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Forord 

 

WSP har på oppdrag fra Horten kommune, i desember 2017 gjennomført mulighetsstudie av investe-

ringskostnader for tildekkingsmasser til 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 Miljødirektoratet, Horten kommune, Forsvarsbygg og Skanska gjennom deltakelse på et usikkerhets-

seminar. 

WSPs team for gjennomføring av mulighetsstudien har bestått av: 

• Ingemund Jordanger, oppdrags- og prosessleder 

• Anders Beitnes, rådgiver 

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

 

 

 

Trondheim 10.01.2018 

 

 

Ingemund Jordanger 

Oppdragsleder WSP Norge AS 
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Sammendrag 

WSPs oppdrag har omfattet mulighetsstudie av alternative kilder for tildekkingsmasser i prosjekt Ren 

indre havn. Alternativene er: 

• Alternativ A: Innkjøp, transport og utlegging av knuste masser og sand 

• Alternativ B: Tunnelmasser fra et Bane NOR-prosjekt: Nykirke-Barkåker 

Usikkerhetsseminaret ble gjennomført 6. desember 2017, med god deltakelse fra prosjektets nøkkelper-

soner. Grunnlagsdata for mulighetsstudien er fremskaffet og dokumentert gjennom en konstruktiv dialog. 

Det er gjennomført utsjekk av uavklarte forhold som har fremkommet gjennom mulighetsstudien.  

Gjennom mulighetsstudien har en sett både på risiko for kostnadsøkninger og muligheter for kostnadsre-

duksjoner.  

I tabellen nedenfor vises mulighetsstudiens resultater på overordnet nivå. Alle tall i MNOK eks. mva., pris-

nivå desember 2017. 

Estimatets nøkkeltall (MNOK) 

Estimat  Alt. A Alt. B 

P10 17,5  21,1  

Grunnkalkyle ekskl. reserver 23,0  29,2  

P30 20,6  26,5  

Basisestimat 23,0  29,2  

P50 22,8  30,5  

Forventningsverdi 23,0  30,6  

P70 25,1  34,6  

P85 27,5  38,6  

Avsetning for usikkerhet 4,5  7,9  

Std.avvik 18,5 % 24,6 % 

Som det fremgår har Alternativ B klart høyere kostnad enn Alternativ A. Usikkerheten i Alternativ B er 

dessuten klart høyest.  

Det presiseres at mulighetsstudien kun har omfattet investeringskostnaden for alternativene og derfor 

ikke gir tilstrekkelig grunnlag for anbefaling av løsning. Det forutsettes at endelig beslutning baseres på 

alternativenes totaløkonomi, samfunnsnytte og eventuelle andre verdiparametre. 
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1 Innledning 

WSP har fått i oppdrag å gjennomføre mulighetsstudie av alternativer for anskaffelse av tildekkingsmasser. 

• Alternativ A er bruk av egnede knuste masser eller sand til markedspris (basisalternativet) 

• Alternativ B er bruk av masser fra Bane NORs tunnelprosjekt  

Mulighetsstudien skal gi som resultat en vurdering av disse alternativenes investeringskostnader. Mulig-

hetsstudien skal spesielt ha fokus på vurdering av gjennomførbarhet for Alternativ B. Løsningen for Alter-

nativ B beskrives ved: 

• Generelle forutsetninger for alternativet 

• Massebehov1 og -behandling 

• Logistikk, massetransport 

• Fremdriftsplan 

• Investeringskostnader. Grunnkalkylen for begge alternativer utarbeides av WSP 

1.1. Generelt om prosjektet 

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 1-1 Anleggsområdet Horten indre havn 
                                                      
1 Estimert totalt behov er ca. 230 000 m3 løse masser 
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1.1 Mulighetsstudiens formål 

Formålet med mulighetsstudien er å fremskaffe et oppdatert, realistisk kostnadsbilde med tilhørende usik-

kerhet for alternativene. Videre skal mulighetsstudien gi konstruktive innspill på videreføring av prosjektet, 

ref. gjennomføringsstrategi. 

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

politisk behandling 

1.2 Gjennomføring 

Mulighetsstudien skal inngå som en del av beslutningsunderlaget for valg mellom alternativene. Det presi-

seres at mulighetsstudien ikke omfatter en komplett alternativanalyse (ref. KVU). Alternativenes gjennom-

førbarhet og investeringskostnader er hovedfokus. Usikkerhetsanalysen som inngår er innrettet mot ana-

lyse av usikkerheten i investeringskostnader per alternativ. På dette grunnlaget skal det bl.a. være grunnlag 

for å velge om alt. B skal videreføres som eneste eller alternativ materialtilførsel, eller om det skal forlates. 

Usikkerhetsanalysen gjennomføres gjennom følgende trinn: 

1. Klargjøring av forutsetninger og rammebetingelser for usikkerhetsanalysen 

2. Kvalitativ usikkerhetskartlegging. Kartlegging av all relevant usikkerhet som kan påvirke prosjektet 

i positiv eller negativ retning 

3. Kvantitativ usikkerhetsanalyse knyttet til grunnkalkylens kostnadselementer og kostnadsvirkning 

av identifisert usikkerhetsdrivere 

4. Analyse av grunnlagsdata (KS og Monte Carlo-simulering) 

5. Rapportering 

Grunnlagsdata fremskaffes i hovedsak gjennom et usikkerhetsseminar, med deltakelse fra sentrale res-

surspersoner i prosjektet, Miljødirektoratet og WSP. Skanska deltok også på seminaret og ga nyttige inn-

spill. Usikkerhetsseminaret ble arrangert 13.12. i WSPs lokaler i Oslo. 

1.3 Forarbeid 

Følgende utsjekker gjøres i forkant av usikkerhetsseminaret  

• Skånebruddet. Avklaring av tilgang   

• Avklaring med Bane NOR vedr. seneste tidspunkt for beslutning om alternativ.  

• Avklaring om det er aktuelt med midlertidig deponi i kommunen, der bruk av massene avklares på 

senere tidspunkt (Horten indre havn eller andre anvendelser. Kan mao. kommunen garantere for 

annen anvendelse, slik at en har åpning for å la denne massen inngå som alternativ i konkurranse-

grunnlaget).  

• Trafikkforhold i skissert logistikkløsning.  Utsjekk på om løsningen er gjennomførbar.  

• Produksjonsanlegg for Alternativ B kvalitetssikres i kontakt med AF Decom.  

• Investeringskostnader Alternativ A og B utarbeides av WSP 

• Beskrivelse av leveransegrensesnitt slik at sammenlikning av Alternativ B blir reell.  

2 Gjennomføring av mulighetsstudien 

Fokuset i analysen er rettet mot helheten, det vil si både grunnkalkylen2, basiskostnad og usikkerhetsdri-

vere og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette et estimat for de totale investe-

ringskostnadene som er knyttet til gjennomføringen av dette prosjektet. Estimatet omfatter i denne analy-

sen kostnader fra årsskiftet 2016/2017 og frem til avsluttet prosjekt. 

  

                                                      
2 Grunnkalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av 

mest sannsynlige verdier ekskl. uspesifiserte kostnader og innvirkning av usikkerhetsdrivere/påvirkninger. 
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Figur 2-1 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og usikkerhetsdrivere 

2.1 Målet for analysen 

Hovedmålet med mulighetsstudien er å: 

• Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatene 

• Beskrive forutsetninger for analysen 

• Identifisere relevant usikkerhet per alternativ 

• Stikkordsmessig beskrive prosjektets største utfordringer 

• Kvantifisere identifisert usikkerhet og gjennomføre analyse basert på Monte Carlo-simulering 

• Etablere grunnlag for å iverksette for å styre usikre forhold og konsekvenser av disse 

2.2 Usikkerhetsseminar 

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

vedformålet med usikkerhetsseminaret er å gi økt kunnskap og felles forståelse av kostnadene ved å kom-

binere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. 

• Grunnlaget for mulighetsstudien: 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 seminaret 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).3 

• 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.  

2.2.1 Program og deltakere på usikkerhetsseminaret 

Programmet for usikkerhetsseminaret 6. desember 2017 vises nedenfor.  
 
 
 
 

                                                      
3 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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AGENDA 

09:00   Innledning 

• Introduksjon (Anders PL) 

• Analysemetode (Ingemund) 

09:20   Prosjektpresentasjon 

• Presentasjon av prosjektet; formål, forutsetninger/rammebetingelser, omfang, fremdrift, 
grensesnitt (Anders PL) 

• Tildekkingsmasser. Alternativer (Anders PL og Anders Beitnes) 

10:00  Prosjekt Renere Sandefjordsfjord. Erfaringsoverføring til Horten (Kjell Aarhus, Skanska) 

10:20  Kvalitativ analyse; Viktigste usikkerhetsforhold (Alle) 

• Alternativ A: Innkjøp, transport og utlegging av knuste masser og sand 

• Alternativ B: Tunnelmasser, transport og utlegging 

11:15 Kvantitativ analyse. Alternativ B (Alle) 

• Gjennomgang av usikkerhet i grunnkalkyle 

• Usikkerhetsdrivere for alternativet 

12:00 LUNCH 

12:30 Kvantitativ analyse. Alternativ B, forts. (Alle) 

13:30 Kvantitativ analyse. Alternativ A (Alle) 

• Gjennomgang av usikkerhet i grunnkalkyle 

• Usikkerhetsdrivere for alternativet 

15:30  Generelle og spesielle kostnader, begge alternativer (Alle)  

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

 

 

Mulige kutt skal normalt være et tema i mulighetsstudier, men ble i liten grad berørt på usikkerhetssemin-

aret. Det anbefales at kuttmuligheter blir vurdert i neste fase i prosjektet. Dette for å gi ekstra sikkerhet for 

at prosjektets kostnadsramme ikke skal bli overskredet. 
 
Deltakerne på usikkerhetsseminaret: 

       

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 

Vidar Ellefsen Rådgiver  Horten kommune 

Tore Rolf Lund Rådgiver Horten kommune 

Kjell Aarhus  Prosjektleder  Skanska 

Anders Beitnes Rådgiver WSP Norge AS 

Ingemund Jordanger Prosessleder WSP Norge AS 
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3 Grunnleggende forutsetninger for mulighetsstudien 

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

som ligger til grunn for mulighetsstudie. 

3.1 Generelle forutsetninger 

• Basiskostnad har prisnivå november 2017 

• Deponi 7 ikke aktuelt som sted for produksjonsanlegg pga. mangel på kapasitet/annen samtidig 

virksomhet 

• Masser fra Bane NOR tunnelmasser og betydelig masser fra utsprengning i dagen 

• Massetransport gjennom bystrøk er ikke aktuelt 

• Restprodukt etter knusing i størrelsesorden 70 000 M3 brukbar bygningspukk som kan selges (til 

usikker pris) 

• Strandsonen er sårbar mht. støy og inngrep. Løsning med bruk av transportbånd er trolig aksepta-

bel 

• Tilgjengelig tomt og grunnforhold ved utlastingspunkt bør belyses 

• Boligbygging i havneområdet, inkl. delvis flytende boliger. Reguleringsplan foreligger, utbyggingen 

ønskes gjennomført så snart som mulig. Vil skape kompleksitet og tilleggskostnader (?) hvis Alter-

nativ B velges på grunn av utsettelse av Ren Indre havn prosjektet. Hvis A, vil påvirkningen trolig 

bli marginal 

• Veidekke er trolig generelt interessert i tildekkingsprosjekter. Samtaler om bruk av Skånebruddet 

bør ikke lede opp til særfordeler 

• 3 overvannsledninger har utløp i indre havn. Noen tiltak må gjennomføres. Avløp: Ikke utløp i indre 

havn (representerer ingen signifikant forskjell mellom alternativene) 

• Bruk av tunnelmasser direkte – forurensning: Uegnet kornfordeling, plastrester fra tennmidler og 

sprøytebetong, høy ph (alkalisk), mye finstoff som spres i vannmassene 

• Boligområde i nærheten av utlastingspunkt for alt B 

3.2 Andre forutsetninger 

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

tingelser beskrives stikkordsmessig nedenfor. 

3.2.1 Fremdrift 

• Fremdrift, ref. Alternativ A: Prosjektet har ambisjon om ferdigstillelse innen utløpet av 2019. Alter-

nativ B medfører sannsynligvis 2 års senere ferdigstillelse, ut fra sannsynlig fremdrift på jernba-

neprosjektet.  

Prosjektets fremdriftsplan er vist i Vedlegg VI.  

