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1 Hensikten med prosjektet

Hvorfor gjennomfører vi dette prosjektet?

For å sikre prosjektet de beste forutsetninger til å lykkes, er det vurdert som kritisk at alle som vil relatere til prosjektet på en enkel og 
lettfattelig måte skal kunne få gjøre seg kjent med og forstå hvorfor prosjektet er igangsatt.

Det er for lite kapasitet i bredbåndsnettet på indre helgeland. 

Status for kommunene på indre Helgeland er at det er for lite kapasitet i stamnettet. Kommunene 
Hattfjelldal og Hemnes har pr. i dag interkommunalt samarbeid på drift av IKT-løsninger. Se tidligere 
gjennomførte Høykom-prosjekter ”Utbygging av bredbånd i ytterdistrikter i 6 kommuner på 
Helgeland” og ”Sensitiv driftssentral for 4 kommuner på Helgeland”.  
Samarbeidet mellom kommunene er avhengig av at linjekapasiteten er tilstrekkelig stor til at 
datatrafikk kan flyte mellom serverparken i en kommune og den enkelte bruker i øvrige kommuner. 
Slik er det ikke lenger. Økende antall brukere og mer kapasitetskrevende tjenester i stamnettet og 
aksessnettet, har ført til driftsproblemer og gjort det tilnærmet umulig å videreutvikle samarbeidet. 

God kapasitet og kvalitet i bredbåndsnettet er viktig både i forhold til private husholdninger, offentlige
virksomheter og for næringslivet. Det er i området ved Røssvatnet store kraftinstallasjoner som har 
behov for økt linjekapasitet. Statkraft har i forarbeidene til prosjektbeskrivelsen signalisert behov for 
fiberoppkobling til alle sine anlegg i området.
Også Helgelandskraft og Telenor er viktige aktører som har behov for fiber-infrastruktur til sine 
anlegg. 

Utviklingen av næringslivet, som både består av store industribedrifter og mindre 
næringsvirksomheter, kraftselskaper og IT-relaterte virksomhet, spredt utover i kommunene, avhenger
altså av at infrastrukturen fungerer. 

Digital kommunikasjon er helt avgjørende for utvikling av samfunnet. Gode bredbåndsløsninger 
reduserer avstandsulemper betraktelig og gir alle samfunn muligheter til å utvikle gode boforhold for 
sine innbyggere og gode rammebetingelser for sitt næringsliv. 

Det må derfor iverksettes et prosjekt med mål å styrke kapasiteten i bredbåndsnettet mellom 
kommunene og legge til rette for økning av kapasitet frem til den enkelte husstand, bedrift og offentlig
institusjon i dette området. 
Det er heller ikke redundans på bredbåndslinjene pr. i dag. Nettet er derfor sårbart og et linjebrudd vil 
kunne gi store negative konsekvenser for bedrifter og institusjoner.
Byggingen av Krutfjellenken med stamfiber fra Joesjø til Hattfjelldal bør derfor viderekobles mot 
Hemnes via Varntresk. 

Nordland fylkeskommune har som målsetting at alle innbyggere i fylket skal ha tilgang til bredbånd.
Nordland fylkeskommune har derfor vedtatt en strategi for utbygging av stamnett hvor både redundans
og kapasitetsøkning i nettet inngår. Fylkeskommunens prosjekt omfatter utbygging av fiber i hele 
fylket. Dette prosjektet kommer derfor som et supplement til fylkeskommunens prosjekt. 

Forbindelsen mellom Hemnes og Hattfjelldal inngår i forprosjekt for utbygging av fiber på Indre 
Helgeland angitt som delprosjekt 3.
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2 Prosjektets målsetning

Hva skal vi oppnå ved å gjennomføre dette prosjektet? 

For å sikre at alle involverte (enkeltpersoner og samarbeidende parter) trekker i riktig retning er det en forutsetning at vi definerer de mål vi
ønsker å nå. 

Målet er å etablere et fiberbasert bredbånd for å sikre en stabil føringsvei for datatrafikk med 
tilfredsstillende kapasitet mellom Hattfjelldal og Hemnes og med forgreininger til Åkervik og 
Varntresk i Hattfjelldal og Røssvassbukt, Bleikvasslia, Leirskardalen, Finneidfjord og Hemnesberget i 
Hemnes kommune.

3 Prosjektets omfang

Hvilke rammer må vi holde oss innenfor?

Prosjektets hensikt og målsetning skal imøtekommes - men ikke for enhver pris, uavhengig av tid og ressurser, og utenfor enhver grense. 
Prosjektets omfang beskriver hvilke rammer som er satt for prosjektet og dets gjennomføring.

Prosjektets omfatter følgende:
 Etablering prosjektorganisasjon.
 Gjennomføre forprosjekt og prosjektering. 
 Implementere hovedprosjekt for utbygging, herunder anbud. 
 Skrive kontrakt med entreprenør(er)/leverandører.
 Utbygging i regi av valgt entreprenør/leverandør(er)

Tidsrammer er nærmere definert i prosjektplanen. Gjennomføringen av prosjektet forutsetter noe 
fleksibilitet når det gjelder tid for å få til optimale løsninger. 

