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Forord 

 

WSP har på oppdrag fra Horten kommune, i desember 2017 gjennomført alternativanalyse for depone-

ring av forurensede masser i prosjekt Ren indre havn.  

Ved gjennomføring av oppdraget er det lagt stor vekt på erfaringsoverføring fra liknende prosjekter i 

Norge. 

Oppdraget er gjennomført i nært samarbeid med prosjektleder Anders Bergsli. Viktig bidrag er også gitt 

fra Geo Subsea, NGI, Miljødirektoratet, Forsvarsbygg, Skanska og Multiconsult. Det er særdeles viktig at 

realkompetanse knyttet til tiltakets rammebetingelser og faktisk gjennomføring, legges til grunn for alter-

nativanalysen. 

WSPs team for gjennomføring av alternativanalysen har bestått av: 

• Anders Beitnes 

• Ingemund Jordanger 

Vi takker for et godt og konstruktivt samarbeid ved gjennomføring av dette oppdraget.  

 

 

 

Trondheim 9.3.2018 

 

 

Ingemund Jordanger 

Oppdragsleder WSP Norge AS 
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Sammendrag 

WSPs oppdrag har omfattet analyse av alternativer for deponering av forurensede masser i Horten indre 

havn.  Alternativanalysen utføres som en del av prosjektet Ren indre havn. Alternativene:  

• 1: Forurensede masser deponeres på egnet område i Horten indre havn. Det er her sett på eg-

nede dype groper, - pockmarks som har tilstrekkelig kapasitet. Lagring her gir en sikker, god og 

varig løsning både med hensyn til miljø og økonomi. Før endelig beslutning om alternativ, forut-

settes det i alternativanalysen at naturtilstand i gropene undersøkes1. Siden resultatene fra disse 

undersøkelsene ikke foreligger nå har vi i alternativanalysen analysert to mulige naturtilstander: 

➢ 1A: Inaktive pockmarks 

➢ 1B: Aktive pockmarks 

• 2: Forurensede masser transporteres til eksternt, godkjent deponi, for eksempel Langøya 

 Grunnlagsdata for alternativanalysen er blant annet fremskaffet gjennom en workshop som ble gjennom-

ført 15. februar 2018. På dette møtet var det god deltakelse fra prosjektets nøkkelpersoner og ekstern 

ekspertise.  

Gjennom alternativanalysen har en lagt til grunn de antatt viktigste verdier som prosjekteier vil vektlegge 

ved valg mellom alternativene. Disse verdiene kommer til uttrykk gjennom et sett evalueringskriterier. Eva-

lueringskriterier med tilhørende vekter som er benyttet i alternativanalysen, er: 

1. Nåverdi (55 %) 

2. Miljøkvalitet (15 %) 

3. Omdømme (20 %) 

4. Teknisk løsning (5 %) 

5. Ansvarsrisiko (5 %) 

Nåverdi, dvs. alternativets investerings- og driftskostnader diskontert til dagens kroneverdi, er som vist 

tillagt størst vekt. I figur nedenfor vises rangering av alternativene på overordnet nivå.  

 

Som det fremgår er lokal deponering, basert på en helhetlig vurdering, en bedre løsning enn ekstern de-

ponering. Denne konklusjonen gjelder selv om lokale deponeringsområder er aktive pockmarks. 

                                                      
1 Det er overveiende sannsynlig at gropene er såkalte pockmarks, dvs. groper som er dannet pga. tidligere 
(i geologisk tid) utstrømming av grunnvann eller gass (metan eller CO2) under høyt trykk. Om pockmarkene 
er aktive, dvs. om det fortsatt siver ut vann eller gass, vil dette medføre noen tiltak og tilleggskostnader for 
å skape en like god løsning som ved lagring i en inaktiv pockmark. 

Lokalt deponi. Alternativ 1A
Inaktiv pockmark

Lokalt deponi. Alternativ 1B
Aktiv pockmark

Eksternt deponi

Nåverdi 2,75 2,56 1,29

Teknisk løsning 0,23 0,13 0,23

Omdømme 0,67 0,47 1,27

Miljøkvalitet 0,66 0,64 0,51

Ansvarsrisiko 0,13 0,10 0,35
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Grunnlaget for rangering av alternativene er en lineær nyttefunksjon og en måleskala 1-72. Angitte score 

per evalueringskriterium er basert på diskusjoner på arbeidsmøtet 15.2.2018. Ved rangering er flermåls-

analyse3 benyttet som metode. I tillegg er usikkerhet i økonomi og kvalitative evalueringskriterier hensyn-

tatt gjennom Monte Carlo-simulering. 

Alle alternativer gir en sikker og varig løsning for deponering av forurenset masse. 

Et viktig tiltak fremover er å undersøke om det er aktivitet i aktuelle lokale deponiområder/pockmarks. WSP 

anbefaler og har forutsatt at det gjennomføres en forundersøkelse ved nedsetting av poretrykksmåler(-e) i 

gropene. Denne undersøkelsen kan med fordel inkluderes i omfanget til prosjekteringsbistanden. 

 

                                                      
2 Høy score betyr høy kvalitet/god løsning. Eventuell score 1 betyr at alternativet bare så vidt innfrir abso-
lutte krav til kvalitet/løsning. 
3 Engelsk MCDA – Multi Criteria Decision Analysis 



     
 

Side 7 av 39 
 

1 Innledning 

WSPs oppdrag har omfattet analyse av alternativer for deponering av forurensede masser i Horten indre 

havn.  Alternativanalysen utføres som en del av prosjektet Ren indre havn.  

1.1 Generelt om prosjektet Ren indre havn, Horten 

Forurensede sedimenter er et av miljøvernmyndighetenes satsningsområder. Regjeringen har lagt fø-

ringer for arbeidet med forurensede fjorder og havneområder gjennom Stortingsmelding nr. 12 (2001-

2002)” Rent og rikt hav” og Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007)” Sammen for et giftfritt miljø – forutset-

ninger for en tryggere fremtid”. Regjeringen vil her arbeide for å rydde opp i forurenset sjøbunn langs 

norskekysten og i fjordene våre, og å gjenskape et rent miljø der hvor gamle forurensninger finnes. Målet 

er at sedimenter (bunnmasser i vann), som er forurenset av helse- og miljøfarlige kjemikalier, ikke skal 

medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer. Det er utarbeidet en handlingsplan for opprydding i 

forurenset sjøbunn med fokus er på de 17 høyest prioriterte områdene i Norge. 

Horten indre havn er et grunt område. Størstedelen av arealet er grunnere enn 10 meter; største dyp er 

27 meter. Undersøkelser indikerer at de dypere delene av bassenget er naturlig anoksisk. Havnebassenget 

har et areal på ca. 3,8 km2. 

 
Figur 1 Anleggsområdet Horten indre havn 

1.2 Aktuelle områder for lokalt deponi 

Aktuelle områder for lokal deponering av masser ligger ca. 500m i nordvestlig retning fra Marineverftet og 

ca. 250 m fra Diriksbåen ved Østøya.  To aktuelle lokasjoner er identifisert, ref. A og B i figur nedenfor. 
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Figur 2 Alternativer for lokalt deponi 

Det forutsettes at lokasjon B kun benyttes hvis lokasjon A eventuelt viser seg å ikke ha nok plass til all 

deponering, evt. som alternativ til deponering av overskytende mengde på Langøya. 

  



     
 

Side 9 av 39 
 

2 Gjennomføring av alternativanalysen 

2.1 Alternativanalysens formål 

Formålet med alternativanalysen er å analysere og rangere alternativer for deponering av forurensede 

masser. Ved rangering av alternativene skal prosjekteiers verdifunksjon legges til grunn. Prosjekteiers ver-

difunksjon kommer til uttrykk gjennom de evalueringskriterier som benyttes ved rangering av alternativene. 

Resultatene fra alternativanalysen behandles av prosjektledelsen og inngår som grunnlag for anbefaling til 

politisk behandling. Alternativanalysen revideres hvis prosjekteier har andre vurderinger knyttet til evalue-

ringskriterier, vektig og score. 

2.2 Gjennomføring 

2.2.1 Prosess for gjennomføring av alternativanalysen 

Alternativanalysen gjennomføres i hht. følgende prosess (basert på MCDA-metodikk4): 

1) Avklaring av forutsetninger og rammebetingelser i dialog med oppdragsgiver 

2) Fremskaffe/revidere komplette grunnkalkyler for alternativene (analysen baseres på absolutte tall, 

ikke kun relative forskjeller mellom alternativene). Kalkylene omfatter også kostnader knyttet til 

levetid og overvåking av deponi 

3) Avklare hvilke kriterier (verdier) som skal hensyntas ved evaluering av alternativene i dialog med 

oppdragsgiver. WSP kommer med forslag, HK gir innspill 

4) Avklare vekting av evalueringskriteriene i dialog med oppdragsgiver 

5) Lage grovskisse til løsning 

6) Utarbeide preread til workshop; mål for alternativanalysen og workshop, krav/rammebetingelser for 

løsningen fra prosjekteier, skisse til løsning, metodebeskrivelse med forslag til aktuelle evaluerings-

kriterier og vekting 

7) Gjennomføre workshop for bearbeiding av score per evalueringskriterium. Sted: WSPs lokaler i 

Trondheim. Her deltar nøkkelpersoner i prosjekt Ren indre havn, 2 eksterne eksperter (fra NGI og 

Multiconsult) og WSPs analysegruppe 

8) Utarbeide rapport fra workshop 

9) Supplere underlaget for alternativanalysen i dialog med oppdragsgiver (hvis behov for suppleringer 

avdekkes) 

10) Utvikling av MCDA analysemodell 

11) Gjennomføre analyse for rangering av alternativene 

12) Analysere robusthet i rangeringen av alternativene 

13) Rapportering 

Grunnlagsdata fremskaffes i hovedsak gjennom et arbeidsmøte, med deltakelse fra sentrale ressursper-

soner i prosjektet, NGI, Skanska, Forsvarsbygg og WSP. Arbeidsmøtet ble arrangert 15.2.2018 i WSPs 

lokaler i Trondheim. 