3.2.2 Grensesnitt 

Kort om prosjektets grensesnitt: 

Teknisk grensesnitt 

• Sjøtransport Horten indre havn (næringstransport, forsvarsaktivitet og friluftsliv) 

Organisatoriske grensesnitt 

Interne: 

• Horten kommune 

• Entreprenører i prosjektet 

• Rådgivere i prosjektet (NGI mfl.) 

Eksterne 

• Miljødirektoratet 
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• Fylkesmannen i Vestfold 

• Horten havn 

• Forsvarsbygg4, Forsvaret, FLO og FFI 

• Næringsaktører Horten havn (Horten Industripark (HIP), Kongsberg Maritime mfl.,) 

• Bane NOR 

• Naboer 

• Andre interessenter 

Grensesnittene representerer (som alltid) usikkerhet i prosjektet. Styring av disse grensesnittene er derfor 

en viktig suksessfaktor i prosjektet5. 

3.3 Kostnader som ikke er inkludert i estimatet 

Det presiseres at flg. vurderinger eller kostnader ikke er inkludert i mulighetsstudien: 

• Påløpte kostnader tom. forprosjektfasen (dvs. tom. 31.12.2016) 

• Miljødirektoratets kostnader 

• Forsvarsbyggs kostnader 

• Kostnader for prosjekteiers ressursinnsats, ekskl. prosjektorganisasjon 

• Kostnader for ressursinnsats fra Fylkesmannen i Vestfold 

• Kostnader for informasjon og kommunikasjon/dialog med brukere, grunneiere og båtforeninger 

omfatter ikke egeninnsats hos disse interessentene (kun prosjektorganisasjonens kostnader 

inngår) 

• Kostnader for kommunikasjon og informasjonsarbeid omfatter ikke Forsvarsbyggs bruk av timer 

til koordinering av forsvarssektoren etc. 

• Kostnader knyttet til kartlegging, ev. opprydding og overvåkning av forurensningskilder på land 

3.4 Viktige utfordringer, usikkerheter og suksessfaktorer 

Den innledende runden på usikkerhetsseminaret omfattet bl.a. å få listet opp det som ble oppfattet som 

viktige utfordringer i prosjektet. Følgende forhold fremkom:  

• Salg av pukk 

• Pris ved kjøp på kai 

• Fremdrift (inkl. evt. forsinkelser i Bane NOR ++) 

• Leveringsbetingelser fra Bane NOR (også tidspunkt for tilgang, forpliktelser ift. avsetning av mas-

ser, mellomlager/deponiløsning, ...) 

• Totalentreprise Bane NOR (krever avklaringer, grensesnitt, koordinering, …) 

• Kontraktsforhold (ansvarsforhold, risikodeling, administrative forhold, …) 

• Kapasitet for leveranse/leveringssikkerhet 

• Effektiv transport og mottak 

• Trafikkutfordringer (pukkverket og Falkensten) 

• Konkurransesituasjon 

• Omdømme 

• Ytre miljø (forurensning, hensyn til omgivelser, …) 

• Plassforhold utskipingssted 

• Værforhold 

• Utskipningsanlegget (sårbar natur) 

• Kvalitet i brytningsmasser (plast, andre forurensninger, …) 

Disse usikkerhetsforholdene ble gruppert og hensyntatt gjennom analysens usikkerhetsdrivere.  

                                                      
4 Forsvarsbygg stiller per nå som grunneier og som kontaktperson for forsvarssektoren. I sektoren er det 
lokalt flere viktige interessenter 
5 Ref. interessentanalyse, brukermedvirkning, kommunikasjonsstrategi og – planer. 
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4 Resultater fra mulighetsstudien 

Resultatene fra mulighetsstudien omfatter dels analysegruppens vurdering av prosjektets karakteristika og 

kompleksitet ved gjennomføring og dels kvantitative kostnadsestimater på ulike nivåer. Prosjektets karak-

teristika fremstilles i et såkalt situasjonskart. 

4.1 Sammenstilling av kostnadsestimatene for alternativene 

Sammenstilling av entreprisekostnadene vises nedenfor. 

 

Figur 4-1 Sammenstilling av entreprisekostnader for Alternativ A og Alternativ B 

Totalt omfang og kompleksitet i Alternativ B vurderes å være høyere enn for Alternativ A. Dette medfører 

også at Generelle kostnader og kostnadsvirkningen av usikkerhetsdrivere i Alternativ B er høyere enn i 

Alternativ A. Dette må hensyntas for å vise en reell sammenlikning. I figur nedenfor vises reell forskjell i 

investeringskostnad mellom alternativene. 

 
Figur 4-2 Sammenstilling av kostnadsestimater for Alternativ A og Alternativ B 
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Som figur viser er forventet kostnad for Alternativ B i overkant av 7 MNOK høyere enn for Alternativ A. 

Usikkerhetsnivået6 for er som vist også høyest for Alternativ B. 

Det er gjennomført en separat analyse av forskjellen mellom investeringskostnadene for de to alternati-

vene. Resultatet fra denne simuleringen vises nedenfor. 

 
Figur 4-3 Netto differanse mellom investeringskostnadene for Alternativ B og Alternativ A 

Figur ovenfor viser at det er forventet at Alternativ B vil medføre 7,7 MNOK høyere kostnad enn Alternativ 

A. Utfallsrommet her er {-3,7; +19,2). Tilleggskostnadens maksimalverdi er 19,2 MNOK. Sammenlik-

ningen viser at det er ca. 20 % sannsynlighet for at Alternativ B blir billigere enn Alternativ A. Mao. så er 

sannsynligheten 80 % for at Alternativ B vil koste mest. 

4.2 Kostnadsestimat for Alternativ A 

Nedenfor vises estimatet for entreprisekostnaden for Alternativ A. Kostnadsestimatet fremstilles grafisk 

som en kumulativ fordeling. I det grafiske bildet vises også en prosentiltabell. Denne tabellen viser sann-

synligheten for at sluttkostnaden vil bli mindre eller lik en gitt verdi.  

Tre nøkkelverdier vises eksplisitt: 

1. 10 %: Minimumskostnad (P10) 

2. Mean: Forventet entreprisekostnad 

3. 90 %: Maksimal entreprisekostnad (P90) 

 
Figur 4-4 Kostnadsestimat, Alternativ A  

                                                      
6 Brattheten i kurven viser usikkerhetsnivået. Bratteste kurve viser lavest usikkerhet. 
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Resultatene fra analysen viser blant annet:  

• Forventet entreprisekostnad er 23,0 MNOK. 

• Det er ca. 50 % sannsynlighet for at entreprisekostnaden blir lavere enn 22,8 MNOK (ref. P50), 

dvs. det er også 50 % sannsynlighet for at kostnaden blir høyere enn denne verdien7.  

• Kostnadsestimatet på 90 % sikkerhetsnivå er 28,5 MNOK ekskl. mva.  

Kostnadsestimatets nøkkeltall ekskl. mva vises i tabell nedenfor. 

Estimat  Alt. A 

P10 17,5  

Grunnkalkyle ekskl. reserver 23,0  

P30 20,6  

Basisestimat 23,0  

P50 22,8  

Forventningsverdi 23,0  

P70 25,1  

P85 27,5  

Avsetning for usikkerhet 4,5  

Std.avvik 18,5 % 

Tabell 4-1 Nøkkeltall Alternativ A  

Estimatets usikkerhetsnivå, uttrykt som forholdet mellom standardavvik og forventningsverdi er 18,5 %.  

4.2.1 Usikkerhetshistogrammer, Alternativ A 

Nedenfor vises rangering av usikkerhetsforholdene som inngår i usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsforhol-

dene hentes fra basisestimatets kostnadselementer og usikkerhetsdrivere. 

Rangeringen av usikkerhetsområdene fremstilles grafisk som histogrammer8. Det grønne området av 

søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskri-

delser. Usikkerhetshistogrammet viser 80 % konfidensnivå9.  

 

Figur 4-5 Usikkerhetshistogram Alternativ A 

                                                      
7 Fordelingsfunksjonen for prosjektets sluttkostnad er tilnærmet symmetrisk i denne analysen. 
8 Usikkerhetshistogrammet gir et bedre bilde av prosjektets usikkerhetsforhold enn tornadodiagrammet. 

Det er for øvrig viktig at rangeringen er her viser relativt bidrag til kostnadsestimatets usikkerhet, ikke 

rangering ift. styringsmessig prioritet. Prioritering ift. styring må baseres på øvrige forhold så som tidskriti-

kalitet mht. iverksettelse av tiltak 
9 Dvs. det er 80 % sikkerhet for at kostnadspåvirkningen for hvert usikkerhetselement vil være innenfor 

intervallet fra topp rød søyle til bunn grønn søyle 
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Usikkerheten i Innkjøp tildekkingsmasser inkl. svinn og marginer viser mulighet for kostnadsreduksjon, 

med en forventningsverdi på ca. 1 MNOK. 

4.3 Kostnadsestimat for Alternativ B 

Nedenfor vises estimatet for entreprisekostnaden for Alternativ B. 

 

Figur 4-6 Entreprisekostnad, Alternativ B  

Resultatene fra analysen viser blant annet:  

• Forventet kostnad er som vist 30,6 MNOK. 

• Det er ca. 50 % sannsynlighet for at entreprisekostnaden blir lavere enn 30,5 MNOK (ref. P50), 

dvs. det er også 50 % sannsynlighet for at kostnaden blir høyere enn denne verdien10.  

• Kostnadsestimatet på 90 % sikkerhetsnivå er 40,5 MNOK ekskl. mva.  

Nøkkeltall for entreprisekostnadens estimat vises i tabell nedenfor. 

Estimatets nøkkeltall (MNOK) 

P10 21,1  

Grunnkalkyle ekskl. reserver 26,9  

P30 26,5  

Basisestimat 29,2  

P50 30,5  

Forventningsverdi 30,6  

P70 34,6  

P85 38,6  

Styringsreserver 3,8  

Avsetning for usikkerhet 7,9  

Std.avvik 7,5  24,6 % 

Tabell 4-2 Nøkkeltall Alternativ B  

Estimatets usikkerhetsnivå, uttrykt som forholdet mellom standardavvik og forventningsverdi totalt er 24,6 

%. Usikkerhetsnivået er relativt høyt. 

4.3.1 Usikkerhetshistogrammer, Alternativ B 

Nedenfor vises rangering av usikkerhetsforholdene i henhold til bygningsdeltabellen og usikkerhetsdri-

vere. 

                                                      
10 Fordelingsfunksjonen for prosjektets sluttkostnad er tilnærmet symmetrisk i denne analysen. 
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Rangeringen av usikkerhetsområdene fremstilles grafisk som histogrammer11. Det grønne området av 

søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskri-

delser. Usikkerhetshistogrammet viser 80 % konfidensnivå12.  

 
Figur 4-7 Usikkerhetshistogram Alternativ B 1(2) 

Usikkerheten i Salg pukk viser mulighet for kostnadsreduksjon, dvs. økt inntekt sammenliknet med grunn-

kalkylens sannsynlige inntekt. Forventet økt inntekt er som vist 0,6 MNOK. 

Usikkerheten i Grensesnitt Bane NOR viser også en betydelig oppside. Forventet kostnadsreduksjon er 

1,8 MNOK innen intervallet ca. -7 til +3 MNOK.  

Usikkerheten i Utskiping vurderes i usikkerhetsanalysen å være venstreskjev, dvs. risikoen for kostnads-

økning er større enn muligheten for kostnadsreduksjon. Forventet effekt av denne usikkerhetsdriveren er 

en kostnadsøkning på 1,1 MNOK, sammenliknet med grunnkalkylen. 

De nest høyest rangerte usikkerhetsforholdene vises i figur nedenfor. 

 
Figur 4-8 Usikkerhetshistogram Alternativ B 2(2) 

                                                      
11 Usikkerhetshistogrammet gir et bedre bilde av prosjektets usikkerhetsforhold enn tornadodiagrammet. 

Det er for øvrig viktig at rangeringen er her viser relativt bidrag til kostnadsestimatets usikkerhet, ikke 

rangering ift. styringsmessig prioritet. Prioritering ift. styring må baseres på øvrige forhold så som tidskriti-

kalitet mht. iverksettelse av tiltak 
12 Dvs. det er 80 % sikkerhet for at kostnadspåvirkningen for hvert usikkerhetselement vil være innenfor 

intervallet fra topp rød søyle til bunn grønn søyle 
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Det kommenteres her spesielt at Alternativ B «straffes» ved at prosjektet utsettes med inntil to år (ref. 

usikkerhetsdriver Fremdrift), og at leveranse av tildekningsmasser inkl. logistikk gir en forventet kostnads-

økning på 1,3 MNOK sammenliknet med Alternativ A. 

