
 

Søknad om bredbåndsmidler Gran kommune 2019 
 
 
Gran kommune søker herved NKOM og Oppland Fylkeskommune om bredbåndsmidler 
for 2019. Målet er å bedre bredbåndsdekningen for innbyggere i den spredtbygde delen av 
vår kommune. Områdene det søkes for har dårlig eller svært dårlig bredbåndsdekning. 
 
Prosjektbeskrivelse 
Gran kommune har store utfordringer med bredbåndsdekningen. Kommunen har en 
befolkning som er ca 50% tettbygd/spredtbygd. Sentrumsområdene i kommunen har god 
bredbåndsdekning via leverandøren Fiber 1.  
I de sju områdene denne søknaden omfattes av, er det over 900 husstander som har mindre 
enn 10 mbit/s bredbåndshastighet, og en stor andel har mindre enn 4 mbit/s dekning. 
Områdene preges også av varierende kvalitet på «oppetid».  
 
Tidligere mottatt støtte til bredbåndsutbygging 
Gran kommune mottok i 2014 en million i støtte til to bedrifter og et turistområde. 
Dett var restmidler Oppland Fylkeskommune disponerte før NKOM overtok fordeling av 
bredbåndsmidler. Disse midlene ble anvendt i 2015 og 2016. 
Hadelandskommunene Gran, Lunner og Jevnaker mottok i 2017 15,2 millioner i støtte til 
bredbåndsutbygging i 16 områder i de tre kommunene.  Anbudsprosessen for dette 
prosjektet er ved sin avslutning i disse dager og valg av leverandør vil bli avgjort i løpet av 
juni 2019. Utbyggingen vil bli gjennomført i løpet av 2019, 2020 og 2021. 
Det ble ikke søkt om støtte for 2018. 
 
Bakgrunn for søknaden 
Det er en oppfatning at Gran kommune, som ligger så nært til Oslo har god 
bredbåndsdekning. Slik er ikke virkeligheten. I våre dekningsoversikter viser det seg at 
godt over 1000 husstander har dårlig bredbåndsdekning. Da er ikke de som nå får bredbånd 
gjennom utbyggingen finansiert av tilskuddet fra 2017 medtatt. 
NKOMs dekningskart har ikke den presisjon på dekningen i vårt område som virkeligheten 
forteller. Ved en grundig gjennomgang og kvalitetssikring av adresselistene er det også 
gjort mange sjekk på dekningen i alle de 7 områdene. Da viser det seg at dekningen som 
kommer fram via dekningskartene ikke stemmer. 
 
I dagens samfunn er det nærmest en forutsetning at husstanden har tilgang til internett. 
 I Gran kommune er det over 1000 pendlere som har sitt arbeidssted i Oslo-området. Høyt 
utdannede folk med krevende jobber er helt avhengig av bredbåndstilgang også utenfor 
ordinær arbeidstid. Næringsdrivende som bor spredtbygd må reise på jobb på kveldstid for 
å gjøre helt nødvendige oppgaver der, i mangel av tilgang på nett. 
Gran kommune har mange gründere og nyetablerere som ofte driver sin virksomhet 
hjemmefra. Da er bredbåndsdekning helt avgjørende for å lykkes. 
Kommunen har mange henvendelser fra frustrerte barnefamilier som beskriver en 
vanskelig hverdag, der foreldre og barn «kjemper» om tilgang til nettet. 
I noen av de omsøkte områdene velger noen å benytte mobile bredbåndsløsninger. 
Dette blir dyre løsninger for familier med stort behov. 
 



Gran kommune har gode prosesser i digitalisering av sin virksomhet. Et svært viktig 
moment for å få ønsket effekt av digitaliseringen er at befolkningen har tilgang til 
nettløsninger. Dette er en betydelig utfordring med så mange husstander med mangelfull 
eller ingen bredbåndsdekning.  Med en stadig voksende eldre befolkning er det en 
utfordring å kunne ta i bruk tekniske løsninger for å sikre god folkehelse i kommunen. 
 
Leverandørenes planer for utbygging. 
I tråd med kriteriene for å søke om bredbåndstilskudd har vi sjekket med de aktuelle 
leverandørene, om det foreligger planer for utbygging i de omsøkte områdene de neste tre 
årene. Alle leverandørene har bekreftet at det ikke foreligger slike planer for disse 
områdene. 
 
Prosjektorganisering 
Prosjektleder for dette prosjektet er Gunnar Haslerud. Han har erfaring som prosjektleder 
for samarbeidsprosjektet  Gran, Lunner og Jevnaker, (som starter utbygging høsten 2019). 
Han har også erfaring fra anbudsprosesser ifht tidligere bredbåndprosjekter gjennomført av 
Gran kommune. 
Det velges en styringsgruppe for prosjektet der rådmann i Gran kommune Lars Ole 
Saugnes er leder. 
 
Kontaktopplysninger 
 
Søker:    Gran kommune, Rådhusveien 39, 2770 Jaren  Org.nr 961381541 
Kontaktperson/ 
prosjektleder: Gunnar Haslerud, Rådhusveien 39, 2770 Jaren   tlf. 976 77105 
Mailadresse:  gunnar.haslerud@gran.kommune.no 
 
 
Oversikt søkeområder og finansiering: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antall Netto ant. Tilskudd Egenandel Egenandel Egenandel Utbygger Sum Enhetspris

10Mb/s helårsboliger Nkom abonnent Gran kommune OFK HC-kostnader

Gran kommune

Hornslinna/Gjærvika 84        84          84                 964 320           840 000        357 840      357 840      2 520 000     5 040 000     60 000     

Tingelstad/Gran vest 400      400        400               4 592 000        4 000 000      1 704 000   1 704 000   12 000 000   24 000 000   60 000     

Moen 208      208        208               2 387 840        2 080 000      886 080      886 080      6 240 000     12 480 000   60 000     

Nysetveien, Jaren 21        21          21                 241 080           210 000        89 460        89 460        630 000        1 260 000     60 000     

Gran øst 93        93          93                 1 067 640        930 000        396 180      396 180      2 790 000     5 580 000     60 000     

Oslolinna 31        31          31                 355 880           310 000        132 060      132 060      930 000        1 860 000     60 000     

Bjoneroa 101        101        101               1 159 480        1 010 000      430 260      430 260      3 030 000     6 060 000     60 000     

SUM 938      938        938               10 768 240      9 380 000      3 995 880   3 995 880   28 140 000   56 280 000   60 000     

Matrise over aktuelle prosjekt Gran kommune 2019



Vedlagt denne søknaden foreligger grundig bearbeidede adresselister for alle de sju 
omsøkte områdene. 
Gran kommunes egenfinansiering i dette prosjektet, som framkommer i matrisen over, vil 
bli behandlet i kommunens neste styremøte 20.06.2019. 
 
Det er lagt ned et grundig arbeid i å kvaltetssikre underlagsmaterialet for denne søknaden, 
men vi  bistår gjerne med ytterligere opplysninger dersom det skulle være nødvendig, 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gunnar Haslerud 
Næringsrådgiver Gran kommune 


