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Samlet vurdering 

Prosjektet/parsellen Arna-Fløen (UAF) har tidligere vært gjennom både KS1 (2008) og KS2 (2012). UAF-
budsjettet, slik dette foreligger fra den siste usikkerhetsanalysen prosjektet gjennomførte i november 2015, 
har imidlertid økt vesentlig i forhold til tidligere anslag, herunder KS2 i 2012.  

Avropet for KS2 av Arna-Bergen (UAB) ber en prosjektrevisjon av prosjektet Arna-Fløen, med særlig fokus på å 
forklare økningen i anslåtte og dels påløpte kostnader. Et slikt arbeid innbyr uunngåelig til en viss 
etterpåklokskap, men fokuset for vår rapport har primært vært å søke læringspunkter. En utfordring i 
analysen er at det mangler en del informasjon for å forklare økningen i anslåtte kostnader, særlig fra 
tidligfase. Vi har likevel så langt mulig sett etter omfangsendringer i prosjektet, endringer i kalkyler/priser og 
endring i vurderingene som er gjort i usikkerhetsanalysene.  

Enkelt illustrert har prosjektet fulgt følgende tidslinje:  

 

Status per i dag er at arbeidet med boring av tunnel er pågående, mens andre arbeider på UAF stort sett er i 
prosjekteringsfasen av byggeplan. Unntaket er elektronisk signalanlegg, som er i detaljplan.  

Figuren nedenfor angir basiskalkyler, forventet tillegg og usikkerhetsavsetning for de ulike fasene der det er 
gjort kvantitative usikkerhetsanalyser. Alle tall er i 2016-kroner.   
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Det er flere trekk som er tydelige fra figuren:  

 Den første og mest åpenbare er en vesentlig kostnadsøkning, over en dobling, fra KVU til den siste 
usikkerhetsanalysen i 2015 

 Den andre er at kostnadsrammen P85 ligger relativt flatt fra KS1 til og med usikkerhetsanalysen i 
2014, med KS2 som et klart brudd 

 Et tredje trekk er at selve basiskalkylen stiger markert fra KVU og frem til detaljplan i 2012. Økningen 
er på hele 1,2 mrd. kroner, eller om lag 70 pst.  

 Et øvrig forhold er at påslag for å hensynta usikkerhet (forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger) 
synker vesentlig fra prosjektets egen usikkerhetsanalyse av detaljplanen både i 2011 og 2012 frem til 
KS2-konsulentens vurdering i 2012. Basiskalkylene fra de to analysene i 2012 er tilnærmet like, men 
påslag fra forventet tillegg og usikkerhetsavsetning utgjør til sammen 26 pst. i prosjektets analyse (11 
pst. forventet tillegg og 15 prosjekt usikkerhetsavsetning), mot totalt 14 pst. i KS2 (7 pst. forventet 
tillegg og 7 pst. usikkerhetsavsetning). Det skal i tillegg nevnes at KS2-konsulenten den gang justert for 
prisstigning gjennom en usikkerhetsfaktor, og at en del av det forventede tillegget derfor i realiteten 
består av indeksering for prisvekst i basiskalkylen 

 Det siste er en vesentlig økning fra basiskalkylen fra KS2 til den siste usikkerhetsanalysen i november 
2015, kombinert med en tilsvarende vesentlig økning i forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger. 
Økning i basiskalkylen utgjør over 920 millioner kroner, tilsvarende hele 32 pst. Økningen i P85-anslag 
utgjør nesten 1,6 mrd. kroner – en økning på 47 pst. – mens økningen fra KS2-P85 til basiskalkylen i 
2015 er på over en halv milliard kroner 

Denne rapporten ser nærmere på omfangsbeskrivelser, basiskalkyler og usikkerhetsanalyser som potensielle 
årsaksfaktorer for å forklare veksten. Det er i denne forbindelse hensiktsmessig å se UAF-prosjektet i to faser:  

 En tidligfase, bestående av KVU og KS1, som så sammenliknes med detaljplan fra 2011. Disse 
kalkylene er faginndelte og dels meget overordnede 

 KS2 i 2012 og de etterfølgende usikkerhetsanalysene i 2014 og 2015, som er entrepriseinndelte og 
dels svært detaljerte 

 
Prosjektomfang 
Med hensyn til utvikling av omfanget i prosjektet, bemerkes følgende mht. de to fasene:  

 I KVU og KS1 er prosjektet så overordnet beskrevet at det er vanskelig å vurdere hva som konkret 
ligger i kalkylene. Antall spormetere kalkulert i KVU er 7,6 km – som tilsvarer om lag selve strekningen 
– mens det i KS1 er lagt til grunn 9 km spor, uten at avviket er grunngitt nærmere. En buffer i antall 
spormeter vurderes likevel hensiktsmessig, for eksempel for å hensynta tiltak sporsløyfer og 
tilpasningstiltak, diagonaltunneler på Arna-siden, tverrslag, tilkomsttunneler, jernbanebru i Fløen osv. 
Uten en nærmere beskrivelse, er det imidlertid vanskelig å vite hva som er lagt til grunn.  
 
Et stort avvik mellom enhetskostnader per løpemeter for tunnel og kryssingsspor tyder videre på at 
det ligger flere kostnader inne i det prissatte krysningssporet – men uten at dette er spesifisert 
nærmere. Det er heller ikke angitt hvilke tiltak enhetsprisene for tunnel er ment å inkludere, men her 
er det rimelig å legge til grunn at det må inkludere tunneldriving med tilhørende tiltak, under- og 
overbygning, jernbanetekniske fag og signal 
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 Den andre fasen er fra detaljplan 2012 og utover. Her blir prosjektet naturlig nok vesentlig mer 
detaljert etter hvert som prosjekteringen skrider frem, som beskrevet nærmere i rapporten. Samtidig 
treffer både hovedplanen og detaljplanen med noen unntak relativt godt i omfangsbeskrivelsen i 
forhold til hvordan prosjektet er i dag. Unntakene baserer seg særlig på tiltak i eksisterende tunnel og 
Storelvakulverten samt enkelte mindre forhold, som først kommer inn i detaljplanen.  

Tabellen nedenfor søker å oppsummere utviklingen i prosjektomfanget:  

Planfase Beskrivelse av endring i omfang i basiskalkyle 

Fra Til 

KVU/KS1 Hovedplan Det er vanskelig å anslå hva som inngår eller ikke inngår i KVU- og KS1-
kalkylen. I Hovedplanen inngår likevel en relativt omfattende 
ombygging av Arna stasjon, hvilket vanskelig kan sees inngikk i 
omfangsbeskrivelsen i tidligfasen.  
 
Hovedplanen beskriver videre tiltak fordelt på fag, som med noen 
unntak treffer relativt godt i forhold til det foreliggende prosjektet 
UAF. Det er i denne rapporten ikke tatt med Hovedplan-kalkyler, kun 
2 detaljplankalkyler (UA2011 og UA2012).  
 

Hovedplan Detaljplan  Tiltak i eksisterende tunnel og utvidelse av Storelvakulverten 

 Ny bro for begge spor i Fløen, siden gammel bro nærmer seg teknisk 
levealder.  

 I tillegg detaljeres forhold som ny støttemur i Fløen nord, forbedring 
av krysningsmulighet ved Arna stasjon ved å legge inn sporsløyfe i 
tunnel, og bedre tilpasning til E16 ved østre portal Arna 15 

Detaljplan KS2  Marginale omfangsendringer på Arna stasjon 

 Ekstra omfang av vann- og frostsikring 

 Økt lengde på KL-ledning  

KS2 UA 2014/2015 En rekke større og mindre endringer, ettersom prosjekteringen i byggeplan 
utvikles.  

 
UUT 23 - tunnelarbeider eksisterende tunnel: 

 Omfanget for rivning av eksisterende infrastruktur ble vurdert større 
enn tidligere antatt 

 Etablering av egen anleggsadkomst ble lagt til 

 Større sikkerhetstiltak 

UUT 25 - Arna Stasjon: 

 Økt omfang: lysvegg, skilt og tavler var ikke medtatt tidligere. 

 Økt omfang av spunting og peling, samt for glass og malearbeider. 

 Nødvendig og bedre løsninger ifm. ombygging av stasjonen (nytt 
dekke, trapper). 

 Undersøkelser avdekket behov for forsterkning av konstruksjoner i 
stasjonsbygg. 

 Nye krav TSI og teknisk regelverk gir omfangsendringer 

 Følgekostnader ifm. oppgradering av Storelva kulvert 

 Utvidelse av rampe til plattform 

UUT 31 - Jernbaneteknikk 

 Linjedetektor tele var ikke inkludert. 

 Lavspent- og høyspentinstallasjoner økt  
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I tillegg følger vesentlige endringer i byggherrekostnader og rigg og drift, bla. 
knyttet til sikkerhetspersonell, som kommenteres nærmere på 
nedenfor.  

 

Utvikling i basiskalkylene 
I kapittel 3 av denne rapporten gås det nærmere igjennom utviklingen i kostnadskalkylene. Utviklingen i 
basiskalkylene i tidligfase er krevende å analysere, ettersom beskrivelsen i KVU og KS1 er så knapp. 
Oppsummert er likevel kostnadsøkningen fra tidligfase til den første basiskalkylen fra detaljplanen (UA2011) 
etter vårt skjønn særlig knyttet til:  

 Omfangsøkning, herunder tiltak i eksisterende tunnel og Storelvakulverten og sannsynligvis også mht. 
de tiltak som gjøres på Arna stasjon og på Fløen 

 En økning i prosjektomfanget mht. antall spormeter i prosjektet, særlig knyttet til Arna stasjon.  
I KVUen ble det kun kalkulert antall meter tilsvarende selve strekningen, hvilket ikke gir rom for 
ekstratiltak som eksempelvis diagonaltunneler og tilkoblinger. Dette er forhold som etter vårt skjønn 
burde vært forutsett og inkludert på KVU-nivået.  
 
Én fremgangsmåte kunne være å gjøre som det ble gjort i KS1, ved å legge et påslag på ca. 20 pst. på 
antall spormeter gitt direkte av avstanden Arna-Fløen. For å nå opp til antall spormeter i prosjektet i 
dag, måtte en imidlertid ha lagt til grunn et påslag på rundt 55 pst. 

 En økning i prisingen (enhetsprisene) av tiltakene, dvs. underestimering i kroner per løpemeter i 
tidligfasen 

 I detaljplanen legges det til grunn utbygging under drift, hvilket var mer uavklart i KVUen, jf. tidligere 
beskrivelser. Selv om UAF stort sett er mer skjermet fra effekten av dette enn eksempelvis UBF-
prosjektet, er utbygging under drift likevel prisdrivende 

Vedlegg 3 ser særlig på utviklingen fra KS2 og utover, som kan oppsummeres i følgende tabell:  

Hovedposter/Entrepriser Basiskalkyle KS2, 
mill. 2016-kr 

Basiskalkyle 2014, 
mill. 2016-kr 

Basiskalkyle 2015, 
mill. 2016-kr 

Basiskalkyle 
2016 

Byggherrens felleskostnader 361 386 504 520 

Prosjektering 47 193 364 305 

Grunnerverv 49 77 109 112 

Diverse produksjon  52 59 58 

Riving og flytting 15 36 24 23 

UUT15    16 15 

UUT-21 Tunnelarbeider i ny 
tunnel 1 477 

1 480 
1 538 1 518 

UUT-23 Tunnelarbeider i 
eksisterende tunnel 109 

165 
154 164 

UUT-25 Arna stasjon 127 221 281 243 

UUT-31 Jernbaneteknikk 332 423 
593 

489 

Byggherrelevert materiell 124 104 96 
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Signal 159 144 202 200 

Sum 2 920 3 282 3 843 3 742 

 

Økningen i kostnader fra KS2 til 2014-analysen skyldes primært følgende:  

Tema Kostnads-konsekvens 
fra KS2-kalkylen 

Beskrivelser 

Prosjektering Økning på 146 mill. 
2016-kroner 

Denne økningen, som er meget omfattende, bunner i flere forhold:  

 Prosjektet ble utsatt i en lengre periode etter at man hadde 
inngått kontrakt med et rådgivende ingeniørselskap. Forsinkelsen 
førte til at måtte betale for å holde viktige ressurser fra 
konsulentens side tilgjengelig for prosjektet. 

 I 2014 ble det oppdaget svakheter i prosjekteringsgrunnlaget fra 
hovedplan og detaljplan, og byggeplanarbeidet ble mer 
omfattende enn planlagt.  

 Det oppsto også i denne perioden uoverensstemmelser mellom 
jernbaneverket og den nevnte konsulenten, i forbindelse med en 
endring av kontrakten fra en bonus-malus-kontrakt til en annen 
kontraktsform.  

 Endring fra drill-and-blast til TBM medførte 
omprosjekteringsbehov. Valgte TMB-leverandør var imidlertid det 
billigste tilbudet. 

Det bør også påpekes at tidligere anslag, herunder for KS2, lå for lavt mht. 
et rimelig anslag for prosjektering i et slikt prosjekt.   

UUT23 Økning på 56 mill. 
2016-kroner 

For UUT-23 skyldes kostnadsøkningen uspesifiserte kostnader er økt fra 10 
til 20 prosent, samt noen omfangsøkninger knyttet til riving, adkomster og 
sikkerhetsopplegg. Økningen i kostnader og ikke minst uspesifisert henger 
videre sammen med en erkjennelse av at det grunnlaget som har forligget 
tidligere ikke er tilstrekkelig detaljert.  

UUT25 Økning på 94 mill. 
2016-kroner 

I UUT-25 har omfanget økt som følge av at elektriske installasjoner som 
lysvegg og tavler ble tatt inn, og at det er identifisert økt omfang av 
spunting og peling samt for glass og malearbeider. Etter 
grunnundersøkelser ble det videre behov for å forsterke konstruksjoner på 
stasjonen, samt utvidelse av en rampe til plattform. Det oppsto dessuten 
noen flere følgekostnader ved utvidelse av Storelva kulvert.  

UUT31 Økning på 91 mill. 
2016-kroner 

Kostnadsøkningen i UUT-31 skyldtes at man økte påslag for rigg og drift fra 
20 til 30 prosent. Det var videre identifisert noe økt omfang som følge av 
at linjedetektor tele og lav- og høyspentinstallasjoner inkluderes. 
Sporkostnadene økte som følge av at man valgte TBM som drivemetode 
for tunnelen, dvs. fastspor i stedet for spor på pukk. (TBM som 
drivemetode har imidlertid lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn ved 
tradisjonell tunneldriving.)   

   

I tillegg har avsetninger til grunnerverv økt noe (28 mill. kroner) som følge av selve forhandlingsprosessen. Det 
er videre en viss økning i byggherrens administrasjonskostnader (25 mill. kroner). Samtidig er den del poster 
justert noe ned, som byggherrelevert materiell (justert ned etter gjeldene prislister med 20 mill. kroner) og 
anslag for signalkalkylen (minus 15 mill. kroner). På dette tidspunkt er det imidlertid et svakt grunnlag å anslå 
signalkostnader etter. 



Header goes here   

Footer text goes here 
  Side 8 av 68 

 

I 2015-kalkylen stiger basiskostnaden ytterligere. Over halvparten av økningen på drøyt 560 mill. kroner 
stammer fra byggherrekostnader, og da særlig administrasjonskostnader og prosjekteringskostnader:  

 Administrasjonskostnadene – typisk bemanning, innleie, administrative utgifter mv – har økt 
vesentlig, og ligger i denne kalkylen hele 143 mill. 2016-kroner høyere enn KS2-kalkylen. I 
revideringen av bemanningsplanen har man identifisert behov for særlig prosjekt-, prosjekterings- og 
byggeledelse og lagt til dette. I tillegg er bemanningsplanen revidert i henhold til prosjektavslutning i 
2023 istedenfor 2022; dvs. en lengre prosjektperiode. Det er for øvrig gjort mindre endringer i 
kalkylen i 2015 for å ta hensyn til mindre endringer i kontorleie og øvrige felleskostnader. (EKS’ 
vurdering av denne kalkylen følger i usikkerhetsanalysen i Vedlegg 2.)  

 Prosjekteringskostnadene har fortsatt å vokse meget betydelig, og ligger nå nesten 320 mill. kroner 
over hva KS2-kalkylen la til grunn. I forbindelse med usikkerhetsanalysen i 2015 ble 
prosjekteringskonsulenten bedt om å utarbeide en ny sannsynlig prognose. Prosjektet har videre 
opplyst om at det ble sett på erfaringstall fra andre prosjekter Jernbaneverket (Langset-Kleverud, 
Fornyelse Lysaker-Sandvika, Høvik hensetting, Lysaker stasjon, Farriseidet-Porsgrunn og Holm-
Nykirke) når prosjekteringskostnadene ble satt høyere i 2015. Alt i alt har dette ledet til en vesentlig 
økning av anslaget for prosjekteringskostnader.  

Når det gjelder entreprisene har prognosen for tunnelentreprisen for den nye tunnelen, UUT-21, har økt med 
snaut 60 millioner 2016-kroner. Dette er basert på erfaringspriser og endringsmeldinger fra den da pågående 
entreprisen, herunder en lang rekke elementer knyttet til rigg, ekstra sikkerhetsvakter, kostnader for 
transportbånd, opplasting av TBM-masser osv.  

En ny entreprise, UUT15 Forberedende arbeider, er kommet til, med tiltak som tidligere lå under UUT25.  

Entreprisen UUT-25 for Arna stasjon er relativt sett en mindre stor økning fra kalkylen fra 2014. Det har 
imidlertid tilkommet en opsjon for FATC mellom Arna og Trengereid, som på det tidspunktet kostnadsfestes til 
54 millioner kroner, som er et krav fra JBV sentralt. Dette utgjør hoveddelen av endringen. Samtidig er det en 
viss økning i prisingen av sikkerhetskostnader (rigg og drift).  

Entreprisen for jernbaneteknikk, UUT-31, øker med 66 mill. kroner fra 2014-kalkylen, der byggherrelevert 
materiell er inkludert. Det er flere forhold som trekker kalkylen opp:  

 Det legges til betydelige kostnader for sikkerhetsvakter under utbygging  

 Sidesporsarealet på Arna stasjon er spesifisert og øker i kostnad 

 Det er oppdaget mangler i prosjekteringsgrunnlaget for jernbaneteknikk, som i byggeplanarbeidet gir 
justeringer i kalkyle. Dette er for øvrig et forhold som går igjen for flere entrepriser i dette prosjektet, 
der grunnlaget fra detaljplan har svakheter og arbeidet med byggeplaner viser behov for økt kalkyle.  

Signalentreprisen har økt i kostnad fra usikkerhetsanalysen i 2014 til usikkerhetsanalysen i 2015. 
Signalentreprisen var ventet å koste 144 millioner (2016-kr) i 2014, mens den er kostnadsberegnet til 202 
millioner kroner (2016-kr) i 2015. Differansen er på nesten 60 millioner kroner. Det er vesentlig usikkerhet 
knyttet til signalkalkylen, og prosjektet legger i 2015 på flere elementer for å kompensere for usikkerhet, 
arbeider parallelt med gammelt anlegg i drift mv. Over halvparten av økningen skyldes at prosjektet har lagt 
til økt uspesifisert i 2015 sammenliknet med 2014.   

For øvrig har grunnerverv økt med 32 mill. kroner, som må sees sammen med at innkjøp gjøres og faktiske 
priser legges inn.  
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Et forhold som kan være med å forklare økte administrasjonskostnader / byggherrekostnader er at antatt 
lengde på prosjektet øker etter hvert som prosjekteringen har utviklet seg. I tabellen nedenfor er antatt 
ferdigstillelsesår for i de ulike planene oppsummert: 

Planfase Antatt oppstart Antatt ferdigstillelse Antall år 

Hovedplan i 2009 2011 2015 5 

Detaljplan i 2012 2012 2018 7 

KS2 i 2012 2012 2019 8 

Gjeldende styringsdokument fra 2016 2013/2014* 2022 9 

* Forberedende arbeider ble gjort i 2013 og man startet med de første tunnelarbeidene i 2014 

 
Utviklingen i forventet kostnad og usikkerhetsavsetning 
Rapportens kapittel 4 ser på utviklingen i forventet tillegg og usikkerhetsavsetning i de ulike fasene. Tabellen 
nedenfor oppsummerer de ulike usikkerhetsanalysene det vises til i denne rapporten:  

Kostnadsnivåer KS1 UA 2011 UA 2012* KS2 UA 2014 UA 2015 

Basiskalkyle/Grunnkalkyle 2 131 2 657 2 927* 2920 3282 3842 

Forventet tillegg 564 476 448 214 195 468 

P50 2 695 3 134 3 376 3106 3477 4310 

Usikkerhetsavsetning 815 409 321 200 255 590 

P85 3 510 3 543 3 698 3306 3732 4900 

 

Her er samme trekk tydelig både for forventet tillegg og usikkerhetsavsetning:  

 

En vurdering av størrelsen på forventet tillegg må ta utgangspunkt i:  

 Graden av spesifikasjon i grunnkalkylen 

 Bruken av uspesifisert 

 Usikkerheten i prosjektet for øvrig  

 Størrelsen på grunnkalkylen 
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En ser av figuren over at utviklingen på mange måter går slik en burde forventet gjennom et prosjekt; etter 
hvert som prosjekteringen kommer lengre, spesifikasjonsgraden stiger, avklaringer gjøres og basiskalkylen 
øker, (her til dels kraftig), så faller forventet tillegg. Dette skjer frem til 2014-kalkylen, som sammen med KS2-
kalkylen har lave forventet tillegg (særlig ettersom forventet tillegg i KS2 inneholder prisindeksering av 
basiskalkylen). Oppfatningen av trygghet omkring prosjektet når således en topp i KS2. Det skjer imidlertid et 
brudd i denne trenden i 2015, der både uspesifisert, forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger øker 
vesentlig.  