4.3.2 Usikkerhetsdriverne som er vurdert i mulighetsstudien 

Usikkerhetsdriverne som er vurdert i usikkerhetsanalysen og tilhørende kostnadspåvirkning vises i figur 

nedenfor. Også her er det relativ forskjell mellom alternativene som vises, dvs. netto kostnadspåvirkning 

av Alternativ B sammenliknet med Alternativ A. 

 

Figur 4-9 Estimat usikkerhetsdrivere; Netto kostnadspåvirkning Alternativ B sammenliknet med Alternativ 

A  
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5 WSPs kommentarer og anbefalinger 

 Kommentarer og anbefalinger fra WSP knyttet til denne mulighetsstudien:  

• Relevant usikkerhet er kartlagt på et tilfredsstillende nivå i prosjektet, gitt analysens rammebeting-

elser. 

• Kostnadsbildet er basert på konkrete prosesser som er nødvendige for at masser under alternativ 

B skal være sammenlignbare med anskaffelse i alt A.  

• Resultatet kan benyttes til å holde kostnadsforskjellen mellom alternativene opp mot andre hen-

syn når det skal gis en innstilling til beslutning. 
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Vedlegg I Notat. Bruk av tunnelmasser til tildekking 

 
Oppdragsgiver: Horten kommune 
Oppdrag: Ren Indre Havn, tildekkingsmasser 
 
 
Sted: Trondheim Dato: 27.11.2017 

 
 

Fra Til Info Firma v/ E-post 

X   WSP Norge As Anders Beitnes  

 X  Horten kommune Anders Bergsli  

 X  WSP Norge As Ingemund Jordanger  

      

      

      

      

 

Bruk av tunnelmasser til tildekking 

Bakgrunn og hensikt 

I Horten havn skal det gjennomføres en miljøopprydding delvis med mudring og mest med tildekking av 

forurenset sjøbunn. På grunnlag av innspill fra Bane Nor vurderer kommunen om de skal legge til grunn at 

masser fra tunnelene i Bane NORs nye jernbaneanlegg Nykirke – Barkåker kan eller skal benyttes som 

tildekkingsmasser. Notatet er en ment som en forberedelse til en usikkerhetsanalyse som igjen vil danne 

beslutningsgrunnlag i så måte. For å kunne gjøre en rasjonell usikkerhetsanalyse er det behov for beskri-

velse av et konkret basiskonsept mht. anvendbarhet, uttakstid, prosessering, transport, mellomlagring og 

utskiping/lasting til utleggingsfartøy. I denne sammenheng skal det også avklares hvor/hvordan man tenker 

grensesnittet mellom tiltakshaver og utførende entreprenør(-er).  

Forutsetninger og mål 

Målet er tilstandsklasse II i hele indre havn, med noen små nyanser der tilstandsklasse III aksepteres på 

kort sikt for visse prioriterte miljøgifter. Tiltaksplanen tilrår sitat: «en kombinasjon av begrenset mudring og 

deponering av sedimenter for å opprettholde seilingsdyp i utvalgte områder, tildekking med erosjonsbe-

skyttelse hvor manøvrering av større båter forgår og tynnere tildekking i de øvrige områdene».  

 

Videre oppfatter vi det slik at Horten kommune har et sterkt behov for å begrense kostnaden med tiltaket 

til det strengt nødvendige. Dette påkaller en innsats for å finne en kostnads-effektiv gjennomføring.   

 

Fra forarbeidene og de diskusjoner som ulike alternativer fremkaller, ser vi at det vil være et førende krite-

rium for konseptet med materialleveranse at konsekvensene for lokalmiljø, spesielt med hensyn til trafikk, 

støy og andre virkninger for by- og boligmiljø holdes på et akseptabelt nivå.  
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Behov 

Ut fra tidligere arbeid med Ren Indre Havn har vi forstått at det er behov for:  

1: Tildekking med erosjonsvern: sjøbunnareal: 160 000 m2,  

a) designet isolasjonssjikt: 0,25 m = 40 000 m3 

b) designet erosjonssjikt: 0,2 m = 32 000 m3 

2:  Tildekking uten erosjonsvern: sjøbunnareal: 300 000 m2  

a) designet isolasjonssjikt: 0,2 m = 60 000 m3 

 

Vi har ikke presise krav til kornfordeling, men basert på erfaring foreslår vi at det legges til grunn at isola-

sjonslaget benytter sand/knust masse 0 – 8 mm, mens erosjonslaget ligger i området opp mot 60 – 80 mm.  

Med 20 % margin for svinn og toleranser legger vi til grunn at det samlet må kunne leveres:  

- 0 – 8 / 0 - 10 mm: ca. 120 000 m3 

- 8 - 80 / 0 – 60 mm: ca. 40 000 m3   

Anvendbarhet 

I denne sammenhengen er det kun snakk om tunnelmasser fra «drill & blast» utdriving av de til sammen 

ca. 5 km ett-løps tunnelene som går gjennom bergarten rombeporfyr13. Som råstoff er det aktuelt å vurdere 

kjemisk sammensetning opp mot krav i Veilederen fra Miljødirektoratet. Dertil må en se på kornfordeling og 

risiko for at det kommer inn uønskede forurensninger.  

Som bergart er rombeporfyr meget ensartet. Bergmassen er resultat av lavastrømmer som kom til overfla-

ten under dannelsen av den grabenlignende geosynklinalen som dannet Oslofeltet omkring 250 mill. år 

siden (Perm). I Vestfold er det registrert samlet tykkelse på disse lavastrømmene på 3,5 km! Det opptrer 

distinkte, utholdende lag som kan ha små variasjoner i form på de karakteristiske feltspatkrystallene, men 

i all hovedsak er bergarten fattig på andre mineraler enn feltspat, mest av typen plagioklas. Bl.a. inneholder 

den usedvanlig lite kvarts. Mineralsammensetningen er helt tilsvarende som i Larvikitt, som benyttes som 

råstoff for tildekkingen i Sandefjord. Feltspat er det mest alminnelige mineralet i jordskorpa og er ikke kjent 

for å kunne bidra til noen form for uheldig miljøpåvirkning. Derfor mener vi at det uten nærmere undersø-

kelser kan fastslås med mer enn 99 % sannsynlighet at det ikke vil være behov for å gå lenger enn til trinn 

1 i veilederen for testing av tildekkingsmaterialer. Evt. kan det være aktuelt å fremskaffe overflateprøver fra 

bergblotninger 3 – 4 steder langs den aktuelle andelen av tunneltraseene for å fastslå at det ikke er innslag 

av andre bergarter. Om så skulle være, vil det kun være snakk om basalt-intrusjoner som i denne sammen-

hengen ikke medfører noen endring i bedømmelsen av miljøpåvirkning.  

Massene som kommer ut fra tunnelen vil være sterkt påvirket av sprengning. Den består av kornstørrelser 

fra silt/finsand opp til steiner på størrelsesorden 300 liter14. De minste fragmentene vil i tillegg inneholde en 

mengde sprengningsriss som svekker massen i mekanisk henseende. Det typiske er nok også at finere 

korn har høy flisighet. Derfor er slik masse i utgangspunktet lite egnet til bygningsformål der det stilles krav 

til mekanisk styrke. I noen sammenhenger det også påvist at det kan oppstå telefare dersom massen be-

nyttes ukritisk og ubehandlet.  

Tunnelmasser kan inneholde rester fra sprengstoff (nitrogenforbindelser) og fra sprøytebetong og sement-

injeksjon. Nitrogenforbindelsene er i små konsentrasjoner og flyktige og uproblematiske i kontakt med sjø-

vann. Derimot er det en viss innblanding av plastrester. Det er mest vanlig å benytte Non-El tennersystem, 

der en benytter tynne plastslanger med krutt som «lunte» til hver tennsats. Plasten fra dette finnes som 

korte og lengre biter i all tunnelmasse. I sprøytebetong benyttes det ofte plastfiber som armering, og pga. 

                                                      
13 I prosjektet inngår 2 fjelltunneler, Skottåstunnelen som er til sammen ca. 3 km, hvorav 2,3 km er i fjell, tverrsnitt 130 
m2. Det er et tverrsalg her på 60m2 og 300 m lengde. Adkomst via deponi 7. Den andre tunnelen, Gråmunktunnelen, 
er fjelltunnel, ca. 1200 m, tverrsnitt 130 m2. Ligger syd for Rv 19.  
Totalt ca. 3,5 km fjelltunnel, tverrsnitt 130 m2 
14 Det vil også forekomme noe stein som er større. 
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et visst prelletap som legger seg på sålen før ny salve sprenges, kommer det også slik plast med i utlastet 

masse. Så vil sålemassen i tunnelen kunne bli forurenset av oljeprodukter, emballasje, gummislitasje og 

vaskemidler. Men sålemassen lastes ikke ut før mot slutten av anleggsperioden og blir uansett lett å unngå 

som råstoff.  Nedenfor gjengis et faksimile fra en rapport om anvendelse av steinmaterialer som ble utar-

beidet for Ulriken tunnel i 2013:  

 
 

 
Figur 10 Kartutsnitt tunnel 

Uttakssted 

Vi har forstått det slik at tunneldrift og dagskjæringer for tunnelene fra Kopstadkrysset og nordover ikke vil 

være tilgjengelig eller egnet til å produsere tildekkingsmasse. Vår anbefaling er å legge til grunn at tildek-

kingsmasse produseres fra tunnelmasse som tas ut ved det tiltenkte tverrslaget til Skottåsen tunnel. 

Netto lengde tunnel i berg er ca. 2,3 km. I tillegg kommer ca. 300 m tverrslagstunnel. Bane Nor har her 

foreslått innregulert et deponi kalt Deponi 7. Her skal det sprenges ut anslagsvis 320 000 tfm3. Det legges 

videre til grunn at det blir en sterk intern anleggsveg derfra, via nordre tunnelpåhugg og dagstrekningen 

sør for Kopstad og fram til offentlig veg ved Kopstadkrysset. Vi nærmere inn på transportveg o.l. nedenfor.  
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Fra fast berg til utlastet masse utvider massen seg opp mot 60 %. Under driving blir det liggende igjen 

tunnelsåle, som ikke lastes ut før mot slutten. Denne massen regnes ikke inn i tilgjengelig råstoff. Under 

denne forutsetningen kommer det ut rundt regnet 350 000 x 1,6 – 5% = ca. 530 000 løse m3 tunnelmasse 

fra denne tunneldriften.  

Prosessering 

Ren utsikting av finstoff < 8 eller 10 mm fra ellers ubehandlet tunnelmasse kan maksimalt gi 10 %. Dette 

vil ikke gi tilstrekkelig mengde. Vi vil her beskrive forslag til en prosessering for å produsere finstoff og som 

samtidig kan gi en betydelig andel brukbart byggeråstoff. Dermed bør det være interessant for Horten kom-

mune, som også har behov for slik masse i en rekke øvrige prosjekter.  

Tunnelmassen er som sagt svekket for en stor del av de finere fragmentene og det gjelder også mye av 

middels stor stein. Det vil også være en stor mengde fragmenter fra middels til stor stein som i liten grad 

er svekket av nærhet til sprengstoff/eksplosjon. Dette, sammen med at det er svært lavt kvartsinnhold i 

bergarten, er et gunstig utgangspunkt for å fremskaffe mer finstoff og samtidig sortere ut de sterkeste frag-

mentene ved bruk av en såkalt impaktknuser (tysk: prallmühle). Plastavfall må fjernes før massen kan 

benyttes i sjøen. 

Konseptet vil da være å etablere en knuse- og siktestasjon med to-trinns knusing, diverse sikt og en vas-

kestasjon, som produserer effektivt den masse man trenger til tildekkingen og samtidig en god del verdifull 

pukk.  

Vaskestasjonen tenkes utført som matestasjon i en vannfylt kum/konteiner der en benytter et paternoster-

verk for å løfte massen til neste sikte- og knusetrinn, mens flytende plastavfall skimmes av. Vaskestasjonen 

mates av hjullaster som tar massen fra gjennomgangen av et grovsikt/stavsikt, der en må forutsette at også 

plastavfallet har blitt med.  

Impaktknuseren er enkel og har stor kapasitet, men høy slitasje hvis det er slitende materiale (kvarts o.l.) 

