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Sammendrag
Statens vegvesen har utarbeidet et anslag for behovet for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet
og Sams vegadministrasjon som grunnlag for Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.
Sams vegadministrasjon er felles for riks- og fylkesveger. Anslaget er utarbeidet av Vegdirektoratet og
regionene i Statens vegvesen etter gjeldende retningslinjer fra Samferdselsdepartementet for etatenes
arbeid med NTP.
Statens vegvesen ønsket en ekstern kvalitetssikring av dette anslaget for å skape trygghet og aksept for
forslag til økonomiske rammer som legges inn i NTP 2014-2023. Den eksterne kvalitetssikringen er utført
av Det Norske Veritas AS, i samarbeid med Advansia AS, COWI AS og Høyer Finseth AS. Videre omtales
kvalitetssikringsgruppen som DNV. I kvalitetssikringen er det fokusert på kompletthet av kostnadselementer i anslaget, kostnadselementenes relevans, og på usikkerhet i anslaget.
Denne rapporten (delrapport 1) presenterer resultater fra den eksterne kvalitetssikring av anslag for
behov for midler til drift og vedlikehold. Delrapport 2 omfatter kvalitetssikringen av prosess, metode og
verktøy for etatens NTP-arbeid, og vil være en intern rapport for Statens vegvesen.
DNV har lagt til grunn en del forutsetninger for usikkerhetsanalysen. De viktigste forutsetningene er:
-

Forfallet av riksvegnettet forverres ikke i kommende NTP-periode, og vil dermed ikke påvirke
kostnadene til drift og vedlikehold av riksvegnettet.
Andel av kostnader til administrasjon av fylkesvegnettet til de samlede kostnader for Sams
vegadministrasjon vil være uforandret i kommende NTP-periode.
Ekstra kostnader til drift og vedlikehold av riksvegnettet som skyldes ekstremvær er ikke med i
kostnadsanslaget.

I figuren nedenfor er resultater fra DNVs usikkerhetsanalyse sammenlignet med analysen fra Statens
vegvesen. Grunnkalkylen er oppjustert og bidrag til usikkerhet er lagt inn, dels som tillegg fra usikkerhet
til forventet kostnad og dels som usikkerhetsavsetning opp til anbefalt kostnadsramme.
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Hovedårsakene til at DNVs analyse av behovet for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet gir en
beregnet kostnadsramme som er høyere enn Statens vegvesens eget anslag er at DNV har:
-

brukt andre forutsetninger for prisnivå og ÅDT-startnivå
endret enkelte poster i grunnkalkylen
benyttet en annen tilnærming til beregning av usikkerhet

Beregnet usikkerhet i DNVs analyse er vist nedenfor i en sannsynlighetskurve (S-kurve) for totalestimatet
2014-2023. Figuren viser spredningen i usikkerhet og sammenligning med Statens vegvesens
opprinnelige estimat. Analysen til DNV viser at det er mer enn 90 % sannsynlighet for at Statens
vegvesens anslag på MNOK 60 000 ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet for drift og vedlikehold i
perioden. SVV har (15.2.2012) opplyst om at de parallelt med DNVs kvalitetssikring har bearbeidet
planforslaget til drift og vedlikehold som i november 2011 var satt til MNOK 65.000. Dette reviderte
planforslaget har ikke vært gjenstand for DNVs kvalitetssikring.

Prosessen med og resultater fra DNVs usikkerhetsanalyse har gitt grunnlag for DNV å gi følgende
anbefalinger for å forbedre kvaliteten på Statens vegvesens leveranser i NTP-sammenheng innenfor drift
og vedlikehold:
-

-

DNV har beregnet behovet for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet i NTP perioden
2014-2023 til å være MNOK 79 790. Dette beløpet representerer et kostnadsnivå som med 85 %
sannsynlighet vil være tilstrekkelig for å gjennomføre forventede oppgaver og anbefales som
kostnadsramme.
Bevilgningene til drift og vedlikehold gjennom de siste 40 årene viser stagnasjon. Statens
vegvesens beregning av behov for midler til drift, vedlikehold og Sams vegadministrasjon bærer
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-