I utgangspunktet burde det være et motsatt forhold mellom uspesifisert og forventet tillegg – legger kalkylen 
til grunn store uspesifisertposter i basiskalkylen, burde isolert sett forventet tillegg være lavere. En slik 
sammenheng finner en imidlertid kun i begrenset grad her. Uspesifisertavsetningene, som prosent av 
basiskalkylen samlet, er klart lavest i KS2 (med 1 pst.), for så å stige gjennom 2014-analysen (6 pst.) og til 8 
pst. i 2015-analysen.  

Det samme bilde som for forventet tillegg kommer til syne for usikkerhetsavsetningene.  

Mulige læringspunkter 
Det er flere forhold som har bidratt til kostnadsøkningene en har sett i dette prosjektet:  

 Grunnlaget en skulle basere byggeplaner på har vist seg ikke å være tilstrekkelig godt. 
Prosjekteringskontrakten hadde svakheter, og det har vært utfordringer og forsinkelser med 
prosjekteringen 

 Det har vært en klar underestimering i tidligere faser. Dette gjelder en rekke områder, men ikke minst 
i forhold til sikkerhet ved arbeider i drift (rigg og drift), prosjektering og byggherrens organisasjon. 
Kompleksiteten i prosjektet virker å ha vært underestimert. Særlig prosjektering og byggherrens 
organisasjon har øke svært mye, og er større enn hva en normalt ville ha ventet i et slikt prosjekt. På 
den annen side lå tidlige anslag, herunder KS2 i 2012, for lavt 

 Antatt byggetid har økt sammen med en stor prosjektorganisasjons  

 Det har vært en del omfangsendringer i prosjektet, som redegjort for over  

EKS har ikke gjort observasjoner som skulle tilsi endringer i organisering av dette prosjektet. Samtidig er det 
noen mer generelle læringspunkter som står frem:   

Læringspunkter Beskrivelse 

Bedre spesifikasjon av 
prosjektene i tidligfase 

 

KVU og KS1 er og skal være overordnede analyser, og det vil nødvendigvis måtte 
være usikkerhet knyttet til omfanget av tiltak. Dette står imidlertid ikke i veien 
for å definere opp hva som legges til grunn av prosjektomfang i kalkylene. Ut fra 
erfaringene med tidligfase i UAF, vil vi særlig peke på følgende:  

o Spesifiser tiltaket og helt konkret hva som inngår (og evt. ikke inngår) 

o Spesifiser forutsetningene som er lagt for anslaget 

o Spesifiser hva som konkret ligger inne i en enhetskostnad (som 
løpemeterpris, kvadratmeterpris osv.) og hvor denne prisen er hentet 
fra 

o Gjør en overordnet analyse og anslå behov for ekstratiltak, eksempelvis 
målt i spormeter, utover selve strekningen. Forhold som nødvendighet 
av tunnel, skjæringer, bruer osv. bør også relativt enkelt kunne hentes 
frem ved å se på kart eller verktøy som Google Pro mv. 
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o Gjøre forutsetninger om det skal gjøres arbeider nær spor i drift 

 

Ha tilgjengelig 
prisbaser for tidligfase 

Prisbaser er sårbare om de brukes ukritisk. Likevel vil det i en tidligfase være 
nyttig for et prosjekt å kunne sjekke av andres erfaringspriser og ha noen grove 
referansepriser å sammenlikne mot. Disse må være såpass spesifiserte at det gir 
noen mening å benytte disse, men ikke være så detaljerte at det blir uhåndterlig 
for en tidligfase. Samtidig vil en slik spesifikasjon tvinge tidligfaseestimatorene til 
å gjøre en noe grundigere jobb både med å spesifisere opp omfanget og vurdere 
området tiltaket skal gjøres. I noen tilfeller kan bruken av prisintervaller være 
nyttige.   

Per nå virker det som det er opp til hvert enkelt prosjekt å samle inn erfaringer 
fra andre prosjekter. Eksempler på nyttig erfaringspriser som JBV kan samle inn 
og vedlikeholde for bruk i tidligfase kan være:  

 Pris per løpemeter spor i vanlig terreng (med intervall for om vanskelige 
og lette grunnforhold), med alle jernbanetekniske fag 

 Pris per løpemeter spor i skjæring, med alle jernbanetekniske fag 

 Pris per løpemeter spor i tunnel, md alle jernbanetekniske fag 

 Påslag / intervall for påslag for arbeider nær spor i drift 

 Kroner per lm bru 

 Grovestimering av elektroniske signalanlegg, eksempelvis med 
utgangspunkt i kroner per veksel eller andre  

 Om det ikke er dekket i prisene over; byggherrekostnader som 
administrasjonskostnader, prosjektering osv. Her vil det kunne være et 
stort sprik i erfaringsprisene, men også av den grunn kan det være nyttig 
med visse føringer gjennom et intervall av erfaringer 

En slik erfaringsprisbase kan utvides, eksempelvis med kroner per løpemeter 
mur, gjerder, skjermingsvegg mv., men slike forhold må samtidig avstemmes 
mot å holde dette på et nødvendig overordnet nivå.  

Denne type erfaringspriser er opplagt sårbart overfor lokale forhold, men kan 
likevel både være et nyttig innspill for estimatormiljøene samt tvinge frem en 
klarere bevissthet og dokumentasjon omkring hva som estimeres. Det kan i 
tillegg bistå i grovvurderingen av usikkerhet. Store avvik bør forklares.  

Likeledes bør slike tidligfasekalkyler være tydelige på sentrale forutsetninger, 
herunder enkle forhold som:  

 Hva som er dekket av enhetskostnaden som brukes 
(produksjonskostnad, entreprisekostnad, byggherrekostnad, overhead 
osv.) 

 Prisnivå og med/uten mva.  

 Grunnervervskostnader medtatt/unntatt 

 Forutsetninger om arbeid ved spor i drift 

En slik prisbase bør utvise varsomhet med å angi «normalpåslag» for rigg og 
drift, ettersom rigg og drift-påslag samlet normalt kan avvike mye etter taktisk 
prising fra entreprenørene. En prisbase må ta utgangspunkt i hva normale rigg 
og drift-aktiviteter faktisk bør koste, målt som påslag på en produksjonskostnad, 
og ikke blindt ta utgangspunkt i erfaringer sett fra enkeltprosjekter.  
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Usikkerhetsanalyser  Gjennomgangen viser at usikkerhetsanalyser der det legges 
estimatusikkerhet på et svært detaljert nivå, normalt får for smale 
usikkerhetsspenn. Dette henger sammen med hvordan den statistiske 
Monte Carlo-analysen behandler disse.  
 

 En annen observasjon er at de enkelte faktorene (estimatusikkerhet for 
generelle og prosjektspesifikke forhold; heretter omtalt som 
usikkerhetsfaktorer) som benyttes i ulike UAF-usikkerhetsanalyser 
varierer en god del. I noen UAF-analyser er usikkerhetsfaktorene relativt 
overordnede, mens i andre er de relativt spesifikke. Prissettingen tyder 
på at sistnevnte prises klart smalere enn mer overordnede faktorer. 
Dette kan en ikke minst se av 2014-analysen, som kan være én årsak til 
at gruppeprosessen gir for trange/konservative P10- og P90-anslag. I 
2015-analysen er en tilbake til mer overordnede faktorer, og påslagene 
øker til et mer rimelig nivå.  
 
Dette innebærer ikke at usikkerhetsanalyser bør være overordnede og 
generelle – tvert om bør det identifiseres konkrete hendelser som 
underbygger estimeringen. Det er heller ikke slik at store 
usikkerhetsspenn er bedre eller riktigere enn smale; det må vurderes i 
det enkelte tilfelle. Men det kan bety at et for strengt fokus på 
enkelthendelser når selve usikkerhetsfaktorene dannes, kan gjøre at en 
mister et nødvendig overblikk på risiko og mulighet i prosjektet. 
 

 En tredje observasjon er at de fleste UAF-usikkerhetsanalysene fører 
markedsusikkerhet opp som den største og viktigste 
usikkerhetsfaktoren. Det er opplagt noe markedsusikkerhet i et slikt 
prosjekt. Likevel er det et fungerende marked der ute, og det er generelt 
vanskelig å se at markedet var den største usikkerheten som prosjektet 
møtte – uavhengig av tidspunkt for analysen. Markedsusikkerhet er 
videre en lite påvirkbar risiko, mens det UAF-prosjektet i stedet burde 
fokusere på er nettopp slike forhold som de er i stand til å påvirke.  
 
For mange av analysene virker det i stedet at en har vært for sikker i sine 
vurderinger, og at gruppeprosessene ikke i tilstrekkelig grad har lykkes 
med å få frem ulike vurderinger og synspunkter. Generelt virker det som 
deltakerne på gruppeprosessen ikke har vært villige til å strekke i 
P10/P90-spennet, særlig for de i ettertid mest aktuelle 
usikkerhetsfaktorene. 
 

 For enkelte av analysene, eksempelvis 2011-usikkerhetsanalysen, er 
videre spennet i estimatusikkerhet for mengde og enhetspris så stort at 
det er vanskelig å vurdere hvilken usikkerhet som fanges her og hvilken 
usikkerhet som fanges av estimatusikkerhet for generelle og 
prosjektspesifikke forhold.  
 

 Vurderingene som ble gjort i KS2 i 2012 virker både på det da 
foreliggende grunnlaget og i ettertid som klart for sikre/smale. 
Inkludering av prisstigning som en usikkerhetsfaktor med + 9 pst. i 
sannsynlig verdi, gjør i tillegg at de reelle påslagene for usikkerhet er 
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vesentlig mindre. En i utgangspunktet svært viktig usikkerhetsfaktor – 
U10 Endringer i løsningsvalg – ligger eksempelvis inne med et 
symmetrisk spenn og 0 i sannsynlig verdi, mens U9 Endringer i regelverk 
å vidt bidrar til forventet tillegg og usikkerhetsavsetning. Spennet i 
usikkerhetsfaktorene er jevnt over små, og tyder på en overdreven tro 
på det grunnlaget som faktisk forelå.  

 

Tilrådning til ny styrings- og kostnadsramme 

Som en del av prosjektrevisjonen, skal EKS utarbeide en egen tilrådning til ny styrings- og kostnadsramme for 
Ulrikkentunnelen.  

Her benyttes det utgangspunktet som er gitt av usikkerhetsanalysen som er dokumentert i Vedlegg 2, der 
UAF-basiskalkylen og de samme usikkerhetsfaktorene, justert for å hensynta kun denne parsellen, er lagt til 
grunn som input til analysen. For øvrig vises det til Vedlegg 2.   

Dette gir følgende tilrådning til styrings- og kostnadsramme:  

 Parsell Arna-Fløen 
Grunnkalkyle 3 537    

Forventede tillegg 455 12,8 % 

P50 3 991   

Usikkerhetsavsetning 440 11,0 % 

P85 4 431   

Prosjektets standardavvik 416  10,4 % 
 

Parsellens S-kurve er gitt ved følgende:  

 

  

3,6 mrd4,0 mrd4,4 mrd

P15

P50

P85
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1 Innledning 

Prosjektet Arna-Fløen (UAF) har tidligere vært gjennom KVU, KS1 og KS2. Budsjettet, slik dette foreligger fra 
den siste usikkerhetsanalysen prosjektet gjennomførte i november 2015, har økt vesentlig i forhold til 
tidligere anslag. Som en del av KS2 av Arna-Bergen (UAB) er vi bedt om å gjøre en prosjektrevisjon av 
prosjektet Arna-Fløen, med særlig fokus på å forklare økningen i anslåtte kostnader.  

Grunnlaget for prosjektrevisjonen er dokumentasjonen som foreligger fra KVU-, KS1- og KS2-utredningene, 
samt usikkerhetsanalyser fra prosjektet fra detaljplanfasen og i perioden etter at KS2 var gjennomført. 
Følgende dokumenter inngår som grunnlag (forkortelse som brukes i rapporten er vist i parentes): 

 Konsekvensutredning Dobbeltspor Arna-Fløen, datert 26.06.2006 (KU) 

 KVU Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg), datert 09.11.2007 (KVU) 

 Vedleggsrapport til KVU Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg), datert 09.11.2007 

 KS1 Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg), datert 04.07.2008 (KS1) 

 Hovedplan Arna-Fløen: Forlenget krysningsspor Arna og dobbeltsporstunnel Ulriken, datert 27.11.2009  

 Detaljplan Ulriken tunnel, Over- og underbygning, datert 02.05.2012 

 Detaljplan Ulriken tunnel, Jernbaneteknikk Elektro, datert 02.05.2012 

 Usikkerhetsanalyse av detaljplan Ulriken tunnel, datert 14.06.2011 (UA 2011) 

 Usikkerhetsanalyse av detaljplan Ulriken tunnel, datert 20.02.2012 (UA 2012) 

 KS2-rapport Prosjekt: Ulriken tunnel, datert 26.10.2012 (KS2) 

 Usikkerhetsanalyse Nye Ulriken tunnel, datert 05.12.2014 (UA 2014) 

 Usikkerhetsanalyse Bergensbanen (Dale)-Bergen, Arna-Bergen Rapport fra usikkerhetsanalysene 23.-
25.november 2015, datert 06.01.2016 (UA 2015) 

 Usikkerhetsanalyse Bergensbanen (Dale)-Bergen, Arna-Bergen Rapport fra usikkerhetsanalysene 20.-21. 
januar 2016, datert 04.02.2016 

Det er videre gjennomført intervju med prosjektorganisasjonen for å diskutere problemstillinger som har 
kommet frem i arbeidet.  

Dette vedlegget er disponert som følger:  

 Kapittel 1 gjør rede for utvikling i prosjektomfang (scope) 

 Kapittel 2 beskriver overordnet kostnadsutviklingen i prosjektet, som estimert på de ulike tidspunktene 

 Kapittel 3 gjør så en grundigere gjennomgang av kalkylene på de ulike tidspunktene 

 Kapittel 4 gjør en gjennomgang av de ulike usikkerhetsanalysen som er gjort 
 
Våre funn diskuteres underveis i kapitelene, og oppsummeres i det innledende oppsummeringskapitelet.    
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2 Prosjektets utvikling 

I dette kapitlet sees det nærmere på prosjektets historikk og utvikling. Det er først satt opp en tidslinje for 
prosjektet, før en ser nærmere på omfangsbeskrivelsene som ble lagt til grunn for de ulike utredningene. 

2.1 Tidslinje for prosjektet 
Prosjektet Arna-Fløen har en lang historikk. Allerede i 2005 ble det gjennomført en konsekvensutredning (KU) 
av ny tunnel gjennom Ulriken, selv om det også finnes eldre planer for prosjektet. I figuren nedenfor vises 
prosjektets interne og eksterne planmessige milepæler fra 2005 frem til i dag.  

 

Figur 1 Tidslinje for prosjektet 

I tabellen nedenfor er de prosessuelle hovedaktivitetene i prosjektet kortfattet angitt: 

Tabell 1 Oversikt over prosjektets utvikling 

Tidspunkt Aktivitet / milepæl 

2005-2006 Konsekvensutredning «Dobbeltspor Arna-Fløen». 

2007 Konseptvalgutredning for Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) i 
samarbeid med Statens vegvesen. 

2008 Kvalitetssikring KS1. KS1 anbefaler vegtunnel i stedet for en jernbanetunnel eller 
kombinasjonsløsninger, men tilrådningen legges ikke til grunn for det videre arbeidet.  

2009 Arbeid med hovedplan for dobbeltspor gjennom Ulrikken. Hovedplan foreligger 
november 2009. 

2010-2012 Reguleringsplan for dobbeltspor gjennom Ulriken og tiltak i Arna ferdigstilt i 2010. 
Arbeid med detaljplan for strekningen. Det gjennomføres to usikkerhetsanalyser i 
denne perioden. 

2012 Kvalitetssikring KS2 blir gjennomført og ferdigstilles oktober 2012 
 Tunnelborremaskin blir introdusert som mulig drivemetode for Ulriken tunnel i 

november 2012, bla. etter ønske fra JBV sentralt som ønsket erfaringer med denne 
driveformen. 

2014 Kontrakt for driving av tunnel blir inngått i mai 2014 med et joint venture av Skanska og 
Strabag, basert på hovedsakelig TBM-teknologi.  

 Oppstart av forberedende arbeider i august 2014. 
 Usikkerhetsanalyse blir gjennomført i oktober 2014. 

2015 Usikkerhetsanalyse blir gjennomført i november 2015 

2016 Usikkerhetsanalyse av fellesprosjektet Bergen-Arna gjennomført i januar 2016 
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2.2 Omfangsbeskrivelse av prosjektet ved ulike faser 
 

2.2.1 Konsekvensutredning (KU) 
Det utarbeides en konsekvensutredning for nytt spor på strekningen Arna-Fløen i 2005. KUen beskriver et 
prosjekt med dobbeltspor mellom Bergen og Arna stasjon. En kan merke seg at det forutsettes at et nytt 
dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen er bygget i perioden 2005 – 2007, og følgelig inngår som en del av 
referansealternativet. 

To utbyggingsalternativer utredes i konsekvensutredningen: 

 Alternativ 1A – dagens tunnelinnslag i Fløen utvides til en felles tube for to spor som skiller lag til to 
tuber inne i fjellet. To separate tunnelinnslag i Arna. 

 Alternativ 1 B – ny tunnel parallell med dagens tunnel og med så stor avstand fra denne at det blir to 
separate tunnelinnslag både i Fløen og i Arna. 

I tillegg er det som et første byggetrinn vurdert å bygge et forlenget krysningsspor fra Arna på enten 900 eller 
2 000 meter dels inn i fjellet – dog uten at dette er lagt til grunn i prosjektomfanget. Når det gjelder fremdrift 
heter det at Ulriken tunnel og krysningsspor i Arna er ført opp med midler i Jernbaneverkets 
handlingsprogram fra 2007/2008 ved jevn ramme. Ved evt. redusert ramme vil oppstart utsettes til 2009.  

2.2.2 Konseptvalgutredning (KVU) 
Fremdriften fra KUen følges ikke og i 2007 blir det i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet en 
konseptvalgutredning for jernbane- og vegforbindelse mellom Arna og Bergen. Bestillingen spesifiserer at 
Ulriken tunnel (jernbane) og Arnatunnel (E 16, Hordaland) skal ses i sammenheng.  

Sammenligningsgrunnlaget for de foreslåtte konseptene er dagens trafikksystem i 2007, inklusive vedtatte 
infrastrukturtiltak. Dette innebærer, i likhet med i konsekvensutredningen, at nytt dobbeltspor fra Bergen 
stasjon til Fløen (omtalt som byggetrinn 1 av dobbeltspor Bergen-Arna) forutsettes gjennomført, og ligger 
følgelig innbakt i referansealternativet i KVUen.  

En rekke ulike konsepter analyseres, med og uten jernbanetunnel. Konsept F baserer seg på en ny 
jernbanetunnel mellom Arna og Bergen. 

 

Figur 2 Skisse av konsept F i KVU 

Omfangsbeskrivelsen er relativt knapp, men Konsept F defineres i KVUen som følger:  
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«Konsept F er en av de to prosjektidéene som er utgangspunkt for KS1-prosessen, og gjelder bygging av nytt 
dobbeltspor gjennom Ulriken for å løse kapasitetsproblemene for jernbanen. På Bergens-siden er dobbeltspor 
mellom Bergen stasjon og Fløen vedtatt, og dette ligger inne i 0-alternativet (Byggetrinn 1).   

