F = Foil shielding 

S = Braided Shielding (eingöngu ysta lag) 

TP = Twisted Pair 

FTP = Foiled Twisted Pair 
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Framleiðendur þurfa að fylgja staðli varðandi lámarkseiginleika strengja af hverri tegund 

fyrir sig, sumir þeirra framleiða strengi af enn meiri gæðum. Heilt yfir má segja að Cat 

strengir séu vandaðri og dýrari eftir því sem þeir hafa hærra Cat númer. Þetta er þó ekki 

algilt. Líkt og með ljósleiðarann eru margir framleiðendur með mismikil gæði í köplunum. 

Flutningsgeta, þvermál, þyngd og togþol 

Flutningsgeta öflugs Cat strengs er í dag 10Gbps við góð skilyrði (Cat 6a undir 90m) [13]. 

Strengurinn er á bilinu 6 – 13 mm í þvermál, misjafnt eftir tegundum. Því betur sem hann 

er varinn gagnavart utanaðkomandi áhrifum, því sverari og óþjálli er hann alla jafna. 

Hámarkstogþol Cat 6a strengja er 110N og þyngdin er um 60 g./m. [14] 

Viðhald og uppfærsla 

Þó framleiðendur séu stöðugt að bæta framleiðslu sína á strengjum, þannig að þeir geti 

flutt meira gagnamagn, þá gerir það ekkert fyrir þá strengi sem þegar hefur verið lagðir. 

Við uppfærslu Cat kerfis er sjaldnast nóg að endurnýja endabúnaðinn, yfirleitt er megnið 

af strengjunum endurnýjaðir líka. Tekið er tillit til Cat kerfisins í hvert skipti sem átt er við 

rafmagn eða því breytt í nágrenni við Cat streng þar sem rafsegulbylgjur geta haft áhrif á 

afkastagetu strengsins og valdið truflunum í honum. 

Komi upp bilun í Cat streng Cat kerfis er mögulegt að skipta um hann, svo framarlega 

sem aðgengi að honum sé gott og búið sé að einangra vandamálið við strenginn. Alla 

jafna er ekki gert við strenginn. 

Eigi að fjölga tenglum (starfstöðvum) þarf að leggja nýjan streng í viðkomandi starfstöð 

frá krosstengibretti í tölvuskáp. Því fylgir rask og kostnaður. 

Kostir Cat strengjakerfis 

Hráefni s.s. Cat strengir, jaðarbúnaður og tenglar (RJ-45 tengimolar) er einfalt og ódýrt. 

Endurnýjun búnaðar er ekki flókin. Einfalt er að leggja Cat strengi og hægt er að komast 

af með einföld og ódýr verkfæri. Auðvelt er að afla sér þekkingar til að leggja og tengja 

Cat streng. Ef strengur skemmist eða hann bilar af einhverjum orsökum er mögulegt að 

skipta honum út fyrir nýjan sambærilegan streng. 
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Ókostir Cat strengjakerfis 

Segulsvið og truflanir innan Cat strengsins sjálfs geta valdið truflunum milli gagnapara 

innan hvers strengs. Strengurinn er viðkvæmur fyrir utanaðkomandi rafsegulsviði og 

rafsegulbylgjum (e. radio magnetic waves) nema hann sé skermaður. Halda þarf 

ákveðnum aðskilnaði milli Cat strengja annarsvegar og raflagna og rafbúnaðar hins 

vegar. Flutningsgetu Cat strengja eru takmörk sett út frá vegalengd og tíðnisviði. Taka 

þarf tillit til hitamyndunar í strengnum samanber [4] þar sem hærri hiti eykur viðnám og 

minnkar flutningsgetu. Hitamyndun inni í tölvuskápunum skapar vandamál sem í mörgum 

tilfellum er ekki hægt að leysa nema með loftræstingu. Þeir hafa lélega nýtni sökum 

takmörkunar í bandvídd og eiga í erfileikum með að halda merkjastyrk samkvæmt 

S.Warier [15]. 
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Fiber to the office (FTTO)  

Ljósleiðari 

Ljósleiðar geta verið mismunandi uppbyggðir með allt frá 

þremur upp í fimm lög. Sú gerð ljósleiðara sem notast er 

við í þessu verkefni samanstendur af kjarna úr plast- eða 

glerþráðum (e. core), hlífðarklæðningu (e. cladding) og 

hlífðarkápu (e. buffer). Sjá mynd 9 [16]. Ljósleiðari getur 

flutt ljósmerki um langa vegalengd án mikillar dvínunar 

(tapi á gagnamagni). Tæknin byggir á því að 

hlífðarklæðningin er einskonar spegill sem speglar ljósinu 

áfram gegnum ljósleiðarastrenginn.  

Gæta verður þess að ljósið komi inn í ljósleiðarastrenginn 

undir ákveðnu horni sem er hærra en krítíska hornið milli gler-

þráðarins og hlífðarkápunnar, annars speglast ljósið ekki 

fullkomlega innan strengsins og dofnar út. Sjá nánar [17],[18] 

og viðauka A. Fleiri þættir hafa áhrif á flutningsgetu 

ljósleiðarans.  

Þvermál ljósleiðarans stjórnar því hve langt merkið kemst. Grannur þráður veldur því að 

ljósmerkið fer nánast beint í gegnum þráðinn þar sem það hefur nánast ekkert svigrúm til 

að skjótast til hliðanna, þetta sést greinilega á muninum á single- og multimode 

strengjum á mynd 10. Geislarnir í multimode þurfa fara lengri vegalengd en geislarnir í 

singlemode til að komast ákveðna leið áfram. Hreinleiki glersins í ljósleiðaranum hefur 

jafnframt áhrif á eiginleika hans varðandi hve hratt ljósið dvínar í honum. 

Margar tegundir af ljósleiðara eru í boði frá ýmsum framleiðendum og með mismunandi 

eiginleika. Það eru alltaf að lágmarki tveir ljósleiðaraþræðir í hverjum innanhússtreng en 

þeir geta verið margir tugir eða hundruð. Þeir flokkast þó í tvo meginflokka, singlemode 

og multimode.  

Multimode byggist á því að hægt er að nota mismunandi ljósbreytur til að breyta 

merkjasendingum úr stafrænum merkjum í ljós. Jaðarbúnaður fyrir multimode 

kerfi er yfirleitt ódýrari en fyrir singlemode. Drægni vönduðustu strengjanna er 

gefin upp kringum 400 metrar. Þessi tegund af strengjum er því umtalsvert notuð 

við styttri vegalengdir, t.d. í innanhússnetkerfum. 

Mynd 10 Multi og single mode 

Mynd 9 Ljósleiðari 
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Singlemode hefur mjög mikla drægni (200 til 300 km) og er því notaður í lengri 

vegalengdir. Hann er jafnframt notaður í innanhússnetkerfi og í styttri vegalengdir 

[19]. Strengurinn sjálfur er ódýrari en multimode strengur, en jaðarbúnaður er 

hins vegar dýrari en fyrir multimode þó sífellt dragi saman í verði samkvæmt  

D. Herppich [20].  

Hægt er að nota tvær aðferðir við að senda gögn gegnum singlemote með einum 

þræði eða tveimur simplex eða duplex. Í simplex fara gögnin til og frá 

netskiptinum gegnum sama ljósleiðaraþráðinn en í duplex  fara gögnin frá 

netskiptinum gegnum annan þráðinn en til hans gegnum hinn þráðinn. Það er 

tegund ljósbreytunnar inni í netskiptinum sem stjórnar því hvor aðferðin er notuð. 

Auðveldara er að tengja og þjónusta paramót, sérstaklega ef tengja á saman 

fleiri en einn netskipti í raðtengingu og fyrir einstaklinga með litla þekkingu á 

kerfinu. 

Við samsetningu ljósleiðara þar af sýna ýtrasta hreinlæti þar sem óhreinindi í glerinu 

tvístra og gleypa í sig ljósmerkin. Ísog tvístrun er háð bylgjulengd ljóssins sem fer um 

ljósleiðarann og því er algengast að notað sé innrautt ljós (bylgjulengdir á bilinu 1300-

1600nm) til gagnaflutninganna þar sem það drífur hvað lengst [16] og [21]. 

Flutningsgeta, þvermál, þyngd og togþol: 

Þrátt fyrir að hver ljósleiðaraþráður sé ekki nema 8 µm í þvermál þá eru oft margir þræðir 

inn í hverjum streng. Algengt er því að strengirnir séu 2-12mm í þvermál. Togþol 600N og 

þyngd kringum 18gr/m miðað við 4 þræði í streng [22].  

Flutningsgetan er nánast óendanleg; 

„Since there is only one mode, there is no problem with modal dispersion and the choice of 

core material can reduce chromatic dispersion (see below) which increases the bandwidth to 

almost infinity - but it's practically limited to about 100,000 gigahertz - that's still a lot! Single 

mode fiber has a core diameter of 8-10 microns, specified as "mode field diameter," the 

effective size of the core, and a cladding diameter of 125 microns."[16] 

Stöðugt er verið að þróa nýja og betri tækni til að auka flutningsgetu ljósleiðara. Möguleg 

flutningsgeta þeirra er því feikileg, má þar nefna Wavelength Division Multiplexing (WDM) 

sem býður upp á allt að 32 bylgjulengdir gegnum einn og sama ljósleiðarann [23]. Nánast 

allir gagnaflutningar milli landa og heimsálfa gegnum sæstrengi eru með ljósleiðara. 
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Viðhald og uppfærsla 

Framleiðandi Microsens gefur upp að multimode ljósbreytur í netskiptum ráði við 550 

metra og singlemode breyturnar ráði við 10-100 km lagnaleiðir [24]. Allt eftir gæðum 

ljósleiðarans. Þegar uppfæra á kerfið eða auka afköst þess á að duga að skipta um 

endabúnað. Ekki þarf að taka tillit til ljósleiðarans þegar átt er við nærliggjandi rafstrengi 

þar sem rafsegulbylgjur hafa engin áhrif á ljósið.  

Komi fram bilun í ljósleiðaranum er alla jafna ekki gert við hann. Honum er skipt út eða 

notast við annan ljósleiðara sem er í sama ljósleiðarastreng eða öðrum streng sem hægt 

er að tengja við. 

Við fjölgun starfstöðva eru tvær leiðir. Önnur er sú að leggja nýjan ljósleiðara frá næsta 

batboxi með laust port. Hin leiðin er að raðtengja nýjan netskipti við annan sem þegar er 

til staðar. Fer það eftir staðsetningu lagnaleiðar, gagnaflutningsþörf nýja og eldri 

netskiptisins og mati á áreiðanleika tengingar hvor leiðin er valin. 

Kostir ljósleiðara 

Ljósleiðari getur flutt mikið gagnamagn langar vegalengdir án mikils gagnataps. Hann er 

léttur og grannur miðað við það gagnamagn sem hann getur flutt. Hann flytur ljósmerki og 

því hafa rafsegulbylgjur engin áhrif á hann. Það eru engar fjarlægðatakmarkanir á 

ljósleiðara gagnvart truflunum raflagna og raftækja. Hægt er að leggja ljósleiðara saman 

án þess að það skapi hættu á truflunum á gagnaflutningi þeirra. Hann má leggjast nánast 

hvar sem er með hverju sem er án þess að hann verði fyrir truflun, þar með talið 

raflögnum. Ljósleiðari hitnar ekki og hefur því enga kæliþörf. Þar sem notast er við 

ljósleiðarastrengi í allar lagnaleiðir sparast stærð og umfang kapalstiga, kapalstokka og 

tenglarenna.  

Ókostir ljósleiðara 

Ljósleiðari er vandmeðfarinn. Á hann má ekki koma of kröpp beygja og hann má ekki 

verða fyrir hnjaski. Umgangast þarf hann af ýtrasta hreinlæti og varkárni. Það krefst 

sérhæfðs búnaðar og þekkingar til að leggja hann, viðhalda honum og breyta lagningu 

hans ef þörf krefur. Jaðar- og tengibúnaður er dýrari en fyrir Cat strengi. Í netkerfum sem 

eru með dreifða notendur er óheppilegt, kostnaðarlega séð, að ekki sé hægt að fá ódýrari 

netskipta sem eru til að mynda með tvö útport. Skemmist eða eyðileggist 

ljósleiðarastrengur sem liggur frá aðalnetskipti að batboxi geta allir netskiptar sem 

tengdir eru batboxinu misst netsamband.  
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Kerfið sjálft 

Fiber to the office kerfið byggir á annarri nálgun en Cat 

netkerfið. Hugsunin felur í sér að lágmarka hráefni í 

netkerfinu, fækka lagnaleiðum og smækka þær eins og 

kostur er. Ljósleiðarastrengur er notaður sem netstrengur 

alla leið frá aðalnetskipti að notendanetskipti við 

starfstöð notandans. Hið hefðbundna tæknirými fyrir 

tölvuskápa á hverri hæð, heyrir sögunni til og þess í stað 

komið batbox sem er krosstengibretti fyrir ljósleiðara. 

Brettið má staðsetja á lítt áberandi stöðum, t.d. fyrir ofan 

kerfisloft. Lagður er einn strengur að hverju batboxi og 

getur hann innihaldið marga ljósleiðaraþræði. Séu 

tenglarennur til staðar við starfstöðvar er hægt að fella 

netskipta kerfisins inn í rennurnar. 

Hvort sem kerfið er sett upp í nýbyggingu eða eldri 

byggingu með netkerfi sem á að endurnýja, er 

uppbyggingin í grunninn sú sama. Í eldri byggingum er 

leitast við að nýta þær lagnaleiðir sem til eru. 

Stofnlögn inn i bygginguna er ljósleiðari sem tengdur 

er inn á netbeini (router). Frá netbeininum kemur 

stofnlögn fyrir netkerfi hússins og tengist hún inn á 

aðalnetskipti hússins. Frá aðalnetskipti hússins liggja 

síðan ljósleiðarastrengir (backbone) upp í hvert og eitt 

batbox. Inni í batboxinu eru ljósleiðararnir tengdir 

(spæstir) á kassettur sem eru með tengi á endunum. 