-

-

-

-

preg av å være mer en fremskriving av tidligere års kostnader enn prognoser som er begrunnet i
fremtidige behov og det usikkerhetsbildet som vil kunne påvirke behovet. Bevilgningene til drift
og vedlikehold har, etter Statens vegvesens eget utsagn, historisk sett vært lavere enn de behov
som SVV har meldt inn i NTP-sammenheng. Konsekvensen av for lave budsjetter har ført til et
vesentlig akkumulert forfall av vegnettet over tid. DNV anbefaler at Statens vegvesen benytter
en metodikk og programvare for beregning av anslag for drift og vedlikehold tilsvarende den som
etaten benytter for anslag i investeringsprosjekter. Metodikken vil bedre kunne underbygge
anslaget med fokus på usikkerhet generelt, hvilke usikkerhetsfaktorer som vil være gjeldende og
hvor mye hver av disse vil bidra med i en usikkerhetsavsetning.
Statens vegvesen bør vurdere mulige tiltak som kan iverksettes for å redusere den negative
virkningen fra usikkerhetsfaktorene som er identifisert i DNVs analyse, og vurdere tiltak for å
oppnå besparelser der muligheten for dette er identifisert.
Statens vegvesens anslag for midler til vedlikehold i NTP 2014-2023 viser en nedgang i rammen
for posten Vedlikehold per år i forhold til Prop 1S (2010-2011). Dette skyldes delvis at det ble
bevilget ekstra midler for vedlikehold i 2011 for å unngå at forfallet økte. DNV finner at det er et
misforhold mellom et stadig økende forfall av vegnettet og den foreslåtte reduksjonen av denne
posten. Dersom forfallet ikke skal øke bør rammen for vedlikehold ikke reduseres men
opprettholdes som et minimum. Vurderingen av behov for midler til vedlikehold må også ses i
sammenheng med øremerkede bevilgninger til å rette opp forfallet av riksvegnettet slik at det
samlet sett sikres tilstrekkelig midler for gjennomføring av vedlikehold og at forfallet kan
reduseres. Tiltak må iverksettes etter en plan som sikrer best mulig oppnåelse av de
trafikkpolitiske mål.
DNV anbefaler at Statens vegvesen revurderer forutsetningene for beregning av rammen for
vedlikehold. Det må tas utgangspunkt i dagens tilstand for vegnettet i stedet for å basere den på
en forutsetning som ligger i Motiv der det settes en frekvens (behov) for vedlikehold av et
vegobjekt som om det er “nybygget” eller “nyanskaffet”.
Statens vegvesen bør i større grad enn i dag skjerme vedlikeholdsbudsjettet slik at et overforbruk
innen drift eller Sams ikke går på bekostning av vedlikeholdsoppgaver. En viktig forutsetning for
at skjerming av midler til vedlikehold skal være hensiktsmessig, er at det etableres gode planer
for vedlikeholdet på kort og lang sikt og at planene følges.
Statens vegvesen bør samordne vedlikeholds- og investeringstiltak med sikte på å oppnå
kostnadsbesparelser. Dette omfatter både programområdetiltak, tiltak for å fjerne forfall og
større investeringstiltak.

Det er lagt inn forutsetninger og avgrensninger i DNVs usikkerhetsanalyse som vil kunne påvirke behovet
for midler til drift og vedlikehold i NTP-perioden 2014-2023 og den kostnadsrammen som DNV anbefaler.
Det er viktig at Statens vegvesen vurderer effekten av endrede forutsetninger og grensesnitt identifisert
av DNV, og kommer opp med tiltak som gjør det mulig å redusere usikkerheten i fremtidige anslag i NTP.
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1 Innledning
Dette kapittelet beskriver hva kvalitetssikringen omfatter og formålet med kvalitetssikringsoppdraget
som DNV har utført for Statens vegvesen (SVV). Videre er det gitt en beskrivelse av hvilke delrapporter
som DNV har utarbeidet som dokumentasjon av kvalitetssikringen, hva denne delrapporten inneholder
og hvordan den er strukturert.