Konseptet innebærer derfor et nytt 7600 meter langt tunnelløp mellom Fløen og Arna i tillegg til dagens 
Ulrikentunnel, samt stasjonstiltak i Arna.  Konseptet kan deles i byggetrinn ved først å forlenge kryssingsspor 
til ca 1200 meter i Arna (Byggetrinn 2).  Nødvendig tunnellengde i byggetrinn 2 vil da være ca. 800 meter.  
Resterende tunnellengde i Byggetrinn 3 vil da være ca. 6800 meter.» 

I KVUens hovedrapport kostnadsfestes «minimumstiltaket» i Byggetrinn 2, dvs. et kryssingsspor ved Arna 
stasjon og inn i Ulrikken på anslagsvis 800 meter, til 350 mill. 2006-kroner.1 Byggetiden anslås til 4-5 år og en 
særlig positiv effekt av tiltaket som trekkes frem er muligheter for dobling av frekvens på lokaltog (til 15 
minutters ruter) samt økt kollektivandel Bergen-Voss.  

Hva som inngår i «stasjonstiltak i Arna» er ikke definert nærmere i det grunnlaget vi har fått tilgang til, og 
arbeider i eksisterende tunnel omfattes ikke. I underlagskalkylene er både byggetrinn 2 og 3 kalkulert, som 
nærmere beskrevet senere i rapporten.  

2.2.3 KS1 
I 2008 gjennomføres en KS1 i regi av Dovre/TØI. Prosjektomfanget i KS1-alternativanalysens Konsept F i KS1 er 
det samme som i KVU, men både byggetrinn 2 og 3 legges til grunn, dvs. krysningsspor i Arna og tunnel 
gjennom Ulriken. Det beskrives imidlertid i usikkerhetsanalysen i KS1-rapporten at det har kommet føringer 
fra Jernbanetilsynet om at eksisterende Ulriken tunnel må oppgraderes. Dette tas inn som et element i KS1-
konsulentenes usikkerhetsanalyse, men altså ikke i grunnkalkylen og det beskrevne prosjektomfanget. 

KS1 vurderer følgende om jernbanealternativet: «Alternativet vurderes likevel ikke til å være tilstrekkelig for å 
løse de kartlagte behovene alene. Jernbanetunnel har lavere tilfredsstillelse av krav enn vegtunnel og har en 
svært negativ samfunnsøkonomisk netto nytte. […] Jernbanetunnel kan ikke anbefales videreført i 
forprosjektet.»  

Anbefalingen følges imidlertid ikke av departementet. Dette begrunnes med hensynet til den trafikale 
situasjonen i Bergen og målsettingen om overføring av mer gods fra veg til jernbanen. I stedet fattes det 
vedtak om å fortsette med utvikling av løsning for en ny jernbanetunnel.   

2.2.4 Hovedplan 
Hovedplan for dobbeltspor Arna-Fløen ferdigstilles i 2009. Den baserer seg på et prosjektprogram godkjent av 
Jernbaneverket i 2006 og konsekvensutredningen fra 2007, herunder de tidligere omtalte alternativene 1A og 
1B fra konsekvensutredningen. Hovedplanen favner imidlertid også et alternativ 1C (som er en kombinasjon 
av alternativ 1A og 1B), ettersom en i arbeidet med hovedplanen har søkt å finne løsninger som fører til at 
jernbanestrekningen under utbygging ikke må stenges over lengre tid.  

Hovedplanen konkluderer med at alternativ 1C bør bygges og at utbyggingen ikke bør skje etappevis.  

Prosjektomfanget i Alternativ 1C er søkt oppsummert i tabellen nedenfor: 

  

                                                             
1 Iht. dette ser største flaskehalsen ut til å ha vært vurdert som strekningen forbi Arna stasjon. 
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Tabell 2 Grov beskrivelse av prosjektets omfang i hovedplan, alternativ 1C 

Hovedpost Omfang 

Underbygning Arna: 

 Omlegging av spor på Arna stasjon 

 Bygging av 100m nye spor i Arna (forlenge buttspor) 

 Masseutskifting av forsterkningslag 

 Forlengelse av eksisterende veibro over sporet 
Fløen: 

 Bygging av 200m nytt spor 

 Riving av bebyggelse 

 Masseutskifting av forsterkningslag 

 Utvidelse av eksisterende jernbanebro/ny bro 
Øvrig: 

 6 stk. el-tekniske hus 

 Fundamenter til bl.a. KL 

Tunnel  Tunnel på 7 665m foreslått bygget på tradisjonelt vis (sprengning) 

 Separat anleggstunnel 

 Forskjæring og kulvert ved fylkesvei Reinane 

Konstruksjoner Arna: 

 Utskifting av riksvegbro over sporene 

 Ny tunnelportal 

Fløen: 

 Ny tunnelportal 

 Ny jernbanebro 

 Riving av Kalfarvn. 99, Fløenbakken 2 

 Flytting av Kalfarvn. 120 og 122 

Spor  Riving av eksisterende spor 

 Flytting av spor 

Arna stasjon  Oppgradering av plattformer (forlengelse, bredere plattformer) 

 Ny gangkulvert 

 Oppgradering av oppholdsarealer 

Signalanlegg  Endringer på utvendig signalanlegg på Arna stasjon 

 Innvendig signalanlegg på Arna stasjon foreslås utskiftet med 
konvensjonelt anlegg (ikke ERTMS).  

Teleanlegg, Lavspenningsanlegg  Diverse mindre tiltak 

Kontaktledningsanlegg  Nytt kontaktledningsanlegg på spor 1 og 3 på Arna stasjon 

 Nytt kontaktledningsanlegg gjennom ny tunnel 

 

På basis av RAMS-vurderingene og innspill fra Statens Jernbanetilsyn, konkluderer Hovedplanen med at det 
skal etableres røykventilasjon i eksisterende tunnel og brannsluser mellom eksisterende og ny tunnel hver 500 
meter.  

Fremdriftsplan for det anbefalte alternativet i hovedplanen presenteres nedenfor. Byggeperioden i planen er 
fra mars 2011 til oktober 2015, mens tunnelen er ventet å ta ca. tre og et halvt år. 
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Figur 3 Fremdriftsplan i hovedplanen 

 

2.2.5 Detaljplan 
Endelig detaljplan for prosjektet blir fremlagt mai 2011. Detaljplanen har tatt utgangspunkt i 
hovedplanbeskrivelsen, men er naturlig nok kommet vesentlig lengre i detaljeringen. Samtidig er tiltak i 
eksisterende tunnel og Storelva-kulverten kommet inn i prosjektet som beskrevne poster.  

Prosjektomfanget i detaljplanen er grovt oppsummert i tabellen nedenfor: 

Tabell 3 Grov beskrivelse av prosjektets omfang i detaljplanen 

Hovedpost  Omfang 

Landskapsarkitektur Beskrivelse av løsninger for utseende/utforming av blant annet tunnelportaler, 
ramper, støyskjermer etc. 

Veger Vegtiltak 

 Europaveien blir brutt under bygging av nye portaler for ny og eksisterende 
jernbanetunnel over en strekning på ca 80 meter. Etter at arbeidene med 
portalen er ferdig, blir vegen tilbakeført i sin opprinnelige trase og med sin 
opprinnelige utforming. 

 Fylkesveg 237 Reinane blir brutt som følge av nye portaler for ny og 
eksisterende jernbanetunnel. Vegen blir justert både i horisontal- og 
vertikalkurvatur ved tilbakeføringen, for å optimalisere plasseringen i forhold til 
landskapsutforming og ny kulvert. 

 Kommunal veg Reinane endres marginalt 

 Kalfarveien i Fløen må senkes ca 20 cm under eksisterende jernbanebro 

Tunnel Ny tunnel, herunder: 

 Underbygning for tunnel 

 Kabelkanaler og gangbane 

 Vann- og frostsikring 

 Nisjer til elektroinstallasjoner 

 Rømningstunneler mellom ny og gammel tunnel og skilting lys 
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Oppgradering av eksisterende tunnel, herunder: 

 Brannventilasjon installeres. 

 Eksisterende vann- og frostsikring (PE-skumplater uten brannbeskyttelse) 
brannsikres med sprøytebetong eller erstattes med annen vann- og frostsikring. 

 Rømningsveier etableres mellom ny og eksisterende tunnel hver 500 m 

 Rømningsveier skiltes også i eksisterende tunnel 

Konstruksjoner Arna stasjon 

 Eksisterende undergang erstattes med en ny undergang. Bredden på ny 
undergang utvides til 6 meter 

 Eksisterende rampe på kirkesiden rives. Det bygges to nye ramper med 
overbygg samt et trappeamfi. 

 Eksisterende ramper på sjøsiden beholdes. 

 I stasjonsbygningen beholdes eksisterende trapp og rampe. Det etableres en ny 
trapp og en ny rampe mot vest. (Rampen erstatter heisen som var vist i 
hovedplanens løsning).  

 Fasaden på stasjonsbygget, som JBV har vurdert som verneverdig, beholdes, 
men for øvrig rehabiliteres bygget. 

 Lyssetting av kulvert, stasjonsbygning og stasjonsområde for øvrig. 
 

Plattform Arna stasjon  

 Plattformlengden for lokaltoget skal forlenges til 175 m. 
 

Storelva kulvert 

 Eksisterende kulvert byttes ut / utvides for å kunne håndtere en 200-års flom. 
 

Portaler spor 1-3 Arna 

 Portalen for spor 1 er en ca 33 m lang betongkulvert 
 

Teknisk bygg Arna 
 

Portal Fløen 
 

Jernbanebro Fløen 

 Eksisterende jernbanebro på Fløen skal rives og erstattes av en ny 
dobbeltsporet traubro i betong. Ny bro er foreslått ca 65 m lang 
 

Støttemur Fløen 

Mur på nordsiden er antatt ca 60 m lang og mur på sørsiden ca 40 m lang. 

Jernbaneteknisk Kontaktledning 

 Kontaktledningssystem for strekningen blir system 20A og C. Anlegget bygges 
som AT-anlegg med kabel i kanal/trekkerør gjennom ny tunnel. Det vil i 
forbindelse med overgang til AT-anlegg også bli mindre ombygginger av KL-
anlegget i eksisterende tunnel for seksjonering og montering av KL-brytere. 

Elkraft 

 Lavspenningsanleggene omfatter sporvekselvarme, plattformbelysning, 
arealbelysning, samtinstallasjoner i alle elektrotekniske rom og strømforsyning 
til sikringsanlegget.Det etableres ett nytt teknisk hus ved Arna stasjon og flere 
tekniske bygg i tunnelen. Det bygges eget høyspenningsanlegg (22 kV) for 
strekningen med trafostasjoner i tunnelen for lavspentforsyning til teknisk 
utstyr. 

Signal 
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 Signalanlegget omfatter nytt programvarebasert sikringsanlegg og ATC for Arna 
stasjon, Ulrikenblokkpost og Bergen stasjon, samt integrasjon i eksisterende 
fjernstyring 

Tele 

Teleanleggene omfatter telefon, MIT (Mobil og Internett i Tog), PIA-anlegg, GSM-R, 
Tetra og transmisjon, samt installasjoner i tekniske bygg og kabelanlegg. 

 

I detaljplanen er det utformet en fremdriftsplan for prosjektet, med planlagt oppstart i 2012. Det er lagt til 
grunn to hovedentrepriser for bygge- og anleggstekniske arbeider; én med start i Arna og én med start i Fløen. 
Tunnelarbeidene er i detaljplanen lagt opp til å gå fra 2012 til 2016, mens de andre fagene skal bygges i løpet 
av 2016. Arbeidene i den eksisterende tunnelen var planlagt etter ferdigstillelse av ny tunnel. Hele prosjektet 
er planlagt å være ferdig i løpet av første halvår 2018. KS2-behandling er ikke lagt inn i fremdriftsplanen i 
detaljplanen. 

 

Figur 4 Fremdriftsplan i detaljplan 

 

2.2.6 KS2 
Det ble i 2012 gjennomført KS2 for Ulriken tunnelen i regi av Holte Consulting. KS2 tar utgangspunkt i 
detaljplanen som presentert over, og beskriver prosjektets omfang kortfattet: 

 Oppgradere spor og stasjonsområde på Arna stasjon 

 Nytt tunnelløp parallelt med eksisterende Ulriken tunnel (tunneldrivingsmetode er sprengning) 

 Oppgradere eksisterende Ulriken tunnel med hensyn til brann, rømming og redning 

 Bygge ny dobbeltsporet bro i Fløen 

 Grunnerverv og riving av hus på begge sider av tunnelen 

 Flytting og demontering av verneverdige bebyggelse i Fløen 

 Underbygning 

 Riving av spor, og oppgradering av eksisterende tunnel 

 Komplett overbygning med jernbanetekniske installasjoner i begge løp 

 Teknisk bygg, spor og stasjonsområder på Arna stasjon 
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 Forlengning av krysningssporet ved Arna stasjon / Forbindelsesspor mellom de to tunnelene 

 Større kulvert for Storelva ved Arna 

Det beskrives i KS2-rapporten at det i løpet av prosjekteringen har tilkommet visse omfangsutvidelser, blant 
annet i forbindelse med diagonaltunnelene mellom ny og eksisterende tunnel. EKS påpeker også at 
«Prosjektorganisasjonen er imidlertid kraftig underbemannet og har et akutt behov for umiddelbart å 
inkludere erfaren byggeleder». Basert på denne forutsetningen anbefales prosjektet å gå videre til vedtak i 
Stortinget.  

I KS2 blir det også gjort en gjennomgang av prosjektet med tanke på utviklingen siden KS1. Denne omtales 
nærmere nedenfor. 

KS2 legger følgende grove fremdriftsplan til grunn, som innebærer rundt ett års forlengelse fra detaljplanens 
fremdriftsplan: 

 

Figur 5 Fremdriftsplan i KS2 

Byggetiden for ny tunnel er ventet å være ca. 3 år, mens arbeidene i den eksisterende tunnelen er ventet å 
kunne gjennomføres på ett år. De banetekniske arbeidene er ventet å ta omtrent et år i hvert av 
tunnelløpene.  

Det står videre i KS2-rapporten «Utbygningen av prosjektet Ulriken Jernbanetunnel vil bli vanskeliggjort 
dersom Bergen – Fløen ikke er ferdigstilt, og nytten vil ikke kunne realiseres i samme grad. Den videre analysen 
i denne rapporten forutsetter at strekningen mellom Bergen og Fløen står klar når de jernbanetekniske 
arbeidene for prosjektet Ulriken settes i gang.» 

2.2.7 Prosesser etter KS2 
Sent i 2012, etter at KS2 er avsluttet, åpnes det for tunnelborremaskin (TBM) som drivemetode for Ulriken 
tunnel. Det ble utformet konkurransegrunnlag for tunnelentreprisen i løpet av 2013, og det mottas tilbud 
både på tradisjonell tunneldriving og med TBM. Det billigste tilbudet var TBM utført av et joint venture 
mellom Skanska og Strabag, som ligger mellom 100 og 200 millioner lavere enn nærmeste konkurrent. 
Kontrakten for tunnelentreprisen (UUT21) ble inngått i mai 2014 og de første arbeidet tiltar i august samme 
år.  
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I 2014 blir den første usikkerhetsanalysen etter KS2 gjennomført, og denne anslår vesentlig økte kostnader, 
med en P50 i fase priser godt over P85 fra KS2. I 2015 redegjør JBV i et brev til departementet og skisserer 
mulige løsninger til hvordan prosjektet skal håndteres videre. Det beskrives videre at Ulriken jernbanetunnel 
må sees i sammenheng med det prosjektet Bergen-Fløen, og at denne parsellen er en premiss for å kunne 
oppnå målsettingene man har med å bygge tunnel gjennom Ulriken. 

November 2015 gjøres en ny usikkerhetsanalyse for prosjektet. Denne viser vesentlig ytterligere 
kostnadsøkninger, der P85-verdien fra 2014-analysen er lavere enn den reviderte basiskalkylen.  

Departementet bestiller deretter en ny KS2, som ser Arna-Fløen og Bergen-Fløen sammen, og i januar 2016 
gjør prosjektet en ny felles usikkerhetsanalyse.  

Omfangsendringene fra KS2 og utover gjøres rede for i kapittel 3 i denne rapporten.  

I det gjeldende styringsdokumentet for prosjektet er følgende fremdriftsplan for prosjektet lagt til grunn: 

 

Figur 6 Fremdriftsplan i siste versjon av styringsdokumentet for prosjektet (datert 23.05.2016) 

  



Header goes here   

Footer text goes here 
  Side 24 av 68 

 

2.3 Oppsummering: Omfangsutviklingen i prosjektet 
Utviklingen i omfang i prosjektet er enklest å se i to distinkte faser:  

Den første fasen er KU-, KVU- og KS1-fasen. Her er prosjektomfanget meget overordnet beskrevet, og 
tiltakene på Arna stasjon beskrives som et nytt kryssingsspor som dels går inn i fjellet i et nytt tunnelløp (fase 
2) og forlengelse av denne tunnelen til nytt dobbeltspor i Fløen (fase 3).  

Prosjektet er i denne fasen så overordnet beskrevet at det er vanskelig å anslå hva som konkret ligger inne. 
Antall spormetere kalkulert i KVU er 7,6 km, mens det i KS1 er lagt til grunn 9 km spor, uten at dette er 
grunngitt nærmere. Samtidig kan en buffer utover selve strekningen være hensiktsmessig, for eksempel for å 
hensynta tiltak sporsløyfer og tilpasningstiltak, diagonaltunneler på Arna-siden, tverrslag, tilkomsttunneler, 
jernbanebru i Fløen osv. Uten en nærmere beskrivelse, er det imidlertid vanskelig å vite hva som er lagt til 
grunn. Det er heller ikke angitt hvilke tiltak enhetsprisene for tunnel er ment å inkludere, men her er det 
rimelig å legge til grunn at det inkluderer under- og overbygning, jernbanetekniske fag og signal. 

Den andre fasen er fra hovedplan og utover. Her blir prosjektet naturlig nok vesentlig mer detaljert etter 
hvert som prosjekteringen skrider frem. Samtidig treffer hovedplanen med noen unntak relativt godt i 
omfangsbeskrivelsen i forhold til hvordan prosjektet er i dag. Unntakene baserer seg særlig på tiltak i 
eksisterende tunnel og Storelvakulverten samt enkelte mindre forhold, som først kommer inn i detaljplanen.  

Tabellen nedenfor søker å oppsummere utviklingen i det rene prosjektomfanget:  

Tabell 4 Endringer i omfang 

Planfase Beskrivelse av endring 

Fra Til 

KVU/KS1 Hovedplan Det er vanskelig å anslå hva som inngår eller ikke inngår i KVU- og KS1-
kalkylen. I Hovedplanen inngår likevel en relativt omfattende 
ombygging av Arna stasjon, hvilket vanskelig kan sees inngikk i 
omfangsbeskrivelsen i tidligfasen.  
 
Hovedplanen beskriver videre tiltak fordelt på fag, som med noen 
unntak treffer relativt godt i forhold til det foreliggende prosjektet 
UAF.  
 

Hovedplan Detaljplan  Tiltak i eksisterende tunnel og utvidelse av Storelvakulverten 

 Ny bro for begge spor i Fløen, siden gammel bro nærmer seg teknisk 
levealder.  

 I tillegg detaljeres forhold som ny støttemur i Fløen nord, forbedring 
av krysningsmulighet ved Arna stasjon ved å legge inn sporsløyfe i 
tunnel, og bedre tilpasning til E16 ved østre portal Arna 15 

Detaljplan KS2  Marginale omfangsendringer på Arna stasjon 

 Ekstra vann- og frostsikring 

 Økt lengde på KL-ledning  

KS2 UA 2014/2015 En rekke større og mindre endringer, ettersom prosjekteringen i byggeplan 
utvikles.  

 
UUT 23 - tunnelarbeider eksisterende tunnel: 

 Omfanget for rivning av eksisterende infrastruktur ble vurdert større 
enn tidligere antatt 

 Etablering av egen anleggsadkomst ble lagt til 

 Større sikkerhetstiltak for fase 10.00. 
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UUT 25 - Arna Stasjon: 

 Økt omfang: lysvegg, skilt og tavler var ikke medtatt tidligere. 

 Økt omfang av spunting og peling, samt for glass og malearbeider. 

 Nødvendig og bedre løsninger ifm. ombygging av stasjonen (nytt 
dekke, trapper). 

 Grunnundersøkelser avdekket behov for forsterkning av 
konstruksjoner i stasjonsbygg. 

 Nye krav TSI og teknisk regelverk gir omfangsendringer 

 Følgekostnader ifm. oppgradering av Storelva kulvert 

 Utvidelse av rampe til plattform 

UUT 31 - Jernbaneteknikk 

 Linjedetektor tele var ikke inkludert. 

 Lavspent- og høyspentinstallasjoner økt  
 
I tillegg følger vesentlige endringer i byggherrekostnader og rigg og drift, ref. 

senere omtale.  