                                                      
4 MCDA-Multi Criteria Decision Analysis. Dette er en klasse av metodikker som benyttes ved analyse av 

komplekse beslutninger. Karakteristisk for beslutningsgrunnlaget er at både kvalitative forhold må hen-

syntas i tillegg til totaløkonomi. Grunnlaget for analysen fremskaffes gjennom en gruppeprosess med del-

takelse fra en ekspertgruppe. Ekspertgruppen vil her primært vurdere tekniske løsninger herunder også 

miljøsikkerhet.  
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2.2.2 Leveranser 

• Grunnkalkyler for alternativene  

• Grovskisse til løsning 

• Preread workshop 

• Oppsummering av workshop i ppt-format 

• Foreløpige resultater basert på resultatene fra workshop og fra eventuelle utsjekker i etterkant 

• Utkast rapport for kommentarer  

• Grunnlagsdata for alternativanalysen (analysemodell i excel) 

• Endelig rapport i pdf etter høringsrunde 

2.2.3 Forarbeid 

Deltakerne ble før arbeidsmøtet 15.2.18 bedet om å gjennomgå et grunnlagsdokument («preread») for 

alternativanalysen.  

2.3 Arbeidsmøte 15.2.2018 

En vesentlig del av grunnlaget for kostnadsestimatet ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Ho-

vedformålet med arbeidsmøtet er å gi økt kunnskap og felles forståelse av kostnadene ved å kombinere 

innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. 

• Grunnlaget for alternativanalysen: Kostnadselementene i grunnkalkylen gjennomgås trinnvis per al-

ternativ  

• Grunnlaget for analyse av kontekstuell usikkerhet (usikkerhetsdrivere): Ved denne gjennomgangen 

er det viktig å sikre at usikkerhetsdriverne er konsistente og ikke overlappende. Det gjelder både 

usikkerhetsdriverne innbyrdes og usikkerhet som eventuelt allerede er hensyntatt i basisestimatet. 

På dette arbeidsmøtet ble grunnkalkylen for prosjektene gjennomgått og usikkerhetsnivåer vurdert gjennom 

å: 

• Definere usikkerhet i kostnadselementene i grunnkalkylen. Utfallsrommet beskrives ved å angi 

maksimal, minimal og sannsynlig innvirkning på basisestimatet (3-punkts estimat).5 

• Beskrive årsaker til denne usikkerheten 

• Identifisere, prioritere og beskrive usikkerhetsdrivere som kan påvirke kostnadene for prosjektet 

• Kvantifisere innvirkning av usikkerhetsdrivere på kostnadene ved 3-punkts estimater.  

  

                                                      
5 Minimumskostnad defineres her som P10-verdi, dvs. det er kun 10 % sannsynlighet for at kostnaden vil 

bli lavere enn denne verdien. Maksimums kostnad defineres tilsvarende som P90-verdi, dvs. det er 10 % 

sannsynlighet for at kostnaden vil bli høyere enn denne verdien. Sannsynlig verdi er normalt grunnkalky-

lens verdi. Utfallsrommet P10-P90 omfatter på dette grunnlag, 80 % konfidensnivå og det er 20 % sann-

synlighet for at sluttkostnaden vil havne utenfor dette intervallet. 

Basisestimatet er definert som resultatet av simulering av usikkerheten i prosjektets basiskostnad.  
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Programmet for arbeidsmøtet 15. februar 2018 vises nedenfor.  

AGENDA 

9:00   Innledning 

• Introduksjon (Anders PL) 

• Analysemetode (Ingemund) 

09:30   Prosjektpresentasjon 

• Presentasjon av prosjektet; formål, forutsetninger/rammebetingelser, omfang, fremdrift, gren-

sesnitt (Anders PL) 

• Alternativer for deponering av forurensede masser (Anders PL og Anders Beitnes): 

o Alternativ A: Deponering Langøya eller annet godkjent deponi 

o Alternativ B: Lokal deponering  

10:00 Alternativ B: Geologi, og andre forutsetninger 

• Presentasjon tolkning av seismikk i gropene og vurdering av geologiske resultater 30 min 

(Oddvar - GeoSubSea) 

• Andre forutsetninger og diskusjon – 30 min 

11:00 Tekniske aspekter ved deponikonseptene, utfordringer, usikkerhet/risiko 

11:30 LUNCH 

12:15 Evalueringskriterier (viktige forhold som må hensyntas i beslutningen) 

12:45  Alternativ A Kvantitativ og kvalitativ analyse 

• Totaløkonomi; kalkyle og usikkerhet 

• Kvalitative kriterier; score 

13:15 Alternativ B Kvantitativ og kvalitativ analyse 

• Totaløkonomi; kalkyle og usikkerhet 

• Kvalitative kriterier; score 

15:00  Rangering av alternativer. Simulering og robusthetstester 

16:00  Oppsummering, videre arbeid (Anders PL / Ingemund) 

Deltakerne på arbeidsmøtet: 

Samlet kompetanseprofil for deltakerne var god og dialogen mellom aktørene var konstruktiv. Dette ga et 

godt grunnlag for å belyse alle viktige forhold som kan ha kostnadspåvirkning i prosjektet.  

  

Navn Rolle Organisasjon 

Anders Bergsli Prosjektleder Ren indre havn Horten kommune 

Silje Salomonsen Rådgiver Miljødirektoratet 

Tore Joranger Rådgiver Forsvarsbygg 

Arne Pettersen Rådgiver NGI 

Oddvar Longva Kvartærgeolog Geo subsea 

Erling Ytterås Rådgiver Multiconsult 

Kjell Aarhus  Prosjektleder  Skanska 

Anders Beitnes Rådgiver WSP Norge AS 

Ingemund Jordanger Prosessleder WSP Norge AS 
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3 Grunnleggende forutsetninger for alternativanalysen 

I det følgende gis en stikkordsmessig oppsummering av de viktigste forutsetninger og rammebetingelser 

som ligger til grunn for mulighetsstudie. 

3.1 Generelle forutsetninger 

• Alternativanalysen omfatter relativ sammenlikning av alternativene. Kun forhold som er relevante i 

sammenlikningen er hensyntatt.  

• Ingen dypvannsutskifting i Horten indre havn. Vi kan forutsette at terskel for vannutskifting ikke blir 

fjernet. 

3.2 Andre forutsetninger 

Analysens øvrige forutsetninger knyttet til fremdrift, omfang, miljøforhold, grensesnitt og andre rammebe-

tingelser beskrives stikkordsmessig nedenfor. 

3.2.1 Kostnader 

Kostnader som er relevante i sammenlikningen mellom alternativene er: 

• Entreprisekostnader 

• Driftskostnader, her kostnader for overvåkning av deponi for alternativ 1A og 1B (ref. Vannfor-

skriften) 

Øvrige generelle og spesielle prosjektkostnader forutsettes å være like for alle alternativer. 

3.2.2 Fremdrift 

• Mudringstiltakene gjennomføres i 2019, med oppstart ca. andre kvartal 2019. 
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4 Grunnlagsdata og resultater fra alternativanalysen 

Grunnlagsdata for alternativanalysen er i hovedsak basert på vurderinger på arbeidsmøtet i Trondheim 
15.2 2018. 

4.1 Evalueringskriterier og vekting 

Alternativanalysen legger til grunn en lineær nyttefunksjon og en måleskala 1-7 som benyttes for å ut-

trykke kvalitet i alternativenes egenskaper, målt mot gitte evalueringskriterier. Evalueringskriteriene med 

tilhørende vekting vises i figur nedenfor. 

 
Figur 3 Evalueringskriterier og vekting 

Nedenfor defineres hva de ulike evalueringskriteriene skal omfatte. 

4.1.1 Nåverdi 

Nåverdi er et kvantitativt evalueringskriterium som omfatter alle relevante kapitalstrømmer knyttet til alter-

nativet. Nåverdien omfatter to komponenter: 

1. Investeringer utlagt i et investeringsprofil (fordeling per år) 

2. Driftskostnader, her miljøovervåkning som kun gjelder alternativ 1A og 1B. I henhold til Vann-

forskriften skal et deponi overvåkes i en periode på 12 år etter avsluttet deponi 

Ved beregning av nåverdi er diskonteringsrente på 4 % benyttet. 

4.1.2 Miljøkvalitet 

Miljøkvalitet er et kvalitativt evalueringskriterium som omfatter hvor god løsningen er ut fra et forurensnings-

synspunkt. Høy score her krever at løsningen representerer en trygg lagring av forurenset masse, og at 

risikoen for spredning av forurensning fra depotet på både kort og lang sikt er minimal.   

4.1.3 Omdømme 

Omdømme er et kvalitativt evalueringskriterium som omfatter interessenters og generelt befolkningens 

oppfattelse/vurdering av tiltaket. Eventuell negativ omtale gir negativ PR for kommunen. Eventuell positiv 

omtale vil ha positiv PR-effekt. En høy score på dette kriteriet uttrykker en forventet generell aksept på at 

løsningen er god både med hensyn til lokalt miljø og samfunnsnytte.  

Generelt er omdømmedannelser i stor grad preget av følelser, subjektive oppfattelser, ofte mangelfull kunn-

skap og dermed også ofte begrenset rasjonalitet. For at samfunnsansvaret skal bli ivaretatt på best mulig 

måte er det viktig at prosjektledelsen makter å formidle et objektivt og riktig bilde av alternativenes kvaliteter. 
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4.1.4 Teknisk løsning 

Teknisk løsning er et kvalitativt evalueringskriterium som omfatter erfaringsgrunnlaget for løsningen, med 

andre ord hvor sikker en er på at løsningen vil fungere som forutsatt. Høy score her krever at løsningen er 

utprøvet i flere sammenlignbare prosjekter og med vellykket resultat. Eventuell risiko for å måtte iverksette 

kostnadskrevende tiltak for å korrigere løsningen vil, avhengig av kostnadskonsekvensene, gi lavere score. 