Den består av roterende slaglister og en slagplate inne i et hus, og den knuser massen ved at kornene 

treffes av slaglistene, slynges mot slagplatene og støter mot hverandre.  

Figur 11 Impaktknuser 

Det er rotasjonshastigheten (angis som periferihastighet for slaglistene i m/sek) som bestemmer nedknu-

singsgraden, men det blir uansett en velgradert masse med gode filteregenskaper som kommer ut, der 

svake og flisige korn er knust mye mer ned enn sterke korn. Når man sikter ut den grove fraksjonen etter 

slik knusing, har man fått en betydelig kvalitetsforbedring.   
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Et flytskjema kan se slik ut:  

 
Figur 12 Flytskjema prosesseringsanlegg 

 Her ser en at impaktknuseren kan kjøres vekselvis i  

- modus 1 med pågang fra finfraksjon av «rå» tunnelmasse, der den kun produserer tildekkings-

masse (fin og grov), og  

- modus 2 med pågang som er grovknust etter utsikting av grov fraksjon fra tunnelmassen. Den 

grove fraksjonen fra denne knusermodusen vil med stor sannsynlighet holde et bra kvalitetsnivå 

og kunne brukes som pukk. Siste fase vibrosikt kan evt. skje med to duker og det kan tas ut øns-

kede pukkfraksjoner.  

Fin tildekkingsmasse kommer altså ut på 4 måter:  

- Utsiktet fra stavsikt, vasket og fraksjonert med trommelsikt 

- Utsiktet fra grovknusing av grov masse 

- Utsiktet fra avgang fra impaktknuser i modus 1 og 2 

Med litt erfaren prosjektering og innjustering, skal det være godt mulig å få ut ca. 50 % fin tildekkingsmasse, 

20 % grov tildekkingsmasse og 30 % god pukk.  

Stasjonen vil bestå av to knusere, 1 stavsikt, 3 sikt og diverse matere/transportbånd. Produksjonen antas 

å kunne innstilles på 300 – 500 tonn/time, eller 2 - 3000 løse m3 pr dag. Her skal det produseres opp mot 

160 000 m3 tildekkingsmasse og samtidig vil det kunne lages ca. 70 000 m3 pukk. Stasjonen skal dermed 

kunne levere tilstrekkelig tildekkingsmateriale innenfor en tidsramme på 100 arbeidsdager eller litt under ½ 

år. Fra et tunnelanlegg på ett anleggssted med to tunnelstuffer slik som antatt i Skottåstunnelen, kan en 

anta at det kommer ut i overkant av 3000 tonn per dag. Dette rimer også godt med forbruket i et effektivt 

konsept for utlegging av tildekkingsmasse.  

 

Pukk 10 - 100 
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Transport 

Vi har vurdert det som sterkt uønsket å transportere tildekkingsmasse gjennom Horten sentrum og KarlJo-

hansvern. Dette er den viktigste årsaken til at vi foreslår å konsentrere basiskonseptet omkring uttak ved 

Skottåstunnelen med biltransport mot nord via Moskvilveien og Kopstadkrysset og videre langs Fv 310 

Kopstadveien/Falkenstensveien. Hvis en finner at et komplett produksjonsanlegg for tildekkingsmasse ikke 

passer inn innenfor rammene av Deponi 715, evt. hvis det er best å skille på entreprenør-arealer og holde 

denne prosessen utenfor anleggsområdet til jernbaneentreprisen, bør en ha som alternativ at tunnelmasse 

transporteres fram til et eksternt produksjonssted. Prosesseringen kan skje i det gamle steinbruddet ved 

Skåne, som ligger direkte på veien mot Horten, ca. 3,5 km fra tunnelanlegget16. Transportveg internt i 

baneanlegget blir ca. 2,5 km. I mulighetsstudien fra Bane Nor [2] er det oppgitt at det i Skånebruddet kan 

lagres 200 000 m3, noe som tilsier at det er mer enn nok plass til både oppredning og bufferlager. Transport 

videre mot utskipingsplass skjer også med biler langs Falkenstensveien. 

Mellomlagring  

Som buffervolumer vil en anslå at det er en fordel om det er plass til 20 000 m3 grovsiktet tunnelmasse og 

hhv. 50 000 m3 fin og 20 000 m3 grov tildekkingsmasse. Det siste må ha plass enten i forkant eller i etter-

kant av siste biltransportstrekning. Med oppredningsanlegg i Skåne-bruddet, vil det opplagt være en fordel 

å ha bufferlageret av ferdige produkter og sideproduktet pukk her. Hvis hele produksjonen skjer innenfor 

tidsrammen av 8 måneder, mars – november, vil mellomlagringen kunne skje uten hensyn til vinterforhold, 

og det har stor betydning for stabiliteten i forsyningslinjene.  

Utskiping/lasting til utleggingsfartøy 

Vi har sett på ulike muligheter og kommet til at utskiping bør skje inne indre havn. Den nødvendige sei-

lingsdybden for lektere er omkring 2 m, men for å tillate selvgående fartøy, f.eks. for «rainbowing» anbefa-

les det å ha et utlastingspunkt med 4 m seilingsdybde. Avstanden til de ulike flatene som skal tildekkes 

spiller en vesentlig rolle for effektiviteten i utleggingen, men innenfor Indre havn skal det opereres mange 

steder og vi mener at det mest ideelle er i nærheten av kloakkrenseanlegget (Gamleveien 58). Dit er det 4 

km fra Skånebruddet langs sterk hovedveg. Avkjøring/påkjøring ved renseanlegget må midlertidig omregu-

leres og merkes, men det betinger ikke noen kostbare tiltak her. Utskipingsanlegget er ca. 2 km fra flere av 

de sentrale tiltaksområdene, noe som utgjør maks 10 min. ekstra gangtid pr utleggingsomgang sammen-

lignet med å få massene fra nærmeste bryggekant eller lekter på reden. Det må anlegges et transportbånd 

på stylter ut over sjøen, inntil 200 m ut til tilstrekkelig dybde. Utlasting skjer da med hjullaster eller grave-

maskin fra tippsted til en matekasse på land. Fartøyet som mottar massen forhales under lasting med hjelp 

av anlegg mot to stk duc d’alber i sjøen ved endepunktet for båndet. Dette utlastingskonseptet vil ha en 

investeringskostnad på 2 – 4 Mill, men alt kan demonteres og gjenbrukes og den midlertidige arealbruken 

er enten kommunal grunn, eller burde kunne defineres som å ligge innenfor tiltaksområdet til Ren Indre 

Havn.  

 

Grensesnitt mellom tiltakshaver og entreprenør 

I tidligere kostnadsanalyse er det lagt til grunn at entreprenør kjøper inn massene fra sandtak i Svelvik og 

selv står ansvarlig for all transport og evt. mellomlagring. Det bør diskuteres om man for dette materialkon-

septet skal forutsette at utførende entreprenør skal utføre all prosessering og transport fra uttak på tunnel-

anlegget, eller om byggherren har så stor egeninteresse at det bør settes et grensesnitt ved mellomlager 

av ferdig masse, samt kalkuleres en netto kostnad for oppredning og transport frem til dette mellomlageret. 

 

                                                      
15 Dette vil være i en periode da arealene er under opparbeiding, det er ønskelig ut fra et helhetsperspektiv å begrense 

arealbeslaget mest mulig. Videre kan det være utfordringer både med tilgang til vann og rensing av vaskevannet fra 
prosessen. I denne fasen, vurderes det å være riktig å forutsette at prosessering skjer utenfor anlegget 
16 Det er drift i bruddet fortsatt, Veidekke er eiere. Bane NOR har ikke gjort noen avtaler med Veidekke, men bare 
sjekket muligheter 
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Tidsplan/avhengigheter 

Vi får opplyst hos Bane Nor at det er tatt sikte på utlysning av totolentreprise med kontrakt i løpet av høsten 

2019 og start av tunneldrift i løpet av våren 2020. Dette er basert en usikker forutsetning om bevilgnings-

tidspunkt, og det er enda flere forhold knyttet til regulering og andre planforutsetninger. Derfor er det god 

grunn til å forutsette at bruk av stein fra tunneler i jernbaneanlegget Nykirke – Barkåker først med noenlunde 

sikkerhet er tilgjengelig for bruk i tildekkingsprosjektet i løpet av 202117.    
   

Kostnadssammenligning 

Nedenfor gjengir vi kapitlet om basis kostnader til tildekkingsmasse fra notat av februar 2017: 
 

Tildekkingsmasse, innkjøp, transport 

To kilder er aktuelle:  

- knust steinmasse, gjerne fra tunneldrift eller overskudds finstoff i steinbruddrift (veg, jernbane, 

pukkverk) eller  

- samfengt, flistoffholdig sand (subbus/skrotmasse fra kommersielle sandtak?) 

Det er ikke definert noen entydige krav til sand i isolasjonssjiktet. I verste fall vil dette kreve en ekstra 

kuseprosess, f.eks. i ett-trinns slagmølle. Den gjennomsnittlige prisen fra leverandør/opplastingssted bør 

ikke overstige 100:-/lm3. (Svelviksand, subbus: ca. 80:-/tonn). Sum innkjøp: 132 000 x 100: - = 13 mill.  

Frakten er en stor kostnad og et viktig tema i hele operasjonens logistikk, som igjen styrer ressurseffektivi-

teten i tildekkingsfasen. Det er antakelig ikke optimalt å benytte store fraktebåter som i og for seg kan ha 

lav tonnrate, men med større lastekapasitet enn det som forbrukes på en arbeidsøkt. Da kreves det et 

mellomlager på land (ved kai på tiltaksstedet) med håndtering og ny opplasting i utleggingsfartøy, krevende 

vinterproblematikk osv. Det er et bedre konsept å benytte lektere som kan ligge i sjøen rett ved det aktuelle 

utleggingsstedet hele dagen. Konseptet kan da bestå av f. eks 2 eller 3 stk store lektere og 1 slepebåt som 

kan gå med 1 full lekter inn og 1 tom i retur på en rundtur hver dag. Lasting hos leverandør (med alminnelig 

transportbånd) vil ha kapasitet på omkring 300 m3/time. 1000 – 1500 m3 lektere er derfor ideelt. En leve-

randør som ikke ligger mer enn 5 – 6 timer gange fra Horten gjør at sleperen kan gjøre en rundtur pr dag 

forutsatt 3 kompatible lektere. Med 2 – 3 timer gange kan lastetiden inkluderes i «rundetiden» og 2 lektere 

er nok. Alternativt kan man kanskje finne en sandfrakter med tilsvarende kapasitet, dypgående mindre enn 

4 m og ikke alt for høy dagrate, som ligger ved tildekkingsstedet og losser selv til utleggingsfartøyet fortlø-

pende. Båten settes da opp med dobbelt mannskap og henter ny last hver natt. 

Dette transportkonseptet (med to lektere) kan ha en riggkostnad (tiltransport/ombygging/kapitalkost) på 10 

- 15 Mill kr. Operasjon vil utgjøre omkring 6 000 til 9 000:-/time, antar 75.000:-/dag. I alt skipes 132 000 m3 

på ca. 100 – 140 dager; Så bør vi legge vi inn 20 dager med tapt produksjon. Sum: 22 - 25 mill. (Dette gjør 

at innkjøp og transport blir en høyere sum enn i Trondheim, men konseptet sparer mellomlagring og er 

betydelig mer effektivt for selve utleggingen).  

Kommentar:  

Dette overslaget tar utgangspunkt i netto behov på 132 000 m3. Da er sammenligningssummen 36 mill. I 

konseptet med bruk av tunnelmasser hav vi tatt inn en faktor for svinn og margin ved utlegging av tynne 

lag, slik at brutto behov som basis bør settes til 120 000 + 40 000 = 160 000 m3 tildekkingsmasse. Da 

kommer samlet kostnad for basisalternativet fra Svelviksand, med levering fra lekter på reden, på ca. 44 

mill. Når en skal sammenligne med bruk av prosessert tunnelstein og for så vidt andre tilførselsalternativer, 

må en i tillegg til brutto økonomi se på verdien av mer effektiv utlegging med lekteralternativet.  