 

Det sees i større detalj på disse forholdene senere i rapporten.  

2.3.1 Utsatt oppstart og lengde på prosjektperioden 
I beskrivelsene foran har vi angitt de fremdriftsplanene som lå til grunn i de ulike fasene. Detaljnivået varierer 
naturlig nok, samtidig som en kan se at antatt lengde på arbeidene har økt etter hvert som prosjekteringen 
har utviklet seg. I tabellen nedenfor er antatt ferdigstillelsesår for i de ulike planene oppsummert: 

Tabell 5 Oppstarts- og ferdigstillelsestidspunkter i de ulike planfasene 

Planfase Antatt oppstart Antatt ferdigstillelse Antall år 

Hovedplan i 2009 2011 2015 5 

Detaljplan i 2012 2012 2018 7 

KS2 i 2012 2012 2019 8 

Gjeldende styringsdokument fra 2016 2013/2014* 2022 9 

* Forberedende arbeider ble gjort i 2013 og man startet med de første tunnelarbeidene i 2014 
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3 Oversikt over basiskalkylene 

I dette kapitlet gis en oversikt over de ulike basiskalkylene i prosjektet for ulike fasene, som så detaljeres 
nærmere i neste kapittel. Innledningsvis beskrives funn fra et tilsvarende arbeid som ble gjort i KS2 i 2012. 

3.1 KS2-analyse (2012) av kostnadsøkningen  
KS2-rapporten fra 2012 ser nærmere på utviklingen i kostnadsestimatene fra de første anslagene i KU og frem 
til detaljplan til grunn for KS2. Figuren er gjengitt under, der anslagene er gjort om til faste 2010 kroner: 

 

Figur 7 Kostnadsutvikling fra KU 2005 fra KS2 i 2012 (Kilde: KS2-rapport: Ulriken tunnel, Holte Consulting, 2012) 

Anslagene har økt med 310 prosent fra konsekvensutredningen i 2005/2006 frem til detaljplan i 2012. KS2-
konsulenten fra 2012 finner at dette i stor grad skyldes økning i prosjektomfanget, herunder: 

 Ombygging av Arna stasjon inkludert 

 Sikringsanlegg inkludert 

 Omfang sprengning økt til også å inkludere rømningsforbindelser/tverrslag 

 Opprusting av eksisterende tunnel inkludert 

 Enhetspris for sprengning økt på grunn av antatte restriksjoner (sprengningstidspunkt må tilpasses 
passerende tog i eksisterende tunnel) 

 Det er uklart om jernbanebru i Fløen var inkludert i tidligere estimater 

Fra hovedplan til detaljplan var kostnadsøkningen også på rundt 700 millioner kroner (2010-kr), som 
hovedsakelig begrunnes med endret omfang, endrede krav og endringer i enhetspriser eller mengder. 
Tabellen nedenfor oppsummerer funnene fra denne delen av analysen i 2012: 
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Tabell 6 Endret omfang, endrede krav og andre endringer fra analysen i KS2 fra 2012 

Endret omfang Endrede krav Mengdeøkninger og endringer i 
enhetspriser 

 Forbedring av 
krysningsmulighet ved Arna 
stasjon ved å legge inn 
sporsløyfe i tunnel 

 Bedre tilpasning til E16 ved 
østre portal Arna 15 

 Ny bro for begge spor i Fløen, 
siden gammel bro nærmer seg 
teknisk levealder. I tillegg 
harmonerer søyleplasseringen 
ikke med reguleringsplanen i 
Kalfarveien. 

 Ny støttemur i Fløen, nord  

 

 Brannvann i tunnel  

 Vann og frostsikring av 
tverrslag, dobbelspor i tunnel 
og sporsløyfer  

 Sikringsanlegg endret fra 
konvensjonelt anlegg til 
elektronisk 

 Endret løsning til auto-trafo 
kontaktledning, samt økte 
kostnader kontaktanlegg 

 Endringer av konstruksjoner i 
Arna som følge av løsninger 
rundt vannkulvert for å kunne 
tåle 200 års flom 

 Teleanlegg 

 Felles entreprenørpost (rigg 
og drift) fra 15 prosent til 30 
prosent, basert på 
erfaringskostnader 

 Byggherrekostnader økt som 
følge av omfang og funksjon 
av totale 
produksjonskostnader 

 Markedserfaringer på økte 
enhetspriser 

 

 

3.2 Budsjettutvikling etter KS2 i 2012 
I de påfølgende kapitlene sees det nærmere på utviklingen i grunnkalkyle/basiskalkyle, forventet tillegg og 
usikkerhetsavsetninger.  

Som en introduksjon til dette gis nedenfor en oversikt over budsjettene fra KVUen til den siste 
usikkerhetsanalysen for UAF alene i november 2015. For å kunne sammenligne kostnadene som er lagt til 
grunn over tid, må alle kostnader i samme prisnivå. Det er valgt å presentere alle kostnader i faste 2016-
kroner, der kalkylene er justert ved å bruke Statisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for veganlegg i alt. (Se 
vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse.) 

I tabellen nedenfor gjengis kostnadene for de ulike fasene. I tillegg er uspesifiserte kostnader i kalkylen, de 
forventede tilleggene, forventet kostnad (P50), usikkerhetsavsetning og kostnadsramme (P85) vist. KVUen 
angir kun en grunnkalkyle/basiskalkyle, men i mangel av annen informasjon er det lagt til grunn et påslag i 
usikkerhet på i underkant av 40 pst. – tilsvarende som en usikkerhetsavsetning. Dette reflekterer at kalkylene i 
utgangspunktet skal falle innenfor et usikkerhetsspenn på +/- 40 pst.  

Tabell 7 Oversikt over resultater fra usikkerhetsanalyser i prosjektet (Tall millioner 2016-kr) 

Kostnadsnivåer KVU KS1 UA 2011 UA 2012 KS2 UA 2014 UA 2015 

Basiskalkyle/Grunnkalkyle 1 715 2 131  2 657 2 927* 2920 3282 3842 

Forventet tillegg - 564 476 448 214 195 468 

P50 - 2 695 3 134 3 376 3106 3477 4310 

Usikkerhetsavsetning - 815 409 321 200 255 590 

KVU-usikkerhetsmargin 628 - - - - - - 

P85 2 343 3 510 3 543 3 698 3306 3732 4900 

 

I figuren nedenfor er kostnadene, forventet tillegg og usikkerhetsavsetning i de ulike analysene vist i faste 
2016-kroner, basert på informasjonen i de ulike grunnlagsdokumentene. 



Header goes here   

Footer text goes here 
  Side 28 av 68 

 

 

Figur 8 Oppsummering av usikkerhetsanalysene (Tall i mill. 2016-kr) 

Det er flere trekk som er tydelige fra denne figuren:  

 Den første og mest åpenbare er en vesentlig kostnadsøkning fra KVU til den siste usikkerhetsanalysen 
i 2015 

 Den andre er at kostnadsrammen P85 ligger relativt flatt fra KS1 til og med usikkerhetsanalysen i 
2014, med KS2 som et klart brudd 

 Et tredje trekk er at selve basiskalkylen stiger markert fra KVU og frem til detaljplan i 2012. Økningen 
her er på hele 1,2 mrd. kroner, eller om lag 70 pst.  

 Et annet forhold er at påslag for å hensynta usikkerhet (forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger) 
synker vesentlig fra prosjektets egen usikkerhetsanalyse av detaljplanen både i 2011 og 2012 frem til 
KS2-konsulentens vurdering i 2012. Basiskalkylene fra 2012 er tilnærmet like, men påslag fra forventet 
tillegg og usikkerhetsavsetning utgjør til sammen 26 pst. i prosjektets analyse (11 pst. forventet tillegg 
og 15 prosjekt usikkerhetsavsetning), mot 14 pst. i KS2 (7 pst. forventet tillegg og 7 pst. 
usikkerhetsavsetning). Det skal også nevnes at KS2-konsulenten den gang justert for prisstigning 
gjennom en usikkerhetsfaktor, og at en del av det forventede tillegget i realiteten består av 
indeksering for prisvekst i basiskalkylen 

 Det tredje er en vesentlig økning fra basiskalkylen fra KS2 til den siste usikkerhetsanalysen av UAF 
alene i november 2015, kombinert med en tilsvarende vesentlig økning i forventet tillegg og 
usikkerhetsavsetninger. Økning i basiskalkylen utgjør over 920 millioner kroner, tilsvarende hele 32 
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pst. Økningen i P85-anslag utgjør nesten 1,6 mrd. kroner – en økning på 47 pst. – mens økningen fra 
KS2-P85 til basiskalkylen i 2015 er på over en halv milliard kroner. Alle tallene er i fase 2016-kroner 
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4 Nærmere gjennomgang av kalkylene 

Nedenfor gjøres det en gjennomgang av budsjett for hver enkelt fase, der grunnkalkylene i de ulike 
grunnlagsdokumentene er spesifisert på hovedposter eller på entreprisenivå.  

4.1 Kostnadskalkyle i KVU 
Kostnadskalkylen i KVU er på 1 174 millioner kroner (2006-kr). Grunnkalkylen er imidlertid rundet opp til 
1 200 millioner kroner (2006-kr) i KVU, og dette videreføres. Dette tilsvarer 1 715 millioner kroner i 2016-kr.  

For sammenliknbarhet med de øvrige fasene inngår både jernbanetunnel og krysningsspor Arna (inkl. tunnel 
800m) i kalkylen. For jernbanetunnelposten er løpemeterprisen i KVUen satt til 120 000 kroner (2006-kr). 
Denne anvendes for å beregne kostnaden på 6,8 km tunnel gjennom Ulriken, som blir 816 millioner kroner 
(2006-kr). Som tidligere nevnt er innholdet ikke spesifisert ytterligere, men det må legges til grunn at denne 
løpemeterprisen inneholder alle relevante kostnader for en ny jernbanetunnel, herunder driving, 
underbygning, overbygning, jernbanetekniske fag, signal og byggherrekostnader.  

Krysningsspor Arna er i kalkylen satt som en rundsum på 355 millioner kroner (2006-kr). Denne kostnaden skal 
inkludere krysningssporet, 800 meter tunnel og stasjonstiltak i Arna. Det er i dokumentene ikke definert 
nærmere hva som inngår i stasjonstiltak i KVU. Samtidig utgjør krysningssporet (800 meter) rundt 11 pst. av 
total strekning målt i antall meter, mens kostnaden utgjør 30 pst. av totalen. Løpemeterprisen for 
strekningene er videre 120 000 kroner for tunnelen og 440 000 kroner krysningsspor, som dels ligger i dagen. 
Enhetspris per lm for kryssingsspor og tunnelen er vesentlig forskjellig, der løpemeterpris for kryssingsporet er 
godt over dobbelt så høy som for tunnelen. I utgangspunktet gir dette liten mening, selv justert for at dette vil 
bla. bestå av arbeider nær spor. Dette trekker i retning av at det ligger ekstra elementer inkludert i denne 
enhetsprisen, men det fremgår som nevnt ikke hvilke tiltak dette er.  

Tabell 8 Basiskalkyle i KVU (2016-kr) 

Hovedposter Basiskalkyle i KVU (mill. 2016-kr) 

Tunnel, jernbane 1 143 

Krysningsspor Arna (inkl. tunnel 800m) 572 

Totalt 1 715 

 

Siden KVU-kalkylen er på et svært overordnet nivå, basert på løpemeterpriser, hører ikke uspesifiserte 
kostnader hjemme i kalkylen. Selv om dette ikke fremgår direkte av KVUen, legger vi til grunn at 
kostnadsestimatet i KVU er en basiskalkyle. 

4.2 Kostnadskalkyle i KS1 
I KS1 estimeres samme prosjektomfang som KVUen. Det står beskrevet at kostnadene til de to postene er 
fremskrevet fra 2006-kroner til 2008-kroner og brukt som inngangsdata i KS1-konsulentenes 
usikkerhetsanalyse. Jernbanetunnelen er satt til en basiskostnad på 1 300 millioner kroner (2008-kr) og 
krysningssporet har en basiskostnad på 400 millioner kroner (2008-kr). Basiskalkylen i KS1 samlet sett er på  
1 700 millioner kroner (2008-kr). Dette tilsvarer 2 131 millioner kroner (2016-kr). Som for KVUen legges det til 
grunn at dette er basiskalkyle.  
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Tabell 9 Basiskalkyle i KS1 (2016-kr) 

Hovedposter Basiskalkyle i KS1 (mill. 2016-kr) 

Tunnel, jernbane 1 629 

Krysningsspor Arna (inkl. tunnel 800m) 501 

Totalt 2 131 

 

Generelt er det krevende å vurdere hva som er gjort med kalkylen, ettersom informasjonen både mht. 
prosjektomfang og kalkyle vi har fått tilgang til er såpass begrenset. Av kostnadsvedlegget kan en lese at det 
er lag til grunn en strekning på 9 km, dvs. grovt regnet 1 km. lengre enn hva som er gitt av selve strekningen. 
Som diskutert tidligere i rapporten kan dette være en hensiktsmessig justering, men hva som er lagt til grunn 
fremgår ikke og kan således ikke vurderes nærmere. Det fremgår heller ikke hva som inngår og er forutsatt 
omkring selve løpemeterprisen.  

Enhetsprisene er imidlertid justert i forhold til KVUen. Enhetsprisen for tunnel ser ut til å være videreført, 
mens enhetsprisen for krysningsspor er justert ned. Enhetsprisen for krysningssporet (330 833,- 2008-kr per 
lm, der om lag en tredel er i dagen) er imidlertid fremdeles vesentlig høyere enn enhetsprisen for den øvrige 
tunnelen (134 265 2008-kr per lm). Så lenge tiltaket i forbindelse med krysningsspor og stasjonstiltak Arna 
ikke er nærmere spesifisert, er dette kun en observasjon og ikke noe som kan vurderes nærmere.  

Oppsummering: Det har vært en relativt betydelig kostnadsøkning fra KVU til KS1 – i underkant av 20 pst., sett 
bort fra selve prisstigningen fra 2006 til 2008. Dette er mest trolig basert på en økning i antall meter spor som 
er benyttet – der anslagsvis 1 km ekstra spor er lagt inn – men ettersom beskrivelsen av omfang og 
prosjektinnhold, kalkyle og forutsetninger er svært overordnede både i KVUen og KS1 er det vanskelig å gi en 
nærmere vurdering. Dette gjelder ikke minst hva som forutsettes av stasjonstiltak i Arna, gitt den høye 
enhetsprisen som er satt på krysningssporet. (Se også diskusjon nedenfor i kapittel 3.3.) 
 

4.3 Kostnadskalkyle fra detaljplan i 2011 
Ved prosjektering gjennom hovedplan og deretter detaljplan har prosjektet og derigjennom kalkylene blitt 
detaljert og spesifisert på de ulike fagene. Kalkylen er angitt i mengde og enhetspris.  

I juni 2011 gjøres det en prosjektintern usikkerhetsanalyse på det foreliggende detaljplangrunnlaget. 
Hovedpostene i kalkylen i denne er: 

 Felles byggherrekostnader 

 Grunnerverv og erstatninger 

 Felleskostnader entreprenører 

 Overbygning  

 Underbygning – Omfatter grunnarbeider, tunneler, konstruksjoner, veier og massetransport og 
landskap 

 Jernbanetekniske fag inkl. signal – Omfatter KL-anlegg, lavspenningsanlegg, signal/sikringsanlegg, 
tele/data og øvrige tekniske anlegg 

I usikkerhetsanalysen er det lagt til uspesifiserte kostnader, og kostnadskalkylen er derfor en basiskalkyle. De 
uspesifiserte kostnadene er lagt direkte på under kostnadspostene «Underbygning» (ca. 83 mill. kroner), 
«Overbygning» (ca. 8 mill. kroner) og «Tekniske fag» (ca.30 mill. kroner). Samlet er de uspesifiserte 
kostnadene om lag på 122 millioner kroner (2016-kr), eller ca. 5 pst. av hele grunnkalkylen.  
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Totalt var basiskalkylen på 2 366 millioner kroner (2011-kr). Dette tilsvarer 2 657 millioner 2016-kroner. I 
tabellen nedenfor er basiskalkylen fordelt på hovedposter:  

Tabell 10 Basiskalkyle i usikkerhetsanalyse fra 2011 (Tall i mill. 2016-kroner) 

Hovedposter Basiskalkyle (2016-kr) Pst.-andel av total 

Felles byggherrekostnader 347 13 pst. 

Administrasjonskostnader 231 9 pst. 

Detalj- og reguleringsplankostnader 58 2 pst. 

Byggeplankostnader 58 2 pst. 

Grunnerverv og erstatninger 92 3 pst. 

Felleskostnader entreprenør 533 20 pst. 

Underbygning 1 200 45 pst.  

Grunnarbeider 48 2 pst. 

Tunneler 739 28 pst. 

Konstruksjoner 166 6 pst. 

Veier og massetransport 130 5 pst. 

Landskap 28 1 pst. 

Overbygning 89 3 pst. 

Tekniske fag 485 18 pst. 

KL-anlegg 169 6 pst. 

Lavspenningsanlegg 122 5 pst. 

Signal/sikringsanlegg 140 5 pst. 

Tele/data 37 1 pst. 

Øvrige tekniske anlegg 17 1 pst. 

Sum 2 657  

 

Målt i 2016-kroner er det skjedd en vesentlig økning i basiskalkylen fra KS1 og til juni 2011-kalkylen – snaut 
530 mill. kroner eller anslagsvis 25 pst. i reelle priser.  

Gjennom prosjektering spesifiseres forhold som vegtiltak, sportilkoblinger, støttemurer, stasjonstiltak (bygg, 
skjermer, ramper og kulverter, spor, plattformer) osv.  Hvorvidt dette er en reell omfangsøkning fra KVU og 
KS1, avhenger av hva som lå i stasjonstiltak og nivået på enhetspris per lm. tunnel. Tilsvarende gjelder for 
tiltak som ekstra sporsløyfe i tunnel, detaljering av vegløsning, ny bru i Fløen etc.  

Mangel i spesifikasjon i grunnlaget fra KVU og KS1, som beskrevet foran, vanskeliggjør identifiseringen av 
direkte årsakssammenhenger. Mens KS1-kalkylen er svært overordnet og basert på to løpemeterpriser ganget 
med et gitt antall meter, er detaljplankalkylen spesifisert på en lang rekke poster med mengde og enhetspris i 
et prosjekt som fraviker lite fra de byggeplaner som i dag er i ferd med å ferdigstilles. Mens KVUen viste til to 
separate byggetrinn, angir detaljplanen en sammenhengende utbyggingsrekkefølge som i den grad mulig 
skjermer anleggsarbeidene fra en stasjon i drift.  
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Selv dette tatt i betraktning, er det opplagt kommet til nye elementer fra KVU som er med å forklare en 
kostnadsøkning i selve grunnkalkylen. Dette gjelder særlig:  

 Utvidelsen av Storelva-kulverten 

 Oppgraderingstiltak i eksisterende tunnel (som dog inngikk som et element i usikkerhetsanalysen i 
KS1) 

Alene er dette imidlertid ikke tilstrekkelig til å forklare kostnadsøkningen. Detaljplanen kostnadsfester 
Storelvakulverten til snaut 30 mill. kroner og oppgraderingsentreprisen UUT23 til 92 mill. kroner + 
jernbanetekniske fag fra UUT31. Dette utgjør anslagsvis til sammen rundt 150 mill. kroner, eller snaut 30 pst. 
av økningen i grunnkalkyle.  

Det er derfor nødvendig å se nærmere på et estimat for løpemeter og løpemeterprisene. Det er flere forhold 
som vil drive kostnader i et jernbaneprosjekt, men antall spormeter er opplagt en viktig faktor. For 
detaljplanen er det her benyttet det antall løpemeter som nå foreligger, dvs. 11 800 løpemeter spor for UAF. 
For KVUen og KS1 benyttes forliggende informasjon fra de respektive beskrivelsene. For å anslå en samlet 
enhetspris (kr/lm) er det gjort en vesentlig forenkling, ved å dele totalkostnader fra basiskalkylen på antall 
spormeter. Dette har noen svakheter, som diskutert nærmere nedenfor, og er justert for ved også å 
sammenlikne en løpemeterpris kun for den nye tunnelen.  

Med disse forenklede forutsetninger gis følgende oppsett:   

Faser Løpemeter 
totalt UAF 

Samlet basiskalkyle i 
2016-priser i mill. kr. 

Grovt anslått 
enhetspris samlet, i 

2016-kr. 

