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Lom kommune, 7. juli 2022



KONFIDENSIELT 2

Agenda 

Del 1:

•Presentasjon av BraCom

•BraCom sin prosjektmetodikk

•Overordnet presentasjon av planene

•Anleggsteknikker

•Utkast til overordnet framdriftsplan

•Vilkår for anleggsvirksomheten

•Samhandling i prosjektperioden, forventninger begge veier

Del 2:
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BraCom har gjennomført en rekke utbyggingsprosjekter oftest i tett samarbeid med HomeNet

BraCom er en veletablert og solid telecom entreprenør med kritisk størrelse som har god erfaring med 
utbygging av nett til private husholdninger og bedrifter 

Produksjon StørrelseAnsatteType selskap

Vertikalt integrert 
entreprenør som 
gjennomfører 
totalentrepriser 
innenfor Telecom

Utbygging av nye nett 
og fortetting - til privat 
-og bedriftsmarkedet i 
hele landet

Ca 60 ansatte i administrative 
og operative funksjoner

Omsetning på ca 150 
MNOK i konsernet

Sertifikater

Ekomnett autorisasjon

Systemer

TelMePlan, Ocius-X, 
Smallworld, 
Kartserver, Monday
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Bildene nedenfor illustrerer hvilke styringsparametere vi har oversikt over pr 

prosjekt i Ocius-X med tilhørende grafikk og bilder 

Markering av ferdige traseer med inspeksjoner 
og dokumentasjon av utført arbeid.

Grafikk tilknyttet viktige milepæler i prosjektet

Grafikk tilknyttet sluttkundeopplevelse Dokumentasjon på utført arbeid Status private tillatelser

Hvis kommunene ønsker å få en overordnet oversikt i fremdriften i våre prosjekter kan de få tilgang til Ocius-X
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Anleggsteknikker 

• Pløying 
• Microtrenching i grus
• Konvensjonell graving utenfor asfalt
• Konvensjonell graving i asfalt
• Styret boring
• Luftkabler i eksisterende stolper
• Subkanalisering i eksisterende trekkerør
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Anleggsteknikker 

• Det er hovedsakelig planlagt pløying i Løten kommune
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For å få til en effektiv utbygging benyttes pløying og microtrenching som anleggsmetoder, i tillegg til maskingraving

Prinsippskisser for anleggsmetodene 
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Vilkår for anleggsvirksomheten 

• Punkter som er viktig å få avklart:
• Kommunale retningslinjer for anleggsvirksomhet
• Koordinering med annen anleggsvirksomhet
• Gebyrer, søknad, kontroll mm
• Andre forhold/krav

• Homenet/BraCom sin holdning:
• Følge gjeldene lover og retningslinjer, både sentrale 

og lokale
• Minst mulig inngrep – Sette i stand igjen arealene til 

minst det nivået de var før anleggsarbeidene startet.
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BraCom har tradisjon for tett samarbeid med lokale myndigheter og grunneiere. 

Samarbeid med lokale instanser:

• Tett samarbeid med Teknisk etat i kommunen

• Forhåndskonferanse for presentasjon av prosjektplanene

• Avklare lokale forhold

• Kommunen konsulteres i løsningsvalg hvor dette er aktuelt

• Regelmessige byggemøter om kommunen ønsker dette

• Private grunneiere

• Vi skaffer alle tillatelser før fysisk start av anleggsarbeidene

• Finner løsninger sammen med den enkelte grunneier. Inngår skriftlige 

avtaler om løsning for den enkelte eiendom

• Våre planleggere er klare for å finne løsningen inn til din eiendom om det 

er ønskelig

For BraCom er det helt avgjørende å etablere et godt samarbeid med lokale 

myndigheter, grunneiere og beboerne i kommunen
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Kontaktinformasjon

HomeNet og BraCom ser fram til å skaffe fiberbredbånd til innbyggerne i Tessand-Garmo

Tilbyder: 38 99 01 00
Kontaktes vedrørende produkter, abonnement, pris 
og lignende

Hovedentreprenør: 67 80 00 01
Kontaktes vedrørende rør, installasjon, fremdriftsplan 
og lignende


