Prosjektplan

Bredbåndsutbygging 2019-2020
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Situasjon
Felles søknad fra Valdres til Nkom er innvilget. Oppland fylkeskommune har vedtatt å matche

kommunene sitt bidrag inn i utbyggingsprosjektet, noe som betyr at samlet budsjett er om lag 20
millioner kroner.
Denne prosjektplanen beskriver hvordan arbeid og ressurser skal fordeles fremover slik at søknaden
blir omsatt til ferdig utbygget bredbånd.
For dette prosjektet er Sør-Aurdal kommune prosjekteier på vegne av søkerkommunene.

Oppdrag
Bygg bredbånd til husstander og bedrifter i Valdres ut i fra innvilget søknad.

Utførelse
Arbeidet i prosjektet deles inn i 4 faser:
1. Endring av enkelte kartfigurer i forhold til opprinnelig søknad
2. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
3. Utvelgelse av tilbyder og kontraktskriving
4. Oppfølging av utbygging
Det settes opp en mediaplan for å følge prosjektet underveis som sørger for korrekt og tidsriktig informasjon
utad.

Fasene fordeler seg hierarkisk etter følgende fremdriftsplan:

Plan
Ambisjonen er at utbyggingen starter sensommeren 2019. For å lykkes med dette må det holdes fokus på at
tidsplanen overholdes. Vi har hele tiden Oppland fylkeskommune tilgjengelig som en sparringspartner.
Enkelte av områdene som inngår i søknaden er blitt reservert av kommersielle aktører. Dette betyr at de berørte
kommunene må finne erstatningsområder, Sør Aurdal kommune har utarbeidet en metodikk for dette som skal
nyttes. Det nye grunnlaget må være oversendt arbeidsgruppa innen 1.februar slik at søknad om endring sendes til
Nkom så snart som mulig.
Arbeidsgruppa utarbeider deretter et konkurransegrunnlag hvor det legges en forutsetning om endelig
godkjenning hos Nkom. Konkurransegrunnlaget skal godkjennes av styringsgruppa 15.februar for så å legges ut
på Doffin 18.mars.
I slutten av mars er forhandlingene med tilbyderne ferdig og protokollført. Vi forventer at disse ønsker å
optimalisere sitt tilbud og har satt en frist til 4.april. for dette.
Styringsgruppa underrettes hele veien og velger leverandør 29.april.
Tilbyderne har en klagefrist i etterkant av dette, slik at vi kan regne med å skrive under kontrakt 5.mai.
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Arbeidsgruppa vil så, i samarbeid med den enkelte kommune, følge opp utbyggingsarbeidet underveis og
avlevere sluttrapport ved ferdigstillelse.

Ansvarsfordeling
Prosjekteier:
Kommunene i Valdres v/Sør-Aurdal kommune

Styringsgruppe:
6 rådmenn og 6 ordførere
Arbeidsgruppe:
Leder arbeidsgruppe: Kjell Berge Melbybråten
Prosjektleder: Fredrik Holte Breien, VNK
Anskaffelse/juss: Ole Torgeir Dokkebakke, SAK
GIS/metode: Stig Solbrekken
Situasjonsbildet: Dag Arne Henriksen, OFK
Andre: Kontaktperson i hver enkelt kommune.

Kvalitetssikring
Milepæler forankres godt i styringsgruppa og det er viktig å informere om endringer eller behov så
tidlig som mulig.
Styringsgruppa kan kalle inn til møte eller be om avklaringer underveis ved behov.
Det utarbeides en egen medieplan i forbindelse med hvert prosjekt som sprer nødvendig informasjon
utenfor de involverte i prosjektet.
Regionstyret informeres om fremgang i det aktuelle prosjekt etter ønske.

Sluttilstand
Prosjektet er ferdig når utbyggingen er utført i henhold til kontrakt og et stort antall flere husstander og
bedrifter i Valdres har fått tilgang til NGA-bredbånd.

Økonomi
Kostnader:
Styringsgruppemøter med for og etterarbeid.

Kr.

45.000

Kr.

90.000

Forenkla kalkyler

Kr.

35.000

Forenkla kalkyler, hensyn til infr. Str.

Kr.

25.000

Arb. Med dokumentasjon til søknad

Kr.

45.000

Arbeid med anbud; utlysning og kontrakt

Kr.

55.000

Oppfølging av byggeprosess

Kr.

140.000

Samla kostnader i prosjektet

Kr.

400.000

Arbeidsgruppemøter i hver kommune
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Finansiering:
Egne midler ved VNK og egeninnsats fra deltagere i
prosjektet.

Kr.

200.000

Tilskudd fra Oppland fylkeskommune

Kr.

200.000

Samlet finansiering

Kr.

400.000

Relevante dokumenter
Handlingsprogram for VNK,
Samarbeidsavtale mellom VNK og SAK
Mandat til prosjektgruppa

Varighet
Prosjektplanen er gjeldende fra den er underskrevet og inntil utbyggingen i henhold til
konkurransegrunnlaget er ferdigstilt, tentativt høsten 2020.

Dato: ------------Underskrifter:

------------------------------For prosjekteier
Haakon Boie Ludvigsen

---------------------------For arbeidsgruppa
Kjell Berge Melbybråten
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