Ljósleiðaratengisnúru (patch snúru) er síðan stungið 

inn í tengi batboxins annarsvegar og ljósbreytur 

notendanetskiptir hinsvegar. Þar með er komin 

nettenging alla leið að starfstöð notandans. Sjá 

myndir 11 og 12.  

  

Mynd 11 FTTO strengir milli hæða, einn 

ljósleiðarakapall í hvert Batbox sem dreifir 

síðan tengingunum út á notendanetskiptana 

við starfstöðvarnar 

Mynd 12 FTTO kerfið eins og það lítur út 

frá aðalnetskipti til notendanetskipti við 

starfstöð 
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Hægt er að setja kerfið upp á ýmsa vegu en í skrifstofurýmum er algengt að blanda 

saman stjörnutengingum og raðtengingum. Þörf á gagnaflutningum frá starfstöðvum 

ákvarðar hve mikill fjöldi starfstöðva eru raðtengdar á eina stjörnutengingu. Allajafna eru 

þó ekki hafðir fleiri en 4 netskiptar á hverri ljósleiðaratengingu. Mögulegt er að 

hringtengja kerfið og auka þar með netöryggi þess enn frekar. Hringtenging virkar þannig 

að ef upp kemur bilun eða bæta þarf inn notendanetskipti þá gerist það án nokkurrar 

truflunar gagnvart öðrum notendum þar sem allir notendanetskiptarnir eru tengdir í tvær 

áttir.  

Hver netskiptir í FTTO er með fjóra innganga þannig að ef stuðst er við 4 starfstöðvar er 

hægt að hafa allt að 16 innganga á einum ljósleiðara. Nánar er fjallað um 

notendanetskiptinn í kaflanum Microsens netskiptar í nútíð og framtíð, hér á eftir.  

Þetta kerfi er ekki eingöngu hugsað til gagnaflutninga til og frá tækjum sem eru tengd við 

endabúnaðinn. Þetta er jafnframt hugsað sem grunnur að hússtjórnarkerfi (e. smart 

building concept) þar sem upplýsingar frá mismunandi kerfum sameinast á einn stað og 

síðan er gripið til viðeigandi aðgerða út frá fyrirliggjandi upplýsingum. Þannig geta 

starfsmenn og stjórnendur stýrt hitastigi, birtustigi og aðgengi að starfstöðvum.  

Microsens netskiptar í nútíð og framtíð 

Netskiptarnir frá Microsens eru til í nokkrum 

útfærslum. Í þessu verkefni er notast við 

Microsens G6 netskiptinn sem er 6. kynslóð af 

þessum notendanetskiptum. Sjá mynd 13. 3. 

kynslóð þessara netskipta er enn í notkun í 

Þýskalandi [20] . Hann kemst fyrir í 

hefðbundinni tenglarennu, aðrar útfærslur eru 

t.d. sem gólftengill eða inni í panil á 

sjúkrastofu. Netskiptirinn hefur 4 Ethernet port 

og getur hvert og eitt gefið allt að 1 Gbps í 

tengingu. Heildargagnaflutningurinn getur þó 

aldrei farið yfir 1 Gbps frá hverjum netskipti 

vegna takmarkana í vélbúnaði. Hægt er að forrita hann þannig að hann forgangsraði 

gagnaflutningum út frá portum (e. Quality of Service). Til dæmis er hægt að skilgreina að 

eitt ákveðið port hafi forgang fram yfir hin portin. Mögulegt er að aðgangsstýra 

Mynd 13 4 porta notendanetskipti 
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netskiptunum þannig að óæskilegar IP-tölur séu síaðar út eða einungis ákveðnar IP tölur 

geti tengst ákveðnum portum. Hægt er að tryggja að ákveðin port séu læst á ákveðnum 

tímum, eftir öryggiskröfum netstjóra. Netskiptirinn vinnur á Linux stýrikerfi. Netskiptirinn 

er stilltur eins og aðrir netskiptar. Microsens hefur þróað hugbúnað til að auðvelda 

grunnstillingu á vélbúnaðinum. 

Allir netskiptar frá Microsens hafa sama hugbúnaðargrunn. Kerfisstjóri setur upp hvern 

og einn netskipti eftir því hvernig hann hyggst nýta hann. Grunnuppsetningin er vistuð á 

netskiptinum ásamt uppsetningu notanda. Ef notandi uppfærir eða breytir uppsetningu á 

netskiptinum, sem síðan kemur í ljós að er ónothæf er möguleiki á að kalla fram eldri 

uppsetningu.  

Möguleiki er að hafa SDkort í netskiptinum og opnar það ýmsa möguleika. Netskiptirinn 

getur geymt takmarkaðan fjölda uppsetninga sjálfur [20] en með SDkortinu er hægt að 

geyma margfalt fleiri uppsetningar. Einnig er hægt að nýta sér þetta til að spegla 

uppsetningu inn á aðra netskipta þannig að einungis þurfi að forrita einn netskipti fyrir 

allar starfstöðvarnar með sömu uppsetningu. Þannig sparast tími við uppsetningar [25] 

og [26].  

Annar kostur SD-kortsins er að ef skipta þarf út eldri netskipti fyrir nýjan. Gamli 

netskiptirinn er aftengdur frá netkerfinu, SD-kortið tekið úr honum og það sett í nýja 

netskiptinn. Nýi netskiptirinn er síðan tengdur við netkerfið og mun þá vinna eftir sömu 

uppsetningu og sá eldri hafði gert. Þetta þýðir að IP-tala eldri netskiptisins ásamt 

uppsetningu hans færist sjálfkrafa yfir á þann nýja. Einnig færist macadressan á milli svo 

að ekki þarf að leiðrétta upplýsingargögn vegna bilunarinnar. 

Það er engin vifta til að kæla niður netskiptinn heldur er hugbúnaður inni í honum sem 

fylgist með hitastigi hans. Verði hitastigið of hátt grípur hugbúnaðurinn til viðeigandi 

ráðstafana til að minnka hitamyndun með því að hægja á starfsemi hans [26]. 

Netskiptirinn getur verið PoE aflgjafi fyrir allt að 30W á 54V, með stillanlega watta-tölu. 

Fjallað verður nánar um þær viðbótarlausnir sem netskiptirinn býður uppá í kaflanum 

Framtíðarmöguleikar FTTO.  
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Byggingin sem tekin er fyrir 

Þarfagreining, krafa verkkaupa 

Byggingin hýsir hefðbundinn skrifstofurekstur, með Cat netkerfi. Í loftum eru bæði 

raflagnabakkar og fjarskiptabakkar. Breidd raflagnabakkanna er 40-60 cm og breidd 

fjarskiptabakkanna 40 cm. Sjá myndir E1 og E2 í viðauka E. Leitast skal við að nota 

báðar tegundir bakkanna eins og kostur er og lágmarka uppsetningarkostnað og rask. 

Teikningar liggja fyrir af hvoru tveggja. Fölsk loft eru í húsinu og lofthæð 2,8 metrar á 

öllum hæðum. Lýsing er með mismunandi hætti en þó er stærsti hlutinn með 

flúorloftljósum í kerfislofti og halógenlömpum. 

Ekki er leyfilegt að taka raf- og netstrengi ofan úr lofti og niður í rennur nema í ýtrustu 

neyð, að kröfu innanhússarkitekts. 

Heildarfjöldi tengla skal vera 188. Þrjú fundarherbergi eru í byggingunni auk afgreiðslu og 

sérstakra prentrýma. Setja þarf upp níu þráðlausa netdreifa (e. wireless access point) á 

mismunandi stöðum byggingarinnar. Tölvuskápar eru á hverri hæð, auk tækjarýmis á 1. 

hæð þar sem ljósleiðarastofnlögn er tekin inn. 

Stofnlögnin inn í húsið og netbeinir eru á ábyrgð netþjónustuaðila og fyrir utan umfang 

þessa verkefnis. 

Leitað er eftir innanhússnetkerfi með mikla gagnaflutningsgetu, afkastagetu ports upp á 

500 Mb að lágmarki, óháð því hver þörfin er í dag. Horft er til þess að gagnaflutningur er 

stöðugt að aukast innan fyrirtækja og stofnana og sífellt meiri krafa gerð um hraðari 

gagnaflutninga. Skýlausnir og úthýsingar á gögnum eru stöðugt að verða algengari og 

streymi frá gagnaveitum orðinn hversdagslegur hlutur. Verkkaupi metur það svo að 

gagnaflutningar eigi eftir að aukast og kröfur leigutaka í samræmi við það. 

Ekki er gerð krafa um sérstaka tegund af innanhússnetkerfi heldur er óskað eftir tillögum 

að tveimur mismunandi kerfum þar sem hvort kerfi fyrir sig nýtir eins vel og kostur er þá 

afkastagetu og lausnir sem það býður upp á . Við mat á kerfi er tekið tillit til kostnaðar, 

umfang þess, rasks við uppsetningu, afkastagetu, möguleika á stækkun, breytingu og 

fjölbreytileika í nýtingu kerfisins. 

Aðferð við kostnaðargreiningu 

Þær tillögur sem reifaðar eru fyrir netkerfi hússins, Cat 6a og FTTO, eru teiknaðar upp og 

þær magnteknar. Út frá magntölum og þarfagreiningu eru fengin tilboð frá byrgjum í þann 
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búnað sem nauðsynlegur er til uppsetningar á hvoru kerfi fyrir sig. Vinnuliðurinn er 

fundinn út frá einingaskrá Ákvæðisvinnustofu rafiðna fyrir hvora lausnina fyrir sig. Verð á 

einingu er 1.850kr. Þannig er heildarstofnkostnaðurinn fyrir hvora lausn fyrir sig fundinn.  

Metnir eru helstu kostir, gallar og tækifæri sem hvor lausnin fyrir sig býr yfir. Í hvorugu 

tilfellinu er umsjón hugbúnaðar metin eða kostnaðargreind. Ákveðið er að leggja það að 

jöfnu, hvort kerfið sem valið er. Þó er tekinn inn stofnkostnaður vegna kaupa á hugbúnaði 

fyrir FTTO kerfið þar sem hann er metinn sem hluti af lausninni fyrir það kerfi. Áætlaður 

líftími kerfanna er 7 ár, enn það er sá tími sem margir framleiðendur netbúnaðar styðjast 

við sem líftíma sinnar vöru (e. economic service life) [20]. Vélbúnaðurinn er því 

afskrifaður á þeim tíma en hlutir eins og netstigar, rennur og skápar eru talin hafa 20 ára 

líftíma. Líftími ljósleiðarans er áætlaður 20 ár en Cat 6a 10 ár. Ástæðan fyrir mun á 

líftíma strengjanna er að tæknilegar framfarir eru þess valdandi að innan 10 ára verður 

gerð krafa um meiri flutningsgetu enn Cat 6a getur sinnt. Dubai International airport er 

enn að nota 20 ára gamla ljósleiðarastrengi og hyggjast nota sömu strengina áfram 

næstu 10 árin [20]. 

Kostnaður við að fjarlægja strengi eldri netlagna er ekki tekinn inn í þetta verkefni nema 

hvað við kemur niðurtímanum. Tæma þarf eina hæð í einu og koma starfsmönnum fyrir 

annarstaðar meðan á framkvæmdum stendur og er áætlaður kostnaður miðað við leigu á 

sambærilegu skrifstofuhúsnæði 10.000 kr. fyrir hverja starfstöð á viku. Viðhald og 

viðgerðir eru áætlaðar 2% af stofnkostnaði tækja ár hvert. Rými sem fer undir skápa og 

stæður er metið á 1.000 kr. m2/mánuði og rafmagnsnotkun miðast við 15,08kr/kWs. og 

er sú tala fengin af vef Orkustofnunar þann 10. mars 2019. Sjá viðauka E, mynd E8.  

Notast er við þá netstiga og þá netbakka sem eru til staðar, þó staðsetning þeirra og 

magn sé ekki alltaf eins og best verður á kosið. Þannig er komist hjá óþarfa raski og 

kostnaði við að rífa hluta eldra kerfisins. Við val á tenglarennu er gert ráð fyrir 

rafmagnsstreng í hana þó það verði ekki tekið frekar fyrir í þessu verkefni. 

Öll verð í þessu verkefni eru gefin upp með virðisaukaskatti Sundurliðun kostnaðar milli 

vinnu og efnis er hægt að nálgast í viðauka C. 

  



26 

 

Lausn 1 Cat 6a 

Í ljósi þess hve þróun í netkerfum og 

netstrengjum er hröð, er stuðst við 

skermaðan (U/FTP) Cat 6a streng. 

Hann getur flutt allt að 10Gbps við 

rétt skilyrði og er samkeppnishæfur 

við eldri útgáfur af strengjum, miðað 

við afkastagetu [5]. Þessi 

uppsetning gengur út frá tveimur 

aðalnetskiptum, annar útbúinn fyrir 

PoE, (e.Power over Etkernet), sem 

fæða aðgangsnetskipta á hverri hæð. Gert er ráð fyrir að ef annar netskiptirinn fellur út 

þá geti hinn haldið uppi nettengingunni fyrir húsið með skertum afköstum.  

Allar tenglarennur eru endurnýjaðar þar sem þær eru úr sér gengnar. Mynd E3 í viðauka 

E. Einnig verður að auka lagnarými frá því sem nú er og gera ráð fyrir möguleika á 

einhverri fjölgun starfstöðva. Jafnframt þarf að hafa ákveðinn aðskilnað milli raflagna og 

netlagna til að lágmarka hættu á truflunum.  

Eldri netstrengur er fjarlægður úr rýmum áður en nýr eru lagður. Stafar þetta af skorti á 

rými lagnaleiða og tímasparnaði við að leggja ákveðið magn af streng í einu. Þar sem Cat 

6a strengurinn er stífari en eldri Cat strengir er þetta sérstaklega áríðandi [27]. 

Til að lágmarka niðritíma og rask á starfsemi eru útskipti lagna á 2.- 3. hæð ekki 

framkvæmd á sama tíma. 1. hæð og 4. hæð eru þannig skipulagðar að ekki er tekið tillit 

til niðritíma við endurnýjun lagna og búnaðar þeirra.  