Justert enhetspris kun 
ny tunnel, 

i 2016-kroner 

KVU 7 600 1 715  225 456 143 411 

KS1 9 000 2 131 236 778 154 228 

Detaljplan juni 
2011 

11 800 2 657 225 169 193 741 

 

Anslaget for enhetsprisen, målt som samlet basiskalkyle delt på antall løpemeter spor i kolonnen «Grovt 
anslått enhetspris i 2016-kroner», er svært lik målt i 2016-kroner for de tre fasene. En tolkning av dette er at 
underestimeringen i tidligfase særlig kommer av prosjektets omfang, målt i antall spormeter og tiltak på Arna 
stasjon, underestimeres. Dette gjelder ikke minst i forhold til KVUen, som opplagt underestimerer antall 
spormeter.  

En svakhet ved denne tolkningen er imidlertid at enhetsprisen for KVU og KS1 består både av enhetspris for 
tunnel og krysningsspor – der sistnevnte er priset vesentlig høyere og følgelig må ventes å inneholde også 
andre elementer enn kun spor- og tunneltiltak. Den siste kolonnen i tabellen – «Justert enhetspris kun tunnel, 
2016-kroner», justerer for dette, ved å anvende og indekser oppgitt/beregnet enhetspris for tunnelen i KVU 
og KS1, og anslå tunnelkostnadene i detaljplan isolert ved å legge hele entreprise UUT21 og en representativ 
andel (anslått 73 pst.) av byggherrekostnader og UUT31. Dette er nødvendigvis en viss forenkling, men viser 
at enhetsprisene målt i 2016-kroner for selve tunnelen ligger en god del under i KVU og KS1, sett i forhold til 
basiskalkylen som foreligger i juni 2011.  

Det må tas et visst forbehold knyttet til manglende spesifikasjon av kalkylene fra KVU og KS1, herunder 
eksempelvis hvilken type sikringsanlegg som ble lagt til grunn i KVU og KS1 for enhetspris per løpemeter spor. 
Oppsummert er likevel kostnadsøkningen fra tidligfase til den første basiskalkylen fra detaljplanen etter vårt 
skjønn særlig knyttet til:  
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 Omfangsøkning, herunder tiltak i eksisterende tunnel og Storelvakulverten og sannsynligvis også mht. 
de tiltak som gjøres på Arna stasjon og på Fløen 

 En økning i prosjektomfanget mht. antall spormeter i prosjektet, særlig knyttet til Arna stasjon. I 
forhold til KVUen også tiltak som diagonaltunneler og tilkoblinger, som etter vårt skjønn burde vært 
forutsett og inkludert på KVU-nivået. (Dette kunne eksempelvis vært gjort som i KS1, ved å legge et 
påslag på ca. 20 pst. på antall spormeter gitt direkte av avstanden. For å nå opp til antall spormeter i 
prosjektet i dag, måtte en ha lagt til grunn et påslag på rundt 55 pst.) 

 En økning i prisingen (enhetsprisene) av tiltakene, dvs. underestimering i kroner per løpemeter i 
tidligfasen 

 I detaljplanen legges det til grunn utbygging under drift, hvilket var mer uavklart i KVUen, jf. tidligere 
beskrivelser. Selv om UAF stort sett er mer skjermet fra effekten av dette enn eksempelvis UBF-
prosjektet, er utbygging under drift likevel prisdrivende 

 

4.3.1 Erfaringer fra tidligfase 
KVU og KS1 er og skal være overordnede analyser, der det nødvendigvis vil være usikkerhet knyttet til omfang 
av tiltak. Dette står imidlertid ikke i veien for å definerer opp hva som legges til grunn av prosjektscope. Ut fra 
erfaringene med tidligfase i UAF, vil vi særlig peke på følgende:  

 Spesifiser tiltaket og helt konkret hva som inngår (og evt. ikke inngår) 

 Spesifiser forutsetningene som er lagt for anslaget 

 Spesifiser hva som konkret ligger inne i en enhetskostnad (som løpemeterpris, kvadratmeterpris osv.) 
og hvor denne prisen er hentet fra 

 Gjør en overordnet analyse og anslå behov for ekstratiltak, eksempelvis målt i spormeter, utover selve 
strekningen. Forhold som nødvendighet av bruer osv. bør også relativt enkelt kunne hentes frem ved 
å se på kart eller verktøy som Google Pro 

 

4.4 Ny kostnadskalkyle fra detaljplanen i 2012 
Det blir gjennomført en ny usikkerhetsanalyse i detaljplanfasen i 2012. Basiskalkylene i de to analysene fra 
detaljplanen er relativt like; i 2016-kroner er basiskalkylen økt med 270 mill. kroner i 2012 fra 2011. 
Brorparten av dette er knyttet til økt prising av tunnel. I tillegg har kostnadene for veier, massetransport og 
landskap økt noe. Totalt var grunnkalkylen 2 461 millioner kroner (2010-kr), hvilket tilsvarer 2 927 millioner 
kroner i 2016-kroner.2 

Selve usikkerhetsanalysen, som beskrevet i neste kapittel, skiller seg imidlertid en del fra hverandre og 
kalkylen gjengis derfor nedenfor:   

                                                             
2 En kan merke seg at JBV-prosjektets utgangspunkt var en basiskalkyle på 2,69 mrd. 2010-kroner, hvorav 10 pst. inngikk 
som uspesifisert. Denne ble tatt ut av JBVs interne konsulent som styrte usikkerhetsanalysen og i stedet søkt ivaretatt 
gjennom usikkerhetsanalysen.  
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Tabell 11 Grunnkalkyle i usikkerhetsanalyse fra 2012 (Tall i mill. kroner) 

 Grunnkalkyle i UA 2012 (2016-kr) Pst.-andel av total 

Byggherrekostnader 377 13. pst 

Grunnerverv og eiendomsforvaltning 103 4 pst. 

Felleskostnader entreprenør 497 17 pst. 

Underbygning grunnarbeid 61 2 pst. 

Tunnel 922 31 pst. 

Konstruksjoner 159 5 pst. 

Veier og massetransport og landskap 232 8 pst. 

Overbygning 98 3 pst. 

KL-anlegg 103 4 pst. 

Lavspenningsanlegg 119 4 pst. 

Signal og sikringsanlegg 202 7 pst. 

Teleanlegg og øvrige og Øvrige tekniske 
anlegg 

54 2 pst. 

Sum 2 927  

 

 

4.5 Kostnadskalkylen fra KS2 (2012) 
KS2 av prosjektet ble gjennomført i 2012, med utgangspunkt i en JBV-kalkyle. Denne opprinnelige 
kostnadskalkylen, datert 20.februar 2012, var på 2 433 millioner kroner (2010-kr), dvs. marginalt lavere enn 
2012-kalkylen presentert over. KS2-konsulenten gjorde enkelte justeringer i denne, som bestod av følgende 
hovedpunkter: 

 Reduksjon av uspesifisert i kostnadsestimatet for ny tunnel.  
I den opprinnelige basiskalkylen var uspesifiserte kostnader på omtrent 120 millioner kroner (2010-kr), 
mens det i den justerte kalkylen er kun rundt 30 millioner kroner uspesifiserte kostnader (2010-kr). 

 Marginale kostnadsøkninger som følge av små omfangsendringer på Arna stasjon 

 Kostnaden knyttet til rigg og drift redusert  

 Økte byggherrekostnader knyttet til økt bemanning i prosjektorganisasjonen 

 Reduksjon i kostnader knyttet til massetransport 

 Økte kostnader knyttet til sprengning av ny tunnel 

 Ekstra kostnad for vann- og frostsikring 

 Økt lengde på KL-ledning  

 Små endringer av andre kostnadsposter, både opp- og nedjusteringer 

KS2-rapporten fra 2012 gjør nærmere rede for denne utviklingen, og for detaljer vises det til denne. 
Oppsummert gjør figuren nedenfor, som er hentet fra KS2-rapporten (Figur 11), rede for hovedtrekkene og 
størrelsen:  



Header goes here   

Footer text goes here 
  Side 36 av 68 

 

 

 

Etter denne justeringen er basiskalkylen på 2 455 millioner kroner (2010-kr). Dette tilsvarer 2 920 millioner 
2016-kroner. Typiske byggherrekostnader, bestående av prosjektadministrasjon, prosjektledelse og 
prosjektering, utgjør i KS2-kalkylen 363 mill. 2016-kroner.  

Merk at kalkylen nå er inndelt etter entrepriser, ikke fag. Uten å ha tilgang til underlagskalkylene i denne 
overgangen, er det vanskelig å på det foreliggende grunnlaget følge utviklingen i de enkelte kostnadspostene. 
I praksis faller dette også utenfor rammene for hva denne prosjektrevisjonen kan spenne over. En kan også 
merke at materialleveranse på byggherrens rammeavtaler er lagt som en byggherrekostnad med en kostnad 
på 124 mill. kroner. I senere kalkyler er denne lagt (riktigere) sammen med UUT31. Dette trekker 
tilsynelatende opp andelen byggherrekostnader i kalkylen i forhold til senere kalkyler i 2014 og 2015.  

Basiskalkylen fra KS2 gjengis nedenfor:   
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Tabell 12 Basiskalkyle fra KS2 (Tall i mill. kroner) 

Hovedposter/Entrepriser Basiskalkyle i KS2 (2016-kr) Pst.-andel av total 

Ulriken jernbanetunnel 2 920  

Gjenstående 2 801  

Byggherrekostnader 581 20 pst. 

Felleskostnader (rigg og drift) 361 12 pst. (av total) 

Prosjektadm 139 5 pst. 

Prosjekt- og byggeledelse 177 6 pst. 

Overhead 45  

Grunnerverv 49  

Prosjektering 47 2 pst. 

UUT51-Materialleveranse 124 4 pst. 

Produksjon 2 219 76 pst. 

UUT-21 Ny tunnel og broer i Fløen 1 477 51 pst.  

Ny tunnel 783  

Sprengning 240  

Sikring 160  

Vann- og frostsikring 214  

Øvrig 170  

Konstruksjoner 118  

Broer i Fløen 41  

Portaler 44  

Storelva kulvert 33  

Veier og massetransport 173  

Massetransport 133  

Veier og landskap 40  

Grunnarbeider 50  

Rigg og drift UUT-21 353  

UUT-23 Eksisterende tunnel 109 4 pst.  

UUT-25 Arna stasjon 127 4 pst.  

Riving og flytting 15 1 pst. 

UUT-31 Jernbaneteknikk 332 11 pst. 

Overbygning 47  

KL-anlegg 61  

Lavspenningsanlegg 118  

Teleanlegg og øvrige 35  

Rigg og drift jernbane 71  

UBF-xx Signalanlegg 159  

Påløpt 119  
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Sum 2 920  

Kommentar: Riving og flytting omfatter UUT-11, UUT-12 og UUT-13. 

4.6 Kostnadskalkylen fra 2014 
I forbindelse med oppstarten av tunnelentreprisen ble det i 2014 gjort en ny usikkerhetsanalyse, der en ny 
basiskalkyle presenteres. Denne viser en basiskostnad på 3 187 millioner kroner (2014-kr), eller 3 282 
millioner 2016-kroner – tilsvarende en økning på drøyt 360 mill. kroner eller 12 pst fra KS2-kalkylen.  

Grunnkalkylen her bygger på de samme entreprisene som i KS2. I basiskalkylen er uspesifiserte kostnader på i 
størrelsesordenen 194 millioner kroner (2014-kr). Dette tilsvarer omtrent 200 millioner 2016-kroner, eller et 
påslag på rundt 6 pst. 

Tabell 13 Basiskalkyle i usikkerhetsanalyse i 2014 (Tall i mill. kroner) 

Hovedposter/Entrepriser Basiskalkyle i UA 2014 (2016-kr) Pst.-andel av total 

Byggherrens felleskostnader 386 12. pst 

Prosjektering 193 6 pst. 

Grunnerverv 77 2 pst. 

Diverse produksjon 52 2 pst. 

Riving og flytting 36 1 pst. 

UUT-21 Tunnelarbeider i ny tunnel 1 480 45 pst. 

UUT-23 Tunnelarbeider i eksisterende 
tunnel 

165 5 pst. 

UUT-25 Arna stasjon 221 7 pst. 

UUT-31 Jernbaneteknikk 423 13 pst. 

Byggherrelevert materiell 104 3 pst. 

Signal 144 4 pst. 

Sum 3 282  

Kommentar: Diverse produksjon og Riving og flytting er EKS samling av små poster i grunnkalkylen til prosjektet 

 

Økningen fra KS2-kalkylen skyldes primært følgende forhold:  

Tema Kostnads-konsekvens 
fra KS2-kalkylen 

Beskrivelser 

Prosjektering Økning på 146 mill. 
2016-kroner 

Denne økningen, som er meget omfattende, bunner i flere forhold:  

 Prosjektet ble utsatt i en lengre periode etter at man hadde 
inngått kontrakt med et rådgivende ingeniørselskap. Forsinkelsen 
førte til at måtte betale for å holde viktige ressurser fra 
konsulentens side tilgjengelig for prosjektet. 

 I 2014 ble det oppdaget svakheter i prosjekteringsgrunnlaget fra 
hovedplan og detaljplan, og byggeplanarbeidet ble mer 
omfattende enn planlagt.  

 Det oppsto også i denne perioden uoverensstemmelser mellom 
jernbaneverket og den nevnte konsulenten, i forbindelse med en 
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endring av kontrakten fra en bonus-malus-kontrakt til en annen 
kontraktsform.  

 Endring fra drill-and-blast til TBM medførte 
omprosjekteringsbehov 

Det bør også påpekes at tidligere anslag, herunder for KS2, lå for lavt mht. 
et rimelig anslag for prosjektering i et slikt prosjekt.  

UUT23 Økning på 56 mill. 
2016-kroner 

For UUT-23 skyldes kostnadsøkningen uspesifiserte kostnader er økt fra 10 
til 20 prosent, samt noen omfangsøkninger knyttet til riving, adkomster og 
sikkerhetsopplegg. Økningen i kostnader og ikke minst uspesifisert henger 
videre sammen med en erkjennelse av at det grunnlaget som har forligget 
tidligere ikke er tilstrekkelig detaljert.  

UUT25 Økning på 94 mill. 
2016-kroner 

I UUT-25 har omfanget økt som følge av at elektriske installasjoner som 
lysvegg og tavler ble tatt inn, og at det er identifisert økt omfang av 
spunting og peling samt for glass og malearbeider. Etter 
grunnundersøkelser ble det videre behov for å forsterke konstruksjoner på 
stasjonen, samt utvidelse av en rampe til plattform. Det oppsto dessuten 
noen flere følgekostnader ved utvidelse av Storelva kulvert.  

UUT31 Økning på 91 mill. 
2016-kroner 

Kostnadsøkningen i UUT-31 skyldtes at man økte påslag for rigg og drift fra 
20 til 30 prosent. Det var videre identifisert noe økt omfang som følge av 
at linjedetektor tele og lav- og høyspentinstallasjoner inkluderes. 
Sporkostnadene økte som følge av at man valgte TBM som drivemetode 
for tunnelen, dvs. fastspor i stedet for spor på pukk. (TBM som 
drivemetode har imidlertid lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn ved 
tradisjonell tunneldriving.)   

   

I tillegg har avsetninger til grunnerverv økt noe (28 mill. kroner) som følge av selve forhandlingsprosessen. Det 
er videre en viss økning i byggherrens administrasjonskostnader (25 mill. kroner). Samtidig er den del poster 
justert noe ned, som byggherrelevert materiell (justert ned etter gjeldene prislister med 20 mill. kroner) og 
anslag for signalkalkylen (minus 15 mill. kroner). På dette tidspunkt er det imidlertid et svakt grunnlag å anslå 
signalkostnader etter.  
 

4.7 Kalkyle fra 2015 
I november 2015 og januar 2016 gjennomførte prosjektet to nye usikkerhetsanalyser. I den første av disse to 
ser man på prosjektene Arna-Fløen og Bergen-Fløen hver for seg, mens man i den andre ser på disse to 
prosjektene sammen. Kalkylen som presenteres nedenfor er hentet fra november-analysen av UAF alene.  

Basiskalkyle ligger nå på 3 793 millioner kroner (2015-kr) eller 3 843 millioner kroner (2016-kr). I dette ligger 
nok en meget betydelig økning i forhold til forrige kalkyle, med mht. 561 mill. 2016-kroner eller en 17 pst. 
økning.  

Også i denne basiskalkylen er det inkludert uspesifiserte kostnader, på totalt 316 millioner 2015-kroner eller 
320 millioner 2016-kroner. Uspesifisertpostene er lagt på entreprisene UUT-21 (15 prosent), UUT-23 (10 
prosent), UUT-25 (10 prosent) og UUT-31 (10 prosent) og signal (15 prosent).  

I tabellen nedenfor er basiskalkylen fra usikkerhetsanalysen i 2015 vist på hovedposter/entrepriser: 
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Tabell 14 Basiskalkyle i usikkerhetsanalyse fra 2015 (Tall i mill. kroner) 

Hovedposter/Entrepriser Basiskalkyle i UA 2015 (2016-kr) Pst.-andel av totalen 

Felles/admin.kostnader 504 15 pst. 

Prosjektering 364 11 pst. 

Felles produksjon/Kartlegging 59 2 pst. 

Grunnerverv 109 3 pst. 

Forventet salg antikvariske hus -41  

UUT11 Antikvarisk riving Kalfarvn. 122 5  

UUT12 Antikvariske tiltak Kalfarvn. 120 og 99 11  

UUT13 Riving av Fløenb. 2, Kalfarvn. 99, 
Reinane 

3  

UUT11 Antikvarisk bygging Kalfarvn. 122 og 
120 

41  

Lagerleie antikvariske hus 5  

UUT22 Konstadsporet Bru - forberedende 
arbeid 

0  

UUT21 Tunnelarbeider i ny tunnel 1 538 47 pst. 

UUT23 Tunnelarbeid i eksisterende tunnel 154 5 pst. 

UUT25 Grunn og byggentr. - Arna stasjon 227 7 pst. 

UUT25 Opsjon Arna-Trengereid (FATC)  54 2 pst. 

UUT15 Forberedende arb. Arna stasjon 16 0,5 pst. 

UUT31 Jernbaneteknikk og sidesporsareal 593 18 pst. 

Signal Arna-Fløen 202 6 pst. 

Sum 3 843  

 

Over halvparten av økningen på drøyt 560 mill. kroner stammer fra byggherrekostnader, og da særlig 
administrasjonskostnader og prosjekteringskostnader:  

 Administrasjonskostnadene – typisk bemanning, innleie, administrative utgifter mv – har økt 
vesentlig, og ligger i denne kalkylen hele 143 mill. 2016-kroner høyere enn KS2-kalkylen. I 
revideringen av bemanningsplanen har man identifisert behov for særlig prosjekt-, prosjekterings- og 
byggeledelse og lagt til dette. I tillegg er bemanningsplanen revidert i henhold til prosjektavslutning i 
2023 istedenfor 2022; dvs. en lengre prosjektperiode. Det er for øvrig gjort mindre endringer i 
kalkylen i 2015 for å ta hensyn til mindre endringer i kontorleie og øvrige felleskostnader. (EKS’ 
vurdering av denne kalkylen følger i usikkerhetsanalysen i Vedlegg 2.)  

 Prosjekteringskostnadene har fortsatt å vokse meget betydelig, og ligger nå nesten 320 mill. kroner 
over hva KS2-kalkylen la til grunn. I forbindelse med usikkerhetsanalysen i 2015 ble 
prosjekteringskonsulenten bedt om å utarbeide en ny sannsynlig prognose. Prosjektet har videre 
opplyst om at det ble sett på erfaringstall fra andre prosjekter Jernbaneverket (Langset-Kleverud, 
Fornyelse Lysaker-Sandvika, Høvik hensetting, Lysaker stasjon, Farriseidet-Porsgrunn og Holm-
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Nykirke) når prosjekteringskostnadene ble satt høyere i 2015. Alt i alt har dette ledet til en vesentlig 
økning av anslaget for prosjekteringskostnader.  

Når det gjelder entreprisene har prognosen for tunnelentreprisen for den nye tunnelen, UUT-21, har økt med 
snaut 60 millioner 2016-kroner. Dette er basert på erfaringspriser og endringsmeldinger fra den da pågående 
entreprisen, herunder en lang rekke elementer knyttet til rigg, ekstra sikkerhetsvakter, kostnader for 
transportbånd, opplasting av TBM-masser osv.  

En ny entreprise, UUT15 Forberedende arbeider, er kommet til, med tiltak som tidligere lå under UUT25.  

Entreprisen UUT-25 for Arna stasjon er relativt sett en mindre stor økning fra kalkylen fra 2014. Det har 
imidlertid tilkommet en opsjon for FATC mellom Arna og Trengereid, som på det tidspunktet kostnadsfestes til 
54 millioner kroner, som er et krav fra JBV sentralt. Dette utgjør hoveddelen av endringen. Samtidig er det en 
viss økning i prisingen av sikkerhetskostnader (rigg og drift).  