Dette evalueringskriteriet overlapper ikke med kriteriet Miljøkvalitet, siden en her ikke ser på forurensnings-

risiko, kun tilleggskostnader som eventuelt kan påløpe for at løsningen skal fungere som forutsatt. Det 

kreves av alle løsninger at teknisk løsning skal være svært robust, og alle aktuelle løsninger er i denne 

kategorien. Dette er den viktigste årsaken til at løsningen kun vektes med 5 %. 

4.1.5 Ansvarsrisiko 

Ansvarsrisiko er et kvalitativt evalueringskriterium som skal ta høyde for eventuelt økonomisk risiko som 

Horten kommune påtar seg knyttet til valgt løsning. Viktig, i hht. til absolutt krav til alle alternativer er denne 

risikoen minimal dvs. representerer en ekstremhendelse med meget lav sannsynlighet. Dette er en viktig 

årsak til at dette evalueringskriteriet kun vektes med 5 %. 

4.2 Alternativer og score 

I tabell nedenfor vises en samlet oppstilling av alternativer og score. 

 
Tabell 1 Alternativer og score per evalueringskriterium 

I figur nedenfor fremstilles disse grunnlagsdata grafisk. 

 
Figur 4 Alternativer og score per evalueringskriterium, grafisk 

I figur nedenfor fremstilles disse grunnlagsdata grafisk.   

Min Maks

Nåverdi 55 % 2,24 5,76 1 9 14 4,45 21

Oppr. måleskala for NPV 1,00 7,00 -33 % 4,00 55 %

Miljøkvalitet 15 % 1,00 7,00 6,0 6,61 7,0

Omdømme 20 % 1,00 7,00 3,0 4,67 7,0

Teknisk løsning 5 % 1,00 7,00 4,0 5,33 6,0

Ansvarsrisiko 5 % 1,00 7,00 1,3 3,33 6,7

Norm. 

verdi Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score

Lokalt deponi. Alternativ 1A Inaktiv pockmark 9,2 5,8 5,3 7,0 4,4 4,0 3,3 6,0 4,7 2,0 2,7

Lokalt deponi. Alternativ 1B Aktiv pockmark 10,6 5,3 4,9 6,8 4,2 3,0 2,3 4,0 2,7 1,3 2,0

Eksternt deponi 21,1 2,2 1,8 6,0 3,4 7,0 6,3 6,0 4,7 6,7 7,3

Definisjon av alternativer og angivelse av score

Verdiområde

Kriterier Vekt Gj.sn. NPV

Gj.sn. 
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Ansvarsrisiko

Kommentarer

Alternativ

Teknisk løsning

MaksFaktor

Nåverdi Miljøkvalitet Omdømme

Nåverdi Miljøkvalitet Omdømme Teknisk løsning Ansvarsrisiko

Lokalt deponi. Alternativ 1A Inaktiv pockmark 5,0 4,4 3,3 4,7 2,7

Lokalt deponi. Alternativ 1B Aktiv pockmark 4,7 4,2 2,3 2,7 2,0

Eksternt deponi 2,3 3,4 6,3 4,7 7,0
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4.3 Deterministisk rangering av alternativene 

Rangering av alternativene er basert på alternativenes beregnede totaløkonomi og skjønnsmessige vur-

deringer knyttet til kvalitative evalueringskriterier. Deterministisk rangering6 av alternativene vises neden-

for. 

 

Figur 5 Deterministisk rangering av alternativene 

Som det fremgår er begge alternativene for lokalt deponi bedre enn alternativet å benytte eksternt deponi. 

Hvilket alternativ for lokalt deponi som er aktuelt er avhengig av undersøkelser av naturtilstand i aktuelle 

deponiområder/pockmarks. Alternativ 1A og 1B er derfor ikke alternativer en kan velge mellom. Det bør 

foretas poretrykksmålinger for å finne ut om aktuelle pockmarks er aktive. Siden undersøkelser av faktisk 

naturtilstand ikke er utført til nå, sammenliknes alternativer for lokalt deponi med eksternt deponi gjennom 

en såkalt «hva-hvis»-analyse.  

Usikkerheten i investeringskostnadene er vurdert og inkludert i grunnlaget for alternativanalysen. Resultatet 

fra simulering av alternativene vises i figur nedenfor. 

 
Figur 6 Simulering av alternativenes investeringskostnader 

                                                      
6 En deterministisk rangering er basert på forventningsverdier for totaløkonomi og kvalitative evaluerings-
kriterier.  

Lokalt deponi. Alternativ 1A
Inaktiv pockmark

Lokalt deponi. Alternativ 1B
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Eksternt deponi

Nåverdi 2,75 2,56 1,29

Teknisk løsning 0,23 0,13 0,23

Omdømme 0,67 0,47 1,27
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Som det fremgår er det betydelig usikkerhet i investeringskostnadene for alle alternativer.  

Separat analyse av investeringskostnadene for hvert alternativ vises nedenfor. Forventningsverdi (tilnær-

met lik P50-verdi), P10 og P90 vises eksplisitt. Intervallet mellom P10 og P90 representerer 80 % konfi-

dens, dvs. det er 80 % sannsynlighet for at investeringskostnadene vil havne innenfor dette intervallet. 

 
Figur 7 Alternativ 1A Inaktiv pockmark. Investeringskostnader 

 

 
Figur 8 Alternativ 1B Aktiv pockmark. Investeringskostnader 
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Figur 9 Alternativ 2 Eksternt deponi. Investeringskostnader 

4.4 Sammenlikning av Lokalt deponi alternativ 1A Inaktiv pockmark og Eksternt 
deponi 

I denne sammenlikningen forutsettes det at det viser seg at aktuelt deponiområder er inaktive pockmarks. 

I denne alternativanalysen er det hensyntatt usikkerhet i investeringskostnader og usikkerhet i score per 

kriterium. Analysen gjennomføres med bruk av Monte Carlo-simulering som analyseteknikk. Resultatet er 

sannsynligheten for at aktuelle alternativer vil vise seg å være beste alternativ.  

 
Figur 10 Sannsynlighet for beste alternativ gitt inaktiv pockmark 

4.5 Sammenlikning av Lokalt deponi alternativ 1B og Eksternt deponi 

Hvis det viser seg at aktuelle lokale deponiområder i Horten indre havn viser seg å være aktive pock-

marks, vil dette kreve ekstra tiltak for å etablere en sikker deponiløsning. Resultatet fra simulering av 

dette alternativet vises nedenfor. 

Lokalt deponi. Alternativ 1A Inaktiv pockmark Eksternt deponi

Sannsynlighet 89,4 % 10,6 %
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Figur 11 Sannsynlighet for beste alternativ, gitt aktiv pockmark 

Som det fremgår så er lokalt deponi fortsatt, med overveiende sannsynlig, det beste alternativet basert på 

en helhetlig vurdering. 

4.6 Vurdering av alternativanalysens robusthet 

Robustheten i rangeringen undersøkes ved å se på 1) hvor store endringer i alternativanalysens grunn-

lagsdata som må endres og 2) vurdere realiteten i slike endringer. 

Første robusthetstest er: 

Hvor mye må investeringskostnadene for alternativ 1A økes for at Eksternt deponi skal bli en like god løs-

ning? 

Analysen av dette scenariet viser at hvis investeringskostnaden for alternativ 1A Inaktiv pockmark øker 

fra 12,3 MNOK til 17,3 MNOK rangeres alternativene i så fall likt (se figur nedenfor). 

 
Figur 12 Hva-hvis-analyse: Økning i investeringskostnader for 1A med 5,0 MNOK 

Ulik score på evalueringskriterium Omdømme i alternativ 1A og 2 er den viktigste årsaken til reduksjonen 

i tilleggskostnaden for likestilling av alternativene. Forskjellen i score for Ansvarsrisiko gir også et bidrag 

her. 

Sannsynligheten for at investeringskostnadene vil øke i så stor grad er marginal. Rangeringen mellom 

alternativ 1A og 2 er derfor robust i forhold til investeringskostnader. 

Andre robusthetstest er: 

Hvor mye må investeringskostnadene for alternativ 1B økes for at alternativ 2 Eksternt deponi skal bli 

minst like god løsning? 

Lokalt deponi. Alternativ 1B Aktiv pockmark Eksternt deponi

Serie1 62,7 % 37,3 %
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Nåverdi 1,64 2,30
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Analysen av scenario 2 viser at hvis investeringskostnaden for alternativ 1B Aktiv pockmark øker fra 13,8 

MNOK til 14,2 MNOK vil alternativene i så fall bli rangert likt (se figur nedenfor). 

 
Figur 13 Hva-hvis-analyse: Økning i investeringskostnader for 1B med 0,4 MNOK 

Ulik score på evalueringskriterium Omdømme i alternativ 1B og 2 er den viktigste årsaken til at nødvendig 

tilleggskostnad for 1B i denne robusthetstesten er marginal og vesentlig mindre enn for 1A. Forskjellene 

mellom alternativene i score for Teknisk løsning og Ansvarsrisiko gir også et vesentlig bidrag. 

Sannsynligheten for at investeringskostnaden øker til 14,2 MNOK7 er i overkant av 40 %. Rangeringen 

mellom alternativ 1B og 2 er derfor relativt lite robust i forhold til investeringskostnader. 

 

  

                                                      
7 Sannsynligheten for at sluttkostnaden blir 14,2 MNOK eller høyere er ca. 42 %. Dvs. det er ca. 58 % 
sannsynlighet for at sluttkostnaden vil bli lavere enn 14,2 MNOK. 