                                                      
17 Det kommenteres at Bane NOR ikke opererer med vesentlig usikkerhet i forhold til oppstart i 2019. Imidlertid vil Bane 

NOR måtte prioritere steinmasser til eget internt bruk i hele oppstarten av anlegget. Dette innebærer at en såpass stor 
ekstern bruk som skissert til Indre Havn, er naturlig å planlegge i 2021. 
I alle slike offentlige investeringsprosjekter er det naturligvis knyttet en viss usikkerhet til bevilgningstidspunkt, men 
prosjektet har høy prioritet i Bane NOR 
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Kostnadsstruktur for masse fra tunnel 

Det kopieres her inn et estimat av investerings-/avskrivningsbudsjett og en budsjettberegning for drift av 

forsyningen fram til utlastingssted. Foreløpige anslag (ikke kvalitetssikret) kommer ut med størrelsesorden 

35 Mill forutsatt at prosjektet kan krediteres verdien av god pukk med 7 Mill, basert på en forsiktig pris.  

  
 

 

  

1 Anskaffelser minus restverdi av Pris Avskr % Sum mill kr Delsum

1.1 Oppredningsstasjon

1.1.1  - grovsikt/stavsikt 30 000 50 0,02

1.1.2  - vaskestasjon med pasternoster 150 000 50 0,08

1.1.3  - trommelsikt 200 000 30 0,06

1.1.4  - grovknuser 600 x 800 m/ mater 1 600 000 25 0,40

1.1.5  - impaktknuser AKP 40 1 500 000 25 0,38

1.1.6  - vibrosikt 2 stk 240 000 30 0,07

1.1.7  - transportbånd 6 stk 1 500 000 40 0,60

1.1.8   - hjelpeanlegg 500 000 50 0,25 1,85

1.2 Utlastingsanlegg

1.2.1  - peler i sjøen 40 stk 240 000 60 0,14

1.2.2  - bærekonstruksjon bjelker/fagverk 240 000 50 0,12

1.2.3  - transportbånd 200 m 800 000 40 0,32

1.2.4  - matebånd m/ matekasse 300 000 25 0,08

1.2.5  - annet 500 000 50 0,25 0,91

2 Maskiner, mannskap, drift Timepris timer

2.1 Oppredningsanlegg

2.1.1  - hjullastere m/fører (2) 900 2000 1,80

2.1.2  - mannskap (2) 600 2000 1,20

2.1.3  - div. 0,00

2.2. Utlasting

2.2.1  - mannskap (1) 600 1000 0,60

pris/mnd mnd

2.3 Slitasjedeler 100 000 8 0,80

2.4 Strøm, leier 100 000 8 0,80 5,20

3 Transport Pris/lm3 lm3

3.1 Skottåsen - Skåne 6 km 60 230000 13,80

3.2 Skåne - utskiping 4 km 60 160000 9,60 23,40

4 Engangskostnader

4.1 Oppbygging oppredningsanlegg 5,00

4.2 Etablering utlastingsanlegg 5,00

4.3 Tiltak på veg 1,00 11,00

5 Verdi av pukk (usikker) 100 70000 7,00 -7,00

35,36
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Vedlegg II Notat. Mulighetsstudie tildekkingsmasser til prosjekt Ren 

indre havn.  

 
Oppdragsgiver: Horten kommune 

Oppdrag: Ren indre havn. Tildekkingsmasser. Mulighetsstudie 
 
 
Sted:  Oslo Dato:  28.11.2017 

 

Fra Til Info Firma v/ E-post 

X   WSP Norge AS Ingemund Jordanger ingemund.jordanger@wspgroup.no 

 X  Horten kommune Anders Bergsli anders.bergsli@horten.kommune.no 

  X WSP Norge AS Anders Beitnes anders.beitnes@wspgroup.no 

      

Prosjekt Ren indre havn, Horten. Tildekningsmasser. Vurdering av alternativer 

Innledning 

WSP har fått i oppdrag å gjennomføre mulighetsstudie av alternativer for anskaffelse av tildekkingsmasser. 

• Alternativ A er bruk av egnede knuste masser eller sand til markedspris (basisalternativet) 

• Alternativ B er bruk av masser fra Bane NORs tunnelprosjekt  

Mulighetsstudien skal gi som resultat en vurdering av disse alternativene. Mulighetsstudien skal spesielt 

ha fokus på vurdering av gjennomførbarhet for Alternativ B. Løsningen for Alternativ B beskrives ved: 

• Generelle forutsetninger for alternativet 

• Massebehov18 og -behandling 

• Logistikk, massetransport 

• Fremdriftsplan 

• Investeringskostnader. Grunnkalkylen for begge alternativer utarbeides av WSP 

Mulighetsstudiens formål 

Formålet med mulighetsstudien er å fremskaffe et oppdatert, realistisk kostnadsbilde med tilhørende usik-
kerhet for alternativene. Videre skal mulighetsstudien gi konstruktive innspill på videreføring av prosjektet, 
ref. gjennomføringsstrategi. 

Resultatene fra mulighetsstudien behandles av prosjektledelsen og inngår som grunnlag for anbefaling til 
politisk behandling 

Gjennomføring 

Mulighetsstudien skal inngå som en del av beslutningsunderlaget for valg mellom alternativene. Det presi-

seres at mulighetsstudien ikke omfatter en komplett alternativanalyse (ref. KVU). Alternativenes gjennom-

førbarhet og investeringskostnader vil være hovedfokus. Usikkerhetsanalysen som inngår er innrettet mot 

analyse av usikkerheten i investeringskostnader per alternativ. Usikkerhetsanalysen gjennomføres gjen-

nom følgende trinn: 

1. Klargjøring av forutsetninger og rammebetingelser for usikkerhetsanalysen 

2. Kvalitativ usikkerhetskartlegging. Kartlegging av all relevant usikkerhet som kan påvirke prosjektet 

i positiv eller negativ retning 

3. Kvantitativ usikkerhetsanalyse knyttet til grunnkalkylens kostnadselementer og kostnadsvirkning 

av identifisert usikkerhetsdrivere 

4. Analyse av grunnlagsdata (KS og Monte Carlo-simulering) 

5. Rapportering 

                                                      
18 Estimert totalt behov er ca. 230 000 m3 løse masser 
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Grunnlagsdata fremskaffes i hovedsak gjennom et usikkerhetsseminar, med deltakelse fra sentrale res-

surspersoner i prosjektet, Miljødirektoratet og WSP. Fellesmøtet arrangeres 6.12. i WSPs lokaler i Oslo. 

Forarbeid 

Følgende utsjekker gjøres i forkant av usikkerhetsseminaret  

• Skånebruddet. Tilgang avklares med Veidekke. Aksjon Anders Bergsli 

• Avklaring med Bane NOR vedr. seneste tidspunkt for beslutning om alternativ. Aksjon Anders Bergsli 

• Er det aktuelt med midlertidig deponi i kommunen, der bruk av massene avklares på senere tidspunkt 

(Horten indre havn eller andre anvendelser. Kan evt. inngå som alternativ i konkurransegrunnlaget). 

Aksjon Anders Bergsli 

• Trafikkforhold i skissert logistikk-løsning.  Utsjekk på om løsningen er gjennomførbar. Aksjon Anders 

Bergsli 

• Investeringskostnader alternativ A og B bearbeides videre. Aksjon Anders Beitnes 

Fellesmøtet 6.12 kl. 09-16. 

• Deltakere: I hht. innkalling fra prosjektledelsen 

• Grunnlaget for mulighetsstudien: 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. 

• Tiltak: Vårt utgangspunkt er at alle usikkerhetsforhold kan påvirkes, direkte eller indirekte. Det vil ikke 

være tid for dyptgående gjennomgang og diskusjon av tiltak for proaktiv styring av alle identifiserte 

usikkerhetsforhold. Planlegging og iverksettelse av effektive tiltak er en viktig suksessfaktor for å få 

kontroll med/styre prosjektets usikkerhet og måloppnåelse. Tiltakene bearbeides videre i prosjektet 

i etterkant av WSPs mulighetsstudie. 

Agenda for fellesmøtet 

09:00   Innledning 

• Introduksjon 

• Analysemetode 

09:20   Prosjektpresentasjon  

• Presentasjon av prosjektet 
• Forutsetninger, rammebetingelser for analysen (løsningsrommet og forutsetninger)  
• Omfang, fremdriftsalternativer, kontraktsstrategi/entreprisestruktur 
• Grensesnitt (tekniske, organisatoriske, andre prosjekter) 

09:45  Kvalitativ analyse; Viktigste usikkerhetsforhold (runde rundt bordet) 

• Alternativ A: Innkjøp, transport og utlegging av knuste masser og sand 
• Alternativ B: Tunnelmasser, transport og utlegging 

11:15 Kvantitativ analyse. Alternativ B 

• Gjennomgang av usikkerhet i grunnkalkyle 
• Usikkerhetsdrivere for alternativet 

12:00 LUNCH 

12:30 Kvantitativ analyse. Alternativ B, forts. 

13:30 Kvantitativ analyse. Alternativ A 

• Gjennomgang av usikkerhet i grunnkalkyle 
• Usikkerhetsdrivere for alternativet 

15:00  Generelle og spesielle kostnader, begge alternativer 

15:30  Tiltak for å styre identifisert usikkerhet (ref. usikkerhetsregisteret) 

16:00  Oppsummering, videre arbeid 
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Rapportering 

• WSP gjennomfører analyse av grunnlagsdata fra fellesmøtet og rapporterer hovedresultater i form 

av en PowerPoint- rapport. Denne rapporten vil foreligge innen 2 dager etter fellesmøtet, og vi fore-

slår en rask gjennomgang og avstemming med prosjektledelsen før utsendelse til hele gruppen for 

kommentarer. Det gis en kort kommentarfrist. Eventuelle kommentarer hensyntas og revidert ana-

lyse gjennomføres. 

• Utkast komplett rapport (Word) utarbeides innen 1 uke etter fellesmøtet. Det gis en kommentarfrist. 

Eventuelle kommentarer hensyntas i endelig rapport. 

• Endelig rapport oversendes innen 2 uker etter fellesmøtet. 

Diverse notater 

• Første gangs behandling av reguleringsplan nå/i nær fremtid 

• Deponi 7 ikke aktuelt som deponiområdet pga. mangel på kapasitet/annen samtidig virksomhet 

• Masser fra Bane NORs tunnelmasser og betydelig masser fra utsprengning i dagen 

• Restprodukt etter knusing 70 000 M3 brukbar bygningspukk som kan selges (til usikker pris) 

• Strandsonen er sårbar mht. støy og inngrep. Løsning med bruk av transportbånd er trolig aksepta-

bel 

• Massetransport gjennom bystrøk er ikke aktuelt 

• Fremdrift, ref. Alternativ A: Prosjektet har ambisjon om ferdigstillelse innen utløpet av 2019. Alter-

nativ B medfører 2 års senere ferdigstillelse. Hva er nyttetapet sett i et samfunnsøkonomisk per-

spektiv 

• Boligbygging i havneområdet, inkl. enkelte flytende boliger. Reguleringsplan foreligger, utbyg-

gingen ønskes gjennomført så snart som mulig. Vil skape kompleksitet og tilleggskostnader (?) 

hvis Alternativ B velges. Hvis A, vil påvirkningen trolig bli marginal 

• Veidekke er trolig generelt interessert i tildekkingsprosjekter 

• Fra politisk perspektiv evt. pukkverk i kommunens regi: Bør kommunen konkurrere med private 

aktører? 

• 3 overvannsledninger har utløp i indre havn. Noen tiltak må gjennomføres. Avløp: Ikke utløp i indre 

havn 

• Evt. bruk av tunnelmasser direkte – forurensning: Plast, høy ph (alkalisk), mye finstoff som spres i 

vannmassene 

• Mulighetsstudien – kvalitative forhold: Kvalitativ kartlegging av usikkerhetsforhold vil også frem-

komme i mulighetsstudien (for eksempel HMS, ytre miljø, renomme). Virkningen av disse usikker-

hetsforholdene fremkommer kun kvalitativt gjennom verbale beskrivelser (i en alternativanalyse 

ville kvalitative forhold bli modellert sammen med kvantitative forhold/økonomi som grunnlag for en 

helhetlig, konsistent anbefaling av løsning) 
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Vedlegg III Grunnlagsdata Alternativ A 

Struktur på grunnlagsdata basisestimat 

Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er 

lagt inn på entreprisenivå og på nivå 2 for byggherrekostnader. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kost-

nadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsre-

duksjoner kvantifisert. 

På neste side vises grunnlagsdata for Alternativ A. Forklaring på tabellene nedenfor. En del celler i tabel-

lene har farget bakgrunn. I disse cellene står verdier som har blitt endret gjennom mulighetsstudien ba-

sert på ekstra utsjekk. 

Kol. 1-2:  Nr./navn på kostnadselementet. 