1.1 Formål med kvalitetssikringen
SVV utarbeidet i april 2011 et anslag for behovet for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet og
Sams vegadministrasjon (felles for riks- og fylkesveger) til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden
2014-2023. I rapporten er dette videre omtalt som midler til drift og vedlikehold med mindre annet ikke
er angitt. Anslaget ble utarbeidet av Vegdirektoratet og regionene i Statens vegvesen etter gjeldende
retningslinjer fra Samferdselsdepartementet for etatenes arbeid med Nasjonal Transportplan /D34/.
Vegdirektoratet har ønsket en ekstern kvalitetssikring av dette anslaget for å skape trygghet og aksept
for de forslag til økonomiske rammer som legges inn i NTP 2014-2023. Videre har SVV hatt som formål
med kvalitetssikringen å få en evaluering av NTP-arbeidet i forhold til drift og vedlikehold internt i SVV
med fokus på prosesser, metodikk og verktøy for en videreutvikling og forbedring av fremtidig NTParbeid. Sistnevnte del av kvalitetssikringen er ikke en del av denne rapporten men er dokumentert i en
egen delrapport.
Den eksterne kvalitetssikringen er utført av Det Norske Veritas AS (DNV) i samarbeid med Advansia AS,
COWI AS og Høyer Finseth AS. I rapporten er kvalitetssikringsgruppen omtalt som DNV.
I kvalitetssikringen har DNV fokusert på kompletthet av kostnadselementer i anslaget, kostnadselementenes relevans, og på usikkerhet i anslaget.

1.2 Om rapporten
Denne delrapporten (delrapport 1) presenterer resultater fra den eksterne kvalitetssikring av anslag for
behov for midler til drift og vedlikehold. Delrapport 2 omfatter kvalitetssikringen av prosess, metode og
verktøy for SVVs NTP-arbeid for drift og vedlikehold.
I kapittel 2 er avgrensninger for kvalitetssikringen og forutsetninger som ligger til grunn for usikkerhetsanalysen beskrevet og konsekvenser av endrede forutsetninger er diskutert.
Kapittel 3 gir en oversikt over anbefalinger som DNV gir for det videre arbeidet med NTP 2014-2023 og
for fremtidige NTP-arbeid som er relatert til anslag av behov for midler til drift og vedlikehold. Videre er
det gitt en overordnet vurdering av resultater fra DNVs usikkerhetsanalyse sammenlignet med SVVs egne
beregninger.
Kapittel 4 inneholder en beskrivelse av metodikk for og presentasjon av resultater fra DNVs
usikkerhetsanalyse. Resultater er gitt for tre ulike år/perioder; 2014, 2014-17 og 2014-2023 og
presentert i form av forventet kostnad og nødvendig avsetning for usikkerhet. Videre er det gitt en
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presentasjon av SVVs egne beregninger fra april 2011, SVVs endringer av dette grunnlaget i løpet av
kvalitetssikringen og en sammenligning av resultater fra DNVs analyse og SVVs beregninger.
DNV har hatt god kontakt med SVV underveis i kvalitetssikringen. Arbeidsprosess som er fulgt i
kvalitetssikringen er beskrevet i Vedlegg D, i tillegg til en oversikt over møter som DNV har hatt med SVV
i Vedlegg B.
I rapporten er det benyttet en del forkortelser. Forkortelsene med forklaring er listet opp i Vedlegg A. I
teksten er det referert til ulike grunnlagsdokumenter med notasjon /DXX/ der XX er et nummer. Denne
notasjonen korresponderer med referanselisten som er gjengitt i Vedlegg C.
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2 Forutsetninger og avgrensinger for analysen
Resultatet av analysen påvirkes av mange forhold. To viktige forhold er avgrensing av oppgaven og hvilke
forutsetninger som legges til grunn for DNVs usikkerhetsanalyse. Begge disse forhold blir belyst i
kapitlene under. I tillegg er de antatt viktigste forutsetningene som er lagt til grunn for analysen diskutert
i et eget kapittel.