Á hverri hæð er 19“ netskápur sem inniheldur aðgangsnetskipti, útbúinn fyrir PoE, og 

krosstengibretti. Á 2. og 3. hæð er til viðbótar annar hefðbundinn aðgangsnetskiptir til að 

fullnægja tengiþörf og möguleika á að stækka kerfið. Kerfið er því útbúið 120 tenglum 

tilbúnum til notkunar í PoE.  Ekki er þörf á kæliviftum að svo stöddu. Viðauki B inniheldur 

lista yfir helstu einingar kerfisins.  

Á 1. hæð er netbeinir frá símafélagi og tenging frá honum í aðalnetskipti á sama stað. Inn 

á aðalnetskiptinn eru síðan tengdir stofnstrengir (e.back bone) upp á aðgangsnetskipti 

hverrar hæðar ásamt stjörnutengingu fyrir fyrstu hæð. Netstrengir eru lagðir í 

stjörnutengingu út frá aðgangsnetskipti hverrar hæðar. 

Mynd 14 Cat 6a krosstengibretti, fyrirmyndarfrágangur 
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Lagnaleið netstrengs á 2.- 3. hæð er þannig að strengurinn er tekinn frá krosstengibretti 

niður í gegnum loftið og lagður í lagnabökkum í fölsku lofti á næstu hæð fyrir neðan allt 

þar til hann er tekinn upp í gegnum gólfið aftur. Sjá mynd 15. Staðsetning gats til að taka 

strenginn upp aftur er þannig að hann kemur beint upp í lagnastokk sem nær upp í þá 

tenglarennu þar sem endabúnaður er staðsettur. Á 4. hæð eru einungis netdreifir í loftinu 

og einn tvöfaldur tengill í fundarsal sem tengdur er í súlu yfir fundarborðinu.  

Á 1. hæð og við prentararými 3. hæðar eru strengir lagðir í loftið, annað hvort með 

lagnastigum eða álrörum. Endabúnaðurinn er 2x2 netport við hverja úttektarstöð.  Ein 

úttektarstöð getur þjónustað tvær samliggjandi starfstöðvar. Sjá nánar í viðauka F, 

teikningu NK-2019-001 blaðsíður 1-6 

Þurfi að fjölga nettenglum er lagður nýr Cat strengur frá krosstengibretti sem er í 

tölvuskáp viðkomandi hæðar og hann lagður á sama hátt og aðrir strengir eins og áður 

hefur verið lýst. Nánari uppbyggingu netkerfisins má sjá í viðauka F, teikningu NK-2019-

001 blaðsíður 1-6. 

 

Mynd 15 Skýringarmynd af því hvernig lagning strengja kerfisins er. 
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Lausn 1 – Kostnaður 

Stofnkostnaður   

Stofnkostnaður er 

áætlaður 16,9 milljónir. 

Hver tala í töflu 2 

samanstendur af 

samanlögðum 

efniskostnaði og vinnulið. 

Skiptingu í prósentum má 

sjá á mynd 16. Nánari 

sundurliðun kostnaðar 

má sjá í viðauka C, töflum 

C1 og C2. 

Viðhaldskostnaður  Tafla 2 Sundurliðun stofnkostnaðar Cat 6a 

Framleiðendur vélbúnaðar gera ráð fyrir að 

viðhaldskostnaður sé 2% af stofnkostnaði á hverju 

rekstrarári. Stofnkostnaður vélbúnaðar er 

7.359.419 kr. og miðað við 2% viðhaldskostnað á 

ári gerir það  1.030.319 kr. yfir sjö ára tímabil. 

Nánari útreikninga má sjá í viðauka C, töflum C11 

og C12.   

Rekstrarkostnaður og afskriftir  Tafla 3 Áætlaður rekstrarkostnaður Cat 6a 

Rekstrarkostnaður samanstendur af 

raforkunotkun, greiðslu fyrir leyfi á hugbúnaði og 

leigu á rými undir vélbúnað. Afskriftir miðast við 

bókhaldslegar forsendur byggðar á líftíma eða 

áætluðum endingartíma veraldlega hluta kerfisins. Áætluð rafmagnsnotkun byggir á 

tækniblöðum framleiðenda og/eða upplýsingum frá birgjum. Sjá töflu 3. Nánari 

útreikninga má sjá í viðauka C, töflum C7 og C9. 

Lagnaleiðir 3.128.134 

Tölvuskápar 19" 664.224 

Niðritími 492.000 

Varaafl 1.389.897 

Netskiptar og netdreifar 5.569.490 

Ljósbreytur 400.032 

Strengir 5.167.568 

Annað 125.650 

Samtals 16.936.995 

Rafmagnsnotkun 897.889 

Hugbúnaðarleyfi 780.000 

Húsnæðiskostnaður 420.000 

Afskriftir 12.304.042 

Samtals 14.401.931 

18%

4%
3%

8%

33%

2%

31%

1%

Skipting stofnkostnaðar
Lagnaleiðir

Tengiskápar
19"

Niðritími

Varaafl

Netskiptar
og netdreifar

Ljósbreytur

Strengir

Annað

Mynd 16 Skífurit af skiptingu kostnaðar eftir kostnaðarbreytum 
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Lausn 2 FTTO 

Þessi uppsetning miðast við einn 

aðalnetskipti sem tengist með sér 

stofnstreng (e.backbone) að hverju 

batboxi. Batboxið tengist síðan notenda-

netskiptinum með ljósleiðara eða 

ljósleiðarapatchsnúru, eftir því sem við á. 

Mynd 17 sýnir inn í dæmigert Batbox. Eldri 

netstrengur er fjarlægður úr rýmum áður 

en nýr eru lagður. Stafar þetta af skorti á 

rými lagnaleiða og tímasparnaði við að 

leggja ákveðið magn af streng í einu. 

Endurnýjaðar eru allar tenglarennur þar sem þær henta ekki fyrir þá netskipta sem á að 

nota. Sjá mynd E3 í viðauka E.  

Til að lágmarka niðritíma og rask á starfsemi eru útskipti lagna á 2.- 3. hæð ekki 

framkvæmd á sama tíma. 1. hæð og 4. hæð eru þannig skipulagðar að ekki er tekið tillit 

til niðritíma við endurnýjun lagna og búnaðar þeirra. Viðauki B inniheldur lista yfir helstu 

einingar kerfisins. 

Á 1. hæð er netbeinir frá símafélagi og tenging frá honum í aðalnetskipti á sama stað. Inn 

á aðalnetskiptinn eru síðan tengdir stofnstrengir (ljósleiðarar) sem fóðra batboxin. 

Netbakkar og netstigar eru nýttir sem lagnaleiðir fyrir ljósleiðarana frá 1. hæð upp að 

batboxunum. Batboxin eru í lofti hverrar hæðar til að fæða netskiptana á 2.-, 3.- og 4. 

Hæð. Sjá nánar í viðauka F, teikningu NK-2019-001 blaðsíður 7-12. Að hverju batboxi er 

lagður 6 para ljósleiðari (stofnstrengur), óháð því hve mörg pör eru notuð í upphafi. 

Afgangspör er hægt að nota til stækkunar, viðhalds eða breytingar á kerfinu síðar. Í 

batboxinu er ljósleiðarastrengurinn splæstur í kassettur með tengi á endanum. Eftir 

splæsingu geta 6 ljósleiðararpatchsnúru, hver og ein sem inniheldur eitt par, tengst við 

batboxið. Frá batboxinu er ljósleiðara strengurinn leiddur upp um gat í loftinu á næstu 

hæð fyrir ofan. Staðsetning gatsins er þannig að strengurinn kemur upp beint í 

lagnastokk sem nær upp í þá tenglarennu sem endabúnaður (notendanetskiptirinn) 

strengsins er í. Sjá nánar uppsetningu á mynd 18. Allir netskiptar eru stjörnutengdir við 

batboxið með fáeinum undantekningum. Á 4. hæð er einungis þráðlaus netdreifir 

(e.access point) í loftinu og einn netskiptir í fundarsal sem tengdur er í súlu yfir 

Mynd 17 Batbox með kassettum til að splæsa við 

stofnlögn ljósleiðara 
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fundarborði. Á 1. hæð og við prentararými á 3. hæð er strengurinn lagður í loftinu með 

álröri. Endabúnaðurinn er 1x4 tengipunktur við hverja úttektarstöð. Hver úttektarstöð 

getur þjónustað tvær samliggjandi starfstöðvar. Þurfi að fjölga notendanetskiptum eru 

þrír möguleikar; leggja nýjan ljósleiðarastreng frá næsta batboxi að nýja netskiptinum, 

breyta uppsetningu nærliggjandi netskiptis úr tvíþáttungsmóti (e. duplex) í 

einþáttungsmót (e. simplex) eða að raðtengja netskiptinn við notendanetskipti sem fyrir 

er. 

Nánari uppbyggingu netkerfisins má sjá í viðauka F, teikningu NK-2019-001 blaðsíður 7-

12. 

 

 

 

Mynd 18 Skýringarmynd af uppsetningu kerfisins 
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Lausn 2 – Kostnaður 

Stofnkostnaður 

Stofnkostnaður er áætlaður 

12,07 milljónir kr. 

Netskiptarnir sjálfir eru 

langstærsti staki 

kostnaðarliðurinn eða 49%, 

sjá mynd 19. Þessi liður er 

heldur hærri en 

sambærilegur liður í lausn 

1. Hver tala í töflu 4 

samanstendur af 

samanlögðum 

efniskostnaði og vinnulið. 

Nánari sundurliðun kostnaðar má sjá í viðauka C, töflum C3 og C4. 

Viðhaldskostnaður  Tafla 4 Sundurliðun stofnkostnaðar FTTO 

Framleiðendur vélbúnaðar gera ráð fyrir 

viðhaldskostnaður sé 2% af stofnkostnaði á hverju 

rekstrarári. Stofnkostnaður vélbúnaðar er 

7.647.380 kr. og sé miðað við 2% 

viðhaldskostnað á ári gerir það 1.070.633 kr. yfir 

sjö ára tímabil. Nánari útreikninga má sjá í 

viðauka C, töflum C11 og C12. 

Rekstrarkostnaður og afskriftir  Tafla 5 Áætlaður rekstrarkostnaður FTTO 

Rekstrarkostnaður samanstendur af 

raforkunotkun, greiðslu fyrir leyfi á hugbúnaði og 

leigu á rými undir vélbúnað. Afskriftir miðast við 

bókhaldslegar forsendur byggðar á líftíma eða áætluðum endingartíma veraldlegra hluta 

kerfisins. Útreikningar rafmagnsnotkunar eru byggðir á tækniblöðum framleiðenda 

og/eða upplýsingum frá birgjum. Nánari útreikninga má sjá í viðauka C, töflum C8 og 

C10. 

  

Lagnaleiðir 1.809.981 

Tölvuskápar 19" og Batbox 405.929 

Niðritími 328.000 

Varaafl 20.501 

Netskiptir og netdreifar 5.936.282 

Ljósbreytur 1.690.597 

Strengir 1.380.719 

Annað 497.024 

Samtals 12.069.033 

Rafmagnsnotkun 831.310 

Hugbúnaðarleyfi 1.092.000 

Afskriftir 8.906.200 

Samtals 10.829.510 

15%
3%

3%
0%

49%

14%

12%
4%

Skipting kostnaðar
Lagnaleiðir

Tengiskápar
19" og Batbox

Niðritími

Varaafl

Netdeilar og
netdreifar

Ljósbreytur

Strengir

Annað

Mynd 19 Skífurit af skiptingu kostnaðar eftir kostnaðarbreytum 
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Samanburður lausna. 

Húsnæðið er byggt á seinni hluta síðustu aldar. Staðsetning netstiga og -bakka er ekki 

alltaf sú heppilegasta fyrir þá netstrengi sem nú eru lagðir. Krafa arkitekts um að ekki 

megi koma lagnastokkur niður úr loftinu í tenglarennu gerir lagningu strengsins erfiðari, 

sérstaklega Cat strengsins. Að taka streng niður um gat á gólfinu í fjarskiptarýminu, leggja 

hann í netbakka eða netstiga á hæðinni fyrir neðan og taka hann síðan upp úr gólfinu 

aftur í lagnastokk, krefst mikillar vinnu og raskar starfsemi. Fyrir Cat strenginn þarf að 

bora göt, sum þeirra stór og aflöng með tilheyrandi hávaða og röskun á starfsemi. 

Ljósleiðarastrengurinn í FTTO kerfinu er lagður beint frá fyrstu hæð upp að netstiga 

tiltekinnar hæðar og eftir netstiga/bakka að batboxi. Frá batboxinu er 

ljósleiðarstrengurinn leiddur gegnum gat og upp í lagnastokk. Líkt og fyrir Cat strenginn 

þarf að bora göt, sem eru þó heldur færri og smærri. Sjá stærð ljósleiðarastrengs á mynd 

E4 í viðauka E. 

Uppsetning FTTO kerfisins er á flestan hátt heppilegri, það er ódýrara, minna rask, minni 

truflun og auðveldara og einfaldara að nýta lagnaleiðirnar, vegna færri og grennri 

strengja. Þannig er hægt að minnka niðritíma vegna uppsetningarinnar.  

Við lagningu netkerfis með Cat streng er 

vinnuliðurinn áætlaður 38% af 

uppsetningarkostnaði kerfisins á móti 23% við 

FTTO kerfið. Sjá myndir 20 og 21. 

Vinnuliðurinn er sá liður sem alla jafna er 

stærsti óvissuþátturinn þegar farið er í 

endurnýjun og viðhald á kerfum. Því má gera 

ráð fyrir minni áhættu varðandi kostnað í 

uppsetningu FTTO kerfisins.  