Eksternt deponi Lokalt deponi. Alternativ 1B Aktiv pockmark

Nåverdi 1,64 2,66

Teknisk løsning 0,23 0,13

Omdømme 1,27 0,47
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5 WSPs kommentarer og anbefalinger 

Gjennomført alternativanalyse viser at lokal deponering av forurensede masser i Horten indre havn med 

stor sikkerhet er den beste løsning sett fra et helhetlig, samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Før endelig beslutning anbefales at det undersøkes om aktuelle lagringsgroper er aktive pockmarks. Pock-

marks, som trolig er dannet etter siste istid ved oppstrømming av gass eller grunnvannsstrøm, fortsatt kan 

være aktive. I en eventuell aktiv pockmark vil grunnvann eller gass fortsatt sive ut fra grunnen.  

Ved utlysning av konkurranse om prosjekteringsbistand anbefales at det tas inn et undersøkelsesprogram 

for å fastslå naturtilstanden i aktuelle pockmarks. Undersøkelsesprogrammets omfang:  

• Borehull med geoteknisk totalsondering, evt. med opptak av uforstyrrede jordprøver til 5 m under 

sjøbunnen 

• Analyse av jordprøve for konsolideringsgrad (vanninnhold), kornfordeling, permeabilitet og evt. spor 

etter fersk aktivitet mht. gass eller grunnvannstrøm.   

• Karakterisering av bunnslam fra fallprøvetaker mht. salinitet og miljøgifter og stabilitet mot oppvirv-

ling/spredning ved deponering  

• Installasjon og oppfølging av elektrisk poretrykksmåler på 2 og 5 m dybde i samme eller nytt bore-

hull, med kabel til land.  

• Helhetlig risikovurdering som blir styrende for om ekstra tiltak med dreneringslag under deponiet skal 

iverksettes. 

Eventuell aktiv pockmark - sannsynligheten for dette vurderes å være meget lav - medfører at noen til-

leggskostnader vil påløpe. Dette for å skape en sikker løsning. Løsningen vil være å bygge deponiet med 

et underliggende drenslag som kan forhindre gradient gjennom lagrede sedimenter.  
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Vedlegg I Grunnkalkyle investeringskostnader 

Horten Ren indre havn. Kalkyle sjøbunndeponi vs. "eksport"  

Syklus for mudring og transport Enhet 
Uavhengig mudring og  
deponering 2 lektere 

Uavhengig mudring og  
ekstern levering 3 lektere 

Lastekapasitet pr runde m3   300   300 

Mudring m/miljøgrabb m3/time   120   120 

Transportlengde gj.sn. km   1   0,5 

Transporthastighet km/t   10   10 

Posisjonering m.m. etter deponering timer   0,1   0,1 

Kapasitet lossing/deponering m3/time   300   300 

Samlet rundetid til/fra deponi timer   1,20   0,30 

Tid mudring 1 lekter timer   2,60   2,60 

Tidsforbruk transport og deponering timer   1,40   n.a. 

Effektive timer pr dag mudring timer   10,00   10,00 

(Effektive timer pr dag transport) timer   10,00   10,00 

Kapasitet pr dag mudring m3/dag   1154 3 lektere 900 

Samlet volum mudring m3   30 000   30 000 

Effektivitetsfaktor best. aktivitet dager/dager   0,60   0,60 

Dager for operasjonen dager   43   56 

Ressurskostnader            

Mudringsfartøy  kr/dag   40 000   40 000 

Lasteprammer 300 m3 2 hhv 3 stk kr/dag   10 000   30 000 

Slepebåt kr/dag   25 000   40 000 

Lossekran kr/dag   25 000   0 

Flåte med chute kr   500 000   0 

Mannskap kr/dag   24 000   24 000 

Forarbeid og kontrollopplegg (byggherre) kr   3 000 000   100 000 

Spesiell rigg på deponeringsstedet kr   1 000 000     

Arb.ledelse kr/dag   12 000   12 000 

Sum deponering pr dag kr/dag   96 000   106 000 

Total entreprenørkostnad kr   7 660 000   5 988 889 

            

Tildekkingskostnad           

Areal m2   8 000     

Fiberduk kr/m2   40     

Sand  kr/m3   400     

Tykkelse m   0,30     

Miljøkontroll under utførelse RS   500 000     

Sum kr   1 780 000     

Rigg sjøentreprenør 30 % av utførelse     1 932 000   1 766 667 

Transport til mottak inkl. lasting og lossing kr/m3       0 

Leveringskostnad kr/m3       550 

Sum kr       16 500 000 

            

Samlet sum     11 372 000   24 255 556 
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Vedlegg II Lokalt deponi. Basiskalkyle investeringskostnader 

 
Lokalt deponi. Uavhengig mudring og deponering 2 lektere. Basiskalkyle 

Uavhengig mudring og deponering 2 lek-
tere Enhet Verdi 

Totalt (MNOK) 

Sim.  Simulert 
For- 

ventet 

Simulert avvik (MNOK) 

P10  

Sanns. 

P90   

P10  Forv. P90   % Verdi Verdi % 

Syklus for mudring og transport                           

Lastekapasitet pr runde m3 300 -20 % 240 300 360 20 % 300,0 300 300 -60 0 60 

Mudring m/miljøgrabb m3/time 120 -30 % 84 120 132 10 % 109,8 110 110 -36 -10 12 

Transportlengde gj.sn. km 1 -10 % 0,9 1,0 1,1 10 % 1,0 1,0 1,0 -0,1 0,0 0,1 

Transporthastighet km/t 10 -30 % 7 10 13 30 % 10,0 10 10,0 -3,0 0,0 3,0 

Posisjonering m.m. etter deponering timer 0,1 -40 % 0,06 0,10 0,14 40 % 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Kapasitet lossing/deponering m3/time 300 -50 % 150 300 360 20 % 261,8 262 262 -150 -38 60 

Samlet rundetid til/fra deponi timer 1,2     1,2     1,3 1,3 1,5 -0,2 0,3 1,1 

Tid mudring 1 lekter timer 2,6     2,6     2,8 2,8 2,9 -0,4 0,3 1,3 

Tidsforbruk transport og deponering timer 1,4     1,4     1,5 1,5 1,7 -0,2 0,3 1,1 

Effektive timer pr dag mudring timer 10 -20 % 8,0 10 12,0 20 % 10,0 10,0 10,0 -2,0 0,0 2,0 

(Effektive timer pr dag transport) timer 10     10     10 10         

Kapasitet pr dag mudring m3/dag 1 154     1 154     1 059 1 059 1058 -400 -96 225 

Samlet volum mudring m3 30 000 -20 % 24 000 30 000 36 000 20 % 30 000 30 000 30 000 -6 000 0 6 000 

Effektivitetsfaktor best. aktivitet dager/dager 0,6 -20 % 0,5 0,6 0,8 30 % 0,6 0,6 0,6 -0,1 0,0 0,2 

Dager for operasjonen dager 43     43     45 45 49 -13 6 29 

Ressurskostnader                            

Mudringsfartøy  kr/dag 40 000 -30 % 28 000 40 000 44 000 10 % 36 599 36 599 36 600 -12 001 -3 400 4 000 

Lasteprammer 300 m3 2 hhv 3 stk kr/dag 10 000 -30 % 7 000 10000 12 000 20 % 9 575 9 575 9 575 -3 000 -425 2 000 

Slepebåt kr/dag 25 000 -20 % 20 000 25000 30 000 20 % 25 000 25 000 25 000 -5 002 0 4 999 

Lossekran kr/dag 25 000 -20 % 20 000 25000 35 000 40 % 27 124 27 124 27 124 -5 001 2 124 10 000 

Flåte med chute kr 500 000 -40 % 300 000 500 000 750 000 50 % 521 228 521 228 521 233 -200 019 21 233 249 989 
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Uavhengig mudring og deponering 2 lek-
tere Enhet Verdi 

Totalt (MNOK) 

Sim.  Simulert 
For- 

ventet 

Simulert avvik (MNOK) 

P10  

Sanns. 

P90   

P10  Forv. P90   % Verdi Verdi % 

Mannskap kr/dag 24 000 -20 % 19 200 24 000 28 800 20 % 24 000 24 000 24 000 -4 801 0 4 800 

Forarbeid og kontrollopplegg (byggherre) kr 3 000 000 -20 % 2 400 000 3 000 000 3 600 000 20 % 3 000 000 3 000 000 3 000 018 -600 044 18 599 654 

Spesiell rigg på deponeringsstedet kr 1 000 000 -20 % 800 000 1 000 000 1 200 000 20 % 1 000 000 1 000 000 999 996 -200 043 -4 199 778 

Arb.ledelse kr/dag 12 000 -20 % 9 600 12 000 14 400 20 % 12 000 12 000 12 000 -2 400 0 2 400 

Sum deponering pr dag kr/dag 96 000     96 000     97 699 97 699 97 699 -8 614 1 699 12 139 

Lokalt deponi. Alternativ 2 
Total entreprenørkostnad mudring og utlegging MNOK 7 660 000     7,7     7,9 7,9 8,4 -1,3 0,7 3,1 

                            

Tildekkingskostnad                           

Areal m2 8 000 -20 % 6 400 8 000 9 600 20 % 8 000 8 000 8 000 -1 600 0 1 600 

Fiberduk kr/m2 40 -20 % 32 40 48 20 % 40 40 40 -8,0 0,0 8,0 

Sand  kr/m3 400 -30 % 280 400 520 30 % 400 400 400 -120,0 0,0 120,0 

Tykkelse m 0,30 -20 % 0,2 0,3 0,4 20 % 0,3 0,3 0,3 -0,1 0,0 0,1 

Miljøkontroll under utførelse RS 500 000 -20 % 400 000 500 000 600 000 20 % 500 000 500 000 499 996 -100 039 -4 99 928 

Sum Tildekkingskostnad kr 1 780 000     1,8     1,8 1,8 2 0 0 0 

Rigg sjøentreprenør 30 % av utførelse 0 1 932 000 -20 % 1,5 1,9 2,3 20 % 1,9 2,0 2 0 0 1 

Transport til mottak inkl. lasting og lossing kr/m3 0             0         

Leveringskostnad kr/m3 0             0         

Sum kr 0             0         

0 0 0             0         

                            

Lokalt deponi. Alternativ 1A Inaktiv pockmark 
Investeringskostnader MNOK 11 372 000     11,4     11,7 11,7 12,3 -1,8 0,9 3,9 
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Vedlegg III Alternativ 1A Lokalt deponi. Inaktiv pockmark. Totaløkonomi  

 

Lokalt deponi. Alternativ 1A Inaktiv pockmark 
                           

Simulerte kostnader Simulert Min. Sanns. Maks.            