2.1 DNVs avgrensninger av oppgaven
DNV har hatt en begrenset periode til rådighet for kvalitetssikringen, og prioriteringer har derfor vært
nødvendig. Dette har resultert i at DNV har foretatt enkelte avgrensninger både med hensyn til
oppgavens omfang, og hvilke av elementene i SVVs beregninger det er foretatt en kvalitetssikring av.
SVV benytter programvaren Motiv for å beregne og dokumentere behov for midler til drift, vedlikehold
og Sams vegadministrasjon og benytter ulike kilder til inngangsdata. SVVs bruk av verktøy i
beregningsprosessen er nærmere beskrevet i Vedlegg F.
DNV har ikke kvalitetssikret:
-

-

Beregningene og kvaliteten i SVVs egen modell (Motiv) for beregninger av midler til drift og
vedlikehold av riksvegnettet. DNV har ikke kvalitetssikret selve beregningene i Motiv, men har i
sin modell modellert inn usikkerheten knyttet til disse beregningene.
Inngangsverdiene til Motiv. Det gjelder både data som ligger inne i Motiv og øvrige
informasjonskilder som Motiv benytter – i hovedsak data fra NVDB.
Kostnader knyttet til IT-verktøy og trafikkdata. Dette er en kostnadspost som ikke var med i SVVs
opprinnelige anslag, men som er inkludert i revidert grunnkalkyle.
Effekten av ny SVVs håndbok 111 (HB111) er kvalitetssikret av Vianova. DNV har ikke sett det
formålstjenlig å etterprøve dette.
Kostnader for å oppgradere riksvegnettet til akseptabel vedlikeholdsstandard er ikke inkludert i
analysen. Dette er dekket i et eget prosjekt, Forfallsprosjektet /D12, D34/ i regi av SVV.
SVV har (15.2.2012) opplyst om at de parallelt med DNVs kvalitetssikring har bearbeidet
planforslaget til drift og vedlikehold. Dette planforslaget har ikke vært gjenstand for DNVs
kvalitetssikring.

2.2 Forutsetninger for DNVs beregninger av behov for midler til drift og
vedlikehold av riksvegnettet
Ikke alle forhold som kan påvirke kostnadsanslaget er tatt høyde for i kvalitetssikringen, og det er derfor
gjort noen forutsetninger for beregningene. Under er det listet opp de viktigste forutsetninger som DNV
har lagt til grunn for usikkerhetsanalysen:
-

Forfallet av riksvegnettet forverres ikke i kommende NTP-periode, og vil dermed ikke påvirke
kostnadene til drift og vedlikehold av riksvegnettet. SVV har gjennomført en undersøkelse av
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-

-

tilstanden av alle typer veg-objekter (veg, tunnel, bruer mv.) på riksvegnettet for å vurdere
mangler i forhold til gjeldende vedlikeholdsstandard.
Andel av kostnader til administrasjon av fylkesvegnettet til de samlede kostnader for Sams
vegadministrasjon vil være uforandret i kommende NTP-periode. En stor andel av vegnettet ble
overført fra SVV til Fylkeskommunene i 2010. Det vil være heftet stor usikkerhet til grensesnittet
mellom SVV og fylkeskommunene, spesielt når det gjelder hvor store kostnader for
administrasjon av drift og vedlikehold av fylkesvegnettet som vil bli belastet Sams.
Ekstra kostnader til drift og vedlikehold av riksvegnettet som skyldes ekstremvær er ikke med i
kostnadsanslaget.

2.3 Diskusjon av forutsetninger
Endringer av forutsetningene vil kunne påvirke kostnadsanslaget for midler til drift og vedlikehold i
vesentlig grad. DNV har funnet det riktig å belyse mulige virkninger av endringer i noen av
forutsetningene. I dette kapittelet følger en diskusjon av konsekvensene for anslaget ved å løsne to av
forutsetningene nevnt over.
2.3.1 Forutsetning 1: Forfall av riksvegnettet
Som nevnt har DNV lagt til grunn at forfallet av riksvegnettet ikke forverres i kommende NTP-periode, og
dermed ikke påvirker kostnadene til drift og vedlikehold av riksvegnettet. Forfallet av riksvegene er
kartlagt av SVV og kostnaden med å fjerne forfallet er estimert av SVV til å være i størrelsesorden MNOK
25 000 – 40 000 /D43/. DNV har illustrert forfallet av vegnettet i Figur 2.1.

Figur 2.1: Forfall av vegnettet med vedlikeholdsetterslep over tid vs. et ideelt vedlikeholds-regime.