Prosjektplanen oppdateres fortløpende ift. hva som er estimert og reell status i prosjektet. 

4 Ansvarsforhold

Hvem har ansvar for hva i prosjektet?

Før en fordyper seg i prosjektets detaljplan for gjennomføring er det vurdert hensiktsmessig å beskrive det ansvar som de mer sentrale 
parter, grupperinger og enkeltindivid i prosjektet har, innenfor prosjektet generelt sett. De mer detaljerte ansvarsforhold er inkludert i den 
til enhver tid gjeldende prosjektplan.

4.1  Hemnes kommune og Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune og Hattfjelldal kommune vil være ansvarlig for å sikre prosjektet de ressurser 
(finansiering, personell, tilgang til informasjon, koordinering, møteadministrasjon, tilrettelegging av 
informasjon til involverte parter, osv.) som trenges for å utføre prosjektet iht. gjeldende prosjektplan. 
Prosjekteier er Hattfjelldal kommune med ansvar for prosjektledelsen - og dermed resultatene - av det 
endelige prosjektet.
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5 Organisering
Prosjektet organiseres i henhold til modell: 

 Prosjektgruppen ledes av prosjektleder (PL)
 Arbeidsgruppene ledes av prosjektkoordinator (PK)

5.1 Styringsgruppe
Styringsgruppen skal styre prosjektet og holde møter ved behov. Møtene skal planlegges i forhold til 
fremdriftsplanen slik at styringsgruppen kan følge opp fremdrift i forhold prosjektets hovedmilepæler. 
Styringsgruppen kan holde sine møter telefonisk/videokonferanse. Det enkelte medlem i 
styringsgruppen kan be om at det holdes møte. Møter skal også holdes dersom prosjektleder eller de 
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kommunevise koordinatorene ber om det. Styringsgruppemøter skal avholdes innen 7 dager etter at en 
av partene har fremsatt ønske om møte. 
Rådmannen eller den han bemyndiger, kan møte i styringsgruppen.
Alle beslutninger som styringsgruppen skal ta, skal gjøres ved konsensus.

Leder av styringsgruppen: Stian Skjærvik, rådmann, Hattfjelldal.

Styringsgruppens oppgaver omfatter blant annet:
 følge opp prosjektet med hensyn til fremdrift og ressurser
 treffe beslutninger angående mål, rammer, planer, ressurser og fremdrift, 

godkjenne prosjektbeskrivelse, prosjektplan og krav om endringer
 godkjenne leveranse i henhold til hovedmilepæler

Det er styringsgruppens ansvar å sette i verk tiltak der prosjektet selv ikke klarer å løse problemene.

5.2 Prosjektkoordinator

PK er ansvarlig for å:

 koordinere alle aktiviteter som skal skje i regi av den enkelte kommune.
 påse at forutsetninger og aktiviteter oppfylles/gjennomføres iht. prosjektplanen.
 gjøre faglige beslutninger som er nødvendig for prosjektet, eventuelt bringe slike saker til 

prosjektgruppen for vedtak.
 skaffe til veie de ressurser som til enhver tid er pålagt i henhold til avtale 

PK er i tillegg ansvarlig for informasjon ut mot resten av organisasjonen. 

PK Hattfjelldal kommune: Lars Wiik
PK Hemnes kommune: Terje Nilsen

5.3 Prosjektleder (PL)

PLs oppgaver i prosjektet er å:

 utarbeide detaljert prosjektplan 
 følge opp prosjektet mht. fremdrift, ressursforbruk, resultater og kvalitet
 foreta rapportering til prosjektkoordinatorer og prosjektets styringsgruppe
 sørge for at vedtak fra styringsgruppen blir gjennomført i prosjektet
 påse at intern kvalitetssikring blir gjennomført i henhold til plan
 bistå PK hos kommunene med praktisk gjennomføring av oppgaver. 
 Kostnadene av prosjektleders oppgaver skal fordeles likt på deltagende kommuner ut fra 

statens satser for timeberegningspris. Alternativt definerer styringsgruppen en andel 
stillingsstørrelse i prosjektperioden. 

Rapportering om fremdrift og eventuelle avvik skal skje til prosjektets styringsgruppe på to ukers basis
eller etter behov, fra det tidspunkt prosjektet er satt i gang og styringsgruppe er opprettet.

Prosjektleder er Terje Nilsen.
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5.4 Prosjektgruppe.

Det skal etableres en prosjektgruppe som utfører det løpende prosjektarbeidet i prosjektet. Kommunene 
skal stille til rådighet de interne ressurser som er nødvendige for framdriften. Prosjektgruppen skal ta 
nødvendige tverrfaglige beslutninger, samt ha ansvar for den daglige fremdriften i prosjektet iht. plan.