Investeringskostnader  11,7 9,6 12,3 15,3       
  

  
 

FDV-kostnader 0,1 0,050 0,100 0,150       
  

  
 

Andre kostnader               
  

  
 

           
   

 
 

Investeringer, periodisering Verdi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Investeringskostnader  11,7    100 %                         
                

Kapitalstrømmer, Alternativ 1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Investeringskostnader    11,7                         

FDV-kostnader     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Andre kostnader                             

SUM kostnader   11,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
                

Nåverdi Lokalt deponi. Alternativ 1A Inaktiv pockmark 11,7         
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Vedlegg III Alternativ 1B Lokalt deponi. Aktiv pockmark. Totaløkonomi  

 

Lokalt deponi. Alternativ 1B Aktiv pockmark     
         

                

Simulerte kostnader 
Estimat  
1A Tillegg 1B Totalt Min. Sanns. Maks. 

   

 

 

 

Investeringskostnader  11,7 1,0 1,5 2,0 1,5 13,2 11,1  13,8  16,9     
 

  

FDV-kostnader          0,1 0,050  0,100  0,150     
 

  

Andre kostnader                      
 

  

           
   

 
 

Investeringer, periodisering Verdi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Investeringskostnader  13,2    100 %                         
                

Kapitalstrømmer; Alternativ 2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Investeringskostnader    13,2                         

FDV      0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Andre kostnader                             

SUM kostnader   13,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
                

Nåverdi Lokalt deponi. Alternativ 1B Aktiv pockmark 13,1         

   

 

 

 
 
Det er her langt inn en tilleggsinvestering på 1-2 MNOK for at denne løsningen skal være sikker og varig.  
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Vedlegg IV Grunnlagsdata Alternativ Eksternt deponi 

 

Eksternt deponi 
         

              

Simulerte kostnader Simulert Min. Sanns. Maks.          

Investeringskostnader  23,9  18,9  24,4  30,1        
  

 

FDV-kostnader               
  

 

Andre kostnader               
   

           
   

Investeringer, periodisering Verdi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Investeringskostnader  23,9    100 %                     
              

Kapitalstrømmer; Alternativ 2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Investeringskostnader    23,9                     

FDV-kostnader                         

Andre kostnader                         

SUM kostnader   23,9                     
              

Nåverdi Eksternt deponi 22,1         
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Vedlegg X Preread alternativanalyse/workshop 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  

Horten kommune  
 
Prosjekt Ren indre havn.   

- Deponering av forurensede masser.  Alternativanalyse 

- Workshop 15.2.2018 
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Bakgrunn for alternativanalysen 

Forurensede sedimenter er et av miljøvernmyndighetenes satsningsområder. Regjeringen har lagt føringer 

for arbeidet med forurensede fjorder og havneområder gjennom Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002)” Rent 

og rikt hav” og Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007)” Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en 

tryggere fremtid”. Regjeringen vil her arbeide for å rydde opp i forurenset sjøbunn langs norskekysten og i 

fjordene våre, og å gjenskape et rent miljø der hvor gamle forurensninger finnes. Målet er at sedimenter 

(bunnmasser i vann), som er forurenset av helse- og miljøfarlige kjemikalier, ikke skal medføre fare for 

alvorlige forurensningsproblemer. Det er utarbeidet en handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn 

med fokus er på de 17 høyest prioriterte områdene i Norge. 

Horten indre havn er et grunt område. Størstedelen av arealet er grunnere enn 10 meter; største dyp er 27 

meter. Undersøkelser indikerer at de dypere delene av bassenget er naturlig anoksisk. Havnebassenget 

har et areal på ca. 3,8 km2. 

Horten kommune har satt i gang prosjektet Ren indre havn, for gjennomføring av sjøbunnsopprydding. I 

dette prosjektet inngår å se på flere muligheter for deponering av den mudringsmassen som tas opp. 

Nedenfor et kartutsnitt for Horten indre havn.  

 
Figur 14 Anleggsområdet Horten indre havn 

Alternativanalysens formål og gjennomføring 

Formålet med alternativanalysen: Gjennom systematisk analyse av egenskaper ved aktuelle løsninger, 

finne det alternativ som er best ut fra et helhetlig perspektiv. 

Et «helhetlig perspektiv» ivaretas ved gjennomføring av en flermålsanalyse (MCDA)8, der både kvantita-

tive/økonomiske og kvalitative verdier inngår i analysemodellen.  

                                                      
8 MCDA-Multi Criteria Decision Analysis. Dette er en klasse av metodikker som benyttes ved analyse av 
komplekse beslutninger. Karakteristisk for beslutningsgrunnlaget er at både kvalitative forhold må hen-
syntas i tillegg til totaløkonomi. Grunnlaget for analysen fremskaffes gjennom en gruppeprosess med del-
takelse fra en ekspertgruppe. Ekspertgruppen vil her primært vurdere tekniske løsninger herunder også 
miljøsikkerhet.  
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Resultatene fra alternativanalysen behandles av prosjektledelsen og inngår som grunnlag for anbefaling til 

politisk behandling. 

Arbeidsmøte 15.2.2018 

Formålet med arbeidsmøtet er å få belyst aktuelle problemstillinger på best mulig måte ved involvering av 

landets fremste ekspertise i alternativanalysen. 

Programmet for arbeidsmøtet 15. februar 2018 vises nedenfor.  

AGENDA 

9:00   Innledning 

• Introduksjon (Anders PL) 

• Analysemetode (Ingemund) 

09:30   Prosjektpresentasjon 

• Presentasjon av prosjektet; formål, forutsetninger/rammebetingelser, omfang, fremdrift, gren-

sesnitt (Anders PL) 

• Alternativer for deponering av forurensede masser (Anders PL og Anders Beitnes): 

o Alternativ A: Deponering Langøya eller annet godkjent deponi 

o Alternativ B: Lokal deponering  

10:00 Alternativ B: Geologi, og andre forutsetninger 

• Presentasjon tolkning av seismikk i gropene og vurdering av geologiske resultater 30 min 

(Oddvar - GeoSubSea) 

• Andre forutsetninger og diskusjon – 30 min 

10:30 Tekniske aspekter ved deponikonseptene, utfordringer, usikkerhet/risiko 

11:30 LUNCH 

12:15 Evalueringskriterier (viktige forhold som må hensyntas i beslutningen) 

12:45  Alternativ A Kvantitativ og kvalitativ analyse 

• Totaløkonomi; kalkyle og usikkerhet 

• Kvalitative kriterier; score 

13:15 Alternativ B Kvantitativ og kvalitativ analyse 

• Totaløkonomi; kalkyle og usikkerhet 

• Kvalitative kriterier; score 

15:00  Rangering av alternativer. Simulering og robusthetstester 

16:00  Oppsummering, videre arbeid (Anders PL / Ingemund) 

 

På arbeidsmøtet deltar: 

Navn Rolle Organisasjon 

Anders Bergsli Prosjektleder Ren indre havn Horten kommune 

Silje Salomonsen Rådgiver Miljødirektoratet 

Tore Joranger Rådgiver Forsvarsbygg 

Arne Pettersen Rådgiver NGI 

Oddvar Longva Kvartærgeolog Geo subsea 

Erling Ytterås Rådgiver Multiconsult 

Kjell Aarhus  Prosjektleder  Skanska 

Anders Beitnes Rådgiver WSP Norge AS 

Ingemund Jordanger Prosessleder WSP Norge AS 
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Prosess for gjennomføring av alternativanalysen 

Alternativanalysen gjennomføres i hht. følgende prosess, basert på MCDA-metodikk: 

14) Avklaring av forutsetninger og rammebetingelser for alternativanalysen 

15) Fremskaffe/revidere komplette grunnkalkyler for alternativene (analysen baseres på absolutte tall, 

ikke kun relative forskjeller mellom alternativene). Kalkylene omfatter også kostnader knyttet til 

levetid og overvåking av deponi 

16) Avklare hvilke kriterier (verdier) som skal hensyntas ved evaluering av alternativene i dialog med 

oppdragsgiver. WSP kommer med forslag, HK gir innspill 

17) Avklare vekting av evalueringskriteriene i dialog med oppdragsgiver 

18) Lage grovskisse til løsning 

19) Utarbeide preread til arbeidsmøtet (dette dokumentet); mål for alternativanalysen og workshop, 

krav/rammebetingelser for løsningen fra prosjekteier, skisse til løsning, metodebeskrivelse med 

forslag til aktuelle evalueringskriterier og vekting 

20) Gjennomføre workshop for: 

a. Innsamling og bearbeiding av grunnlaget for alternativanalysen.  

b. Utvikling av MCDA analysemodell 

c. Gjennomføre analyse for rangering av alternativene 

d. Analysere robusthet i rangeringen av alternativene 

21) Rapportering: Samlet rapport fra alternativanalysen 

Sjøbunnsdeponi (Anders Beitnes) 

Anders Beitnes, WSP har gjennomført en vurdering av et mulig lokalt deponi i Horten indre havn. 

Bakgrunn og hensikt 

Horten kommune forbereder sjøbunnsopprydding i Indre havn, og vil se på flere muligheter for deponering 

av den mudringsmassen som må tas opp for å ivareta seilingsdybder. WSP har tidligere deltatt i usikker-

hetsanalyse og bidratt ved utarbeidelse av andre beslutningsgrunnlag som inngår i utredningen. I den første 

usikkerhetsvurderingen ble det valgt å basere analysen på tilgjengelige, godkjente mottakssteder og leve-

ring til Langøya (med lektertransport) ble lagt til grunn. I løpet av 2017 har man kommet til at muligheten 

for å deponere i en fordypning i indre havn bør utredes. Man vil se om dette kan: 

• gi en minst like miljøsikker løsning,  

• bedre forutsigbarhet og  

• lavere kostnad.  