Entreprisen for jernbaneteknikk, UUT-31, øker med 66 mill. kroner fra 2014-kalkylen, der byggherrelevert 
materiell er inkludert. Det er flere forhold som trekker kalkylen opp:  

 Det legges til betydelige kostnader for sikkerhetsvakter under utbygging  

 Sidesporsarealet på Arna stasjon er spesifisert og øker i kostnad 

 Det er oppdaget mangler i prosjekteringsgrunnlaget for jernbaneteknikk, som i byggeplanarbeidet gir 
justeringer i kalkyle. Dette er for øvrig et forhold som går igjen for flere entrepriser i dette prosjektet, 
der grunnlaget fra detaljplan har svakheter og arbeidet med byggeplaner viser behov for økt kalkyle.  

Signalentreprisen har økt i kostnad fra usikkerhetsanalysen i 2014 til usikkerhetsanalysen i 2015. 
Signalentreprisen var ventet å koste 144 millioner (2016-kr) i 2014, mens den er kostnadsberegnet til 202 
millioner kroner (2016-kr) i 2015. Differansen er på nesten 60 millioner kroner. Det er vesentlig usikkerhet 
knyttet til signalkalkylen, og prosjektet legger i 2015 på flere elementer for å kompensere for usikkerhet, 
arbeider parallelt med gammelt anlegg i drift mv. Over halvparten av økningen skyldes at prosjektet har lagt 
til økt uspesifisert i 2015 sammenliknet med 2014.   

For øvrig har grunnerverv økt med 32 mill. kroner, som må sees sammen med at innkjøp gjøres og faktiske 
priser legges inn.  

 

4.8 Nærmere om utvikling av kostnadskalkylene 
I figuren nedenfor er utviklingen i basiskostnader angitt samlet. Den viser i store trekk en økning fra tidligfase 
frem til detaljplankalkyler i 2012, og så en ny økning fra KS2 til 2015-kalkylen.  
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Figur 9 Utvikling i total kostnad 

I tabellen nedenfor er dette detaljert ytterligere for kalkylene på de ulike tidspunktene. Oppsettet er på et 
overordnet nivå, men samler elementene som er diskutert foran.  Den øverste raden av bokser viser 
totalkostnaden for prosjektet i 2016-kroner, mens boksene under viser de enkelte kostnadselementene i hver 
av utredningene eller usikkerhetsanalysene.  

Når det gjelder overgangen fra kalkyler fordelt på fag til kalkyler fordelt på entrepriser fungerer 
oppsummeringen fra KS2-prosessen i 2012 som nøkkelen mellom disse to måtene å dele opp kalkylen på. I 
KS2 fra 2012 er nemlig mange av de tidligere fagene vist under kalkylen de tilhører. For kalkylene etter 2012 
vises bare kostnaden knyttet til entreprisen.  
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KVU KS1 UA 2011 UA 2012 KS2 UA 2015UA 2014

Basiskalkyle
1 715

Jernbanetunnel
1 143

Krysningsspor
572

Basiskalkyle
2 131

Jernbanetunnel inkl. et 
krysningsspor

1 629

Krysningsspor
501

Basiskalkyle
2 657

Byggherrekostnader
347

Grunnerverv
92

Felleskostnader 
entreprenør

533

Grunnarbeider
48

Tunnel
739

Konstruksjoner
166

Veier og massetransport
130

Landskap
28

Overbygning
89

KL-anlegg
169

Lavspenning
122

Tele og data
37

Øvrige tekniske anlegg
17

Signal
140

Grunnkalkyle
2 927

Byggherrekostnader
377

Grunnerverv
103

Felleskostnader 
entreprenør

497

Grunnarbeider
61

Tunnel
922

Konstruksjoner
159

Veier, massetransport og 
landskap

232

Overbygning
98

KL-anlegg
103

Lavspenning
119

Tele, data og øvrige 
tekniske anlegg

54

Signal
202

Basiskostnad
2 920

Byggherrekostnader
485

Grunnerverv
45

Prosjektering
47

Riving og flytting
15

Ny tunnel
783

Konstruksjoner
118

Veier og massetransport
173

Grunnarbeider
50

Rigg og drift
353

UUT-23 Eksisterende 
tunnel

109

UUT-25 Arna stasjon
127

Overbygning
47

KL-anlegg
61

Lavspenning
118

Tele, data og øvrige 
tekniske anlegg

35

Rigg og drift
71

Signal
159

Påløpte kostnader
119

Basiskostnad
3 282

Byggherrekostnader
386

Grunnerverv
77

Prosjektering
193

Riving og flytting
36

UUT-21 Ny tunnel og 
broer i Fløen

1480

UUT-23 Eksisterende 
tunnel

165

UUT-25 Arna stasjon
221

UUT-31 Jernbaneteknikk
423

Signal
144

Diverse produksjon*
156

Basiskostnad
3 843

Byggherrekostnader
504

Grunnerverv
109

Prosjektering
364

Riving og flytting
24

UUT-21 Ny tunnel og 
broer i Fløen

1538

UUT-23 Eksisterende 
tunnel

154

UUT-25 Arna stasjon*
281

UUT-31 Jernbaneteknikk
593

Signal
202

Diverse produksjon*
75  
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Overgangen fra tidligfase til kalkylene fra detaljplanfasen er som diskutert tidligere krevende å analyser særlig 
grundig, gitt den mangel på spesifikasjon som ligger i tidligfasekalkylene. Tilsvarende er det krevende å 
vurdere de enkelte kostnadspostene i overgangen fra fag- til entreprisekalkyler.  

Nedenfor vil det derfor fokuseres på enkelte sentrale elementer for å forklare utviklingen fra KS2 og frem til 
2015-kalkylen. I tillegg vises den siste kalkylen fra prosjektet; september 2016-kalkylen, som behandles 
nærmere i Vedlegg 2 Usikkerhetsanalysen. 2016-kalkylen ligger rundt 100 mill. kroner lavere enn 2015-
kalkylen, bla. som følge av  

 En vesentlig reduksjon av anslåtte kostnader for FATC til Trengereid 

 Anslaget for gjenstående prosjektering er redusert med nesten 60 mill. kroner 

 En begrenset økning i byggherrens felleskostnader, knyttet til forlengelse av gjennomføringstiden 

Kalkylene fordelt på overordnede poster fra KS2 til september 2016 gis av følgende tabell:  

Hovedposter/Entrepriser Basiskalkyle KS2, 
mill. 2016-kr 

Basiskalkyle 2014, 
mill. 2016-kr 

Basiskalkyle 2015, 
mill. 2016-kr 

Basiskalkyle 
2016 

Byggherrens felleskostnader 361 386 504 520 

Prosjektering 47 193 364 305 

Grunnerverv 49 77 109 112 

Diverse produksjon  52 59 58 

Riving og flytting 15 36 24 23 

UUT15    16 15 

UUT-21 Tunnelarbeider i ny 
tunnel 1 477 

1 480 
1 538 1 518 

UUT-23 Tunnelarbeider i 
eksisterende tunnel 109 

165 
154 164 

UUT-25 Arna stasjon 127 221 281 243 

UUT-31 Jernbaneteknikk 332 423 
593 

489 

Byggherrelevert materiell 124 104 96 

Signal 159 144 202 200 

Sum 2 920 3 282 3 843 3 742 

 

Årsakene til kalkyleøkningene er beskrevet for hver kalkyle. Nedenfor er det isolert utviklingen for tre 
kostnadselementer; administrasjonskostnader, prosjekteringskostnader og uspesifisert. Disse sammenliknes 
for KS2, 2014-kalkylen og 2015-kalkylen og, der grunnlag for dette, kalkyler fra detaljplanfasen.  

 

4.8.1 Administrasjonskostnader 
Dette kostnadselementet omfatter prosjektadministrasjon, prosjekt- og byggeledelse, husleie, overhead o.l. I 
tabellen nedenfor er byggherrekostnaden som prosentandel av total kostnad vist:   
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Figur 10 Administrative kostnader som andel av basis-/grunnkalkylen. Inneholder prosjektadministrasjon, prosjekt- og byggeledelse og 
overhead.   

En ser at figuren at de administrative kostnadene som andel av totalkalkylen har økt jevnt fra 2012 til 2014. I 
tillegg har totalkostnaden økt, slik at posten i 2016-kroner har økt fra 304 mill. kroner, til 386 mill. kroner og til 
504 mill. kroner. Det bør i den forbindelse påpekes at KS2-konsulenten i 2012 fant at den opprinnelige posten 
var underkalkulert, og la relativt vesentlige midler inn i kalkylen for å kompensere for dette, ref. tidligere 
beskrivelser. Det er pt. en meget betydelig byggherreorganisasjon lagt i kalkylene. Forsinkelser og lengre 
byggetid har i tillegg bidratt til å trekke opp andelene og kostnadene.  

4.8.2 Prosjekteringskostnader 
Kostnadsposten prosjektering har økt betydelig siden KS2 i 2012 frem til i dag. I KS2 var det lagt til grunn en 
prosjekteringskostnad på 47 millioner kroner (2016-kr). Dette fremstår som en svært lavt kalkulert post, som 
utgjør kun 2 pst. av samlet prosjektkostnad.  

I den siste usikkerhetsanalysen fra 2015 var prosjekteringskostnaden økt til 364 millioner (2016-kr). Dette er på 
sin side en svært høy kostnad, ref. tidligere beskrivelser. I tabellen nedenfor er prosjekteringskostnader i 
prosent av basiskostnaden i KS2 fra 2012, usikkerhetsanalyse fra 2015 og usikkerhetsanalyse fra 2015 angitt. 
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Figur 11 Prosjekteringskostnader som andel av basiskostnader 

 

4.8.3 Uspesifiserte kostnader 
Uspesifiserte kostnader er enkelt sagt kostnader som en basert på erfaring vet vil komme, men som ikke er 
med i kalkylene ettersom disse enhetene ikke er spesifisert i mengder og enhetspriser. (Se Vedlegg 2 for en 
nærmere diskusjon.) I tabellen nedenfor er det satt opp uspesifiserte kostnader som andel av total 
basiskalkyle.  

 

Figur 12 Uspesifisert som andel av basiskostnaden 

Andelen uspesifisert vil avhenge av prosjekteringsgrunnlaget og detaljnivå på kalkylen, men bør normalt 
ventes å være høyest på hovedplan med en detaljert kalkyle, for så å synke gjennom detaljplan og til 
byggeplan. Figuren over viser et motsatt bilde, men en uspesifisertandel som stiger ettersom prosjekteringen 
skrider frem.  
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KS2-konsulenten tok i 2012 en vesentlig andel av uspesifisert ut av kalkylen. Hvorvidt dette er riktig eller ikke 
avhenger av hvordan den bakenforliggende usikkerheten som uspesifisert er en del av faktisk håndteres i 
usikkerhetsanalysen og hvor spesifisert grunnkalkylen er.   
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5 Gjennomgang av usikkerhetsanalyser 

Avsetningene til usikkerhet i prosjektkostnaden, gjennom forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger, forteller 
noe om hvordan usikkerheten var vurdert på de ulike tidspunktene i prosjektet. I gjennomgangen av 
usikkerheten sees det nærmere på forventet tillegg, altså fra basiskalkylen til P50, og på 
usikkerhetsavsetningen fra P50 og opp til P85 (tilnærmet et standardavvik).  

5.1 KVU 
I KVU fra 2007 er det er ikke gjort noen vurdering av usikkerheten i anslaget, som er på 1 171 millioner kroner 
(2006-kr). I KVU er kostnadsanslaget rundet opp til 1 200 millioner (2006-kr). Prosjektkostnadene ble derfor 
ventet å havne i intervallet mellom 720 og 1 680 millioner kroner (2006-kr) dersom man legger til grunn 
totalkostnaden på 1 200 millioner kroner. Vi har imidlertid valgt å legge til grunn det detaljerte 
kostnadsanslaget på 1 171 millioner kroner, slik at intervallet er på 702 til 1 639 millioner kroner (2006-kr). 

Basiskostnaden i KVU antas derfor som 1 715 millioner kroner (2016-kr). Justert til 2016-kroner er den øvre 
kostnadsrammen i KVU på 2 343 millioner kroner. Det ligger ingen usikkerhetsanalyse til bunn i KVUen, og det 
er ikke oppgitt noen forventet kostnad eller kostnadsramme. Dette er valgt løst ved å legge inn en 
usikkerhetsmargin i KVU på om lag 628 millioner kroner (2016-kr), tilsvarende snaut 40 pst. påslag. Dette er 
med andre ord vår forutsetning, ikke KVUens, basert på at kalkyler i tidlig normalt skal ligge innenfor et 
intervall på +/- 40 pst. Antagelsen er at dette tilsvarer enn P85.  

Tabell 15 Usikkerhetsmargin i KVU (Tall i mill. kroner) 

Kostnadsnivåer Kostnad (2016-kr) 

Basiskalkyle 1 715 

Anslått usikkerhetsmargin  628 

Basiskalkyle med usikkerhetsmargin 2 343 

 

5.2 KS1 
Utgangspunktet for usikkerhetsanalysen i KS1 er de to hovedpostene fra kalkylen i KVU. Det er lagt til både 
estimatusikkerhet og usikkerhet som skyldes usikkerhetsfaktorer.  

5.2.1 Estimatusikkerhet i KS1 
Estimatusikkerheten, eller forventet tillegg, er sjablongmessig lagt på basiskostnadene iht. standard metode 
med trippelanslag, der en anslår en lav verdi (ofte P10), en sannsynlig verdi og en høy verdi (ofte P90). 
Estimatusikkerheten som er lagt til grunn i KS1 er vist i tabellen nedenfor. Man forventer at begge 
kostnadspostene vil øke med ti prosent sammenlignet med basiskalkylen, mens det lave anslaget (P10) er 
minus 10 prosent og det høye anslaget (P90) er lagt ved 40 prosent øking. Tabellen nedenfor oppsummerer 
vurderingene av estimatusikkerhet i KS1, slik dette fremgår av grunnlaget. Alle tall er justert til 2016-kr. 
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Tabell 16 Estimatusikkerhet i KS1 etter vår tolkning (Tall i mill. kroner) 

Element Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

  Verdi Prosent Verdi Prosent Verdi Prosent 

Togtunnel 1 629 1 613 -10% 1 792 +10% 2 509 +40% 

Krysningsspor 501 496 -10% 552 +10% 772 +40% 

 

5.2.2 Usikkerhetsfaktorer i KS1 
Når det gjelder usikkerhetsavsetningene har man i KS1 sett på tre usikkerhetsdrivere: 

 Markedsutvikling - Omfatter i KS1 usikkerhet ved markedssituasjonen i forhold til normal prisstigning på 
det tidspunktet som prosjektet skal kontrahere sine kontrakter samt alternativenes variasjon rundt 
markedsmiddel 

 Innhold - For togtunnel kan det komme krav om at det bygges parkeringsfasiliteter i Arna, at 
Jernbaneverkets krav til standard i ny tunnel øker eller at eksisterende tunnel må oppgraderes i hht. 
brev fra Jernbanetilsynet. Videre er prosjektene lokalisert i et byområde som medfører høy 
kompleksitet, spesielt på Bergenssiden, som øker kostnadene ved detaljering. 

 Gjennomføringsmodell - Dette elementet inkluderer usikkerhet knyttet til organisering og styring på 
overordnet nivå og prosjektnivå samt gjennomføringsstrategi for øvrig. 

Forutsetningene om usikkerhetsdrivernes påvirkning på kostnadene er vist i tabellen nedenfor.  

Tabell 17 Usikkerhetsfaktorer fra KS1 etter vår tolkning (Tall i mill. kroner) 

Usikkerhetsfaktor Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

  Verdi Prosent Verdi Prosent Verdi Prosent 

Togtunnel        

Markedsutvikling 1 629 1 304 -20 % 1 629 0 % 1 955 +20 % 

Innhold 1 629 1 613 -10 % 1 792 +10 % 2 330 +30 % 

Gjennomføringsmodell 1 629 1 467 -10 % 1 629 0 % 1 874 +15 %  

Krysningsspor        

Markedsutvikling 501 401 -20 % 501 0 % 602 +20 % 

Innhold 501 496 -10 % 552 +10 % 717 +30 % 

Gjennomføringsmodell 501 451 -10 % 501 0 % 577 +15 %  

 

5.2.3 Resultat KS1  
Forventet kostnad er på 2 695 millioner 2016-kr.Det forventede tillegget er på 564 millioner kroner (2016-kr), 
mens usikkerhetsavsetningen er på 815 millioner kroner (2016-kr). Samlet er P85 på 3 510 millioner kroner i 
2016-kroner. Resultatene fra usikkerhetsanalysen i KS1 er vist nedenfor. 
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Tabell 18 Oppsummering av usikkerhetsanalyse i KS1 basert på vår tolkning (Tall i mill. kroner) 

Kostnadsnivåer Kostnad (2016-kr) Differanse (i prosent) 

Basiskalkyle 2 131 - 

Forventet tillegg 564 26 % 

P50 2 695 - 

Usikkerhetsavsetning 815 30 % 

P85 3 510 - 

 

Usikkerhetsanalysen fra KS1-kalkylen er enkel, men hovedsvakheten virker å være at konseptet i 
utgangspunktet er for overfladisk beskrevet til å kunne stå som et grunnlag for en slik analyse. I tillegg 
presenterer som nevnt heller ikke analysen hva som ligger i enhetskostnadene per løpemeter og hvilke 
forutsetninger de bygger på, hvilket gjør P10/P90-verdiene teoretiske.   
 

5.3 Usikkerhetsanalyse fra detaljplanen i 2011 
Mens usikkerhetsanalysene i KVU og KS1 var basert på «top-down»-tilnærming, hadde man gjennom arbeidet 
med hovedplanen og videre detaljplaner fått mer detaljerte kalkyler for prosjektet og har derfor vært i stand 
til å gjennomføre mer detaljerte usikkerhetsanalyser.  

5.3.1 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalysen fra 2011 
I tabellen nedenfor er estimatusikkerheten for postene i basiskalkylen vist. Her ser en at de fleste poster er 
antatt å kunne variere med mellom 20 til 40 prosent ned og mellom 10 og 70 prosent opp. For flere poster er 
det i sannsynlig verdi lagt på til dels vesentlige kostnader.  

Tabell 19 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalyse fra 2011 (Tall i mill. kroner) 

Kostnadselement Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

  Verdi Prosent Verdi Prosent Verdi Prosent 

Felles byggherrekostnader 347 281 -20 % 348 0 % 449 30 % 

Grunnerverv 92 92 -20 % 112 20 % 146 30 % 

Felles 
entreprenørkostnader 

533 365 -30 % 534 0 % 786 50 % 

Grunnarbeider 48 39 -20 % 48 0 % 64 30 % 

Tunneler 739 674 -10 % 739 0 % 1 011 40 % 

Konstruksjoner 166 157 -10 % 180 10 % 213 20 % 

Veier og massetransport 130 129 -40 % 202 60 % 315 60 % 

Landskap 28 28 -20 % 34 20 % 39 20 % 

Overbygning 89 73 -20 % 90 0 % 107 20 % 

KL-anlegg 169 146 -20 % 180 10 % 202 10 % 

Lavspenningsanlegg 122 101 -20 % 129 10 % 157 20 % 

Signal- og sikringsanlegg 140 34 -40 % 56 -60 % 79 40 % 

Tele/data 37 22 -40 % 37 0 % 56 50 % 

Øvrige tekniske anlegg 17 13 -20 % 17 0 % 28 70 % 
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5.3.2 Usikkerhetsfaktorer i usikkerhetsanalysen fra 2011 
I usikkerhetsanalysen fra detaljplanfasen i 2011 har man identifisert ti usikkerhetsdrivere. 
Usikkerhetsfaktorene er beskrevet slik i usikkerhetsanalysen: 

 Arbeidsomfang - Sporområdet på sjøsiden i Arna, Parkeringskapasitet i Arna i bygge- og driftsperioden, 
parkering av/påstigning, taxi, Fremtidig utvidelse til 4 felt E16, Omfang plastring av Storelva, oppstrøms 
i Arna. 

 Forurensede masser - Kan være noe forurensede masser i ballastpukk, i masser i Fløen, i sporområdet i 
Arna og i tunnelmasser. 

 Grunnforhold - Flom i Storelva i anleggsperioden med etablering av ny kulvert. 

 Marked - Usikker markedssituasjon for tunnelentrepriser i perioden 2012 - 2015. Kapasitet 
sikkerhetspersonell, markedssituasjon jernbaneteknikk. 

 Myndighetskrav - Eksisterende ramper i Arna på sjøsiden, Flytting av bygg, Kalfarveien 120 og 122, 
Rømningskonsept i tunnel, Stadfesting av reguleringsplan, Avløp av tunnelvann, Teknisk regelverk 
Eurokode, Arkeologiske funn på strekningen Fløen - Årstadvollen. 