Kol. 3: Kalkyle 

Kol 4:  Enhet (RS eller mengdeenhet) 

Kol 5-8:  Mengde; 3-punktsestimat og simulert mengde 

Kol 9-12: Enhetspris; 3-punkts estimat og simulert enhetspris 

Kol. 13-16: Totalt. Usikkerhet i kostnadselementet: P10, sannsynlig, P90 og forventet kostnad basert 

på simulering 

Kol. 17-19: Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å  

fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som for-

ventet avvik. 
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Grunnlagsdata basisestimat; Alternativ A 

Kode 
Alternativ A 
Innkjøp tildekkingsmasser Kalkyle Enhet 

Mengde 

Simulert 
mengde 

RS/Enhetspris (NOK) 
Simu-

lert en-
hetspris 

Totalt Simulert avvik (MNOK) 

P10 Sanns. P90 P10 Sanns. P90 P10  Sanns. P90   
For- 

ventet P10 Forv. P90 

1 Innkjøp tildekkingsmasser                                   

0 
Innkjøp tildekkingsmasser inkl. svinn og mar-

giner 12,0 M3 90 000 120 000 150 000 120 000 60 100 120 92   12,0   11,0 -5,4 -1,0 3,6 

1.1 Tildekkingsmasser erosjon 4,0 M3 25 000 40 000 55 000 40 000 80 100 140 108   4,0   4,3 -1,5 0,3 2,4 

  SUM Innkjøp tildekkingsmasser 16,0                     16,0   15,3 -5,5 -0,7 4,4 

2 Losseutstyr mm                     
 

  
 

        

2.1 Mottaksanlegg (evt. avgift for bruk av kai) 0,0 RS                 0,0 0,0 2,0 0,9 0,0 0,9 2,0 

                                      

  SUM Losseutstyr mm 0,0                     0,0   0,9 0,0 0,9 2,0 

3 Transport til Horten indre havn                                   

  Lektertransporten (fra Svelvik) 6,3 dager 100 125 150 124,999996 40 000 50 000 70 000 54 248   6,3   6,8 -1,6 0,5 2,9 

  SUM Transport til Horten indre havn 6,3                     6,3   6,8 -1,6 0,5 2,9 

  Entreprisekostnader Alternativ A 22,3                     22,3   23,0 -4,7 0,7 6,3 

Tabell I-0-1 Grunnlagsdata Entreprisekostnader Alternativ A 
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Vedlegg IV Grunnlagsdata Alternativ B 

 

Struktur på grunnlagsdata basisestimat 

Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er 

lagt inn på entreprisenivå. For generelle kostnader vises kun relativ forskjell fra Alternativ A (beregnes 

som % av entreprisekostnader). Usikkerhetsdrivere viser også kun relative forskjeller fra Alternativ A. 

 Risikoeksponering, dvs. risikoen for kostnadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. 

Likeledes er muligheten for kostnadsreduksjoner kvantifisert. 

På neste side vises grunnlagsdata for Alternativ B. Forklaring på tabellene nedenfor. 

Kol. 1-2:  Nr./navn på kostnadselementet. 

Kol. 3: Kalkyle 

Kol 4:  Enhet (RS eller mengdeenhet) 

Kol 5-8:  Mengde; 3-punktsestimat og simulert mengde 

Kol 9-12: Enhetspris; 3-punkts estimat og simulert enhetspris 

Kol. 13-16: Estimat totalt. Usikkerhet i kostnadselementet: P10, sannsynlig, P90 og forventet kostnad 

basert på simulering 

Kol. 17-19: Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å 

fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som for-

ventet avvik 
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Grunnlagsdata basisestimat; Alternativ B 

Kode 
Alternativ B 
Innkjøp tildekkingsmasser Kalkyle Enhet 

Mengde 
Simu-

lert 
mengde 

RS/Enhetspris (NOK) 
Simu-

lert en-
hetspris 

Totalt Simulert avvik (MNOK) 

P10 Sanns. P90 P10 Sanns. P90 P10  Sanns. P90   
For- 

ventet P10 Forv. P90 

1 Elementer i basisoverslag                                   

  
Investering i oppredningsmaskineri (avskriv-

ning) 2,3 RS           6 940 000     2,0 2,3 2,5 2,3 -0,2 0,0 0,3 

  Oppbygging anlegg 4,1 RS                 2,50 4,1 7,00 4,6 -1,6 0,5 2,9 

  SUM Elementer i basisoverslag 6,4                     6,4   6,9 -1,6 0,6 2,9 

2 Drift                                   

  Mengde totalt   M3   230 000                           

  Kapasitet   M3/time   250                           

  Driftskostnader 2 hjullastere og 2 operatører 2,8 Timer 800 920 1200 988 2 500 3 000 4 000 3 212   2,8   3,2 -0,5 0,4 1,4 

  Transporter m/ opplastning                                   

  Skottåsen - Skånebruddet, 6km 10,4 M3   230 000   230 000 35 45 55 45   10,4   10,4 -2,3 0,0 2,3 

  Slitasje, leie 1,6 RS                 1,0 1,6 4,0 2,4 -0,6 0,8 2,4 

  SUM Drift 14,7                     14,7   15,9 -1,6 1,2 4,1 

3 Pukk                                   

  Salg pukk -10,5 M3 50 000 70 000 100 000 74 246 100 150 200 150   -10,5   -11,1 -6,1 -0,6 4,1 

  SUM Pukk -10,5                     -10,5   -11,1 -6,1 -0,6 4,1 

4 Utskiping                                   

  Tiltak på veg 0,5 RS                 0,4 0,5 0,6 0,5 -0,1 0,0 0,1 

  Installasjoner (avskrivning) 1,8 %   42 %       4 380 000     1,5 1,8 5,0 3,0 -0,3 1,2 3,2 

  Oppbygging, fjerning 3,0 RS                 2,0 3,0 4,0 3,0 -1,0 0,0 1,0 

  Transport og drift                                   



    Ren indre havn, Horten. Mulighetsstudie tildekkingsmasser. Desember 2017 
 

Side 36 av 56 
 

Kode 
Alternativ B 
Innkjøp tildekkingsmasser Kalkyle Enhet 

Mengde 
Simu-

lert 
mengde 

RS/Enhetspris (NOK) 
Simu-

lert en-
hetspris 

Totalt Simulert avvik (MNOK) 

P10 Sanns. P90 P10 Sanns. P90 P10  Sanns. P90   
For- 

ventet P10 Forv. P90 

  Hjullaster + 1 mann 1,5 Timer   1 000       1 500     1,2 1,5 2,0 1,6 -0,3 0,1 0,5 

  Biltransport oppl. + 4 km 6,1 M3   160 000   160 000 28 38 48 38   6,1   6,1 -1,6 0,0 1,6 

  Hentekostnader ved bruk av utleggingsfartøy  3,0 Timer 400 500 700 542 3 000 6 000 7 000 5 150   3,0   2,8 -1,5 -0,2 1,2 

  SUM Utskiping 15,9                     15,9   17,0 -1,7 1,1 4,0 

  Entreprisekostnader Alternativ B 26,5                     26,5   28,6 -4,8 2,2 8,8 

Tabell I-0-1 Grunnlagsdata Entreprisekostnader Alternativ B 

Grunnlagsdata usikkerhetsdrivere 

Nedenfor vises grunnlagsdata for usikkerhetsdrivere som er definert på totalprosjektnivå. Struktur på grunnlagsdata: 

Kol. 1-2:  Nr./navn på usikkerhetsdriver. 

Kol. 3: Enhet (faktor). 

Kol. 4: Minimumsverdier (P10); andel av referansekostnad.  

Kol. 5:  Sannsynlig kostnadsusikkerhetsdriver. Verdi 1 betyr ingen påvirkning på kostnad.  

Kol. 6:  Maksimumsverdier (P90); andel av referansekostnad 

Kol. 7:  Simulert faktor 

Kol. 8-10: Usikkerhetsdriverens utfallsrom for kostnader iht. usikkerhetsdrivervariasjonen i kolonne 4-6.  

Kol. 11-12: Referansekostnad, dvs. den delen av prosjektkostnaden som påvirkes av usikkerhetsdriveren. 

Kol. 13: Usikkerhetsdriverens simulerte kostnadspåvirkning 

Kol. 14: Usikkerhetsdriverens forventede kostnadspåvirkning, basert på simulering. 

Kol. 15-17: Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikker-

hetsdrivere vil ha 0 som forventet avvik. 

Tabell nedenfor vises også kostnadsestimatet totalt. 
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Nr. Usikkerhetsdrivere Enhet P10 Sanns. P90 
Simulert 

verdi 

Kostnad 
Refe-
ranse 

Ref.  
kostn. 

Sim.  
kostn. 

For- 
ventet 

Simulert avvik (MNOK) 

P10 Sanns. P90 P10 Forv. P90 

1 Fremdrift Faktor 1,000 1,050 1,100 1,05 0,0 1,4 2,9 Prosjekt 28,7 1,4 1,4  0,0  1,4  2,9  

2 Grensesnitt Bane NOR Faktor 0,750 1,000 1,100 0,94 -7,2 0,0 2,9 Prosjekt 28,7 -1,8 -1,8  -7,2  -1,8  2,8  

3 Kontraktsforhold Faktor 0,980 0,990 1,050 1,01 -0,6 -0,3 1,4 Prosjekt 28,7 0,3 0,3  -0,6  0,3  1,4  

4 Usikkerhet i leveranse og logistikk Faktor 1,000 1,020 1,100 1,05 0,0 0,6 2,9 Prosjekt 28,7 1,3 1,3  0,0  1,3  2,9  

5 Marked Faktor 1,000 1,000 1,000 1,00 0,0 0,0 0,0 
Enterprise- 

kostnad 28,7 0,0 0,0        

6 Omdømme Faktor 1,000 1,000 1,020 1,01 0,0 0,0 0,6 Prosjekt 28,7 0,2 0,2  -0,0  0,2  0,6  

7 Omgivelser Faktor 1,000 1,000 1,020 1,01 0,0 0,0 0,6 Prosjekt 28,7 0,2 0,2  -0,0  0,2  0,6  

8 Utskipningsanlegg Faktor 1,000 1,000 1,000 1,00 0,0 0,0 0,0 Prosjekt 28,7 0,0 0,0        

9 Værforhold Faktor 0,980 0,990 1,000 0,99 -0,6 -0,3 0,0 Prosjekt 28,7 -0,3 -0,3  -0,6  -0,3  0,0  

10 Ytre miljø Faktor 1,000 1,000 1,000 1,00 0,0 0,0 0,0 Prosjekt 28,7 0,0 0,0        

11 Myndigheter Faktor 1,000 1,000 1,000 1,00 0,0 0,00 0,0 Prosjekt 28,7 0,0 0,0        

12 Prosjektorganisasjon Faktor 0,950 1,000 1,050 1,00 -1,4 0,0 1,4 Prosjekt 28,7 0,0 -0,0  -1,4  -0,0  1,4  

  SUM Usikkerhetsdrivere             1,4 
  

    1,4 1,5 -4,4 1,5 6,9 
                         

   Alternativ B Tildekkingsmasser fra tunnel 
Entreprisekostnader, og relative usikkerhetsdriver og generelle kostnader 28,3       30,6 30,6 21,1 30,6 40,5 
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Vedlegg V Alternativ A Dokumentasjon av estimatusikkerhet 

Entreprisekostnad 

Innkjøp tildekkingsmasser inkl. svinn og marginer 

Kostnadselementets omfang: 

•  Innkjøp tildekkingsmasser 

Forutsetninger: 

• Tilstrekkelig tilgang på masser 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Mengdeusikkerheten vurderes å være symmetrisk19. ±25 % 

• Usikkerhet i enhetspris vurderes å være høyreskjev: -20 % / +40 % 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

- - - 

Mengder 

Kvantitativ vurdering (M3) 

P10 Mest sannsynlig P90 

100 125 150 

Enhetspris 

Kvantitativ vurdering (NOK) 

P10 Mest sannsynlig P90 

40 000 50 000 70 000 

 

Tildekkingsmasser erosjon 

Kostnadselementets omfang: 

•  Innkjøp tildekkingsmasser 

Forutsetninger: 

• Tilstrekkelig tilgang på masser 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Stor usikkerhet i mengder. Symmetrisk 

• Stor usikkerhet i enhetspris, høyreskjevhet; -20 %/+40 % 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

- - - 

Mengder 

Kvantitativ vurdering (M3) 

P10 Mest sannsynlig P90 

25 000 40 000 55 000 

Enhetspris Kvantitativ vurdering (NOK) 

                                                      
19 Symmetrisk usikkerhet betyr at sannsynligheten for lavere sluttkostnad er like stor som sannsynlighe-
ten for høyere sluttkostnad  
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P10 Mest sannsynlig P90 

80 100 140 

 

Mottaksanlegg (evt. avgift for bruk av kai) 

Kostnadselementets omfang: 

• Eventuell kostnader for etablering av mottaksanlegg 

Forutsetninger: 

•  

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Sannsynligvis ingen tilleggskostnad. P90: 2,0 MNOK 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (MNOK) 

0 0 2,0 

 

Lektertransporten (fra Svelvik) 

Kostnadselementets omfang: 

•  Transportkostnader basert på dagrater 

Forutsetninger: 

• Alle masser forutsettes hentet fra Svelvik 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Realistisk mengde lagt til grunn. Middels høyt usikkerhetsnivå, symmetrisk20 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

   

Mengder 
(dager) 

Kvantitativ vurdering (M3) 

P10 Mest sannsynlig P90 

100 125 150 

Enhetspris 

Kvantitativ vurdering (NOK) 

P10 Mest sannsynlig P90 

40 000 50 000 70 000 

 

                                                      
20 Symmetrisk usikkerhet betyr at sannsynligheten for lavere sluttkostnad er like stor som sannsynlighe-
ten for høyere sluttkostnad  
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Vedlegg VI Grunnlagsdata Alternativ B 

Struktur på grunnlagsdata basisestimat 

Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er 

lagt inn på entreprisenivå og på nivå 2 for byggherrekostnader. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kost-

nadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsre-

duksjoner kvantifisert. 