Þegar báðar kostnaðaráætlanirnar eru 

skoðaðar kemur í ljós að kostnaður við 

lagningu og tengingu hvers ports er hár í Cat 

6a lausninni á meðan netskiptirinn sjálfur er 

langdýrasti hlutinn í FTTO lausninni. Færa má 

rök fyrir því að fækka megi nettenglum á 

starfstöðum og lækka þannig stofnkostnað 

Cat 6a kerfis. Ekki sé þörf á svo mörgum tenglum við hverja starfstöð. Þó ber að líta til 

Mynd 21 Hlutfallsleg skipting á vinnu annarsvegar 

og efni og niðurtíma hinsvegar FTTO 

23%

77%

Hlutfallsskipting FTTO

Vinna Efni og niðritími

Mynd 20 Hlutfallsleg skipting á vinnu annarsvegar 

og efni og niðurtíma hinsvegar Cat 6a 

38%

62%

Hlutfallsskipting Cat 6a

Vinna Efni og niðurtími
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þess að með sömu rökum má í einhverjum tilfellum fækka netskiptunum í FTTO kerfinu, 

þannig að tvær starfstöðvar sem ekki eru samliggjandi geti engu að síður nýtt einn og 

sama netskiptinn og lækkað þar með stofnkostnað kerfisins. Þá er auðvelt, fljótlegt og án 

teljandi rasks, hægt að bæta við netskipti í FTTO kerfinu síðar meir. Mynd 22 sýnir í 

stöplariti stofnkostnað beggja lausna og samanburð kostnaðar eftir að netportum er 

fækkað um helming bæði í Cat 6a kerfinu og FTTO kerfinu. Við þessa breytingu fer 

kostnaður FTTO kerfisins úr 71.3% yfir í 71,1%, sé miðað við kostnað Cat 6a kerfisins. En 

þá er líka búið að lækka kostnað vegna varaafls í Cat 6a kerfinu umtalsvert. Sjá nánar 

útfærslu á lækkun stofnkostnaðar í viðauka D. 

Netstigar og bakkar eru til staðar í húsinu. Ber að taka tillit til þess að hefðu þeir ekki 

verið til staðar væri munurinn á uppsetningarkostnaði þessara tveggja kerfa enn meiri, 

þar sem FTTO þarf íburðarminna og einfaldara lagnakerfi en Cat 6a lausnin.  

 

Mynd 22 Skipting kostnaðar eftir breytum 

Tölvuskáparnir taka frá verðmæt rými byggingarinnar meðan batboxin eru staðsett uppi í 

loftum (í flestum tilfellum uppi í kerfisloftum), rýmum sem lítil verðmæti eru í. Sjá myndir 

E5 og E6 í viðauka E. 

Cat kerfið er öflugt og öruggt miðað við það sem gerist og gengur í dag. Það eru  Cat 6a 

strengir í alla nettengla og 120 þeirra PoE. Allur búnaður miðast við að hægt sé að 

þjónusta og vakta kerfið í fjarvinnslu. Varaaflgjafarnir eru öflugir og geta haldið kerfinu 

gangandi lengi þótt spennuflökt og truflanir séu á kerfinu. Tveir aðalnetskiptar tryggja að 

hægt er að halda kerfinu gangandi þótt annar þeirra verði óstarfhæfur. Sama máli gegnir 

 2.000.000 kr.

 4.000.000 kr.

 6.000.000 kr.

 8.000.000 kr.

 10.000.000 kr.

 12.000.000 kr.

 14.000.000 kr.

 16.000.000 kr.

 18.000.000 kr.

Cat 6a Cat6a varakostur FTTO FTTO varakostur

Samanburður kostnaðar

Lagnaleiðir Netskápar 19" Niðurtími Varaafl

Netskiptar og netdreifar Ljósbreytur Strengir Annað
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um netskiptana á hæðunum. Þeir tryggja að helmingur kerfisins sé starfhæfur á hverri 

hæð þótt annar þeirra verði óstarfhæfur. Það eru því ekki margir veikleikar í kerfinu 

miðað við kröfur sem gerðar eru til netkerfis til almennrar notkunar. 

FTTO er með einn aðalnetskipti, falli hann út er kerfið óstarfhæft. Kerfið er einfalt og ekki 

með neinn óþarfa búnað miðað við hver þörfin er í dag. Það eru 4 netskiptar sem eru 

PoE. Ef fjölga á vinnustöðvum sem geta veitt þessa þjónustu þarf að skipta út netskiptum 

fyrir nýja og fá spennubreyta fyrir nýju netskiptana. Netskiptarnir eru í fæstum tilfellum 

raðtengdir og því óháðir hver öðrum þannig að ef einn verður óstarfhæfur hefur það ekki 

áhrif á hina. 

Stofnkostnaður FTTO kerfisins er 71,3% af stofnkostnaði Cat 6a kerfisins og er það 

svipuð niðurstaða og þýsk rannsókn frá 2012 leiddi í ljós [28]. Þar sem afskriftir eru 

reiknaðar út frá stofnkostnaði eru þær umtalsvert hærri í Cat 6a kerfinu og það sama má 

segja um kostnað vegna rafmagnsnotkunar. Heildarrekstarkostnaður á ári fyrir FTTO 

kerfið er 75,2% af kostnaði Cat 6a kerfisins eða um 3,57 milljónum lægri yfir 7 ára 

tímabil. Ítarlegir niðurtöður má sjá í viðauka C, töflur C9 og C10. Viðgerða og 

viðhaldskostnaður er álíka mikill í báðum kerfunum, samanber töflur C11 og C12 í 

viðauka C. 

Út frá stofnkostnaði, rekstrarkostnaði, hættu á ófyrirsjáanlegum truflunum og hærri 

vinnulið í Cat 6a kerfinu er uppsetning á FTTO heppilegri í þessu tiltekna húsnæði. 
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Framtíðarmöguleikar FTTO 

Möguleikar FTTO í framtíðinni eru miklir. Kerfið er ákveðinn grunnur sem hægt er að 

byggja við á margvíslegan hátt eftir þörfum neytandans. Smart office er til að mynda kerfi 

sem nýtir sér FTTO til að búa til hússtjórnarkerfi með nánast óþrjótandi möguleikum. Sjá 

nánar um Smart office á næstu síðu. Fyrir stærri aðila er kerfið hagkvæmt í uppsetningu 

sökum einfaldleika þess, hlutfallslega lítillar þarfa á rými og minna hráefnismagns í 

lögnum og lagnaleiðum. Ljósleiðarinn hefur langan endingartíma, sumir viðskiptavinir 

Microsens eru að nýta 20 ára gamla strengi og hyggjast nýta þá í 10 ár í viðbót. Dubai 

Internatonal airport er einn af þessum viðskiptavinum. Sjá mynd 23 varðandi 

uppbyggingu á smart office 

kerfi.  

Auðvelt er að viðhalda 

kerfinu, þó það krefjist 

sérhæfðs búnaðar. 

Umtalsverðir 

stækkunarmöguleikar eru án 

þess að  skipta þurfi um 

stofnstrengi. 

Endabúnaðurinn ræður 

ferðinni varðandi hraða og 

gagnamagn gegnum kerfið. 

Núverandi netskiptar frá 

Microsens geta gefið allt að 

30 vött í PoE lausn en 

Microsens hefur gefið út að 

stefnt sé að því að næsta 

kynslóð G7, muni geta gefið allt að 60 vött [20]. 

Í nútímasamfélagi þar sem stöðugt er verið að auka fjölda leiða til þráðlausra samskipta 

er kostur að hafa kerfi sem rafsegulbylgjur hafa ekki áhrif á.  

Kostnaður við endabúnað kerfisins er helsti akkilesarhæll þess. Fyrirtæki og stofnanir 

með létta gagnavinnslu og sem gera ekki kröfur um tæknilega fullkomið netkerfi geta átt 

erfitt með að réttlæta kostnaðinn sem felst í endabúnaðinum. 

Mynd 23 Skýringarmynd af hugsandi rými (e. smart office) Dubai 

Internatonal airport. 
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Hugsandi rými (Smart office). 

Aukin tækni og sjálfvirknivæðing er stöðugt að breyta starfsumhverfi okkar. Það sem talið 

var nánast ómöglegt fyrir nokkrum árum er orðið hversdagslegt. Hugsandi rými (e.smart 

office) er eitt af því.  

Einstaklingar eru ólíkir, hafa misjafnar þarfir og mismunandi skoðanir á því hvað gott 

starfsumhverfi sé. Það sem einum finnst heitt finnst öðrum kalt, það sem er hæfileg birta 

fyrir einn einstakling er of mikið rökkur fyrir annan. Allir eiga það sameiginlegt að þeir 

vinna best, eru mótækilegastir og jákvæðastir þar sem þeim líður vel. Því fyrr sem 

fyrirtæki eða stofnun nær að fullnægja þessum þörfum starfsmanns og viðskiptavinar því 

fyrr nær það auknum árangri. 

Fyrsta upplifun starfsmanns eða 

viðskiptavinar af fyrirtæki mótar 

oft skoðun hans á staðnum. Því 

leggja fyrirtæki áherslu á að þessi 

upplifun sé sem best.   

Hugsandi rými hefur notanda 

rýmisins í forgangi og líðan hans 

sem upphafspunkt en leitast 

jafnframt við að vera sem 

sveigjanlegast. Sparnaður á 

auðlyndum, svo sem orku, er 

einnig breyta sem kerfið vinnur 

með. Sjá myndræna uppbyggingu 

kerfisins á mynd 24.  

Hvað er hugsandi rými (e. smart 

office)? 

Kerfið byggist á að gera líf allra hagsmunaaðila tiltekins rýmis eins þægilegt og kostur er, 

bæði tæknilega og andlega. Einnig leitast það við að lágmarka orkunotkun eftir fremsta 

megni. Möguleikar innan kerfisins eru margir en helst ber að nefna, aðgangsstýringu, 

hitastýringu, birtustýringu og orkunýtingu. 

Hvers vegna á að vera hita upp rými í 21°C ef ekki er verið að fara nota það næstu 

klukkutímana? Kerfið sér til þess að réttur hiti sé kominn á rýmið á þeim tíma sem það er 

Mynd 24 Skýringarmynd af hugsandi rými (e. smart office), 

hefðbundið skrifstofurými. 
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bókað eða á að vera tilbúið til notkunar en leyfir síðan hitanum að lækka niður í ákveðið 

hitastig þegar rýmið er í hvíld. Svipuð stýring er á lýsingunni. Nokkrum mínútum áður en 

tiltekið rými á að fara í notkun kveikir kerfið sjálfkrafa á lýsingunni samkvæmt fyrirfram 

ákveðinni forskrift. Það getur síðan farið eftir því hver hefur bókað rýmið hvert birtu og 

hitastig þess er þegar það er tekið í notkun. Skynjarar innan rýmisins sjá síðan um að 

halda réttu lýsingar- og hitastigi á rýminu meðan það er í notkun. Jafnvel húsgögn eins og 

borð og stólar geta verið persónustýrð. Þegar tiltekinn einstaklingur skráir sig inn í rýmið 

þá stilla húsgögnin sig samkvæmt síðustu stillingu sem viðkomandi var með þau í eða 

hefur forstillt að þau eigi að fara í.  

Oft er neytendaviðmótið app-drifið1 og farsími neytanda kerfisins því samskiptatækið við 

kerfið. Aðgangsstýring að ákveðnum rýmum byggingar eða netpunktum er á þann hátt að 

viðskiptavinur auðkennir sig með appinu til að fá aðgang.  Eftir að hafa auðkennt sig 

getur hann haft aðgang að ákveðnum stillingum innan þess rýmis sem hann er í svo sem 

hita eða lýsingu svo eitthvað sé nefnt. Einnig getur kerfið virkað á þann veg að þegar 

viðkomandi einstaklingur hefur auðkennt sig inn í ákveðið rými þá sér kerfið um að stilla 

hita þess, birtu og loftflæði eftir fyrirfram stilltum eða gefnum óskum viðkomandi. 

 

  

                                                 
1 Þrátt fyrir að framleiðandi tali um App viðmót þá er notendaviðmótið url, nokkurs konar heimasíða. Þar 

inni skráir notandinn þær stillingar sem hann villa að kerfið vinni eftir.  
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Umræður og vangaveltur 

Þegar Cat kerfi er sett upp í eldri byggingar koma upp ákveðnir óvissuþættir sem ber að 

hafa í huga. Í loftunum eru hugsanlega spennu- og tíðnibreytar, lampar og annar búnaður 

sem getur valdið margvíslegum truflunum sem ekki eru endilega fyrirsjáanlegar. Ef 

aflstrengur er á sömu lagnaleið og netstrengur og stiginn/bakkinn er ekki nægjanlega 

spennujafnaður getur netstrengurinn orðið fyrir utanaðkomandi truflun. Lengdartakmörk 

Cat strengsins (90m) eru verulega íþyngjandi þegar verið er að leggja í stærri byggingar. 

Sjá mynd 25. Nútímaaflstýringar á raforku geta og hafa valdið margvíslegum truflunum 

sem FTTO lausnir eru ónæmar fyrir en langir Cat strengir geta vegna lengdar sinnar 

auðveldlega tekið upp. Sérstaklega þegar deyfingin er orðin mikil í enda strengsins á 

lengri leiðum.  

Verðið á hverjum netskipti í FTTO lausninni er hátt. Ef þessir netskiptar reynast 

bilanagjarnir eða skemmast er kostnaðarsamt að endurnýa þá. Fram hefur komið fyrr í 

skýrslunni að hitni notendanetskiptir er hugbúnaður í honum sem hægir á starfsemi hans 

þannig að hann ofhitni ekki. Það er líklegast að hann hitni þegar mikið álag er á honum 

og má gefa sér að þá sé óheppilegasti tíminn til að hann hægi á sér. Netskiptirinn er 

háður rafmagni, ef hann er raðtengdur og rafmagnið fer af honum, er netsambandið 

neðar í keðjunni jafnframt rofið. 

Þar sem erfitt er koma fyrir nýrri lagnaleið er möguleiki á að leggja ljósleiðara patchstreng 

með hefðbundnum rafmagnsstreng, gegnum rafmagnsrör að starfstöð, sökum þess hve 

grannur hann er. Fræðilega séð er þetta einnig leyfilegt með Cat strenginn [29]. Sverleiki 

Cat strengs, lítið togþol og styrleiki gerir þessa framkvæmd hins vegar erfiða. Auk þess 

sem aðskilnaður strengjanna er hverfandi á þeirri vegalengd sem þeir eru saman í röri. 