 Naboer - Håndtering av eiendom hvor Jernbaneverket skal ha tilkomst mens grunneier oppebærer 
eiendomsrett, Kompenserende tiltak for berørte naboer, Støyskjerming i anleggsperioden. 

 Prosjektering - Kulvert i Storelva, Dimensjonering av trapper, ramper og kulvert på Arna stasjon, 
Omfang av grunnerverv, Vann og frostsikring i eksisterende og ny tunnel, Omfang av utskifting av 
jernbaneteknisk materiell i eksisterende tunnel, Omfang ombygging av bygning Arna stasjon, 
Brannsikring i eksisterende tunnel, Avvik avstand mellom spor og konstruksjon på Arna stasjon, 
Signalplassering Arna, Anleggstunnel i Fløen, Rømningsvei fra bru i Fløen, Sporsløyfe i tunnel, 
Grensesnitt mot Arnanipa tunnel, Signalplassering i eksisterende tunnel, Faseomlegginger. 

 Tunneldrift - Kontroll av eksisterende tunnel etter sprengning, Massedeponier, Massetransport fra 
Fløen/Møllendalveien. 

 Eier/strategier - Grensesnitt mot Bergen – Fløen, Bevilgninger, Uforutsigbar/forutsigbar finansiering, 
Tidsriktige beslutninger av prosjektet, Autotransformator KL-anlegg, Sporsløyfe i tunnel, 
Hastighetsstrategi, Signalstrategi. 

 Atkomst/spordisponering - Sprengningstider. 

For de nevnte usikkerhetsdriverne har man lagt til anslag for lav og høy verdi. Den usikkerhetsdriveren som er 
antatt å ha størst innvirkning på prosjektet er markedsusikkerhet. Samlet sett utgjør usikkerhetsfaktorene et 
påslag på 9 prosent på grunnkalkylen (som i analysen er på 2 555 millioner (2011-kr)). 

Tabell 20 Usikkerhetsfaktorer i usikkerhetsanalysen i 2011 

Usikkerhetsfaktor Basiskostnad* Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

U1. Arbeidsomfang 2 870 0 % +0,1 % +0,4 % 

U2. Forurensede masser 2 870 0 % 0 % 0 % 

U3. Grunnforhold 2 870 0 % +0,2 % +2,2 % 

U4. Marked 2 870 -5 % 0 % +20 % 

U5. Myndighetskrav 2 870 0 % 0% +3,9 % 

U6. Naboer  Usikkerhetene er tatt i estimatene. 

U7. Prosjektering  - - - 

U8. Tunneldrift  - - - 

U9. Eier/strategier  - - - 

U10. Atkomst/spordisponering  - - - 

* Det er lagt til grunn en basiskostnad på 2 555 millioner kroner (2010-kr) for beregning av usikkerhetsfaktorenes innvirkning. Justert 

til 2016-kr blir dette 2 870 millioner kroner. 
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5.3.3 Resultater 
Usikkerhetsanalysen av detaljplanen i 2011 viser en basiskostnad på 2 366 millioner kroner (2011-kr). Dette 
tilsvarer 2 657 millioner kroner (2016-kr). Forventet kostnad(P50) var på 3 134 millioner kroner (2016-kr), 
mens P85 var på 3 543 millioner kroner (2016-kr). I tabellen nedenfor er resultatet av usikkerhetsanalysen fra 
2011 vist. Alle tall er justert til 2016-kroner. 

Tabell 21 Resultater fra usikkerhetsanalysen i 2011 (Tall i mill. kroner) 

Kostnadsnivåer Kostnad (2016-kr) Differanse (i prosent) 

Basiskalkyle 2 657  

Forventet tillegg 476 18 % 

P50 3 134  

Usikkerhetsavsetning 409 13 % 

P85 3 543  

 

P85-verdien, målt i sammenliknbare 2016-priser, ligger lavere enn basiskostnaden fra 2015-kalkylen. 
Usikkerhetsavsetningen virker også liten med 13 pst., gitt at detaljplanene ikke er ferdigstilt på dette 
tidspunktet og at grunnlaget for signal er kommet enda kortere. Prosjektet har etter alt å dømme vurdert det 
dithen at de hensyntar usikkerhet med relativt betydelige spenn i en del poster i estimatusikkerheten, der 
P90-verdiene går opp mot 70 pst. Så store estimatusikkerheter kan gjøre det imidlertid vanskelig å skille 
usikkerheten som er ivaretatt her fra usikkerheten som behandles under usikkerhetsfaktorene.  

Kvantifiseringen av usikkerhetsfaktorene er generelt smale. Et eksempel kan være U1 Arbeidsomfang, som i 
ett av ti verst tilfeller ligger med en økning på 0,4 pst. av kalkylen. Dette er svært lite. Tilsvarende gjelder i 
noen grad for myndighetskrav. Marked vurderes som den klart største usikkerhetsfaktoren i analysen. Selv om 
markedsusikkerheten er tilstede i et slikt prosjekt, så er det et fungerende marked for denne type prosjekter 
og det er vanskelig å se at dette var den største usikkerheten som prosjektet møtte på dette tidspunktet. 
Generelt virker det som deltakerne på gruppeprosessen ikke har vært villige til å strekke i P10/P90-spennet, 
særlig for de mest aktuelle usikkerhetsfaktorene.  
 

5.4 Usikkerhetsanalyse fra detaljplanen i 2012 
Usikkerhetsanalysen av detaljplanen i 2012 viser en grunnkalkyle på 2 461 millioner kroner (2010-kr). Dette 
tilsvarer 2 927 millioner kroner i 2016-kroner.  

5.4.1 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalysen fra 2012 
Estimatusikkerheten i usikkerhetsanalysen fra 2012 i de ulike postene varierer stort sett mellom 20 prosent 
opp og ned sammenlignet med det som er forventet. Det er to poster hvor den forventede kostnaden er 
marginalt høyere enn i basiskalkylen (Grunnerverv og Øvrige tekniske anlegge), mens det er to poster hvor 
kostnaden er tatt ned noe. Dette gjelder veier og massetransport og lavspenningsanlegget.  
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Tabell 22 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalysen fra 2012 (Tall i mill. 2016-kr) 

Kostnadselement Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

  Verdi Prosent Verdi Prosent Verdi Prosent 

Felles byggherrekostnader 377 302 -20 % 377 0 % 490 30 % 

Grunnerverv 103 102 -5 % 107 3 % 113 5 % 

Felles 
entreprenørkostnader 

497 422 -15 % 497 0 % 597 20 % 

Grunnarbeider 61 49 -20 % 61 0 % 73 20 % 

Tunneler 922 737 -20 % 922 0 % 1 061 15 % 

Konstruksjoner 159 143 -10 % 159 0 % 183 15 % 

Veier og massetransport 232 171 -20 % 214 -8 % 235 10 % 

Landskap 98 88 -10 % 98 0 % 107 10 % 

Overbygning 103 103 -5 % 108 5 % 130 20 % 

KL-anlegg 119 101 -15 % 119 0 % 137 15 % 

Lavspenningsanlegg 202 125 -30 % 178 -12 % 232 30 % 

Signal- og sikringsanlegg 54 43 -20 % 54 0 % 64 20 % 

Tele/data 377 302 -20 % 377 0 % 490 30 % 

Øvrige tekniske anlegg 103 102 -5 % 107 3 % 113 5 % 

 

5.4.2 Usikkerhetsfaktorer i usikkerhetsanalysen fra 2012 
I usikkerhetsanalysen fra 2012 er det lagt til grunn syv usikkerhetsfaktorer. Tabellen nedenfor oppsummerer 
de forutsetningene som ble lagt til grunn i usikkerhetsanalysen i 2012. 

Usikkerhetsfaktor Basiskostnad* P10 Sannsynlig P90 

U1. Rammebetingelser 2902 -1 % +1 % +4 % 

U2. Eierstyring 2902 -3 % 0 % +3 % 

U3. Marked 2902 -5 % +2 % +10 % 

U4. Lokale forhold 2902 - 5 MNOK 5 MNOK 30 MNOK 

U5. Prosjektledelse og 
gjennomføringsevne 

2902 -3 % 2 % 10 % 

U6. Plangrunnlag (uspesifisert) 2902 3 % 6 % 9 % 

U7. Nye krav 2902 0 % 2 % 6 % 

* Usikkerhetsfaktorenes påvirkning beregnes på grunnlaget 2 440 millioner kroner (2010-kr). Dette tilsvarer 2 902 millioner kroner i 2016-kroner. 

 

5.4.3 Resultat 
Forventet kostnad(P50) var på 2 839 millioner kroner (2011-kr), mens P85 var på 3 109 millioner kroner (2011-
kr). Justert til 2016-kr utgjør P50 total 3 376 millioner kroner, mens P85 er på 3 698 millioner kroner. I tabellen 
nedenfor er resultatet av usikkerhetsanalysen fra 2011 vist. Alle tall er justert til 2016-kroner. 
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Tabell 23 Resultater fra usikkerhetsanalysen i 2012 (Tall i mill. kroner) 

Kostnadsnivåer Kostnad (2016-kr) Differanse (i prosent) 

Grunnkalkyle 2 927  

Forventet tillegg 448 15 % 

P50 3 376  

Usikkerhetsavsetning 321 10 % 

P85 3 698  

 

 

Både forventet tillegg og usikkerhetsavsetningen synker i forhold til det foregående årets analyse. Dette er i 
utgangspunktet naturlig, ettersom risiko i prosjektet reduseres ettersom prosjekteringen kommer lengre. 
Imidlertid gjelder mange av de samme kommentarer som for 2011-analysen. Prosjektet har følt seg for sikre 
på det foreliggende grunnlaget; estimatusikkerheten er tatt vesentlig ned, og ingen steder i 
usikkerhetsanalysen ser det ut til å hensynta usikkerheter omkring kvalitet på foreliggende 
prosjekteringsgrunnlag og byggherrens ansvarsforhold. Analysen P85 ligger fremdeles under basiskalkylen fra 
2015.   
 

5.5 KS2 
Basiskalkylen i KS2 er på i 2 455 millioner kroner (2010-kr). Dette tilsvarer 2 920 millioner kroner i 2016-kr. I 
usikkerhetsanalysen i KS2 er det imidlertid benyttet prisnivå 2012. Det står i KS2-rapporten: «Faktoren 
«Prisstigning og generell markedsutvikling» tar hensyn til prisstigningen fra kostnadsnivået fra nivået som 
basisestimatet ligger på (2010-kr), og frem til i dag (2012-kroner)» Siden man legger prisstigningen på 
gjennom usikkerhetsanalysen, klarer vi ikke å gjenskape resultatene fra usikkerhetsanalysen i 2010-kr slik at 
de er direkte sammenlignbare med den basiskalkylen vi har lagt til grunn. Når vi justerer resultatene fra 
usikkerhetsanalysen i henhold til prisindeksen som brukes i vår analyse oppstår det et avvik mellom tallene. 
Avviket er på 27 millioner (2016-kr). Når resultatene nedenfor presenteres benytter vi justerte størrelser i 
2012-kr. 

5.5.1 Estimatusikkerhet i KS2 
KS2 opererer med en entrepriseinndelt kalkyle. Tabellen nedenfor oppsummerer estimatusikkerheten som er 
lagt inn i KS2. Det er ikke lagt inn prosentvis endring, da mange minimums, forventnings- eller 
maksimumsverdiene er tillagt rundsumtillegg og dette viderefølges.  
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Tabell 24 Estimatusikkerhet i KS2 (Tall i mill. 2016-kr) 

Kostnadselement Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

  Verdi Prosent Verdi Prosent Verdi Prosent 

Byggherrekostnader 581 - - 581 - - - 

Prosjektadm 139 125 - 139 - 160 - 

Prosjekt- og byggeledelse 177 159 - 177 - 203 - 

Overhead 45 34 - 45 - 56 - 

Grunnerverv 49 38 - 49 - 73 - 

Prosjektering 47 38 - 47 - 57 - 

UUT51-Materialleveranse 124 112 - 124 - 149 - 

UUT-21 Ny tunnel og broer 
i Fløen 

1 477 - - 1 477 - - - 

Sprengning 240 186 - 240 - 287 - 

Sikring 160 141 - 160 - 193 - 

Vann- og frostsikring 214 184 - 214 - 230 - 

Øvrig 170 146 - 170 - 187 - 

Broer i Fløen 41 37 - 41 - 47 - 

Portaler 44 40 - 44 - 53 - 

Storelva kulvert 33 29 - 33 - 39 - 

Massetransport 133 127 - 133 - 177 - 

Veier og landskap 40 34 - 40 - 48 - 

Grunnarbeider 50 45 - 50 - 65 - 

Rigg og drift UUT-21 353 307 - 353 - 398 - 

UUT-23 Eksisterende 
tunnel 

109 93 - 109 - 125 - 

UUT-25 Arna stasjon 127 109 - 127 - 147 - 

Riving og flytting 15 12 - 15 - 24 - 

UUT-31 Jernbaneteknikk 332 - - 332 - - - 

Overbygning 47 41 - 47 - 54 - 

KL-anlegg 61 53 - 61 - 69 - 

Lavspenningsanlegg 118 106 - 118 - 141 - 

Teleanlegg og øvrige 35 30 - 35 - 42 - 

Rigg og drift jernbane 71 57 - 71 - 84 - 

UBF-xx Signalanlegg 159 146 - 159 - 178 - 

Påløpt 119 119 - 119 - 119 - 

 

5.5.2 Usikkerhetsfaktorer i KS2 
I usikkerhetsanalysen i KS2 ble de identifisert ti ulike usikkerhetsfaktorer i analysen. Disse 
usikkerhetsfaktorene er: 

 Prosjektorganisasjon - Kostnadskonsekvenser av varierende kapasitet og kompetanse i 
prosjektorganisasjonen. 

 Entreprenørens kompetanse - Kostnadskonsekvens av variasjon i entreprenørens kompetanse og 
villighet til løsningsorientert samarbeid. 
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 Prisstigning og generelle markedsforhold - Kostnadskonsekvenser av endringer i generell 
markedssituasjon frem til kontrahering, samt prisnivåjustering fra grunnkalkylens prisnivå, frem til 
analysetidspunktet. 

 Arbeidsunderlag - Kostnadskonsekvenser av feil og mangler på tegninger og beskrivelser, samt dårlig 
koordinerte grensesnitt. 

 Fremdrift - Kostnadskonsekvenser av en annen fremdrift enn den prosjektet har planlagt, eller 
forseringer for å nå planlagt fremdrift. 

 Påvirkning nærmiljø - Kostnadskonsekvenser og påvirkning av nærmiljøet, for eksempel 
interesseorganisasjoner eller kommunale organer. 

 Geologiske forhold - Kostnadskonsekvenser av at geologiske forhold ikke er som forutsatt. 

 Tilpasninger mot andre prosjekter - Kostnadskonsekvenser av tilpasninger mot andre prosjekt, f. eks: 
Bussterminal, Høyhastighetstog, Ny godsterminal, Sporplan Arnanipa 

 Endringer i regelverk - Kostnadskonsekvenser av endringer i lover, regelverk etc. som prosjektet må 
tilpasse seg til underveis. 

 Endringer i løsningsvalg - Kostnadskonsekvenser av eventuelle endringer i løsningsvalg. 

Usikkerhetsfaktorene er plassert på de ulike kalkylepostene. Dette innebærer at alle usikkerhetsfaktorene 
ikke påvirker hele kalkylen, men de påvirker ulike deler av kalkylen. Usikkerhetsfaktorene i KS2 er vist i 
tabellen under. 

Tabell 25 Usikkerhetsfaktorer i KS2 (Tall i mill. 2016-kr) 

Usikkerhetsfaktor Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

U1. Prosjektorganisasjon 2 801 -3 % +1 % +7 % 

U2. Entreprenørens kompetanse 2 219 -3 % 0 % +7 

U3. Prisstigning og generelle 
markedsforhold 

2 801 +6 % +9 % +12 % 

U4. Arbeidsunderlag 2 219 0 % + 2 % +5 % 

U5. Fremdrift 2 801 -1 % 0 % +1 % 

U6. Påvirkning nærmiljø 581 0 % 0 % +1 % 

U7. Geologiske forhold 783 0 % 0 % +5 % 

U8. Tilpasninger mot andre 
prosjekter 

2 801 0 % 0 % 0 % 

U9. Endringer i regelverk 2 801 0 % 0 % +1 % 

U10. Endringer i løsningsvalg 332 - 5 % 0 % +5 % 

 

5.5.3 Resultat 
I usikkerhetsanalysen i KS2 er P50-kostnad på 3 106 millioner kroner (2016-kr), mens P85 er på 3 306 millioner 
kroner (2016-kr). Tabellen nedenfor oppsummerer usikkerhetsanalysen i KS2. 
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Tabell 26 Resultater fra usikkerhetsanalyse i KS2 (Tall i mill. kroner) 

Kostnadsnivåer Kostnad (2016-kr) Differanse (i prosent) 

Basiskalkyle 2893 (2920)  

Forventet tillegg 214 7 % 

P50 3106  

Usikkerhetsavsetning 200 6 % 

P85 3306  

 

Både i ettertid, men også med tanke på hva som da forelå av grunnlag, fremstår både forventet tillegg og 
usikkerhetsavsetning som små. Estimatusikkerhet gjøres på et relativt detaljert nivå og med relativt 
begrensede spenn, hvilket gjennom statistisk modellering begrenser påslagene. Inkludering av prisstigning 
som en usikkerhetsfaktor med + 9 pst. i sannsynlig verdi, gjør i tillegg at de reelle påslagene for usikkerhet er 
vesentlig mindre. Spennet i usikkerhetsfaktorene er jevnt over små, og tyder på en overdreven tro på det 
grunnlaget som faktisk forelå. En a priori svært viktig usikkerhetsfaktor – U10 Endringer i løsningsvalg – ligger 
inne med et symmetrisk spenn og 0 i sannsynlig verdi, mens U9 så vidt bidrar til forventet tillegg og 
usikkerhetsavsetning. Analysens P85 ligger så vidt over basiskalkylen som ble etablert to år senere.  

 

5.6 Usikkerhetsanalyse i 2014 
Basiskalkylen fra usikkerhetsanalysen som ble gjennomført i 2014 viser en kostnad på 3 187 millioner kroner 
(2014-kr). Dette tilsvarer 3 282 millioner kroner i 2016-kr.  

5.6.1 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalysen fra 2014 
I usikkerhetsanalysen i 2014 er de påløpte kostnadene trukket ut av usikkerhetsanalysen, med 255 millioner 
2014-kroner. Dette fører til at forventet kostnad i selve analysen ligger lavere. Summen av 
kostnadselementene summerer seg heller ikke direkte opp til basisestimatet vist ovenfor. 
Estimatusikkerheten som er lagt til grunn i usikkerhetsanalysen fra 2014 er vist nedenfor.  
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Tabell 27 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalysen fra 2014 (Tall i mill. 2016-kr) 

Kostnadselement Basiskostnad Minimum (P10) Forventet Maksimum (P90) 

  Verdi Prosent Verdi Prosent Verdi Prosent 

Felleskostnader 385 248 -15 % 292 - 336 15 % 

Prosjektering        

Prosjektering internt og 
sikkerhetsledelse 

5 3 -10 % 4 - 4 10 % 

Prosjektering 161 61 -10 % 68 - 135 100 % 

Grunnerverv        

Grunnerverv 108 10 -10 % 13 - 16 10 % 

Forventet salg -31 -36 -10 % -31 - -26 10 % 

Diverse produksjon        

UUT-17,18,26, Diverse 
produksjon 

5 5 0 % 5 - 7 0 % 

UUT-14 Arna 
høyspentkabel 

2 0 -10 % 0 - 0 10 % 

UUT-16 Støy og 
rystelsesmålinger 

5 5 -5 % 5 - 6 20 % 

Erstatningsbrønner 1 1 -5 % 1 - 1 5 % 

Riving og flytting        

Lagerleie 8 1 0 % 1 - 1 20 % 

UUT-12 Antikvariske tiltak 
Kalfarvn. 120 og 99 

7 5 -5 % 5 - 6 20 % 

Reinane 4 0 0 % 0 - 0 100 % 

UUT-11a Antikvarisk 
bygging Kalfarvn. 120, 99 
og 122 

10 14 -10 % 15 - 22 40 % 

UUT-22 Kronstadsporet 
bru 

       

UUT-21 Tunnelarbeider i 
ny tunnel 

1344 1421 -4 % 1479 - 1627 10 % 

UUT-23 Tunnelarbeider i 
eksisterende tunnel 

155 116 -25 % 155 - 217 40 % 

UUT-25 Arna stasjon 202 169 -20 % 212 - 275 30 % 

UUT-31 Jernbaneteknikk 379 318 -20 % 398 - 537 35 % 

Byggherrelevert materiell 93 97 -5 % 102 - 112 10 % 

Signal 144 86 -40 % 144 - 202 40 % 

 

5.6.2 Usikkerhetsfaktorer i usikkerhetsanalyse fra 2014 
I usikkerhetsanalysen fra 2014 er det lagt til grunn tolv usikkerhetsfaktorer. Usikkerhetsfaktorene er beskrevet 
nedenfor: 

 Marked - Generell markedsusikkerhet. Usikkerhet knyttet til den generelle prisutviklingen i de 
markeder prosjektet har sine entreprenører og tjenesteleverandører. 
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 Anleggsgjennomføring - Usikkerhet knyttet til planene for anleggsgjennomføring hva gjelder 
gjennomførbarhet og behov for tiltak/aktivitet som ikke er planlagt per dd. Utfordringer med 
manglende arbeidstegninger fra rådgiver er inkludert. 