Dette notatet belyser disse spørsmålene så langt vi har grunnlag for det.  

Kandidat for deponeringssted i havna 

I Indre havn finnes det et område på sjøbunnen som er karakterisert av skrapt avgrensede fordypninger, 

runde eller tilnærmet runde i formen. Dette fremgår tydelig av sjøbunnskartleggingen der et utsnitt er gjen-

gitt i Fig. 1. Dette er temmelig sikkert dødisgroper9 som er dannet av at isfjellfragmenter ble innelukket i 

Raet (morenemasser som ble skjøvet sammen og komprimert under fremrykkingen av innlandsisen for ca. 

12 000 år siden). Den største gropen (A i fig. 1) har diameter 100 m og dybde ca. 6 m under det gjennom-

gående sjøbunn-nivået på ca. kt -19. Kanten er skarp med unntak av en sektor i sydøst der det kan ha gått 

                                                      
9 Etterskrift 26. februar 2018: Ved analyse av seismiske data og innspill fra kvartærgeolog, ser en at det 
er større sannsynlighet for gropene er dannet som pockmarks etter utstrømming vann eller gass etter av-
setningsfasen. 
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et lite ras. Dette bestyrker teorien om Raet, da morenemassene i denne formasjonen kan være sterkt over-

konsoliderte og meget faste. Gropen ligger ca. 500 m i nordvestlig retning fra Marineverftet og ca. 250 m 

syd for Diriksbåen ved Østøya. Det gir mellom 500 og 1200 m transportlengde, gjennomsnittlig antatt 1000 

m.  

 

Fig. 1 Utsnitt av sjøbunnskart. A: Primært deponi. B: Reserve deponi 

Tilstanden nede i denne fordypningen er etter det vi får opplyst, anaerob, og derfor uten biologisk aktivitet 

av betydning. Det må antas at det generelt er lite havstrøm i området, og tilstanden i bunnen av gropa tyder 

på svært lite naturlig vannutskifting. Det må antas at sjøbunnen i gropa består av løst lagret slam i betydelig 

dybde. Dette vurderes bl.a. på bakgrunn av at det isfragmentet som har dannet landskapsformen sannsyn-

ligvis har vært mye tykkere enn dybdeforskjellen til omkringliggende sjøbunn, eller at det har ligget dypere 

og at dagens form skyldes en kollaps av den opprinnelige kaviteten. Noe av bunnen i «hullet» er også 

masser fra en kantinnrasing.  

Vi vurderer på denne bakgrunn at det kan være en usikkerhet knyttet til om bunnsediment lett lar seg virvle 

opp ved deponeringsaktiviteten.  

Volumer og barrierer 

Mudringsbehovet er grovt anslått til 40 000 m2 med gjennomsnittlig 0,5 dybde, dvs. 20 000 faste m3. I 

usikkerhetsanalysen ble det benyttet 30 000 m3 for å ta vare på en relativt betydelig «overmudring» i tynne 

sjikt og noe oppblanding med sjøvann. Det er noe usikkerhet (begge veier) knyttet til volumanslaget. Vi har 

sett litt nærmere på anslaget av volumøkning. Vi må anta at det vil være plusstoleranse på mudringsdybden 

for å sikre mot å ende med for grunn sjøbunn der det er et angitt dybdebehov. Med en nøyaktighetsgrad 

på +/- 10 cm, trenger man altså å ta høyde for gj.sn. 10 cm avvik. På 40 000 m2 blir dette + 4 000 m3. Så 

må man anta at mudringsprosessen drar med seg en del vann, vårt inntrykk er at grabben fylles med ¾ 

substrat i klumper og ¼ suspensjon av hovedsakelig sjøvann. Noe av dette vannet renner uvilkårlig av 

under lasting, da miljøgrabben ikke er vanntett. Bruttovolumet øker likevel med ca. 25 %, som gir 24 000 x 

1,25 = 30 000 m3.   

Den største gropen (A) har et brutto volum på 30 000 m3 under kt – 19 og er således tilstrekkelig til å 

romme det antatte brutto-volumet fra mudringen. Materialet vil konsolideres etter deponering og det vil da 

være en margin mot å overfylle. Det vil under størstedelen av deponeringen være god naturlig barriere mot 

A 

B 
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at deponerte masser skal bevege seg ut på sjøbunnen omkring under deponering. Men som nevnt over, 

må en ta høyde for å gjøre tiltak som forhindrer betydelig oppvirvling.  

Det kan også, som buffer, klargjøres for et reserve-deponi (vist som B på fig. 1). Formen på dette er mindre 

konsistent og dybde/areal litt mindre gunstig, men forholdene er like som i deponi A. Enkel vurdering av 

bunnkoter gir grunn til å vurdere kapasiteten under laveste sidekant til omkring 10 000 m3. Dette deponiet 

tas bare i bruk dersom det viser seg nødvendig. 

Videre forutsettes at deponerte masser må beskyttes forsvarlig og isoleres permanent mot å slippe for-

urensning ut i omgivelsene. Med referanse til Renere havn i Trondheim, legges til grunn at det skjer med 

geotekstil bruksklasse II og et lag av filtersand. Veileder for deponier fra MD tilsier 30 cm tykkelse på til-

dekkingen. Det antas ikke å være behov for erosjonsbeskyttelse på grunn av strømhastigheter på denne 

dybden. Mengden som går med til tildekkingen av deponi A utgjør omkring 8 000 m2 duk og 2 400 m3 

sand.  

Et deponi som bygges på denne måten vil bli liggende i svært tette masser på sidene og mot bunnen, og 

det vil ikke være noen gradient som over tid kan presse grunnvann gjennom deponiet. Dette er til forskjell 

fra et deponi på eller nær land, der en ikke vil unngå en slik gradient. Det er også dobbel sikkerhet mot 

biologisk opptak og spredning, for det første pga. sjøbunnstilstanden og for det andre ved tildekkingen, som 

vil virke som isolasjon selv om sjøbunnstilstanden skulle endre seg fra anaerob til aerob.  

Kjemiske forhold med tanke på oppløsning og ioneutbytting må også vurderes.. I sjøvannet i anaerob sone 

vil det være et potensiale for reduksjon, som kan medføre økt oppløsning av visse forurensningskompo-

nenter. Vi har ikke grunnlag for å gi dette temaet en nærmere vurdering med tanke på kortvarig effekt på 

deponerte masser, men for de aktuelle tildekkingsmaterialene (natursand eller knust steinmateriale fra ba-

siske bergarter i Vestfold), kan vi ikke se noen grunn til bekymring på sikt.   

Deponeringsmetode 

Det forutsettes her at mudring skjer med gravemaskin og miljøgrabb. Et alternativ kan være sugemudring. 

Dette er ikke ført videre i denne vurderingen på grunn av to forhold: 1) Oppblandingen med vann er bety-

delig (40 – 70 ganger mudringsvolum) og det medfører behov for et avvanningsanlegg (stilling pool) med 

stort areal på land. 2) I havneområder er metoden generelt frarådd, da den hindres i betydelig grad av skrot.  

Massen som kommer opp fra gravemudring har typisk konsistens som ca. ¾ klumper og ¼ grumset vann.  

Det er fire metoder som peker seg ut for deponeringen.  

- Det vanligste er å benytte en miljøgrabb (samme som ved gravingen) som lukker massen inne når 

den grabbes fra fraktelekter/lasterom og så føres denne ned mot deponiet så langt den rekker, 

fortrinnsvis uten særlig gjenværende slipphøyde. Med dybder mellom 22 og 25 m er det antagelig 

i overkant av hva tilgjengelig utstyr ha kapasitet til. Det har vært gjort forsøk på å sikre mot spred-

ning fra slik nedføring med siltgardin, men det er svært krevende å hindre at også gardina da blir 

dratt ned og mister virkning. 

- Dumping fra splittlekter. Da det er lite strøm i sjøen og arealet av gropa er relativt stort, er det mulig 

at det sammen med tett oppfølging kan tilrås en slik metode. Ut fra erfaring med hvordan opinionen 

reagerer på tilsvarende prosjekter, er det imidlertid vanskelig å overbevise omverdenen om at dette 

er en trygg metode. Også her kunne en tenke seg å benytte siltgardin som åpnes og lukkes når 

fartøy seier inn, men denne vil bare ha virkning ned til en viss, begrenset dybde.  

- Dumping i geotekstilsekker. Dette er en metode som egner seg godt der deponeringsmassen er 

sandaktig og det kan oppnås en rask konsolidering (utpressing av overskuddsvann) gjennom sek-

kene før de lukkes og løftes eller evt. flyttes for å bli sluppet fra splittlekter. Vi har grunn til å tro at 

dette ikke vil utgjøre noen trygg metode dersom mudringsmassen har betydelig innhold av silt og 

leire.  

- Nedføring gjennom trakt fremstår som den tryggeste metoden. Da anordnes en trakt («chute» 

av metall) som henger over vann langs siden av en lekter/hjelpefartøy med vid åpning oppe og 
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overgang til et rør som fører nesten ned til sjøbunnen. Miljøgrabb eller vanlig grabb brukes til å 

løfte massen inn i trakta og ned under vann. Når massen slippes, synker den rolig ned til planlagt 

sted. Hjelpefartøyet bukseres og fortøyes etterhvert slik at massen legges i et ønsket mønster. 

Med en så kontrollert nedføring, kan man også justere overflaten etter oppmåling underveis og 

starte tildekking fra en kant når f.eks. ca. ½-delen er ferdig fylt og vannprøvetaking godtgjør at det 

er kontroll mot rekontaminering av tildekket areal. Vi benytter denne metoden som utgangspunkt 

for videre arbeid med kostnadsestimat.  