Á meðan stöðugt er verið að keppast við að auka gagnaflutningsgetu strengja ræður 

megnið af vélbúnaði netkerfa ekki við meira en 1Gbps. Mircrosens hefur í 7. kynslóð 

netskipta tvö 10Gbps port og fjögur 2,5Gbps port [30]. 
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Niðurstöður 

Ljóst er að áframhaldandi þróun á netkerfum byggir í auknu mæli á að ljósleiðarinn sé 

helsti gagnaflutningsstrengurinn. Þrátt fyrir að líta megi á helsta hlutverk FTTO búnaðar 

sé að vera hluti af netkerfi til að flytja gögn þá er hann mikið meira en það. Þetta er ný 

kynslóð orku- og efnissparandi búnaðar. Í umhverfi þar sem orkuverð fer hækkandi að 

raunvirði og stöðugt eru gerðar auknar kröfur til umhverfis- og vinnuverndar er FTTO og 

sambærileg kerfi það sem koma skal. 

Stærri fyrirtæki og stofnanir eru yfirleitt með stór og öflug netkerfi. Þau þurfa því að teysta 

á mikinn og hraðan gagnaflutning til dæmis vegna skýlausna og útvistunar á hugbúnaði. 

Umtalsverðir fjármunir fara í kaup, rekstur, viðhald og breytingar á kerfunum. Það er 

áríðandi fyrir þessa aðila að áreiðanleiki, notendaviðmót, stækkunarmöguleikar og 

einfaldleiki sé sem mestur. Niðritíminn er oft versti óvinur þessara aðila. Hann hefur í för 

með sér margvíslegar tafir og kostnað vegna starfsmanna og viðskiptavina sem eru á 

fullum launum en geta ekki stundað vinnu sína sem skyldi. Þau rými sem fara undir 

netkerfin og búnað til að þjónusta þau eru oft á tíðum miðsvæðis á verðmætustu 

svæðum bygginga. Þetta er gert til þess að hámarka afkastagetu kerfanna með sem 

stystum gagnaleiðum að endabúnaði. Allt sem felur í sér minna umfang, minna magn, 

minni fjárútlát og minni tafir eru verðmæti fyrir þá aðila sem reka netkerfi. FTTO og 

sambærilegar lausnir byggja á að auka þessi verðmæti. 

Þessar lausnir eru þó ekki allra. Búnaðurinn er of dýr til að vera hagkvæm lausn inni á 

heimilum eða fyrir smærri notendur. Microsens telur litlar líkur á að vara þeirra muni 

lækka að raunvirði næstu árin. Sagan hefur leitt í ljós að nánast öll ný tækni og 

tæknilausnir lækka að raunvirði eftir því sem líftími þeirra eykst. Það verður því að teljast 

líklegt að sú verði einnig raunin með FTTO kerfin. 

Fyrir heimili og smærri aðila með létta vinnslu og stuttar lagnaleiðir er Cat kerfi 

heppilegast enn sem komið er. Það hefur sína kosti varðandi einfaldleika. Þar sem fáar 

starfstöðvar eru og ekki þörf á flókinni aðgangsstýringu getur Cat kerfið gagnast vel. Hægt 

er að fullnægja þörfum smærri notenda varðandi gagnaflutning með hlutfallslega 

einföldum og ódýrum vélbúnaði.  

Cat kerfi er í notkun á langflestum stöðum í heiminum og verður það væntanlega næstu 

árin. Það er kostnaðarsamt að endurnýja netkerfi og því er leitast við að viðhalda þeim og 

betrumbæta svo lengi sem kostur er. Kröfur til gagnaflutningsgetu eru misjafnar milli 
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starfstöðva og því oft á tíðum möguleiki á að uppfæra einungis þann hluta starfstöðva 

sem þarfnast aukinnar afkastagetu hverju sinni. 

Á tímum þar sem stöðug krafa er um minni efnisnotkun, meiri nýtni á öllu hráefni og 

orkugjöfum, er FTTO lausn sem varðar veginn inn í framtíðina. Krafa um áframhaldandi 

hraða þróun í uppbyggingu netkerfa og aukna getu til gagnaflutninga leiðir af sér öflugri 

endabúnað en er á markaðnum í dag. Það leiðir aftur af sér kröfu um að strengirnir nái að 

þjónusta endabúnaðinn nægjanlega vel. Í þessu tilfelli eru Cat strengirnir því ekki 

samkeppnishæfir til framtíðar. Það er vegna takmarkanna strengjanna sjálfra. Á meðan 

ljósleiðarakerfi eru sem gluggi inn í framtíðina sem er að opnast meira og meira má líkja 

Catkerfum við glugga úr fortíðinni sem smámsaman er að lokast. 
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Samantekt 

FTTO er einfalt og þægilegt í hönnun. Lagning þess er einfaldari heldur en á Cat 6a kerfi 

þar sem stór hluti lagnanna er grennri og þjálli enn í Cat 6a kerfinu. Jafnframt eru færri 

þættir sem þarf að taka tillit til og þá sérstaklega með tilliti til truflana og deyfingar á 

gagnamerkjum. Sökum einfaldleika og smæðar lagna í FTTO kerfinu er það efnisminna og 

þar að leiðandi umhverfisvænna en önnur kerfi. Kerfið hvetur til orkusparnaðar þar sem 

það getur verið grunnur að orkusparandi hússtjórnarkerfi. FTTO er lausn sem hentar fyrir 

aðila sem þarfnast kerfis með aðgangsstýringu og mikla gagnaflutningsgetu. 

Kostnaðargreining leiddi í ljós að fyrir gamalt skrifstofuhúsnæði með kringum 200 

tölvutengla er það umtalsvert ódýrara, bæði í uppsetningu og rekstri. Möguleikar kerfisins 

til framtíðar virðast vera góðir. Það eru ekki sjálfir ljósleiðarastrengirnir sem eru 

takmarkandi á flutningsgetu gagna heldur endabúnaðurinn. Það ætti því að vera auðvelt 

að auka flutningsgetu gagna í kerfinu með því að endurnýja endabúnaðinn í komandi 

framtíð. 

Fyrir smærri aðila með fáar starfstöðvar og ekki miklar kröfur um flutningsgetu gagna er 

kerfið of dýrt og of afkastamikið til að hægt sé að réttlæta kaup á því. Lægri kostnaður á 

endabúnaði og einfaldleiki við lagningu Cat 6a strengja í smærri rýmum gerir Cat 6a 

lausnina hagkvæmari í þeim tilfellum. Einnig ber að líta til þess að Cat 6a strengurinn á 

möguleika á mikilli gagnaflutningsgetu sé rétt frá honum gengið og hann tengdur öflugum 

endabúnaði. Sú gagnaflutningsgeta getur hæglega dugað mörgum aðilum í mörg ár. 
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Viðauki A Truflun í netstrengjum og krítískt horn ljósleiðara 

Viðnámsleiðni (Cross talk) 

Viðnámsleiðni stafar af því að þéttaviðnám milli strengja lækkar og rýmdarleiðnin eykst sem því 

nemur við hækkandi tíðni. Á sama tíma eykst spanviðnám netstrengjanna í réttu hlutfalli við 

vegalengd og tíðni. Mynd A1 sýnir myndrænt hvernig viðnám inni í strengjum og milli þeirra hefur 

áhrif til dvínunar á merkinu. 

Formúlan fyrir spanviðnám: 

 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿  𝜔 = 𝑡íð𝑛𝑖 𝑜𝑔 𝐿 = 𝑠𝑝𝑎𝑛𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑦𝑘𝑠𝑡 𝑚𝑒ð 𝑣𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 

Formúlan fyrir rýmdarleiðni: 

 𝑋𝐶 = 𝜔𝑐  𝜔 = 𝑡íð𝑛𝑖 𝑜𝑔 𝑐 = 𝑒𝑟 𝑟ý𝑚𝑑𝑎𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 

 

Með hækkandi tíðni verður auðveldara fyrir merki sem sent er um streng að hafa áhrif á merki 

annarra strengja á meðan það verður stöðugt erfiðara að koma merkinu gegnum strenginn til 

þess tækis sem á að taka við því. Mynd A1 sýnir hvernig merki dvínar því að hluti styrks þess snýr 

aftur til baka, þaðan sem það fór af stað. Á mynd A3 má sjá hvernig rýmdarleiðnin eykst með 

aukinni tíðni en þetta eru mælingar innan sama kapalsins. [31] 

 

 

 

 

  

Mynd A1 Dvínun á merki 

 

Mynd A1 Dvínun á merki 

Mynd A2 Rýmdarleiðni = 1/ viðnám þéttis 



46 

 

PSNEXT truflun sem verður til innan hvers og eins strengs 

Á línuritinu hér fyrir neðan sést mæling á heildartruflun sem hvert og eitt par innan sama Cat 

strengsins verður fyrir frá hinum pörunum innan strengsins. Á ensku er þetta kallað Power Sum 

Near End Crosstalk eða PSNEXT. 

Eins og sést eykst þessi truflun með eftir því sem tíðnin eykst í strengnum. 

Svarta línan er krafa samkvæmt ISO staðli meðan rauða línan er viðmiðun samkvæmt TIA 568. 

Það sést hvernig rýmdarleiðnin eykst. [32] Á lóðrétta skalanum er kvarði yfir hve mikill hluti 

truflunarinnar eyðist. Eftir því sem dBm lækkar (er minna í mínus) því meira af trufluninni kemst í 

gegn. 

Mynd A3 Línurit yfir truflun, hvernig viðnámið milli strengja minnkar með aukinni tíðni. 

PSNEXT Performance
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AXT (Alien Crosstalk) 

Hvað er Alien crosstalk? 

What is Alien Crosstalk? 

Alien crosstalk is the coupling of noise from one cable link to another. This 

happens if one cable is surrounded by many other cables in a bundle. We 

identify the cables that surround a cable in a bundle as Disturbers. Cables that 

can suffer from noise coupling from other cables are identified as the Disturbed 

cable or (Victim).[33] 

Þetta er skilgreint sem truflun sem hvert og eitt par í tilteknum streng verður fyrir af hálfu annarra 

umliggjandi strengja. Sjá nánar mynd A4 

Þessi tegund af truflun fór fyrst að hafa áhrif á netkerfi eftir að strengirnir voru farnir að geta 

unnið á 500MHz (Cat 6a). Helsta vörnin gegn þessum truflunum er að skerma strengina.  

„Why is it important?  

The surrounding cables (Disturbers) will impact the ability of the disturbed 

cable (Victim) to transmit data. This becomes more important as we increase 

the bandwidth requirement of cables for faster applications. You might think 

that using shielded cables i.e. (where there is at least an outer shield) then 

alien crosstalk would not be a problem. However, if the shield is not 

terminated correctly even a shielded system can fall foul of alien 

crosstalk.“[33]  

Það sést á ofanrituðum texta hve áriðandi það er að ganga vel frá skermingum og jarðtenginu 

netlagna þegar strengirnir eru farnir að vinna á svo hárri tíðni sem raun ber vitni.  

The ISO/IEC 11801:2011 Edition 2.2 gerir kröfu um að UTP strengir af gerðinni Cat 6a í 

netkerfum séu mældir með tilliti til Alien crosstalk til að tryggja að kerfin séu fyrir neðan leyfileg 

mörk.  

  

Mynd A4 Alien crosstalk útskýring á hvernig það er skilgreint. 
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Brotstuðull ljós 

Til að ljós ferðist áfram gegnum ljósleiðara þarf það að endurkastast innan hans. Þetta gerist með 

því móti að kápan utan um ljósleiðarann (e. cladding) hefur lægri brotstuðul en ljósleiðarinn 

sjálfur og virkar eins og spegill þannig að ljósið endurkastast aftur inn í ljósleiðarann. Ljósið þarf 

að falla á kápuna undir áfallshorni sem er stærra en krítíska áfallshornið (e. critical angle) fyrir 

þessi tvö efni. Hér fyrir neðan má sjá hvernig þetta áfallshorn er fundið út þar sem n1 stendur fyrir 

ljósleiðarann og n2 fyrir kápuna. Falli ljósið á kápuna undir lægra áfallshorni heldur en krítíska 

hornið sleppur það út og tapast. Þetta gæti gerst ef ljósleiðari er til dæmis sveigður of mikið. [17] 

 

Mynd A5 Myndræn lýsing á krítísku horni í ljósleiðara. 
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Viðauki B Efnislisti 

Cat 6a kerfið 

 Helstu einingar sem notaðar eru í Cat 6a kerfið eru taldar upp hér að neðan ásamt útskýringum 

eftir því sem við á. Upplýsingablöð (data sheet)  fyrir þessar einingar er hægt að nálgast í settinu 

Almenn gögn sem fylgja með skýrslunni og eru þær í sömu röð og upptalningin. 

1. Tveir aðalnetskiptar  Cisco 9300 Series Switches. Báðir með 24 tengiport og tengdir 

saman þannig að þeir vinna sem einn. Ef annar þeirra verður óvirkur þá sér hinn um að 

sinna netumferðinni. Annar þeirra er með Poe port þannig að hann getur gefið rafmagn 

gegnum netstrenginn. Þessir aðalnetskiptar eru jafnframt notaðir sem dreifinetskiptar á 

fyrstu hæðinni fyrir þá nettengla sem þar eru. 

2. Varaafl fyrir aðalnetskiptana, EATON 5PX3000iRTN, getur hann gefið allt að 3000VA.  

3. Varaafl fyrir aðgangsnetskiptana EATON 5PX2200iRTN getur hann gefið allt að 2200VA 

4. Ljósbreyturnar fyrir aðalnetstrenginn (backbone) Cisco 10GBASE SFP+ Modules. Þessi 

ljósbreyta er notuð allstaðar þar sem aðalnetstrengur liggur milli tækja. 

5. Netdreifirinn er HP/Aruba af gerðinni AP-303. Þessi netdreifir  styður Wave2 og eru dual 

band (2.4 / 5Ghz). Með innbyggðum 2x2 loftnetum. 

6. Environ CR800  800 m netskápar eru á öllum hæðum, stærð 800x270x800 mm. 

7. Tveir netskiptar  Cisco 9200 Series Switches eru á 2.og 3. hæð og einn á 4. hæð. 

Netskiptarnir á 2. og 3. hæð eru 48 porta enn á 4. hæð 24 tengiporta. Netskiptarnir á 

hverri hæð eru samtengdir þannig að þeir vinna sem einn. Ef annar þeirra verður óvirkur 

sér hinn um að sinna netumferðinni. Á 2.og 3. hæð er annar netskiptirinn með Poe port 

þannig að hann getur gefið rafmagn gegnum netstrenginn. Á fjórðu hæðinni er bara 1 

netskiptir og er hann með Poe port.  

