
 

Ljósleiðari Mílu 
 

Hvað er Ljósleiðari Mílu ? 
Ljósleiðaratengingar til heimila og fyrirtækja samanstanda af 2 þáttum, annars vegar ljósleiðaranum 

sjálfum án þjónustu og hins vegar gagnaflutningnum eða nettengingunni. Þegar keyptur er aðgangur 

að Ljósleiðara Mílu þarf að greiða í sitthvoru lagi fyrir: 

 Ljósleiðaraheimtaugina, sem getur verið á forræði Mílu eða annars aðila sem á og rekur 

ljósleiðaranetið 

 Nettenginguna, gjaldið fyrir nettenginguna er greitt til Mílu í öllum tilvikum 

Ljósleiðari Mílu gekk áður undir nafninu GPON. 

 

Heimilistengingar 
Ljósleiðari Mílu sem ætlaður er til heimilisnota er gríðarlega öflug tenging sem uppfyllir þarfir nær allra 

heimila stórra sem smárra. Hraðinn sem tengingin býður upp á er 100 - 500 Mb/s í báðar áttir, misjafn 

eftir svæðum.  Heimilistengingar bjóða upp á eftirfarandi möguleika: 

 Hraði  

o 1Gb/s í báðar áttir á höfuðborgarsvæðinu 

o 500 Mb/s í báðar áttir 

 Akureyri 

 Sauðárkrókur 

 Akranes 

 Selfoss 

o 100 Mb/s í báðar áttir utan höfuðborgarsvæðis 

 Allt að 5 myndlyklar allir í HD 

 Heimasími um VoIP 

 Fjölporta ljósbreytur 

o 4 Ethernet port 

o 2 POTS port fyrir VoIP 

 

Afhending heimilistenginga - ljósleiðari  
Breytilegt er milli svæða hvernig afhendingu er háttað, þ.e. hvaða þjónustu Míla veitir á sinn kostnað. 

Þegar ljósbreyta hefur ekki verið sett upp þá gilda eftirfarandi viðmið: 

 Höfuðborgarsvæðið Utan höfuðborgarsvæðis 

Lagning ljósleiðara innanhúss 
milli inntaks og ljósbreytu 

Innifalið, bæði efni og vinna Innifalið, bæði efni og vinna 

Uppsetning ljósbreytu Innifalið bæði efni og vinna Innifalið bæði efni og vinna. 
Innifalin uppsetning miðast við 
einfalda uppsetningu í sama 
rými og inntakskassi. 

Tenging annarra tækja 
innanhúss s.s. router, 
heimasíma, TV, access point. 

3 tæki tengd, þó að hámarki 
1,5 klst. Einfaldur ídráttur 
innifalinn ef vinnan markast 
innan 1,5 klst. 
Umfram 3 tæki eða 1,5 klst 
býðst Míla að klára gegn gjaldi. 

Allt fyrir innan ljósbreytu er á 
kostnað viðskiptavinar.  
Míla býðst til að tengja allan 
búnaði innanhúss, en gegn 
gjaldi. 

 



 
Fyrirtækjatengingar 
Ljósleiðari Mílu sem ætlaður er til reksturs fyrirtækja er mjög öflug og hagkvæm tenging. Hraðinn sem 

tengingin býður upp á er 100, 200 og 500 Mb/s í báðar áttir, misjafn eftir svæðum. 

Fyrirtækjatengingar bjóða upp á eftirfarandi möguleika: 

 Hraði  

o 100, 200 og 500 Mb/s í báðar áttir á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Sauðárkróki, 

Akranes og Selfossi 

o 100 og 200 Mb/s í báðar áttir á öðrum svæðum 

 Allt að 5 myndlyklar allir í HD 

 Allt að 5 VLAN 

 

Afhending fyrirtækjatenginga 
Uppsetning á ljósbreytu og lagning ljósleiðara innanhúss er á ábyrgð og kostnað viðskiptavina.Míla 

tekur að sér þessa vinnu gegn tímagjaldi sé þess óskað. 

 

Hverjir geta tengst? 
Hægt er að sjá bæði á mila.is og á Þjónustuvef hvaða heimilisföng eiga kost á tengingu um Ljósleiðara 

Mílu. Á sama stað kemur fram hver hámarkshraði er í boði á viðkomandi heimilisfangi. 

Ef viðkomandi heimilisfang á ekki kost á tengingu er hægt að nálgast upplýsingar um áætlaðan 

tengitíma, sé það komið á áætlun.  

 

Útbreiðsla 
Míla stendur nú í gríðarlegri ljósleiðaravæðingu á höfuðborgarsvæðinu. Á næstu 2-3 árum áformar 

Míla að ljúka að ljósleiðaravæða allt höfuðborgarsvæðið.  

Míla er með búnað bæði á eigin kerfum og í mörgum tilvikum einnig á ljósleiðarakerfum annarra. Míla 

hyggst tengjast flestum ljósleiðarakerfum  

Hér má sjá hvaða kerfum Míla tengist sem eru utan höfuðborgarsvæðisins: 

 Tjarnarbyggð utan Selfoss 

 Skagaströnd og nágrenni 

 Gagnaveita Skagafjarðar 

 Tengir Akureyri 

 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

 Hvalfjarðarsveit 

 Helgafellssveit 

 Ásaljós í Ásahreppi 

 Svalbarðshreppur 

 Húnanet 

 Blönduósnet 

 Rangárljós 

 Ljósfesti 

Í leitarvélum Mílu koma fram tengimöguleikar á öllum kerfum, bæði í eigu Mílu og annarra. 