Risikomomenter 

Hovedmål for prosessen er å unngå at forurensing spres. Vi har berørt noen av risikomomentene i oven-

stående kapittel om valg av metode. Ett moment som vi ikke har berørt, er hvorvidt et «fluffy» sjøbunnse-

diment fra bunnen av deponigropa settes i sirkulasjon/suspensjon og spres i omgivende vannmasser. Det 

er vanskelig helt å unngå dette, men både geometrien i gropa og den skånsomme nedføringsmetoden er 

egnet til å begrense omfanget av slik spredning. Både som kontrollmetode og som middel til å kommunisere 

til omgivelsene, vil det være nyttig med videofilming fra sjøbunnen på litt avstand fra nedføringsrøret.   

Andre risikomomenter vil være knyttet til feilposisjonering, uhell med fartøy, uvøren maskinstyring og søl 

under lossing. Alle disse kan motvirkes med innlemming av sikre rutiner og et godt system for å følge opp 

uønskede hendelser g korrigerende tiltak.  

Ressursopplegg/ logistikk og kapasiteter 

Vi har ikke direkte referanse til akkurat dette oppsettet, da styrt deponering oftest skjer ved grunnere dybde. 

Vi er imidlertid rimelig trygg på beskrivelsen av det skisserte konsept 4:  

• Det etableres en pram eller flåte som holder chuten og som manøvreres presist med minst 3 for-

ankringer og vinsjer. Chuten med rør blir i dette tilfellet ca. 22 m dyp. En liten slepebåt/hjelpebåt 

må være tilgjengelig ved større flytting.  

• For selve lossingen kan det tenkes to konsepter:  

o Egen kran med miljøgrabb som flytter masse fra mudderpram tilpasset et opplegg der mudring 

skjer med apparat som arbeider kontinuerlig og har to prammer i størrelsesorden 300 m3 som 

går i skyttel med masse. Dette konseptet benyttes helst ved store mudringsoppgaver med ka-

pasitet > 100 m3/time, eller 

o Kombinert mudringsapparat (gravemaskin med miljøgrabb) som laster til og losser fra eget las-

terom på omkring 100 m3. Denne enheten kommer da inn for lossing til chuten hver gang den 

har fullt lasterom. Dette passer best for mindre mudringsoppgaver hvor en uansett skal flytte 

ofte og mudre beskjeden dybde, kanskje med kapasitet omkring 50 - 80 m3/time. Antakelig er 

dette det som passer best i Indre havn. Kapasiteten styres da i stor grad av hvor langt det er å 

gå til deponeringsstedet. Det foreliggende forslaget ligger 500 – 1200 m fra aktuelle mudrings-

arealer og gangtiden for en mudringspram som går ca. 5 knop blir ikke avskrekkende. Vi tror 

derfor dette blir det valgte konseptet, selv om det går med ½ time til sjøtransport for hver runde.   

Med det «lille» mudder-apparatet og la oss si 10 effektive arbeidstimer, oppnås en kapasitet på omkring 

500 – 800 m3/dag. Da kan hele mudringsjobben gjøres på omkring 50 dager. Vi legger til litt for «plunder 

& heft» og sier at apparatet med graver, mudderpram, flåte med chute og hjelpefartøy vil være på plassen 

i 10 - 12 arbeidsuker.  

Deponiet vil også ha behov for tildekking. Dette utføres med samme utstyr som tildekkingen av forurenset 

sjøbunn ellers i prosjektet. Når geotekstilen skal legges ut, kan den enten sys sammen til et stort flak og 

trekkes på plass med to fartøyer, eller den rulles ut i striper med en slepeanordning bak et nøye posisjonert 

fartøy.   
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Kostnader 

I kostnadsanalysen av jan. -17 kom transport og betaling for mottak Langøya av 30 000 m3 mudringsmasse 

ut med ca. 23 mil, basert på en sannsynlig leveringsavgift på kr. 700/m3 og transportkostnad på ca. 2 mill.  

I et av de grunnleggende estimatene fra WSP ble det gjort en beregning av deponi på sjøbunnen for 20 000 

m3 som lanserte et løst overslag på 5 – 8 mill for rigg, 8 mill. for operasjon og 2 mill for tildekking. For 

sammenligningen skyld benytter vi nå 30 000 m3, og da ville vi kommet ut med størrelsesorden 20 mill. I 

vedlagte regneark har vi gjort forsøk på en noe mer nøye beregning av kostnadene for sjøbunnsdeponiet. 

Her har vi ikke tatt inn investeringer til spesialutstyr. Beregningen baseres da i hovedsak på antatte enhets-

kostnader (ressurskostnader og utstyrsleie). Dette mener vi er forsvarlig fordi det nå synes å bli mer og mer 

av slike oppgaver, at utstyr blir alminnelig tilgjengelig og at entreprenørene derfor vil ha tilgang til og kan 

regne normal avskrivning og drift på aktuelt utstyr 

Det fortsettes at spesiell rigg bør vurderes fordi det vil variere med mudrings- og deponeringsmetode.  For-

arbeid med undersøkelser og detaljprosjektering kan bli omtrent det samme, mens tilriggingen og oppføl-

ging vil variere litt. Vi foreslår å sette av 2,5 mill for den første delen og hhv 1 og 1,5 mill på tilriggingsdelen. 

Vi tar her ikke med undersøkelser, prosjektering og oppfølging av mudringsarbeidet, som vil være noen-

lunde det samme uavhengig av deponeringsmetode.  

Basisberegningen viser med dette kostnad for mudring og deponering på hhv. 7,5 mill og 6 mill for kombi-

nert prosess og en prosess med separat mudring og transport/deponering. 

Sammenlignende deponering 

I tidligere kostnadsanalyse ble det som nevnt lagt til grunn å levere mudringsmasse til Langøya til en en-

hetspris på ca. 700 kr/m3. Det er i denne sammenhengen gjort en ny henvendelse til NOAH. Det opplyses 

der at mudringsmasse av den type og forurensningsgrad som vi kan regne med, vil ha en deponeringsavgift 

på 350 kr/tonn, eller mellom 550 og 600 kr/m3 «netto» m3. Oppblandet med noe vann går m3 prisen litt 

nes, men volumet øker. Mottaket på Langøya er basert på at massen kommer inn med selvlossende far-

tøyer. Hvis massen kan hentes i batcher på 1500 – 2000 tonn, antydes det en transportkostnad på 35 

kr/tonn. Dette tilsier 50 – 60 kr/netto m3. Ved slik leveranse er alle forhold knyttet etterbehandling, tildek-

king, avrenningskontroll og miljøkontroll tatt vare på. 

Mottaket på Langøya spås rett nok å være fullt i 2022, og det er en stor diskusjon om alternativer, bl.a. i de 

nedlagte gruvene i Brevik. Vi nevner dette som et usikkerhetsmoment, men forutsetter at basis for sam-

menligningen er at det mulig å levere der. Det vi gjennomgår her, er imidlertid å se på kapasitet på en 

mudrings- og transportprosess som kan være tilpasset lektertransport til et eksternt mottak.  

Det vil for «eksport» av mudringsmasser ikke være aktuelt å kjøre et med lavkapasitetsapparat som skal 

både mudre, transportere og deponere med samme utstyr. Det kan heller ikke benyttes hvor stort utstyr 

som helst, da det vil være begrensninger i både dypgående og størrelse på lektere og i størrelse på mud-

ringsapparat. På den ene siden må man ivareta behovet for å arbeide effektivt med grunn mudring på 

«snirklete» arealer, dvs. det blir behov for å kontrollmåle og flytte hyppig. Det blir på den annen side om å 

gjøre å ha en kapasitet på mudringen som kan fylle store lektere mest mulig effektivt. Vi antar at det er 

mest aktuelt med lektermontert bakgraver på ca. 20 tonn, med skuffestørrelse 1000 liter og typisk kapasitet 

på 120 m3/time. Det må trekkes fra et visst tap av effektivitet knyttet til at det aktuelle mudderapparatet er 

stort i forhold til behov for flytting og ettermudring.  Disse forutsetningene er satt inn i beregningene. Vi har 

antatt at det er mest hensiktsmessig å ha 3 - 4 lukkede lektere, slik at det er tilstrekkelig mellomlagringska-

pasitet til effektiv avhenting med transportfartøy.  

Denne beregningen gir noe lavere kostnad enn anslaget fra tidligere, nå omkring 18 mill. Dette er likevel 

betydelig mer enn de beregnede kostnadene for sjødeponi. Regner vi operasjonskostnader for mudring inn 

i sammenlignbar oppstilling, ser vi at levering til ekstern deponering kommer ut minst 15 mill. dyrere enn et 

sjøbunndeponi.  
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Konklusjon basis beregning 

Det konseptet vi beskriver her har en samlet kostnad for mudring og deponering i lokalt sjøbunnsdeponi på 

omkring 8 mill kr. Til sammenligning vil et konsept med levering via transportfartøy til eksternt deponi, her 

eksemplifisert med Langøya, koste omkring 23 mill kr.  

Et fullstendig beslutningsgrunnlag skal dog komplettere denne beregningen med usikkerhetsanalyse og en 

flermålsanalyse som ser på ulike forhold som påvirke utfall av videre saksbehandling og gjennomføring.    

 
Tabell 2 Kalkyle lokalt deponi 

 

 

  

  

Syklus for mudring og transport

Lastekapasitet pr runde m3 100 300 300

Mudring m/miljøgrabb m3/time 70 120 120

Transportlengde gj.sn. km 1 1 0,5

Transporthastighet km/t 10 10 10

Posisjonering m.m. etter deponering timer 0,2 0,1 0,1

Kapasitet lossing/deponering m3/time 300 300 300

Samlet rundetid til/fra deponi timer 2,16 1,20 0,30

Tid mudring 1 lekter timer 1,43 2,60 2,60

Tidsforbruk transport og deponering timer 0,73 1,40 n.a.