8. Patch snúrurnar eru af gerðinni Category 6A LS0H FTP Shielded frá HellermannTyton 

9. Patch panil rekki er af gerðinni Excel 1U Keystone Jack 19” er hann notaður í netskápnum 

til að tengja saman (patch) portin og tengingarnar út á tenglana. Innstungurnar í patch 

panilinn eru af gerðinni Excel Category 6A Low Profile Screened Keystone Jack. Samtals 

þarf 200 svona innstungur í kerfið. 

10. Cat 6a strengurinn er af gerðinni Excel Category 6A Screened Twisted Pair (U/FTP) S‐Foil 

Cable –LSOH. Þessi stengur er skermaður.  

11. Ljósleiðara Patcpanill sem notaður er fyrir aðalnetstrenginn upp á hverja hæð er af 

gerðinni, Excel Optical Fibre Patch Panel- LC Style. Frá honum liggja ljósleiðarasnúrurnar 

upp í hvern og einn aðgangsnetskipti. 

12.  Kapalbar inn í skáp þannig að snúrurnar liggi fallega inni í skápnum. 

13. Fjöltengi 

14. Ljósleiðarakassettur og að lokum ljósleiðarasnúrur til að tengja frá netbeini að 

aðalnetskipti.  

15. Strengrenna LF 60x150x2000 til að taka strengi frá gólfi upp í tenglarennu. 

16. Tenglarenna TEK 161x72x2500 rennan er skipt í hólf þannig að raflagnir og 

fjarskiptastrengir eru aðskilin. 

17. Netbakki sem notaður er til að framlengja þær lagnaleiðir sem nú þegar eru til staðar. 

18. Stofnlögnin milli aðalnetskiptis og aðgangsnetskipta er ljósleiðari af gerðinni 4F E9/125 

SMF-28® ULTRA 0.9mm TB3, Cca-s1a,d1,a1 frá Corning. 
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FTTO 

Helstu einingar sem notaðar eru í FTTO kerfið eru taldar upp hér að neðan ásamt útskýringum 

eftir því sem við á. Upplýsingablöð (data sheet)  fyrir þessar einingar er hægt að nálgast í settinu 

Almenn gögn sem fylgja með skýrslunni og eru þær í sömu röð og upptalningin. 

1. Notendanetskiptar kerfisins eru af gerðinni Gigabit Ethernet Micro Switch 6 Port PoE+ 

Generation 6+ og er valkvætt hvort þeir eru með PoE möguleika. Fjórir af þeim eru með 

PoE möguleikann í þessu kerfi og eru þeir notaðir fyrir netdreifana. Alls eru 54 

notendanetskiptar í kerfinu. 

2. Straumbreytar fyrir notendanetbeina eru af gerðinni Compact 54 VDC Power Supply Unit 

frá Microsens. Þeir fjórir notendanetskiptar sem eru með PoE möguleikann þurfa að 

tengjast straumbreyti.  

3. Varaafl fyrir Line-interactive VCL Series UPS frá General Electric fyrir aðalnetskiptinn og 

getur hann gefið allt að 800VA. 

4. Netskápur á 1. hæð er af gerðinni Pornet, stærð 800x420x800 mm,fyrir aðalnetskiptinn. 

5. Batboxin eru af gerðinni Neutral Cover, Gray, EMKA lock 9 cable strain reliefs frá Corning. 

6. Aðalnetskiptirinn er af gerðinni 48 Port Gigabit Ethernet Routing Switch with 10G Uplink 

frá Corning. 

7. Ljósbreyturnar sem notaðar eru til að kóða og afkóða tölvugögnin í ljós eru af gerðinni 

SFP-Transceiver for extended temperature range frá Corning. 

8. Cats strengurinn sem notaður er milli notendanetskiptis og netdreifis er af gerðinni 

Category 6A U/FTP Shielded Cable – Dca frá HellermannTyton. 

9. Patch snúrurnar eru af gerðinni Category 6A LS0H FTP Shielded frá HellermannTyton. 

10. Ljósleiðarinn er af gerðinni 4F E9/125 SMF-28® ULTRA 0.9mm TB3, Cca-s1a,d1,a1 frá 

Corning. 

11. Netbakki sem notaður er til að framlengja þær lagnaleiðir sem nú þegar eru til staðar. 

12. Tenglarenna TEK 100x52x2500.  

13. Strengjabakki LF 18x45x2100 til að taka strengi frá gólfi upp í tenglarennu. 

14. Stofnlögnin milli aðalnetskiptis og batboxanna er ljósleiðari af gerðinni 12F E9/125 SMF-

28® ULTRA 0.9mm TB3, Cca-s1a,d1,a1 frá Corning. 

 

 

  



51 

 

Viðauki C Kostnaðarliðir 

CAT 6a 

Stofnkostnaður 
Sundurliðun stofnkostnaðar fyrir Cat 6a kerfið er sýnt í töflu C1.  Einingarverð vinnu er 1.850 kr. með 

vsk. Liðurinn vinna er vinnukostnaður per. einingu. Í þessari töflu er kostnaður niðurtíma ekki tekinn 

fram en hann er 492.000 kr. 

Tafla C1 Yfirlit yfir skiptingu stofnkostnaðar að undanskildum kostnaði vegna niðurtíma. 

Verkþáttur Ein. Magn. E.verð Samtalsefni V.Ein Vinna Sam.vinna Samtals 

Netstigar b400mmm og fylgihlutir m 11 2.600kr 28.600kr 3 5.550kr 61.050kr 89.650kr 

Álrör b16mmm og fylgihlutir m 114 1.506kr 171.684kr 2 3.700kr 421.800kr 593.484kr 

Tenglarenna 162/72mmPLAST m 170 4.300kr 731.000kr 2,2 4.070kr 691.900kr 1.422.900kr 

Lagnastokkur 60/150mmPLAST m 20 2.785kr 55.700kr 2,2 4.070kr 81.400kr 137.100kr 

Netkápur 19"(2100x800x800) stk. 4 145.706kr 582.824kr 11 20.350kr 81.400kr 664.224kr 
Aðalnetskiptir 
Catalyst 930024-portPoE+ stk. 1 893.711kr 893.711kr 3 5.550kr 5.550kr 899.261kr 

Aðalnetskiptir Catalyst 930024 stk. 1 575.560kr 575.560kr 3 5.550kr 5.550kr 581.110kr 
Varaafl fyrir aðalnetskipta  
Eaton 5PX3000IRT3U stk. 1 535.251kr 535.251kr 3 5.550kr 5.550kr 540.801kr 
Varaafl aðgangsnetskipta  
Eaton 5PX2200IRT stk. 2 305.836kr 611.672kr 3 5.550kr 11.100kr 622.772kr 
Varaafl fyrir aðgangsnetskipti á 
4.hæð Eaton 5PX2200IRT stk. 1 220.774kr 220.774kr 3 5.550kr 5.550kr 226.324kr 

Ljósbreytur-SFP-10G-SR stk. 12 31.486kr 377.832kr 1 1.850kr 22.200kr 400.032kr 

Netdreifir Aruba 303 series stk. 9 39.596kr 356.364kr 2 3.700kr 33.300kr 389.664kr 

Aðgangsnetskiptir Catalyst 9200  
48-port PoE+ 4x10 Guplinkar stk. 2 841.205kr 1.682.410kr 3 5.550kr 11.100kr 1.693.510kr 
Aðgangsnetskiptir Catalyst 9200  
48-port 4x10 Guplinkar stk. 2 658.551kr 1.317.102kr 3 5.550kr 11.100kr 1.328.202kr 
Aðgangsnetskiptir Catalyst 9200  
24-port PoE+ 4x10 Guplinkar stk. 1 529.317kr 529.317kr 3 5.550kr 5.550kr 534.867kr 
TvöfaldurCAT 6A tengill  
fyrir dós/rennu. stk. 100 3.300kr 330.000kr 3 5.550kr 555.000kr 885.000kr 
Tengingar í krosstengibretti 
(patchpanila) stk. 200 - - 1 1.850kr 370.000kr 370.000kr 
Cat 6A dreifistrengur  
Excel CAT 6A U/FTP S-Foil m 5000 144kr 720.000kr 0,4 740kr 3.700.000kr 4.420.000kr 

Patchstrengir stk. 432 504kr 217.728kr 0,2 370kr 159.840kr 377.568kr 
Stofnstrengur Corning 4F E9/125 
SMF-28® ULTRA 0.9mm TB3 m 100 90kr 9.000kr 0,4 740kr 74.000kr 83.000kr 

Ljósleiðaraskúffa ásamt fylgihlutum stk. 4 11.269kr 45.076kr 2 3.700kr 14.800kr 59.876kr 

Bora göt 16mm stk. 4 500kr 2.000kr 2 3.700kr 14.800kr 16.800kr 

Bora göt 30mm stk. 15 500kr 7.500kr 2 3.700kr 55.500kr 63.000kr 

Bora göt 60mm stk. 7 1.000kr 7.000kr 3 5.550kr 38.850kr 45.850kr 

SAMTALS VERÐ MEÐ VSK.    10.543.356kr   6.436.890kr 16.444.995kr 
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Tafla C2 Dregnir saman helstu verkþættri og bætt inn niðurtíma. 

Verkþáttur   Verð  

 Netstigar b 400mm m/festingum og fylgihlutum  89.650 kr. 

 Álrör  b 16mm m/festingum og fylgihlutum  593.484 kr. 

 Lagnastokkur 162/72 mm PLAST  1.422.900 kr. 

 Tenglarenna 60/150 mm PLAST  137.100 kr. 

 Netskápar 19"   664.224 kr. 

 Niðritími  492.000 kr. 

 Varaafl  1.389.897 kr. 

 Ljósbreytur  400.032 kr. 

 Netdreifar  389.664 kr. 

 Netskiptar  5.036.950 kr. 

 Tvöfaldur Cat 6A tengill fyrir dós/rennu.  Rammi fylgir  885.000 kr. 

 Cat 6A dreifistrengir  4.420.000 kr. 

 Stofnlögn og búnaður tengdur henni  142.876 kr. 

 Patch strengir  747.568 kr. 

 Bora göt  125.650 kr. 

Samtals 16.936.995 kr. 

 

 

Mynd C1 Skífurit yfir skiptingu stofnkostnaðar í prósentum. 
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FTTO 

Stofnkostnaður 
Sundurliðun stofnkostnaðar fyrir FTTO kerfið er sýnt í töflu B4.  Einingarverð vinnu er 1.850 kr. með 

vsk. Liðurinn vinna er vinnukostnaður per. einingu. Í þessari töflu er kostnaður niðurtíma ekki tekinn 

fram en hann er 328.000 kr. 

Tafla C3 Skipting stofnkostnaðar fyrir FTTO kerfið, að undanskildum kostnaði vegna niðurtíma. 

  

Verkþáttur Ein. Magn. E.verð Samtalsefni V.Ein. Vinna Sam.vinna Samtals 

Netstigar b100mm og fylgihlutum m 11 1.240kr 13.640kr 3 5.550kr 61.050kr 74.690kr 

Álrör b16mm og fylgihlutum m 114 1.867kr 212.888kr 2 3.700kr 421.800kr 634.688kr 

Tenglarenna 100/5245mmgap stk. 170 2.205kr 374.802kr 2 3.700kr 629.000kr 1.003.802kr 

Lagnastokkur 18/45mmPLAST m 20 770kr 15.401kr 2,2 4.070kr 81.400kr 96.801kr 

Patchstrengur LC-LCSMDuplex2M stk. 56 1.616kr 90.508kr 1 1.850kr 103.600kr 194.108kr 

Patchstrengur LC-LCSMDX3M stk. 2 2.456kr 4.911kr 1 1.850kr 3.700kr 8.611kr 

Patchstrengur LC-LCSMDX5M stk. 5 2.721kr 13.606kr 1,8 3.330kr 16.650kr 30.256kr 

Patchstrengur LC-LCSMDX7M stk. 13 3.430kr 44.594kr 2,2 4.070kr 52.910kr 97.504kr 

Patchstrengur 8M stk. 14 3.920kr 54.875kr 2,5 4.625kr 64.750kr 119.625kr 

Patchstrengur 12M stk. 7 5.880kr 41.161kr 3,2 5.920kr 41.440kr 82.601kr 

Patchstrengur 15M stk. 5 7.349kr 36.747kr 3,5 6.475kr 32.375kr 69.122kr 

Patchstrengur 17M stk. 5 8.329kr 41.645kr 3,5 6.475kr 32.375kr 74.020kr 

Ljósleiarabox M stk. 11 5.522kr 60.739kr 3 5.550kr 61.050kr 121.789kr 

BAT(M-X)Kit-Strengjageymsla stk. 11 1.356kr 14.912kr 1 1.850kr 20.350kr 35.262kr 
BAT(S-X)Togfesta 8mm fyrir  
Einn kapal-10stk stk. 2 1.283kr 2.567kr 1 1.850kr 3.700kr 6.267kr 

BATL)Strengþétting 2.xrauf stk. 11 1.200kr 13.204kr 1 1.850kr 20.350kr 33.554kr 

BAT (M-X)SpliceKit (kassetta) stk. 11 1.112kr 12.227kr 1 1.850kr 20.350kr 32.577kr 
BAT(M-X)-PatchMod með 4xLC/UPC 
með pigt stk. 11 5.147kr 56.619kr 1 1.850kr 20.350kr 76.969kr 

Netdreifir UniFi  UAP-AC-LR stk. 9 16.817kr 151.352kr 1 1.850kr 16.650kr 168.002kr 
Stofnstrengur Corning 12F E9/125 
SMF-28® ULTRA 0.9mm m 330 160kr 52.791kr 0,4 740kr 244.200kr 296.991kr 
Aðalnetskiptir  48 Port Gigabit 
Ethernet Routing Switch  Microsens stk. 1 701.394kr 701.394kr 3 5.550kr 5.550kr 706.944kr 

CENTRIXSTDACCESS,1UHSG stk. 1 11.581kr 11.581kr 3 5.550kr 5.550kr 17.131kr 

CTXCASSW/PTL,36FLCUPCOS2900UM stk. 2 77.554kr 155.107kr 2 3.700kr 7.400kr 162.507kr 

Tölvuskápur19"60x60x200 FlatPack stk. 1 79.162kr 79.162kr 11 20.350kr 20.350kr 99.512kr 
Ljósbreytur SFP Pluggable Transceiver 
Gigabit Ethernet+Gigabit, Microsens stk. 108 13.804kr 1.490.797kr 1 1.850kr 199.800kr 1.690.597kr 
Notendanetskiptir MicroSwitch 
4x10/100/1000 Base-T,230V stk. 50 85.937kr 4.296.826kr 3 5.550kr 277.500kr 4.574.326kr 
Notendanetskiptir MicroSwirch 
4x10/100/10002 xSFPInclmicroSDCard stk. 4 87.457kr 349.828kr 3 5.550kr 22.200kr 372.028kr 
Spennugjafi í fyrir notendanetskipti  
Compact 54 VDC, Microsens stk. 4 21.346kr 85.382kr 4 7.400kr 29.600kr 114.982kr 
Hugbúnaðarleyfi NMPSoftware-
Standard-100objects stk. 1 243.946kr 243.946kr 0 - - 243.946kr 
Varaafl fyrir aðal netskipti VCLSeries 
VCL800230V800VALI stk. 1 13.101kr 13.101kr 4 7.400kr 7.400kr 20.501kr 

Splæsivinna stk. 132 1.240kr 163.680kr 1 1.850kr 244.200kr 407.880kr 

Boragöt 16mm stk. 17 620kr 10.540kr 2 3.700kr 62.900kr 73.440kr 

SAMTALS VERÐ MEÐ VSK.    8.910.533kr    11.741.033kr 
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Tafla C4 Dregnir saman helstu verkþættir og bætt inn niðurtíma. 

