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• Analyseperioden er 10 år, dvs. analysen omfatter drift- og vedlikeholdskostnader i 10 år.  
• Utbygging av mobildekning for det planlagte nye nødnettet er et tilgrensende prosjekt som har 

andre krav til tilgjengelighet enn dette prosjektet. Det er ikke tatt høyde for at installasjonene skal 
ivareta disse kravene2. 

• Det er ikke lagt opp til reinvesteringer.  
• Prosjektets kostnadsestimater, som er input for usikkerhetsanalysen, er ekskl. mva. 

Konfidensnivåene P50 og P85 er oppgitt i faste 2020-kroner, inklusive mva. Det er ikke lagt til mva 
for kostnader knyttet til interne ressurser.  

 
Beregningene er gjort med Monte Carlo-simulering og bruk av Gamma 10-fordelinger i programmet Holte 
Baseline. 

1.3 PROSJEKTNEDBRYTNINGSSTRUKTUR 
Vi har bygget opp basisestimatet med prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS) som vises i Figur 2 og tall 
basert på prosjektets kostnadsestimater. De estimatene fremgår i to aggregeringsnivåer, og for det ene 
nivået er strukturen lik vår PNS, med unntak av tilskuddet av kostnadselementet Administrative 
kostnader. For det andre nivået er kostnadene bygget opp pr enkeltstrekning. 

Vi har aggregert investerings- og driftskostnaden i kostnadselementer med samme struktur for samtlige 
alternativer. Strukturen er brutt ned i tunnelkostnader, frittlandskostnader og administrative kostnader. 
Administrative kostnader omfatter porteføljestyring/prosjektstyring i gjennomføringsfasen, og 
forprosjektkostnader. I Figur 2 vises prosjektnedbrytingsstrukturen for konsept TECH04. Alle konseptene 
har samme nedbrytingsstruktur. 

 
2 Det gjøres altså ikke ekstra investeringer i dette prosjektet for å unngå investeringer i nødnett-prosjekt.  
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Prosjektets kostnadsestimater er bygget opp fra detaljerte kalkyler for tunnelinstallasjoner og utbygging 
av basestasjoner for offentlige mobilnett. Kostnader for tunnelinstallasjoner baseres på erfaring fra 
tilsvarende utbygging i regi av Bane NOR og for frittlandsdekning er det benyttet opplysninger fra 
mobiloperatørene. Kalkylene er detaljerte og bygget opp i et verktøy utviklet av konsulentselskapet 
BWCS. 

Enhetspriser er hentet fra reelle prosjekter og hver tunnel og hver strekning har vært vurdert spesifikt for 
dimensjonering og vurdering av antall nye basestasjoner for frittlandsdekning. Høyfrekvente bølger har 
kortere rekkevidde enn lavfrekvente, og det må derfor estimeres et høyere behov for nye basestasjoner 
for høye frekvensbånd. En basestasjon for høye frekvensbånd er tenkt plassert mellom hver basestasjon 
for lave og høye frekvensbånd, noe som gir en dobling av antall basestasjoner. Dette kan trolig gi noe høye 
estimater, da terrenget i noen tilfeller vil tvinge en plassering av basestasjoner for lave frekvensbånd som 
vil kunne gi tilstrekkelig signalstyrke også for høye frekvenser. 

Variable kostnader som lengde på kabelfremføring er basert på estimater som tar hensyn til lokale forhold 
langs strekningene.  

1.4.1 ENDRINGER I BASISESTIMAT 
Det er gjort følgende endringer i basisestimatet i løpet av KS1-prosessen: 

•  
 

  
 

 

  
 

I tillegg er tunnelkostnadene oppdaterte med nye estimater fra Bane NOR basert på nye rammeavtaler. 
 

 

Bane NORs liste over oppførte tunneler hadde et par avvik fra prosjektets tunnelliste, så noen 
navneendringer ble gjort på skjønn, for eksempel indeksering av tunneler med identisk navn. Uferdige 
tunneler er ikke inkludert i kalkylen. De nye tunnelkostnadsestimatene ble samlet per stasjonspar-
strekning og sammenlignet med de opprinnelige tunnelkostnadene. Hver stasjonsparstrekning fikk 
tilegnet to korreksjonsfaktorer, én for investeringskostnader (capex) og én for driftskostnader (opex). 
Korreksjonsfaktoren er lik oppdaterte kostnader delt på gamle kostnader. Disse korreksjonsfaktorene ble 
lagt til investerings- og driftskostnadene for tunnel for TECH02 og TECH04. Totale nye kostnader delt på 
gamle totalkostnader ga en total korreksjonsfaktor for capex og en total korreksjonsfaktor for opex som 
ble lagt til alle tunnel- og frittlandskostnader. Disse oppdaterte tallene ble videre brukt inn vår analyse. 

 

Tabell 2 viser oppdatert og detaljert basisestimat inkludert mva. etter endringer i KS1-prosessen. 

 
3 Med greenfield menes frittlands-siter i uten allerede eksisterende bygg eller master.  

















































 

 

 