 Erfaring med TBM - Det er få erfaringer med bruk av TBM til tunneldriving generelt i Norge, og ingen på 
jernbane. Det er derfor begrenset med kunnskap om rigging, oppfølging og avvikling av TBM-
entrepriser i byggherreorganisasjonen. 

 Grunn - Generell usikkerhet knyttet til mangel på kunnskap om sammensetningen av grunnen i 
dagsoner og fjell. Mangel på oversikt over kabler og eventuell forurenset grunn inkludert. 

 Signalsystem - Det er en generell usikkerhet knyttet til prosjektering og etablering av signalanlegg. Mye 
av denne usikkerheten kan tilskrives risikoen for mangel på tilgang på signalressurser. 

 Interessenter - Usikkerhet knyttet til eksterne interessenters påvirkning på omfanget i prosjektet, samt 
gjennomføringen. 

 Omfang - Det gjenstår fortsatt en del avklaringer av mindre deler av prosjektets omfang, spesielt i 
grensesnittene mot andre prosjekt. En del av denne usikkerheten representerer også muligheter for 
besparelser. 

 Organisasjon - Usikkerhet knyttet til kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen, samt 
organisering/modell. Entrepriseinndeling og kulturforskjeller er en del av denne usikkerheten. 

 Detaljgrad prosjektering - Generell usikkerhet som følger av at alle elementer ikke er ferdig prosjektert 

 Sikkerhetsvakter - Usikkerhet knyttet til behov/kostnadspådrag for sikkerhetsvakter. Erfaringer har vist 
at det er vanskelig å anslå og styre omfanget av sikkerhetsvakttimer. Svake styringsmekanismer i 
kontrakter (sikkerhet trumfer). Mangel på tilgjengelige sikkerhetsvaktpersonell i markedet 
(internt/eksternt) utgjør også en risiko. 

 Fremdriftsusikkerhet - Usikkerhet knyttet til realismen i framdriftsplanen og risiko for forsinkelser 

 Spordisponering - Usikkerhet knyttet til vanlig disponering (hvite tider) og togluker (brudd). Det er 
usikkert om prosjektet vil få optimalt med togluker, og hvordan gitt disponering vil påvirke 
anleggsgjennomføringen. Hvorvidt ruteplanen vil gi like mye hvite tider som angitt, eller om det vil 
komme mye ekstra trafikk, er også usikkert (kan medføre erstatningskrav fra entreprenør). 

Usikkerhetsfaktorene er plassert på de ulike kalkylepostene. Dette innebærer at alle usikkerhetsfaktorene 
ikke påvirker hele kalkylen, men de påvirker ulike deler av kalkylen. Usikkerhetsfaktorene i 
usikkerhetsanalysen fra 2014 er vist i tabellen under. 
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Tabell 28 Usikkerhetsfaktorer i usikkerhetsanalyse fra 2014 (Tall i mill. 2016-kr) 

Usikkerhetsfaktor Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

Marked 867 -10 % 1 % 15 % 

Anleggsgjennomføring 2901 -2 % 0 % 10 % 

Erfaring med TBM 1479 0 % 0 % 0 % 

Grunn 2612 -1 % 0 % 2 % 

Signalsystem 2612 -0,5 % 0 % 4 % 

Interessenter 2612 0 % 0 % 0 % 

Omfang 2612 -3 % 0 % 3 % 

Organisasjon 2612 -4 % 0 % 5 % 

Detaljgrad prosjektering 2612 0 % 0 % 0 % 

Sikkerhetsvakter 2612 -0,1 % 0,5 % 1 % 

Fremdriftsusikkerhet 2612 0 % 0 % 0 % 

Spordisponering 2612 0 % 0 % 1 % 

 

5.6.3 Resultat 
P50-kostnad og P85-kostnad er henholdsvis beregnet til å være 3 377 og 3 624 millioner kroner (2014-kr). 
Dette tilsvarer 3 477 og 3 732 millioner kroner justert til 2016-kr. Tabellen nedenfor oppsummerer 
usikkerhetsanalysen fra 2014. 

Tabell 29 Resultater fra usikkerhetsanalyse i 2014 (Tall i mill. kroner) 

Kostnadsnivåer Kostnad (2016-kr) Differanse (i prosent) 

Basiskalkyle 3282  

Forventet tillegg 195 6 % 

P50 3477  

Usikkerhetsavsetning 255 7 % 

P85 3732  

 

Basiskalkylen er nå økt vesentlig og det ligger betydelig påslag for uspesifisert i denne. Samtidig er påslagene 
for forventet tillegg og uspesifisert relativt små. Dette henger både sammen med at P10/P90-spennene er 
relativt lave på kalkylenivå og at de settes på mange kalkyleposter. Usikkerhetsfaktorene tyder videre på en 
stor sikkerhet mht. kalkyle, der det eneste unntaket er marked og P90 av anleggsgjennomføring. Det er i 
etterpåklokskapens lys også interessant å se at usikkerhetsfaktoren Fremdriftsusikkerhet legges med 0 pst. i 
trepunktsestimatet, dvs. også i ett av ti (verste) tilfeller.   

 

5.7 Usikkerhetsanalysen fra 2015 
Basiskalkylen i usikkerhetsanalysen fra 2015 er på 3 793 millioner kroner (2015-kr) eller 3 843 millioner kroner 
(2016-kr).  
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5.7.1 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalysen fra 2015 
Estimatusikkerheten i usikkerhetsanalysen fra 2015 er vist i tabellen nedenfor.  

Tabell 30 Estimatusikkerhet i usikkerhetsanalysen fra 2015 (Tall i mill. 2016-kr) 

Kostnadselement Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

  Verdi Prosent Verdi Prosent Verdi Prosent 

K0 - Felleskostnader 400 320 -20 % 400 - 480 20 % 

K1 - Prosjektering 229 183 -20 % 229 - 275 20 % 

K2 - Grunnerverv 14 10 -30 % 14 - 19 30 % 

K3 - Felles 
produksjon/Kartlegging 

53 37 -30 % 53 - 69 30 % 

K4 - Antikvarisk riving 45 31 -30 % 45 - 58 30 % 

K5 - Underbygning - UUT21 1094 984 -10 % 1094 - 1258 15 % 

K5 - Underbygning - UUT23 154 123 -20 % 154 - 184 20 % 

K5 - Underbygning - UUT25 
& UUT15 

243 219 -10 % 243 - 304 25 % 

K5 - Underbygning - UUT25 
Opsjon Arna-Trengereid 

54 27 -50 % 54 - 81 50 % 

K6 - Jerbaneteknikk - UUT31 
& Sidesposrsareal 

593 533 -10 % 593 - 711 20 % 

K7 - Signal 202 172 -15 % 202 - 263 30 % 

Påløpt 763 320 -20 % 400 - 480 20 % 

 

5.7.2 Usikkerhetsfaktorer i usikkerhetsanalyse fra 2015 
I usikkerhetsanalysen fra 2014 er det lagt til grunn åtte prissatte usikkerhetsfaktorer: 

 Marked - Usikkerhetsdriveren omfatter makroøkonomiske svingninger og usikkerheten knyttet til 
markeds- og konkurransesituasjonen som påvirker prosjektet, herunder: Leverandørmarkedet: råvarer 
og materiell, Entreprenørmarkedet: arbeidskraft og gjennomføring,Rådgivermarkedet (intern 
bemanning): administrasjon, planlegging, prosjektering etc. 

 Plangrunnlag (modenhet) og prosjektering - Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerheten knyttet til 
prosjektets plan- og detaljmessige modenhet, og hvordan dette eventuelt kan bidra til økte eller 
reduserte kostnader i prosjektet. Driveren omfatter også usikkerhet knyttet til tydelighet i prosjektert 
underlag og hvorvidt rådgiverne klarer å ha et tydelig HMS fokus inn i prosjekteringen. 

 Rammebetingelser og eierstyring - Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet forbundet ved 
Jernbaneverkets interne rammebetingelser og eierstyring av prosjektet, samt lover og regler, politiske 
føringer og beslutninger osv. 

 Eksisterende infrastruktur - Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerheten knyttet tilstanden på 
eksisterende infrastruktur og hvordan den vil fungere sammen med nye løsninger. 

 Prosjektledelse og gjennomføringsevne - Usikkerhetsdriveren omhandler usikkerheten knyttet til 
kapasiteten, bemanningen og kompetansen til prosjektorganisasjonen, hvordan prosjektet styrer og 
kommuniserer med sine aktører og interessenter, samt hvordan det evner å styre prosjektet i henhold 
til dets resultatmål. 

 Eksterne grensesnitt og interesser - Usikkerhetsdriveren omhandler usikkerheten knyttet til mulige krav 
og endringer fra eksempelvis brukere, tilgrensende prosjekter, interessenter samt aktører i og utenfor 
prosjektet. Endringer kan medføre pålegg om ulike tiltak for å imøtekomme nye krav. 
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 Lokale forhold - Usikkerhetsdriveren omhandler usikkerheten knyttet til grunnforhold, bygg samtidig 
med bane i drift, riggområdet og værforhold. 

 Entreprenørene - Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet til de valgte entreprenørenes 
gjennomføringsevne, herunder hvordan deres kunnskap, erfaring, planleggingskompetanse, 
styringskompetanse, kvalitetsmessig utførelse av arbeid og samarbeidsevne etc. bidrar til økte eller 
reduserte kostnader i prosjektet. 

Tabell 31 Usikkerhetsfaktorer i usikkerhetsanalyse fra 2015 (Tall i mill. 2016-kr) 

Usikkerhetsfaktor Basiskostnad Minimum (P10) Sannsynlig Maksimum (P90) 

U1 Marked 1493 -15 % 0 % 15 % 

U2 Plangrunnlag (modenhet) og 
prosjektering 

2041 -5 % 0 % 10 % 

U3 Rammebetingelser og 
eierstyring 

3158 -5 % 0 % 10 % 

U4 Eksisterende infrastruktur 3158 -5 % 0 % 10 % 

U5 Prosjektledelse og 
gjennomføringsevne 

3158 -10 % 0 % 20 % 

U6 Eksterne grensesnitt og 
interesser 

3158 -5 % 0 % 5 % 

U7 Lokale forhold 3158 -5 % 0 % 5 % 

U8 Entreprenørene 1493 -10 % 0 % 20 % 

 

5.7.3 Resultat 
P50-kostnad er på 4 310 millioner kroner (2016-kr), mens P85-kostnad er på 4 900 millioner kroner (2016-kr). 
Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene fra usikkerhetsanalysen fra 2015. 

Tabell 32 Resultater fra usikkerhetsanalyse i 2014 (Tall i mill. kroner) 

Kostnadsnivåer Kostnad (2016-kr) Differanse (i prosent) 

Basiskalkyle 3842  

Forventet tillegg 468 12,2 % 

P50 4310  

Usikkerhetsavsetning 590 13,7 % 

P85 4900  

 

Estimatusikkerheten på mengder og enhetspriser ligger med unntak av signal og underbygning i stor grad 
symmetrisk rundt en nøytral sannsynlig verdi. Usikkerhetsfaktorene ligger generelt høyreskjevt, men uten stor 
skjevhet i beregningene. Likevel gir kjøringene relativt store påslag, sammenliknet med de foregående 
usikkerhetsanalysene.  
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5.8 Oppsummering av usikkerhetsanalysene 
Med unntak av KVU er det gjennomført kvantitative usikkerhetsanalyser med anslag for P50 og P85 i alle 
fasene. I tabellen nedenfor er resultatene fra usikkerhetsanalysen fra 2011 frem til usikkerhetsanalysen i 
2015, angitt i 2016-kroner: 

Tabell 33 Oppsummering av usikkerhetsanalysene (Tall i mill. 2016-kr)  

Kostnadsnivåer KS1 UA 2011 UA 2012* KS2 UA 2014 UA 2015 

Basiskalkyle/Grunnkalkyle 2 131 2 657 2 927* 2920 3282 3842 

Forventet tillegg 564 476 448 214 195 468 

P50 2 695 3 134 3 376 3106 3477 4310 

Usikkerhetsavsetning 815 409 321 200 255 590 

P85 3 510 3 543 3 698 3306 3732 4900 

* Usikkerhetsanalysen fra 2012 er den eneste som tar utgangspunkt i en grunnkalkyle 

 

Parallelt med at basiskalkylen, med et begrenset unntak av KS2, stiger for hver usikkerhetsanalyse, skjer det 
også en tydelig utvikling i forventet vedlegg og usikkerhetsavsetning. Nedenfor sees det nærmere på dette:  

5.8.1 Forventet tillegg 
I figuren nedenfor er forventet tillegg som prosentandel av basiskalkyle/grunnkalkyle angitt:  

 

Figur 13 Forventet tillegg i prosent sammenlignet med basiskalkyle/grunnkalkyle. Av 2016-tall 

En vurdering av størrelsen på forventet tillegg må ta utgangspunkt i:  

 Graden av spesifikasjon i grunnkalkylen 

 Størrelsen på grunnkalkylen 

 Bruken av uspesifisert 

 Usikkerheten i prosjektet for øvrig  

En ser av figuren at utviklingen på mange måter går slik en burde forventet gjennom et prosjekt; etter hvert 
som prosjekteringen kommer lengre, spesifikasjonsgraden stiger, avklaringer gjøres og basiskalkylen øker, 
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(her til dels kraftig), faller forventet tillegg. Dette skjer frem til 2014-kalkylen, som sammen med KS2-kalkylen 
har lave forventet tillegg (særlig ettersom forventet tillegg i KS2 inneholder prisindeksering av basiskalkylen). 
Oppfatningen av trygghet omkring prosjektet når en topp i KS2. Det skjer imidlertid et brudd i denne trenden i 
2015, der både uspesifisert, forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger øker vesentlig.  

I utgangspunktet burde det være et motsatt forhold mellom uspesifisert og forventet tillegg – legger kalkylen 
til grunn store uspesifisertposter i basiskalkylen, burde isolert sett forventet tillegg være lavere. En slik 
sammenheng finner en kun i begrenset grad her, ref. oversikt over uspesifisert i kapittel 3.8. 
Uspesifisertavsetningene, som prosent av basiskalkylen samlet, er klart lavest i KS2 (med 1 pst.), for så å stige 
gjennom 2014-analysen (6 pst.) og til 8 pst. i 2015-analysen. Også her innebærer 2015-analysen er klart 
brudd, med en betydelig økning både i forventet tillegg og uspesifisert, kombinert med at grunnkalkylen i 
tillegg har økt betydelig.  

5.8.2 Usikkerhetsavsetninger 
I figuren nedenfor er usikkerhetsavsetningen som prosent av forventet kostnad angitt: 

 

Figur 14 Usikkerhetsavsetning i prosent av forventet kostnad (P50) 

Det samme bilde som beskrevet over for forventet tillegg kommer til syne for usikkerhetsavsetningene, og 
gjentas ikke her.  

En annen observasjon er at de enkelte faktorene (estimatusikkerhet for generelle og prosjektspesifikke 
forhold; heretter omtalt som usikkerhetsfaktorer) som brukes i usikkerhetsanalysene varierer en god del. I 
noen analyser er usikkerhetsfaktorene relativt overordnede, mens i andre er de relativt spesifikke. 
Prissettingen tyder på at sistnevnte prises klar smalere enn mer overordnede faktorer. Dette kan en ikke 
minst se av 2014-analysen, og dette kan være én årsak til at gruppeprosessen gir for trange/konservative P10- 
og P90-anslag. I 2015-analysen er en tilbake til mer overordnede faktorer, og påslagene øker. 

Et annet forhold er at en del usikkerhetsfaktorer «forsvinner» – for eksempel er grunnforhold trukket frem 
som usikkerhetsfaktor i analysene i 2011, KS2 fra 2012 og i 2014, mens dette ikke er noen usikkerhetsfaktor i 
de andre analysene. Et annet eksempel kan være «Spordisponering». Her må det samtidig påpekes at slike 
forhold kan være behandlet som en del av en annen faktor eller evt. i estimatusikkerheten på enhetspriser og 
mengder. Likevel observeres det at selve oppsettet i analysen varierer en god del fra gang til gang, uten at det 
er opplagt hvorfor dette skjer.  
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Tabellen nedenfor oppsummerer de usikkerhetsfaktorene for generelle og prosjektspesifikke forhold som er 
benyttet i de ulike analysene:  
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Tabell 34 Oppsummering usikkerhetsfaktorer i analysene 

KS1 UA 2011 UA 2012 KS2 UA 2014 UA 2015 

Markedsutvikling Arbeidsomfang Rammebetingelser Prosjektorganisasjon Marked Marked 

Innhold Forurensede 
masser 

Eierstyring Entreprenørens 
kompetanse 

Anleggsgjennomføring Plangrunnlag (modenhet) og 
prosjektering 

Gjennomføringsmodell Grunnforhold Marked Prisstigning og generelle 
markedsforhold 

Erfaring med TBM Rammebetingelser og 
eierstyring 

 Marked Lokale forhold Arbeidsunderlag Grunn Eksisterende infrastruktur 

 Myndighetskrav Prosjektledelse og 
gjennomføringsevne 

Fremdrift Signalsystem Prosjektledelse og 
gjennomføringsevne 

  Plangrunnlag 
(uspesifisert) 

Påvirkning nærmiljø Interessenter Eksterne grensesnitt og 
interesser 

  Nye krav Geologiske forhold Omfang Lokale forhold 

   Tilpasninger mot andre 
prosjekter 

Organisasjon Entreprenørene 

   Endringer i regelverk Detaljgrad prosjektering  

   Endringer i løsningsvalg Sikkerhetsvakter  

    Fremdriftsusikkerhet  

    Spordisponering  
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6 Tilrådning til styrings- og 
kostnadsramme 

Som en del av prosjektrevisjonen, skal EKS utarbeide en egen tilrådning til ny styrings- og kostnadsramme for 
Ulrikkentunnelen.  

Her benyttes det utgangspunktet som er gitt av usikkerhetsanalysen som er dokumentert i Vedlegg 2, der 
UAF-basiskalkylen og de samme usikkerhetsfaktorene, justert for å hensynta kun denne parsellen, er lagt til 
grunn som input til analysen. For øvrig vises det til Vedlegg 2.   

Dette gir følgende tilrådning til styrings- og kostnadsramme:  

 Parsell Arna-Fløen 
Grunnkalkyle 3 537    

Forventede tillegg 455 12,8 % 

P50 3 991   

Usikkerhetsavsetning 440 11,0 % 

P85 4 431   

Prosjektets standardavvik 416  10,4 % 
 

Parsellens S-kurve er gitt ved følgende:  

 

  

3,6 mrd4,0 mrd4,4 mrd

P15

P50

P85
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7 Vedlegg 1  

7.1 Indeks for prisjustering 
For å regne om alle priser til 2016-kroner har vi benyttet oss av SSBs byggekostnadsindeks for veganlegg i alt. 
Indeksverdiene er alle fra første kvartal det aktuelle året. Omregningsfaktoren er beregnet etter følgende 
formel: 

𝑂𝑚𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 =  (
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡−1
− 1) × 100 

Tabellen nedenfor oppsummerer faktorene som prisene er justert med gjennomgående i rapporten. 

Tabell 35 Omregningsfaktor for å regne om til 2016-kroner I rapporten 

Veganlegg, i alt 

År Byggekostnadsindeks Omregningsfaktor 

2000 89,2 74,7 

2001 93,4 66,8 

2002 94,4 65,0 

2003 98,4 58,3 

2004 100 55,8 

2005 105 48,4 

2006 109 42,9 

2007 114,4 36,2 

2008 124,3 25,3 

2009 127,7 22,0 

2010 131 18,9 

2011 138,7 12,3 

2012 144,1 8,1 

2013 147,1 5,9 

2014 151,3 3,0 

2015 153,8 1,3 

2016 155,8 0,0 
 

 