Verkþáttur Verð 

Netstigar b 400mm m/festingum og fylgihlutum 74.690 kr. 

Álrör b 16mm m/festingum og fylgihlutum 634.688 kr. 

Lagnastokkur 100/52 45 mm gap 1.003.802 kr. 

Tenglarenna 18/45 mm PLAST 96.801 kr. 

Netskápar 19"  99.512 kr. 

Niðritími 328.000 kr. 

Ljósleiðarabox  306.417 kr. 

Ljósbreytur 1.690.597 kr. 

Netdreifar 168.002 kr. 

Netskiptar 5.768.280 kr. 

Varaafl 20.501 kr. 

Patch strengir 675.848 kr. 

Stofnlögn og búnaður tengdur því 296.991 kr. 

Hugbúnaður 243.946 kr. 

Splæsivinna í tenglarstokkum og tengiskápur 407.880 kr. 

Annað 179.638 kr. 

Bora göt 73.440 kr. 

Samtals 12.069.033 kr. 

 

 

Mynd C2  Skífurit yfir skiptingu stofnkostnaðar helstu verkþátta í prósentum. 
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Niðurtími 

Niðurtíminn er fundinn út með því að áætla fjölda vinnudaga sem hvert rými er óvirkt og deila því svo 

í vikur. Þannig finnst út heildartími sem starfstöðvarnar eru úti. 2. hæð Cat 6a notuð sem dæmi.  

Rif við starfstöð 2 dagar, uppsetning við starfstöð 4 dagar. Hér er fjöldi starfstöðva 23. Samanlagt 

gerir þetta 2x4x23= 138 starfstöðvar daga.  

Tafla C5 Útreikningar niðurtíma. Hver starfstöðvarvika kostar 10.000kr 

Niðurtími Cat 6a Rif dag. Uppsetning dag Fjöldi starfstöðva Samtals 

2. hæð rif og uppsetning 2 4 23 138 
3. hæð rif og uppsetning 2 4 18 108 

Starfstöðvardagar    246 
Starfstöðvarvikur    49,2 

 

Tafla C6 Útreikningar niðurtíma. Hver starfstöðvarvika kostar 10.000kr 

Niðurtími FTTO Rif dag. Uppsetning dag Fjöldi starfstöðva Samtals 

2. hæð rif og uppsetning 2 2 23 92 
3. hæð rif og uppsetning 2 2 18 72 

Starfstöðvardagar    164 
Starfstöðvarvikur    32,8 

 

Rekstrarkostnaður og afskriftir 

Afskriftir CAT kerfi per. ár 

Tafla C7 Útreikningur á afskriftum Cat 6a kerfis,  hvert tímabil er eitt ár og þannig fundnar út afskriftir per. ár. 

Kostnaðraliður Kstn.verð Tímabil kr. per ár 

Lagnaleiðir  3.128.134 kr.  20     156.407 kr.  

Tengiskápar 19"     664.224 kr.  20       33.211 kr.  

Varaafl  1.389.897 kr.  7     198.557 kr.  

Netskiptar og netdreifar  5.569.490 kr.  7     795.641 kr.  

Ljósbreytur     400.032 kr.  7       57.147 kr.  

Strengir  5.167.568 kr.  10     516.757 kr.  

  Samtals  1.757.720 kr.  

 

Afskriftir FTTO kerfi per. ár 

Tafla C8 Útreikningur á afskriftum Cat 6a kerfis,  hvert tímabil er eitt ár og þannig fundnar út afskriftir per. ár 

Kostnaðarliður Kstn.verð Tímabil kr. per ár 

Lagnaleiðir  1.809.981 kr.  20       90.499 kr.  

Tengiskápar 19" og Batbox     405.929 kr.  20       20.296 kr.  

Varaafl       20.501 kr.  7         2.929 kr.  

Netskiptar og netdreifar  5.936.282 kr.  7     848.040 kr.  

Ljósbreytur  1.690.597 kr.  7     241.514 kr.  

Strengir  1.380.719 kr.  20       69.036 kr.  

  Samtals  1.272.314 kr.  

 



56 

 

Cat 6a kerfi rekstrarkostnaður 

Hugbúnaðarleyfi til þriggja ára er hluti af tilboðinu sem fékkst í búnað fyrir Cat 6a 

Tafla C9 Yfirlit rekstrarkostnaðar Cat 6a kerfis. 

Kostnaðraliður Fj. Eining Magn Einingarverð kW á klst. Samtals 

Hugbúnaðarleyfi 1 Ár 4      195.000 kr.            780.000 kr.  
Aðalnetskiptir 1 PoE 24 Port 1 KW/s 12.264          15,08 kr.  0,2          184.941 kr. 
Aðalnetskiptir 2 24Port 1 KW/s 12.264          15,08 kr.  0,2          184.941 kr.  
Varaafl  5 KW/s 920          15,08 kr.  0,003            13.871 kr.  
Þráðlaus netdreifir 7 KW/s 3.434          15,08 kr.  0,008            51.784 kr.  
Aðgangsnetskiptir PoE 48 
port 2 KW/s 12.264          15,08 kr.  0,1          184.941 kr.  
Aðgangsnetskiptir 48 port 2 KW/s 12.264          15,08 kr.  0,1          184.941 kr.  
Aðgangsnetskiptir 24 port 1 KW/s 6.132          15,08 kr.  0,1            92.471 kr.  
Leiga á rými 1 m2 420          1.000 kr.            420.000 kr.  
Afskriftir 1 Ár 7   1.757.720 kr.        12.304.042 kr.  

     Samtals      14.401.931 kr.  

 

FTTO kerfi rekstrarkostnaður 

Hugbúnaðarleyfi til eins árs er hluti af því sem varð að kaupa með búnaði fyrir FTTO kerfið 

Tafla C10 Yfirlit rekstrarkostnaðar FTTO kerfis. 

Kostnaðarliður Fj. Eining Magn Einingarverð kW á klst. Samtals 

Hugbúnaðarleyfi 1 Ár 6      182.000 kr.          1.092.000 kr.  

Aðalnetskiptir 48 port 1 KW/s 18.396          15,08 kr.  0,3          277.412 kr.  

Varaafl  1 KW/s 184          15,08 kr.  0,003              2.774 kr.  

Þráðlaus netdreifir 7 KW/s 3.434          15,08 kr.  0,008            51.784 kr.  

Notendanetskiptir 54 KW/s 33.113          15,08 kr.  0,01          499.341 kr.  

Afskriftir 1 Ár 7   1.272.314 kr.          8.906.200 kr.  

     Samtals      10.829.510 kr.  
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Viðhaldskostnaður 

Lagður er saman stofnkostnaður þeirra breyta sem koma inn í viðhaldskostnaðinn 

Tafla C11 Stofnkostnaður þeirra breyta sem koma inn í rekstrarkostnaðinn 

Heiti Cat 6a FTTO 

Varaafl             1.389.897 kr.            20.501 kr.  

Netskiptar og netdreifar             5.569.490 kr.       5.936.282 kr.  

Ljósbreytur                400.032 kr.       1.690.597 kr.  

Samtals             7.359.419 kr.       7.647.380 kr.  

 

Kostnaður hvers árs leggst ofan á áfallinn kostnað frá árinu á undan og þannig fæst út 

endanlegur kostnaður í lok 7. árs. 

Tafla C12 Heildarrekstrarkostnaður yfir 7 ár. 

Kerfi Cat 6a FTTO 

Stofnkostnaður  7.359.419 kr         7.647.380 kr.  

Viðhaldskostnaður per. ár 2%  

Kostnaður eftir 1 ár     147.188 kr.            152.948 kr.  

Kostnaður eftir 2 ár     294.377 kr.            305.895 kr.  

Kostnaður eftir 3 ár     441.565 kr.            458.843 kr.  

Kostnaður eftir 4 ár     588.754 kr.            611.790 kr.  

Kostnaður eftir 5 ár     735.942 kr.            764.738 kr.  

Kostnaður eftir 6 ár     883.130 kr.            917.686 kr.  

Kostnaður eftir 7 ár  1.030.319 kr.         1.070.633 kr.  
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Viðauki D Lækkun stofnkostnaðar 

Stofnkostnaður miðað við helmingsfækkun á nettenglum 
Kannað er hvort hlutfallslegur munur milli stofnkostnaðar Cat 6a kerfis og FTTO muni breytast 

með því að smækka kerfið. Er því prófað að fara ódýrari leið sem gefin er nafnið varakostur. 

Nettenglum er fækkað um 50% í báðum kerfum með því að fækka nettenglum á hverri starfstöð 

niður í 2 í Cat 6a kerfinu og fækka notendanetskiptum um 50% á hverri hæð í FTTO kerfinu. 

Niðurtíminn er styttur í báðum kerfum. Hann er styttur heldur meira í Cat 6a kerfinu, þar sem gert 

er ráð fyrir hlutfallslega lengri uppsetningartíma á Cat 6a heldur en FTTO í upphafi. Varaaflið er 

lækkað um 739.897 kr. fyrir Cat 6a kerfið en ekkert fyrir FTTO.  

Þetta er ekki gert með hlutfallslegri fækkun á einingum heldur þær forsendur gefnar að þetta sé 

mögulegt. Ljósbreytum var fækkað um 50% í báðum tilfellum. Strengjum var jafnframt fækkað 

um 50%. Þó þetta sé ekki flatur niðurskurður er þetta rökréttur niðurskurður til að lækka 

stofnkostnað.  

Í þessu verkefni er ákveðinn fastur kostnaður sem er sá sami óháð stærð eins og t.d. lagnaleiðir 

þar sem þær verða vera þær sömu óháð fjölda tengla á þeim. Sjá nánar á myndum D1 og D2. 

Kostnaður FTTO kerfisins er 71,3% kostnaðar Cat 6a kerfisins miðað við upphaflegar hugmyndir 

en lækkar niður í 71,1% sé farið í varakostinn.  

Tafla D1 Skipting kostnaðar út frá mismunandi lausnum 

Heiti Cat 6a Cat 6a varakostur FTTO FTTO varakostur 

Lagnaleiðir 3.128.134 kr.  3.128.134 kr.  1.809.981 kr.  1.809.981 kr.  

Tengiskápar 19" 664.224 kr.  664.224 kr.  405.929 kr.  405.929 kr.  

Niðurtími 492.000 kr.  400.000 kr.  328.000 kr.  300.000 kr.  

Varaafl 1.389.897 kr.  650.000 kr.  20.501 kr.  20.501 kr.  

Netskiptar og netdreifar 5.569.490 kr.  2.784.745 kr.  5.936.282 kr.  2.968.141 kr.  

Ljósbreytur 400.032 kr.  264.021 kr.  1.690.597 kr.  845.299 kr.  

Strengir 5.167.568 kr.  2.583.784 kr.  1.380.719 kr.  690.359 kr.  

Annað 125.650 kr.  125.650 kr.  497.024 kr.  497.024 kr.  

Samtals 16.936.995 kr  10.600.558 kr  12.069.033 kr  7.537.234 kr  
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Mynd D1 Samanburður á kostnaði út frá mismunandi lausnum. 

 

 

Mynd D2 Stofnkostnaður sýndur í stöplariti út frá kostnaðarbreytum í mismunandi lausnum. 
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Viðauki E Myndasíður 

 

 

Mynd E3 Eldri tenglarenna. 

 

 

 

 

Mynd E1 Lagnakerfi byggingarinnar 
Mynd E2 Lagnakerfi byggingarinnar 
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Mynd E4 Ljósleiðarastrengur frá batboxi að 

notendanetskipti. 

Mynd E5 Pláss sem losnar við að fjarlægja netskáp. 

Mynd E6 Batbox staðsett í lofti byggingar. Mynd E7 Frágangur við prentararými. 
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Mynd E8  Staðfesting á verði á raforku 

 

Mynd E8  Staðfesting á verði á raforku 

Mynd E9 Aðalnetskiptir FTTO kerfis 

 

Mynd E9 Aðalnetskiptir FTTO kerfis 
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Viðauki F Teikningar 

NK-2019-001, blaðsíða 1 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-Cat 1. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 2 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-Cat 2. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 3 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-Cat 2. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 4 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-Cat 3. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 5 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-Cat 3. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 6 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-Cat 4. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 7 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-FTTO 1. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 8 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-FTTO 2. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 9 .............................................. Bjarnarból 1C Netkerfi-FTTO 2. hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 10 ........................................... Bjarnarból 1C Netkerfi-FTTO 3. Hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 11 ........................................... Bjarnarból 1C Netkerfi-FTTO 3. Hæð 

NK-2019-001, blaðsíða 12 ........................................... Bjarnarból 1C Netkerfi-FTTO 4. hæð 
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Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá
fyrstuhæð.