På neste side vises grunnlagsdata for kostnadsestimatet totalt, oppsummert fra alle delprosjekter. Forkla-

ring på tabellene nedenfor. En del celler i tabellene har farget bakgrunn. I disse cellene står verdier som 

har blitt endret gjennom mulighetsstudien basert på ekstra utsjekk. 

Kol. 1-2:  Nr./navn på kostnadselementet. 

Kol. 3: Kalkyle 

Kol 4:  Enhet (RS eller mengdeenhet) 

Kol 5:   Mengde  

Kol 6:  Enhetspris 

Kol. 7-12: Totalt. Usikkerhet i kostnader. 

P10 uttrykt som % reduksjon ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i 

MNOK. 

Sanns.: Sannsynlig gjenstående kostnad. 

P90 uttrykt som % økning ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK 

Forventet kostnad totalt, basert på simulering. 

Kol. 13-15: Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å  

fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som for-

ventet avvik. 
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Grunnlagsdata basisestimat; Tildekkingsmasser i prosjekt Ren indre havn. Alternativ B (bruk av tunnelmasser) 

Ko-
de 

Alternativ B 
Innkjøp tildekkingsmasser 

Kal-
kyle Enhet 

Mengde RS/Enhetspris (NOK) Totalt Totalt 
Simulert avvik 

(MNOK) 

P10 Sanns. P90 P10 Sanns. P90 P10  
Sanns

. P90   

  For- 
ventet P10 Forv. P90 % 

1 Elementer i basisoverslag                                   

  
Investering i oppredningsmaskineri (avskriv-

ning) 2,3 RS         6 940 000     2,0 2,3 2,5   2,3 -0,2 0,0 0,3 

  Oppbygging anlegg 4,1 RS               2,50 4,1 
7,0

0   4,6 -1,6 0,5 2,9 

  SUM Elementer i basisoverslag 6,4                   6,4     6,9 -1,6 0,6 2,9 

2 Drift                                   

  Mengde totalt   M3   230 000                           

  Kapasitet   
M3/ 
time   250                           

  Driftskostnader 2 hjullastere og 2 operatører 2,8 Timer 800 920 1200 2 500 3 000 4 000     2,8     3,2 -0,5 0,4 1,4 

  Transporter m/ opplastning                                  

  Skottåsen - Skånebruddet, 6km 10,4 M3   230 000   35 45 55     10,4     10,4 -2,3 0,0 2,3 

  Slitasje, leie 1,6 RS               1,0 1,6 4,0   2,4 -0,6 0,8 2,4 

  SUM Drift 14,7                   14,7     15,9 -1,6 1,2 4,1 

3 Pukk                                   

  Salg pukk -10,5 M3 50 000 
70 

000 100 000 100 150 200     -10,5     
-

11,1 -6,1 -0,6 4,1 

  SUM Pukk -10,5                   -10,5     
-

11,1 -6,1 -0,6 4,1 

4 Utskiping                                   

  Tiltak på veg 0,5 RS               0,4 0,5 0,6   0,5 -0,1 0,0 0,1 

  Installasjoner (avskrivning) 1,8 %   42 %     
4 380 

000     1,5 1,8 5,0   3,0 -0,3 1,2 3,2 

  Oppbygging, fjerning 3,0 RS               2,0 3,0 4,0   3,0 -1,0 0,0 1,0 
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Ko-
de 

Alternativ B 
Innkjøp tildekkingsmasser 

Kal-
kyle Enhet 

Mengde RS/Enhetspris (NOK) Totalt Totalt 
Simulert avvik 

(MNOK) 

P10 Sanns. P90 P10 Sanns. P90 P10  
Sanns

. P90   

  For- 
ventet P10 Forv. P90 % 

  Transport og drift                                   

  Hjullaster + 1 mann 1,5 Timer   1 000     1 500     1,2 1,5 2,0   1,6 -0,3 0,1 0,5 

  Biltransport oppl. + 4 km 6,1 M3   160 000   28 38 48     6,1     6,1 -1,6 0,0 1,6 

  
Hentekostnader ved bruk av utleggingsfar-

tøy  3,0 Timer 400 500 700 3 000 6 000 7 000     3,0     2,8 -1,5 -0,2 1,2 

  SUM Utskiping 15,9                   15,9     17,0 -1,7 1,1 4,0 

  Entreprisekostnader Alternativ B 26,5                   26,5     28,6 -4,8 2,2 8,8 

  Produktpris: 165 NOK/M3                                  

                                      

  
Generelle kostnader                                   

  SUM Generelle kostnader; Tillegg PL og BL 0,0                   0,4     0,5 -0,7 0,1 0,9 

  BYGGEKOSTNAD 26,5                   26,9     29,2 -5,3 2,3 9,6 

  Spesielle kostnader                                   

  SUM Spesielle kostnader 0,0                   0,0             

  BASISKOSTNAD 26,5                   26,9     29,2 -5,3 2,3 9,6 

11 Forventede tillegg ( 5 %)   %             -50 % 0,0   0,0 
50 
%         

  PROSJEKTKOSTNAD (sum 1-11) 26,5                   26,9     29,2 -5,3 2,3 9,6 

  
Usikkerhetsavsetning (resultat fra usikkerhets-
analysen)                                   

  KOSTNADSRAMME (sum 1-12) 26,5                   26,9             

  Prisendring (3,6 %)                                   

  Tidligere påløpt                                   

  
Tildekkingsmasser Alternativ B 
Kostnadsestimat ekskl. usikkerhetsdrivere 26,5                   26,9     29,2 -5,3 2,3 9,6 

Tabell I-0-1 Grunnlagsdata basisestimat 1(2) 
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Grunnlagsdata usikkerhetsdrivere 

Nedenfor vises grunnlagsdata for usikkerhetsdrivere som er definert på totalprosjektnivå. Struktur på grunnlagsdata: 

Kol. 1-2:  Nr./navn på usikkerhetsdriver. 

Kol. 3: Enhet (faktor). 

Kol. 4: Minimumsverdier (P10); andel av referansekostnad.  

Kol. 5:  Sannsynlig kostnadsusikkerhetsdriver. Verdi 1 betyr ingen påvirkning på kostnad.  

Kol. 6:  Maksimumsverdier (P90); andel av referansekostnad 

Kol. 7-9: Usikkerhetsdriverens utfallsrom for kostnader iht. usikkerhetsdrivervariasjonen i kolonne 4-6.  

Kol. 10-11: Referansekostnad, dvs. den delen av prosjektkostnaden som påvirkes av usikkerhetsdriveren. 

Kol. 12: Usikkerhetsdriverens forventede kostnadspåvirkning, basert på simulering. 

Kol. 13-15: Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikker-

hetsdrivere vil ha 0 som forventet avvik. 

Tabell nedenfor vises også kostnadsestimatet totalt. 
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Grunnlagsdata usikkerhetsdrivere; Tildekkingsmasser i prosjekt Ren indre havn 

Nr. Usikkerhetsdrivere Enhet P10 Sanns. P90 

Kostnad Refe-
ranse 

Ref.  
kostn. 

For- 
ventet 

Simulert avvik (MNOK) 

P10 Sanns. P90 P10 Forv. P90 

1 Fremdrift Faktor 1,000 1,050 1,100 0,0 1,4 2,9 Prosjekt 28,7 1,4  0,0  1,4  2,9  

2 Grensesnitt Bane NOR Faktor 0,750 1,000 1,100 -7,2 0,0 2,9 Prosjekt 28,7 -1,8  -7,2  -1,8  2,8  

3 Kontraktsforhold Faktor 0,980 0,990 1,050 -0,6 -0,3 1,4 Prosjekt 28,7 0,3  -0,6  0,3  1,4  

4 
Usikkerhet i leveranse og logis-
tikk Faktor 1,000 1,020 1,100 0,0 0,6 2,9 Prosjekt 28,7 1,3  0,0  1,3  2,9  

5 Marked Faktor 1,000 1,000 1,000 0,0 0,0 0,0 

Enter-
prise- 

kostnad 28,7 0,0        

6 Omdømme Faktor 1,000 1,000 1,020 0,0 0,0 0,6 Prosjekt 28,7 0,2  -0,0  0,2  0,6  

7 Omgivelser Faktor 1,000 1,000 1,020 0,0 0,0 0,6 Prosjekt 28,7 0,2  -0,0  0,2  0,6  

8 Utskipingsanlegg Faktor 1,000 1,000 1,000 0,0 0,0 0,0 Prosjekt 28,7 0,0        

9 Værforhold Faktor 0,980 0,990 1,000 -0,6 -0,3 0,0 Prosjekt 28,7 -0,3  -0,6  -0,3  0,0  

10 Ytre miljø Faktor 1,000 1,000 1,000 0,0 0,0 0,0 Prosjekt 28,7 0,0        

11 Myndigheter Faktor 1,000 1,000 1,000 0,0 0,00 0,0 Prosjekt 28,7 0,0        

12 Prosjektorganisasjon Faktor 0,950 1,000 1,050 -1,4 0,0 1,4 Prosjekt 28,7 -0,0  -1,4  -0,0  1,4  

  SUM Usikkerhetsdrivere           1,4 
  

    1,5 -4,4 1,5 6,9 
                      

   Alternativ B Tildekkingsmasser fra tunnel 
Entreprisekostnader og relative usikkerhetsdrivere 28,3       30,6 21,1 30,6 40,5 

Tabell I-0-2 Grunnlagsdata usikkerhetsdrivere og totalt  
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Vedlegg VII Alternativ B Dokumentasjon av estimatusikkerhet 

Entreprisekostnad 

Investering i oppredningsmaskineri (avskrivning) 

Kostnadselementets omfang: 

•  Anskaffelse og avhending av oppredningsmaskineri 

Forutsetninger: 

• Sannsynlig kostnad 6,340 MNOK for anskaffelse av anlegget  

• Anlegget selges etter bruk. Kun avskrivningskostnader skal hensyntas 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Markedsusikkerheten er betydelig ca. ± 10 % (Denne usikkerheten inngår ikke i usikkerhets-

driver Marked) 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK Mest sannsynlig (MNOK) MNOK 

2,0 2,3 2,5 

 

Oppbygging anlegg 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for oppbygging av oppredningsmaskineri 

Forutsetninger: 

•  

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Meget høy usikkerhet. Sannsynlig kostnad estimert til 4,1 MNOK, innen et utfallsrom 2,5 – 7,0 

MNOK 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK Mest sannsynlig (MNOK) MNOK 

2,5 4,1 7,0 

 

Driftskostnader 2 hjullastere og 2 operatører 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for hjullastere og operatører 

Forutsetninger: 

• 2 hjullastere benyttes 

• 2 operatører 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Usikkerhet i mengder (timeverk) og enhetspris 

RS Kvantitativ vurdering 
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P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

- - - 

Mengder (ti-
mer) 

Kvantitativ vurdering (Kg) 