Effektive timer pr dag mudring timer 10,00 10,00 10,00

Effektive timer pr dag transport timer 10,00 10,00

Kapasitet pr dag mudring m3/dag 463 1154 3 lektere 900

Samlet volum mudring m3 30 000 30 000 30 000

Effektivitetsfaktor best. aktvitet dager/dager 1,00 0,60 0,60

Dager for operasjonen dager 65 43 56

Ressurskostnader 

Mudringsfartøy kr/dag 20 000 40 000 40 000

Lasteprammer 300 m3 2 hhv 3 stk kr/dag n.a 10 000 15 000

Slepebåt kr/dag 25 000 40 000

Lossekran kr/dag n.a. 25 000 0

Flåte med chute kr 500 000 500 000 0

Mannskap kr/dag 12 000 24 000 24 000

Forarbeid og kontrollopplegg kr 2 500 000 2 500 000 100 000

Spesiell rigg på deponeringsstedet kr 500 000 1 000 000

Arb.ledelse kr/dag 12 000 12 000 12 000

Sum deponering pr dag kr/dag 44 000 96 000 91 000

Total entreprenørkostnad kr 6 353 714 7 160 000 5 155 556

Tildekkingskostnad

Areal m2 8 000 8 000

Fiberduk kr/m2 40 40

Sand kr/m3 400 400

Tykkelse m 0,30 0,30

Miljøkontroll RS 500 000 500 000

Sum kr 1 780 000 1 780 000

Transport til mottak inkl. lasting og lossing kr/m3 55

Leveringskostnad kr/m3 550

Sum kr 18 150 000

Samlet sum 8 133 714 8 940 000 23 305 556

Mudrer og deponerer 

med samme fartøy

Uavhengig mudring og 

ekstern levering 3 lektere

Uavhengig mudring og 

deponering 2 lektere
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Flermålsanalyse (MCDA). Generell metodebeskrivelse, med eksempel 

Det gis her en kort innføring i flermålsanalyse som metode for alternativanalyse. Det finnes mange vari-

anter av alternativanalyseprosessen i litteraturen. Fremgangsmåten som anbefales i denne alternativ-

analysen har sitt opphav i prosessbeskrivelser fra litteraturen (for eksempel Goodwin P, Wright, G 1998, 

Hammond J. S, Keeny R. L, Raiffa H 1999, Belton V, Stewart T J 2002). En viktig litteraturreferanse er 

også Concept-rapport 1045 Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt (Jordanger I., Malerud 

S., Minken H., Strand A. 2007).  

Evalueringsmetoden er videreutviklet i Faveo/WSP Norge bl.a. for mer konsistent å hensynta usikkerhets-

dimensjonen i beslutningsunderlaget. Det er her et viktig formål å gi et klart og konsistent uttrykk for inter-

essentenes prioritering og rangering av alternativene i forhold til gitte evalueringskriterier. 

Evalueringsmetoden består av flere trinn: 

1. Problemanalyse og strukturering 

2. Modellutvikling 

3. Evaluering av alternativer 

4. Sammenveiing/sammenstilling 

Det må understrekes at denne prosessen er iterativ, slik at man normalt vil være innom de ulike trinnene 

flere ganger løpet av en analyse, på et gradvis høyere erkjennelsesnivå. I det følgende gis en beskrivelse 

av de enkelte trinnene i prosessen. 

Evalueringskriterier 

Evalueringskriteriene kan være kvantitative, dvs. at man kan måle eller beregne disse direkte, eller de kan 

være av mer kvalitativ natur, slik at det må foretas en mer skjønnsmessig vurdering av alternativenes score.  

Hvert kriterium gis en vekt (%) som uttrykker hvilken relativ betydning kriteriet har i beslutningen10.  

Nedenfor er vist eksempel på evalueringskriterier og innbyrdes vekting av disse. 

 
Figur 15 Evalueringskriterier og vekting 

I eksemplet er Pris et kvantitativt kriterium mens øvrige kriterier er kvalitative. I eksempelet benyttes en 
lineær nyttefunksjon.  

                                                      
10 Uten å ta stilling til kriterienes vekter er det umulig å gi en rasjonell anbefaling mht. rangering av alter-
nativer. Dette er en stor svakhet ved evalueringsmetoder som ofte benyttes i dag. 
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Evaluering av alternativer  

Aktuelle alternativer evalueres normalt ved en sammenlikning med dagens løsning, forlenget inn i fremtiden 

(0-alternativet). I tillegg er det også, får å sikre konsistens viktig å foreta innbyrdes vurderinger av scorene. 

Anslå konsekvenser (scoring av alternativer) og vurdering av betalingsvillighet 

Å anslå konsekvenser innebærer å vurdere/beregne hvor godt alternativene scorer på kriteriene herunder 

vurdere konsekvensene av ulike valg og verdiene av disse. Konsekvenser som kan måles direkte eller 

beregnes, uttrykkes normalt på en kardinalskala, mens konsekvenser som ikke enkelt kan kvantifiseres, 

vurderes på en ordinal skala.  Når det gjelder inndelingen av ordinalskalaen, benyttes alt fra tre nivåer og 

oppover.   

Nedenfor er vist evalueringsmodell med avgitte score per kriterium.  

 
Tabell 16 Evalueringskriterier og score 

Scorene for økonomielementet beregnes ut fra spredningen på økonomielementene (alternativersprisene). 

Beregnet score gir liten spredning hvis alternativersprisene har liten spredning. Dvs. delen av måleskalaen 

som benyttes er avhengig av faktisk spredning av alternativersprisene. 

Score for kvalitative kriterier er som beskrevet ovenfor resultat fra en eller flere gruppeprosesser. Det er 

her verdt å merke seg at score ikke må være heltall. Det bør videre refereres til kalibreringen av evalue-

ringsmodellen og hvilken verdi ett trinn på skalaen representerer i økonomisk størrelse. Hvis en forskjell i 

kvalitativ verdi vurderes å ha en betalingsvillighet på i ca. 0,5 MNOK vil dette for kriteriet Gjennomførings-

kompetanse representer en forskjell i score på ca. 1,2. 

Alle score normaliseres slik at middelverdi for alle score per kriterium blir liggende midt på måleskalaen 

(her verdi 4). Begrunnelsen for normaliseringen er: 

• Alternativene vurderes relativt til hverandre (ikke med ”verdens beste”) 

• Systematisk høye eller lave score for et eller flere kriterier medfører undergraving av vekting av 

kriteriene (kriterienes andel av total score blir for høy eller for lav) 

Transformere konsekvenser til nytte 

Nyttefunksjonsmetoden som benyttes her omsetter scorene til alternativene til en nytteverdi ved å benytte 

lineær nyttefunksjonen som er etablert for hvert kriterium. I eksemplet er samme skala benyttet for nytte-

verdi som for angivelse av score (en kunne like gjerne benyttet en nytteskala fra for eksempel 0-100 eller 

fra -100 til +100). 

Et grafisk bilde av alternativenes relative nytte vises nedenfor. 

Min Maks

Pris 50 % 3,05 4,95 1 325 423 4,02 525

Oppr. måleskala for pris 1,00 7,00 -23 % 4,00 24 %

Kompetanse 25 % 1,00 7,00 2,0 3,77 5,5

Løsning 15 % 1,00 7,00 1,5 3,50 5,0

Fremdrift 10 % 1,00 7,00 2,0 3,70 5,0

Norm. 

verdi Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score Score

Norm. 

score

Alternativ 0 325 4,9 4,92 2,2 2,3 2,0 2,3 2,0 2,2

Alternativ 1 398 4,3 4,23 2,0 2,1 1,5 1,7 2,0 2,2

Alternativ 2 455 3,7 3,70 5,5 5,8 5,0 5,7 5,0 5,4

Alternativ 3 410 4,1 4,12 4,0 4,2 5,0 5,7 4,5 4,9

Alternativ 4 525 3,1 3,04 5,2 5,5 4,0 4,6 5,0 5,4

Alternativer og score. Eksempel

Verdiområde

Kriterier Vekt Gj.sn. pris

Gj.sn. 

scoreMin

Alternativ

Fremdrift

MaksFaktor

Pris Kompetanse Løsning
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Figur 17 Alternativenes relative nytte basert på beregnet og avgitte score. 

Det grafiske bildet ovenfor er også et ledd i kvalitetssikringen/rimelighetsvurderingen av scorene11. 

Sammenveiing/sammenstilling 

Etter at scorene er beregnet/avgitt kan endelig rangering av alternativene baseres ulike metoder. Range-

ringsmetoder som er aktuelle her er: 

1. Rangering basert på sammenveiing av alle kriterier. Total verdi beregnes her som sum av produktet 

mellom kriterienes score og vekt.  

2. Rangering basert på laveste pris per nytteenhet (nytteekvivalent). Total score beregnes her vekt for 

kvalitativt kriterium (nåverdi) dividert på total kvalitativ verdi som fremkommer som sum av produktet 

mellom kvalitative kriteriers score og vekt. Beste alternativer kan da uttrykkes som det alternativet som 

gir laveste kostnad per nytteenhet (”gir mest nytte for pengene”). 

Nedenfor vises rangeringen basert på begge metoder. Samtidig vises også usikkerheten i beslutningsun-

derlaget (fra kvantitativ økonomi og fra spredning i kvalitativ score). 

 
Figur 18 Rangering basert på sammenveiing av alle kriterier 
 
 

 

                                                      
11 Et grafisk bilde et alternativt og bedre bilde av vurderingene enn en tabell med score. 

Pris Kompetanse Løsning Fremdrift

Alternativ 0 4,9 2,3 2,3 2,2

Alternativ 1 4,2 2,1 1,7 2,2

Alternativ 2 3,7 5,8 5,7 5,4

Alternativ 3 4,1 4,2 5,7 4,9

Alternativ 4 3,0 5,5 4,6 5,4
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