Skýringar
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Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá
fyrstuhæð.

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá
fyrstuhæð.

Skýringar
þrjú 60mm rör fyrir lagnir
af netstiga upp á 2.hæð

2.Hæð

Netskiptir

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá aðal
netskipti (Cat1.1.) til
aðgangsnetskipti hæðarrinnar

Almennur útskýringatexti

Á annari hæð eru allir Cat strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti og strengir sem fara í
vesturenda byggingarinnar eru teknir úr lofti niður í tenglarennu, gegnum lagnastokk. Aðrir
strengir eru teknir niður úr gólfinu við aðgangsnetskiptirinn er og teknir upp aftur í gegnum
gólfið, þar sem heppilegt er til að koma þeim inn í tenglarennur hæðarinnar.

Samþykkt:

Dags:

Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð

Útgáfa
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Skýringar
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Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá
fyrstuhæð.

Skýringar
Lagnir koma frá lagnastiga
2.hæðar

Skýringar
þrjú 60mm rör fyrir lagnir
af netstiga upp á 2.hæð

2.Hæð

Netskiptir

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá aðal
netskipti (Cat1.1.) til
aðgangsnetskipti hæðarrinnar

Almennur útskýringatexti

Á annari hæð eru allir Cat strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti og strengir sem fara í
vesturenda byggingarinnar eru teknir úr lofti niður í tenglarennu, gegnum lagnastokk. Aðrir
strengir eru teknir niður úr gólfinu við aðgangsnetskiptirinn er og teknir upp aftur í gegnum
gólfið, þar sem heppilegt er til að koma þeim inn í tenglarennur hæðarinnar.

Samþykkt:

Dags:

Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð

Útgáfa
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Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
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CAT3.1

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá annari
hæð.

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá annari
hæð.

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá annari
hæð.

3.Hæð

Netskiptir

Skýringar
þrjú 60mm rör fyrir lagnir
af netstiga upp á 3.hæð

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá aðal
netskipti (Cat1.1.) til
aðgangsnetskipti hæðarrinnar

Skýringar
Þessar lagnir eru
teknar með loftinu á
þriðjuhæð

Almennur útskýringatexti

Á þriðju hæð eru allir Cat strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti og strengir sem lyggja að
prentrými hæðarinnar. Aðrir strengir eru teknir niður úr gólfinu við aðgangsnetskiptirinn og
teknir upp aftur í gegnum gólfið, þar sem heppilegt er til að koma þeim inn í tenglarennur
hæðarinnar.

Samþykkt:

Dags:

Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð
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Skýringar
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CAT3.1

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá annari
hæð.

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá annari
hæð.

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá annari
hæð.

Skýringar
Stokkur þar sem lagnirnar
eru teknar upp frá annari
hæð.

3.Hæð

Netskiptir

Skýringar
þrjú 60mm rör fyrir lagnir
af netstiga upp á 3.hæð

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá aðal
netskipti (Cat1.1.) til
aðgangsnetskipti hæðarrinnar

Skýringar
Þessar lagnir eru
teknar með loftinu á
þriðjuhæð

Almennur útskýringatexti

Á þriðju hæð eru allir Cat strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti og strengir sem lyggja að
prentrými hæðarinnar. Aðrir strengir eru teknir niður úr gólfinu við aðgangsnetskiptirinn og
teknir upp aftur í gegnum gólfið, þar sem heppilegt er til að koma þeim inn í tenglarennur
hæðarinnar.

Samþykkt:

Dags:

Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð

Útgáfa
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Netskiptir

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (Cat1.1) til
aðgangsnetskipti
hæðarrinnar

Almennur útskýringatexti

Á fjórðu hæð eru allar Cat strengir lagðir í lofti og tenglarnir sem koma yfir fundarborðið eru í súlu
sem kemur úr loftinu
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Almennur útskýringatexti

Á fyrstu hæð eru allar FTTO strengir lagðir í lofti og teknir niður tenglarennur með lagnastokk.
Öll batbox eru staðsett fyrir ofan kerfisloft.
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2.Hæð
Skýringar
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aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS2,01

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS2,02

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS2,04

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS2,03

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS2,03

Almennur útskýringatexti

Á annari hæð eru allir FTTO strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti út frá einum notendanetskipti
sem staðsettur fyrir ofan falska loftið. Strengir frá batboxi Bat 2.5 að notendanetskiptum
eru eru teknir gegnum lagnastokk niður í rennurnar. Aðrir strengir eru teknir upp í gegnum
gólfið, frá batboxi á fyrstu hæð, þar sem heppilegt er til að koma þeim inn í tenglarennur
hæðarinnar. Á sex stöðum eru notendanetbeinar raðtengdir saman í stað þess að þeir séu
áðir tengdir beint í batbox. Þetta er gert á starfstöðum þar sem ekki er krafa um mjög mikla
gagnaflutningsgetu.

Skýringar
TS1..05- 2.15 og TS1.05-2,14 eru
raðtengdir saman

Skýringar
TS1..05- 2.11 og TS1.05-2,12 eru
raðtengdir saman

Samþykkt:

Dags:

Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð

Útgáfa

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A1

Hannað:
Yfirfarið:

Teiknað:

LANDNÚMER:

Mkv. 1:50 mm

0 1000 2000
3000

4000 5000

Mkv. 1:50 mm

0 1000 2000
3000

4000 5000

Blaðsíða

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

10
3 189

1112

4
10

3 2 156789
1112

4567 2

Bjarnarból 1C
Netkerkerfi-FTTO
210 Hafnarfjörður

18-030-2019

1:50NK-2019-001 A1

A

Fjarskiptakerfi

Vilberg Tryggvason

FTTO kerfi
Lagnateikning 2. hæð

VT
VT

VT

231912

8

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.03

AutoCAD SHX Text
TS1.02

AutoCAD SHX Text
TS2.05

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.25

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.24

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.26

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.16

AutoCAD SHX Text
TS1.05

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.15

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.14

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.13

AutoCAD SHX Text
TS1.05

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.12

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.05

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.04

AutoCAD SHX Text
TS1.02

AutoCAD SHX Text
TS1.05

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.11

AutoCAD SHX Text
TS1.03-2.06

AutoCAD SHX Text
TS1.03-2.07

AutoCAD SHX Text
TS1.03-2.08

AutoCAD SHX Text
TS1.03

AutoCAD SHX Text
TS1.04-2.09

AutoCAD SHX Text
TS1.04-2.10

AutoCAD SHX Text
TS1.04

AutoCAD SHX Text
TS2.03

AutoCAD SHX Text
TS2.04

AutoCAD SHX Text
TS2.02

AutoCAD SHX Text
TS2.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01



BM200

L=523

B=
15

0
L=

69
29

B=
15

0
L=

67
79

B=
15

0
L=

69
29

B=
15

0
L=

69
29

B=150L=4836

B=150L=7309

B=
20

0
L=

63
79

B=
15

0
L=

20
00

B=
20

0
L=

14
17

B=20
0

L=7
54

B=200

L=747

B=
15

0
L=

13
06 B=

30
0

L=
14

30
0

B=300L=10955
B=300L=1152

B=150L=9134

B=
15

0
L=

21
30

B=
15

0
L=

21
30

B=
15

0
L=

21
30

B=
15

0
L=

50
34

B=
15

0
L=

26
37

B=150L=7056

B=
15

0
L=

21
30

B=
15

0
L=

18
47

B=200L=5964
B=200

L=1179BM200L=5
70 B=200L=2967

L=3572

B=
15

0
L=

29
50

B=
15

0
L=

30
52B=

15
0

L=
34

32

B=200L=9346

B=300L=7258

B=
20

0
L=

11
19

B=
15

0
L=

46
87

B=
15

0
L=

38
90

B=150 L=2212

B=
15

0
L=

56
61

B=
15

0
L=

56
87

L=6740

L=6740

L=7513 L=7091 L=8419

L=
38

73

L=10087 L=9407 L=6634 L=3852

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

Batbox

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

Wifi

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

Wifi

Skýringar
SM Patchsnúrur frá TS1,05 að
notendantetskipti 2,11-2,18

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

Batbox

Batbox

Batbox

Skýringar
Lagnaleið fyrir stofnlagnir
niður á fyrstuhæð

2.Hæð

Skýringar
Lagnir teknar upp í
lagnastiga 2.hæðar

Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (TS1.01) til
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batbox TS2,03

Skýringar
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aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS2,03

Almennur útskýringatexti

Á annari hæð eru allir FTTO strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti út frá einum notendanetskipti
sem staðsettur fyrir ofan falska loftið. Strengir frá batboxi Bat 2.5 að notendanetskiptum
eru eru teknir gegnum lagnastokk niður í rennurnar. Aðrir strengir eru teknir upp í gegnum
gólfið, frá batboxi á fyrstu hæð, þar sem heppilegt er til að koma þeim inn í tenglarennur
hæðarinnar. Á sex stöðum eru notendanetbeinar raðtengdir saman í stað þess að þeir séu
áðir tengdir beint í batbox. Þetta er gert á starfstöðum þar sem ekki er krafa um mjög mikla
gagnaflutningsgetu.

Skýringar
TS1..05- 2.18 og TS1.05-2.17 eru
raðtengdir saman

Skýringar
TS1..05- 2.15 og TS1.05-2,14 eru
raðtengdir saman

Skýringar
TS2.05- 2.19 og TS2.05-2.20 eru
raðtengdir saman

Skýringar
TS2.05- 2.21 og TS2.05-2.22 eru
raðtengdir saman

Skýringar
TS1.02- 2.01 og TS1.02-2.02 eru
raðtengdir saman

Skýringar
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raðtengdir saman
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Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð

Útgáfa

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A1

Hannað:
Yfirfarið:

Teiknað:

LANDNÚMER:

Mkv. 1:50 mm

0 1000 2000
3000

4000 5000

Mkv. 1:50 mm

0 1000 2000
3000

4000 5000

Blaðsíða

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

10
3 189

1112

4
10

3 2 156789
1112

4567 2

Bjarnarból 1C
Netkerkerfi-FTTO
210 Hafnarfjörður

18-030-2019

1:50NK-2019-001 A1

A

Fjarskiptakerfi

Vilberg Tryggvason

FTTO kerfi
Lagnateikning 2. hæð

VT
VT

VT

231912

9

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.02

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.03

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.01

AutoCAD SHX Text
TS1.02

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.21

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.22

AutoCAD SHX Text
TS2.05

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.25

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.19

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.20

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.24

AutoCAD SHX Text
TS2.05-2.26

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.18

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.17

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.16

AutoCAD SHX Text
TS1.05

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.15

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.14

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.13

AutoCAD SHX Text
TS1.05

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.12

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.05

AutoCAD SHX Text
TS1.02-2.04

AutoCAD SHX Text
TS1.02

AutoCAD SHX Text
TS1.05

AutoCAD SHX Text
TS1.05-2.11

AutoCAD SHX Text
TS1.03-2.06

AutoCAD SHX Text
TS1.03

AutoCAD SHX Text
TS2.03

AutoCAD SHX Text
TS2.02

AutoCAD SHX Text
TS2.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01

AutoCAD SHX Text
TS1.01



L=29300

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

Skýringar
SM Patchsnúrur frá TS2,01 að
notendanetskipti 3,01-3,08

Skýringar
SM Patchsnúrur frá TS2,02 að
Notendanteskipti 3,09-3,10

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS L=29300
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

L=2400

L=2400

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

Batbox

Skýringar
SM Patchsnúrur frá TS2,03 að
notendanetskipti 3,11-3,14

Skýringar
SM Patchsnúrur frá TS2,04 að
notendanteskipti 3,15-6,16

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

MICROSENS

Wifi

Wifi

3.Hæð

Skýringar
Þessar lagnir eru
teknar með loftinu á
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Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS3,01

Almennur útskýringatexti

Á þriðju hæð eru allir FTTO strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti út frá einum notendanetskipti
sem staðsettur er fyrir ofan falskaloftið. Batboxið 3.1 er staðsett fyrir ofan falskaloftir.
Strengir frá batboxinu og lyggja að prentrými hæðarinnar eru jafnframt lagðir í loftinu. Aðrir
strengir eru teknir upp í gegnum gólfið, frá batboxi á annari hæð, þar sem heppilegt er til að
koma þeim inn í tenglarennur hæðarinnar.

Samþykkt:

Dags:

Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð

Útgáfa

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki. Fr
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Almennur útskýringatexti

Á þriðju hæð eru allir FTTO strengir fyrir netdreyfa lagðir í lofti út frá einum notendanetskipti
sem staðsettur er fyrir ofan falskaloftið. Batboxið 3.1 er staðsett fyrir ofan falskaloftir.
Strengir frá batboxinu og lyggja að prentrými hæðarinnar eru jafnframt lagðir í loftinu. Aðrir
strengir eru teknir upp í gegnum gólfið, frá batboxi á annari hæð, þar sem heppilegt er til að
koma þeim inn í tenglarennur hæðarinnar.

Samþykkt:

Dags:

Mælikvarði:Teikningarnúmer Blaðstærð

Útgáfa
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Skýringar
Stofnlögn sem liggur frá
aðal netskipti (TS1.01) til
batbox TS4,01

Þessi notenda netbeinir er hafður upp í loftinu

Almennur útskýringatexti

Á fjórðu hæð eru allir FTTO strengir lagðir í lofti. Bæði Batboxið og notendanetskiptirinn fyrir netdreyfana eru
staðsettir fyrir ofan falskaloftið. Notendanetskiptirinn sem kemur yfir fundarborðið eru í súlu sem kemur úr
loftinu. Strengir frá notendanetskipti að netdreyfunum eru Cat 6a strengir
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