P10 Mest sannsynlig P90 

800 920 1 200 

Enhetspris 
Kvantitativ vurdering (NOK) 

P10 Mest sannsynlig P90 

 2500 3 000 4 000 

  

Skottåsen - Skånebruddet, 6km 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for transporter m/ opplastning av masser fra Skånebruddet 

Forutsetninger: 

• Tilstrekkelig tilgang på masser 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Marginal mengdeusikkerhet 

• Høy usikkerhet i enhetspris 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

- - - 

Mengder 

Kvantitativ vurdering (M3) 

P10 Mest sannsynlig P90 

230 000 230 000 230 000 

Enhetspris 

Kvantitativ vurdering (NOK) 

P10 Mest sannsynlig P90 

35 45 55 

 

Slitasje, leie 

Kostnadselementets omfang: 

•  

Forutsetninger: 

•  

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

•  

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (MNOK) 

1,0 1,6 4,0 
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Salg pukk 

Kostnadselementets omfang: 

• Salgbart restprodukt fra knuseprosess 

Forutsetninger: 

• Produktkvalitet i hht. krav/etterspørsel i markedet 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Høy usikkerhet i produsert mengde salgbar pukk 

• Høy usikkerhet i markedspris (ikke hensyntatt under usikkerhetsdriver Marked) 

RS  

Kvantitativ vurdering 

P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

- - - 

Mengder 
(M3 pukk) 

Kvantitativ vurdering (M3) 

P10 Mest sannsynlig P90 

50 000 70 000 100 000 

Enhetspris 

Kvantitativ vurdering (NOK) 

P10 Mest sannsynlig P90 

100 150 200 

 

Utskiping; Tiltak på veg 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for mindre veitiltak 

Forutsetninger: 

• Det forutsettes at ikke ekstraordinære tiltak kreves 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

•  

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (MNOK) 

0,4 0,5 0,6 

 

Utskiping; Installasjoner (avskrivning) 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for leie/avskrivning av utskipningsanlegg 

Forutsetninger: 

• Kalkyle utskipningsanlegg 4,380 MNOK 

• Estimat avskrivningskostnad 1,8 MNOK, tilsvarende 42 % av anleggets investeringskostnad 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Usikkerhet i rundsum 
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• Høyt usikkerhetsnivå, sterk høyreskjevhet 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (MNOK) 

1,5 1,8 5,0 

 

Utskiping; Oppbygging og fjerning av anlegg 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for oppbygging og fjerning av utskipingsanlegg 

Forutsetninger: 

• Lokalitet avklaret i tide 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Høyt usikkerhetsnivå, symmetrisk 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (MNOK) 

2,0 3,0 4,0 

 

Utskiping, transport og drift; Hjullaster med bemanning 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for hjullaster og operatør 

Forutsetninger: 

• Grunnkalkyle: 

• Totalt 1 000 timeverk 

• Timepris hjullaster og 1 operatør: kr. 1 500 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Middels usikkerhetsnivå, noe høyreskjevhet 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (MNOK) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (MNOK) 

1,2 1,5 2,0 

 

Utskiping, transport og drift; Biltransport oppl. + 4 km 

Kostnadselementets omfang: 

• Kostnader for biltransport av masser til utskipingssted 

Forutsetninger: 

•  

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Sannsynlig mengde: 160 000 M3. Ikke signifikant mengdeusikkerhet.  

• Middels usikkerhet i enhetspris, symmetrisk 



    Ren indre havn, Horten. Mulighetsstudie tildekkingsmasser. Desember 2017 
 

Side 49 av 56 
 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

- - - 

Mengder 
(M3) 

Kvantitativ vurdering (M3) 

P10 Mest sannsynlig P90 

 160 000  

Enhetspris 

Kvantitativ vurdering (NOK) 

P10 Mest sannsynlig P90 

28 38 48 

 

Utskiping, transport og drift; Hentekostnader ved bruk av utleggingsfartøy  

Kostnadselementets omfang: 

• Hentekostnader ved bruk av utleggingsfartøy  

Forutsetninger: 

•  

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Usikkerhet i mengder (timer) høyreskjev: -20 %/+40 % av sannsynlig kostnad 

• Usikkerhet i enhetspris: Betydelig venstreskjevhet: -3 000/+1000 kr. 

RS 

Kvantitativ vurdering 

P10 (%) Mest sannsynlig (MNOK) P90 (%) 

- - - 

Mengder 

Kvantitativ vurdering (M3) 

P10 Mest sannsynlig P90 

400 500 700 

Enhetspris 

Kvantitativ vurdering (NOK) 

P10 Mest sannsynlig P90 

3 000 6 000 7 000 

 

Generelle kostnader Alternativ B. Avvik sammenliknet med Alternativ A 

PL, BL 

Kostnadselementets omfang: 

• Prosjekt- og byggeledelse beregnes i nåværende fase som % av entreprisekostnader (erfa-

ringsbasert). Ulikt omfang i alternativene må derfor også hensyntas i sammenlikningen mel-

lom alternativene 

Forutsetninger: 

• %-påslag hentes fra usikkerhetsanalyse i prosjektet per februar 2017 (9,3 %) 

Vurdering av kostnadselementets usikkerhet: 

• Usikkerhet fremkommer ved beregnet differanse mellom simulert kostnad for alternativene 
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Usikkerhetsdrivere Alternativ B. Relativt avvik sammenliknet med Al-

ternativ A 

Usikkerhetsdriver: Fremdrift 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Usikkerhet knyttet til realismen i framdriftsplanen og muligheter for tid-

lig ferdigstillelse og risiko for forsinkelser 

• Omfatter ikke kostnadskonsekvenser av usikkerhetsdriverne Anleggs-

gjennomføring, Værforhold, Naturmangfold og Omgivelser. 

• Vurderes relativt ift. Alternativ A  

Vurdering av usikkerheten: 

• Fremdriftsplanen/utsettelse med inntil 2 år er i betydelig grad kostnads-

drivende og medfører økt fremdriftsrelatert usikkerhet 

Kvantifisering: 

Håper: Ingen kostnadsøkning 

Tror på: Kostnadsøkning på 5 % 

Frykter: +10 % 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

  

Usikkerhetsdriver: Grensesnitt Bane NOR 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

•   

Vurdering av usikkerheten: 

• Det er fortsatt en rekke uavklarte forhold knyttet til samarbeidet med 

Bane NOR.  

• Oppsiden vurderes å være meget stor; synergier, konstruktivt samar-

beid. 

Kvantifisering: 

Håper: Betydelig kostnadsreduksjon gjennom godt samarbeid og synergier. -25 % 

Tror på: Ingen kostnadsøkning 

Frykter: I verste fall kostnadsøkning pga. problemer i samarbeidet; +10 % 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

 

Usikkerhetsdriver: Kontraktsforhold 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Mer krevende kontraktsforhold enn i Alternativ A.  

Vurdering av usikkerheten: 

• Høyere usikkerhetsnivå enn i Alternativ A, høyreskjevhet 

Kvantifisering: 

Håper: I beste fall en marginal kostnadsreduksjon; -2 % 
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Tror på: Ingen kostnadsøkning 

Frykter: +I verste fall signifikant kostnadsøkning; +5 % 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

 

Usikkerhetsdriver: Usikkerhet i leveranse og logistikk 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Kostnadskonsekvenser av større grad av usikkerhet i leveranse og lo-

gistikk, sammenliknet med Alternativ A.  

Vurdering av usikkerheten: 

• Det forventes at usikkerhetsdriver vil gi noe kostnadsøkning sammen-

liknet med Alternativ A. 

• I verste fall vil kostnadsøkningen bli betydelig  

Kvantifisering: 

Håper: Ingen kostnadsøkning 

Tror på: Kostnadsøkning på 2 % 

Frykter: +10 % 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

 

Usikkerhetsdriver: Marked  

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

 
Vurdering av usikkerheten  

• Hensyntatt i enhetspriser i basisestimatet 

Kvantifisering: 

Håper: - 

Tror på: - 

Frykter: -  

Enhet/Virker inn på: Entreprisekostnad 

 

Usikkerhetsdriver: Omdømme  

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Kostnader knyttet til tiltak for å unngå negativt omdømme 
 
Vurdering av usikkerheten  

• Marginal usikkerhet, kun P90-verdi;  

Kvantifisering: 

Håper: - Ingen endring ift. grunnkalkylen 

Tror på: - Ingen endring ift. grunnkalkylen 

Frykter: - Gjennomsnittlig ugunstig (opphetet) marked. Økning på 2 % ift. grunnkal-

kylens entreprisekostnad 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 
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Usikkerhetsdriver: Omgivelser 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Kostnader som kan påløpe pga. krav/påvirkning fra interessenter 

Vurdering av usikkerheten  

• Tiltaket skal ikke legge begrensninger eller restriksjoner på nærings-

virksomhet som benytter havn/anleggsområder.  

• Planlagte tiltak forventes ikke å utløse tilleggskostnader 

• I verste fall noe/marginale tilleggskostnader for tilpasning til interessen-

tenes ønsker/krav 

Kvantifisering: 

Håper: - Ingen endring ift. grunnkalkylen 

Tror på: - Ingen endring ift. grunnkalkylen 

Frykter: - Gjennomsnittlig ugunstig (opphetet) marked. Økning på 2 % ift. grunnkal-

kylens entreprisekostnad 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

 

Usikkerhetsdriver: Utskipningsanlegg  

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Hensyntatt i basisestimatet 
 
Vurdering av usikkerheten  

•  

Kvantifisering: 

Håper: - 

Tror på: - 

Frykter: - 

Enhet/Virker inn på: Entreprisekostnad 

   

Usikkerhetsdriver: Værforhold 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Avvik fra normale værforhold 

Vurdering av usikkerheten  

• Lite sårbar for ekstremvær (kan iverksette tiltak som hindrer negative 

påvirkninger 

• Noe mindre værutsatt enn Alternativ A 

Kvantifisering: 

Håper: - Signifikant reduksjon av værrelaterte kostnader sammenliknet med Alter-

nativ A; -2 % 

Tror på: - Signifikant reduksjon av værrelaterte kostnader sammenliknet med Alter-

nativ A; -1 % 
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Frykter: - Samme nivå av værrelaterte kostnader som Alternativ A 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

     

Usikkerhetsdriver: Ytre miljø 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Ingen signifikant forskjell fra Alternativ A 

Vurdering av usikkerheten  

• - 

Kvantifisering: 

Håper: - 

Tror på: - 

Frykter: - 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

 

Usikkerhetsdriver: Myndigheter 

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Ingen signifikant forskjell fra Alternativ A 

Vurdering av usikkerheten  

• - 

Kvantifisering: 

Håper: - 

Tror på: -  

Frykter: - - 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

  

Usikkerhetsdriver: Prosjektorganisasjon  

Beskrivelse: Usikkerhetsdriverens omfang: 

• Usikkerhet knyttet til kompetanse, kapasitet, kontinuitet i prosjektorga-

nisasjonen, prosjektets styringsregime samt organisering/modell.  

• Usikkerhet som følge av økt kompleksitet i Alternativ B sammenliknet 

med Alternativ A 

Vurdering av usikkerheten  

• Erfaringsmessig meget stor usikkerhet knyttet til prosjektorganisasjo-

nens påvirkning på prosjektets sluttkostnad 

• Usikkerhetsnivået ligger typisk på ±5-10 % 

• Intern prosjektleder er nå engasjert 

• Kompleksitetsnivå kun delvis kjent. Ansvarsforhold ift. utførende/kon-

trakter ikke kjent. Entreprisestruktur ikke kjent 

• Betydelig potensiale knyttet til optimalisering av gjennomføring 

• Ikke grunnlag for å hevde at usikkerheten skal være usymmetrisk 
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Kvantifisering: 

Håper: - Kompetent prosjektorganisasjon, proaktivt styringsregime, smarte/kost-

nadseffektive løsninger, optimalisert gjennomføringsmodell21. Kostnadsre-

duksjon 5 % 

Tror på: - Ingen kostnadspåvirkning ut over grunnlaget i basisestimatet 

Frykter: - Kostnadsøkning pga. mangelfull kompetanse, lite kontinuitet, kompleks 

gjennomføring pga. mange grensesnitt. Kostnadsøkning 5 % 

Enhet/Virker inn på: Alle poster 

 

                                                      
21 Det er trolig et betydelig potensiale for kostnadsreduksjon gjennom optimalisering av gjennomførings-
modell 
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Vedlegg VI Prosjektets fremdriftsplan 
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