5.5 Arbeidsgrupper

Det KAN etableres en arbeidsgruppe for hver kommune. Arbeidsgruppene utfører det løpende fagarbeidet 
i prosjektet, som for eksempel utredning og avklaring av interne anliggender i kommunen. Det er PKs 
ansvar å påse at prosjektet til enhver tid har en bemanning med tilstrekkelig kompetanse til å utføre 
oppgavene i henhold til gjeldende behov. Arbeidsgruppene skal ta nødvendige faglige beslutninger, samt 
ha ansvar for den daglige fremdriften i sin kommune.

5.6 Prosjektgruppemøte

Avtales iht. fremdriftsplan.

5.7 Samarbeidsparter

Samarbeidspartnere er:

Hattfjelldal kommune stå for utbyggingen av strekningen Oslia – Sundsåsen/ Røssvassbukt. 
Overtagelse av og oppheng av fiber i Telenor sin stolperekke fra Oslia til Hjartfjellneset er i 
utgangspunktet den mest aktuelle framføringen på denne strekningen. Telenor vil også stille 
stolperekker til rådighet på strekningen Bleikvassli-Korgen. Dette for å kunne forsere strekninger som 
vil være forbundet med store vansker å pløye.

Statkraft har flere installasjoner på Indre Helgeland som har behov for fiberoppkobling. 

Statnett eier overføringslinjer som evt. kan nyttes til å henge fiber i.

Helgelandskraft vil kunne stille 22 kV-stolperekken Hemnesberget – Finneidfjord til disposisjon for 
framføring av fiber. Linjen er kvalitetssikret for tilleggsbelastningen. Eierskap, disposisjonsrett og 
alternativ framføring vurderes i prosjekteringsarbeidet.  

Det skal/kan inngås separate samarbeidsavtaler med Helgelandskraft, Telenor og andre berørte 
interessenter.

Prosjektet bør da vurderes utvidet med strekningen Hattfjelldal – Trofors i samarbeid med Telenor. 
Dette avklares i prosjekteringen. 

6 Prosjektgjennomføring

Når prosjektets hensikt, målsetning, omfang og ansvarsforhold er definert, gjenstår å bestemme 
følgende punkter:

1. hvilke aktiviteter   skal gjøres (sett i lys av bl.a. prosjektets målsetning)?
2. hvem   skal gjøre de enkelte aktiviteter (sett i lys av bl.a. prosjektets ansvarsforhold)?
3. hvordan   skal disse aktivitetene gjøres (sett i lys av bl.a. prosjektets omfang)?
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4. når   skal disse aktivitetene gjøres (sett i lys av prosjektets omfang)?

6.1 Arbeids- og milepælsplan
 

 Fremdrift
Ansvar

Prosjektleder
Ansvar

Prosjektk- koor.
Post Aktivitet 2014/-15

1 Prosjektetablering Mai-14 X X

2 Utarbeiding av konk.gr.lag og utlysing av anbudet Juni-14 X
3 Søknad om finansiering prosjekt Mai/Juni-14 X
4 Gjennomgang av anbud Aug.-14 X X
5 Valg av forhandlingspartnere Aug.-14 X X
7 Kontraktforhandlinger Aug/Sept.-14 X X
8 Valg av leverandør(er) Sept.-14 SG
9 Politisk behandling prosjekt Juni-14 X

10
Underskriving kontrakt og utforming av 
fremdriftsplan Sept.-14 SG

11 Utbygging Mai-Nov -15
12 Sluttrapport     Des.-15 X

 

6.2 Gjennomføring.

Det legges opp til at det i byggingen av traseen inngås samarbeid mellom kommunene og 
samarbeidspartnere. For traseen mellom Oslia i Hattfjelldal og Sundåsen/ Røssvassbukt i Hemnes, 
kan/skal det inngås samarbeid med Telenor om overtagelse/ bruk av deres stolperekke for telefoni som
dekker store deler av traseen. 
Økonomisk oppgjør vil i denne sammenheng være en sak mellom partene. Her vil flere modeller være 
aktuelle. F.eks. kan Telenor stå for byggingen av denne traseen mot at Telenor får disponere fiberpar i 
kommunens allerede bygde nett. 

Konkrete utbyggings-/samarbeidsavtaler vil bli utarbeidet i detaljprosjekteringen. 
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7 Budsjett

8 Hovedaktiviteter og tidsplan
Innkjøp av infrastruktur med det volum dette prosjektet omfatter, tilsier stort fokus på retningslinjer og
krav til offentlige innkjøp (Forskrift om offentlige anskaffelser).
Det må derfor utarbeides en tilbudsinnbydelse som i størst mulig grad definerer våre forutsetninger, 
krav og forventinger til leverandør og infrastrukturløsning, samt sikrer likebehandling og en ryddig 
innkjøpsprosess.
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Område for utbygging.
Indre Helgeland: Hattfjelldal og Hemnes
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Kartskisse delprosjekt a):  Sundsås/ Røsvassbukt – Bleikvasslia – Korgen

  Delprosjekt c):  Korgen – Finnbakken (Bjerka kraftverk):
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Fargekoder:
Svart: Nedgravd
Rød: Oppheng telefonstolper
Blå: Kabel i sjø/ vann
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KARTSKISSE OSLIA – HJARTFJELLNESET – DELPROSJEKT B
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Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosjektet – Hemnes kommune
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