Figuren viser en historisk utvikling av forfallet over tid som har medført at vegstandarden har passert
under en grense for hva som anses som et minimum akseptabelt nivå ut fra vegstandarden. Dersom
vedlikeholdet skulle vært gjort etter SVVs egne håndbøker og fulgt et ideelt vedlikeholds-regime, skulle
tilstanden på vegen vært satt tilbake til opprinnelig standard når tilstanden blir dårligere enn hva som er
definert som et minimum akseptabelt nivå. RIF-rapporten “State of the Nation”/D30/ peker også på
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betydningen av forfallet av vegnett og problemer knyttet til en økning av kostnader til drift og til økte
administrasjonsutgifter og IT-utvikling, på bekostning av vedlikeholdet.
SVV planlegger å gjennomføre en oppgradering av riksvegnettet til en akseptabel vedlikeholdsstandard,
og dette skal skje over et gitt antall år. Gjennomføringen av oppgraderingen er planlagt finansiert over
investeringsbudsjettet, og vil derfor ikke påvirke budsjett for drift og vedlikehold direkte. Men om eller
når prosjektene gjennomføres og hvordan de gjennomføres, vil kunne påvirke behovet for midler til drift
og vedlikehold.
Dersom SVVs planlagte oppgradering av vegnettet ikke gjennomføres, og forfallet av riksvegnettet
forverres vil dette få kostnadskonsekvenser for drifts- og vedlikeholdsbudsjettet ved at det blir dyrere å
drifte og vedlikeholde et vegnett av dårlig standard. Skulle SVVs planlagte oppgradering gjennomføres i
betydelig grad i kommende NTP-periode, ser DNV for seg en oppside i form av mulige økonomiske
besparelser ved å samordne tiltak innen det ordinære vedlikehold og investeringer.
2.3.2 Forutsetning 2: Grensesnitt til fylkesvegnettet
I 2010 ble en stor del av riksvegene omklassifisert til fylkesveger, og ansvaret for dette vegnettet ble
overført til fylkeskommunene. SVV har ansvaret for en samordnet vegadministrasjon (Sams) som
omfatter både riksveger og fylkesveger. Da omfanget av veger som fylkeskommunene har ansvaret for
økte vesentlig etter 2010, vil det være naturlig at det er heftet en stor del usikkerhet til hvordan dette vil
kunne påvirke utviklingen i kostnader til vegadministrasjon. Anslaget til Sams for NTP 2014-2023 utgjør i
størrelsesorden 1/3 av det samlede budsjett for drift og vedlikehold. DNV har lagt til” grunn at
kostnadene til Sams i kommende NTP-periode vil være upåvirket av grensesnittet mellom riksveger og
fylkesveger”. Det vil være usikkerhet knyttet til fylkeskommunenes gjennomføring av drift og vedlikehold
av eget vegnett som kan påvirke kostnadene til Sams. Denne usikkerheten er konkretisert nedenfor.

For det første er det ikke definert en entydig vedlikeholdsstandard for fylkesvegnettet tilsvarende som
for riksvegnettet da det er opp til den enkelte fylkeskommune å fastlegge denne. SVV har kartlagt
forfallet av fylkesvegnettet i stort sett samme omfang som for riksvegnettet. SVV beregner et totalbehov
for drift, vedlikehold og investeringer for hvert fylke som tildeles over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Dette er ikke øremerkede midler og det er opp til hvert enkelt fylke hvor mye
det vil bruke på fylkesveiene og hvilken fordeling av midler det skal være mellom drift og vedlikehold på
den ene siden og investeringer på den andre. Dette gjør det, etter DNVs oppfatning, vanskelig for SVV å
komme opp med gode estimater for byggherrekostnader knyttet til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Denne usikkerheten vil direkte kunne påvirke Sams-kostnadene.
For det andre kan det være noe uklart hvilke prosjekter som defineres som investeringsprosjekter og
hvilke som defineres som vedlikeholdsprosjekter. Fylkeskommunene vil få dekket byggherrekostnader i
vedlikeholdsprosjekter, men må selv bære byggherrekostnader for investeringsprosjekter. Dette
forholdet må tydeliggjøres av SVV for bedre å kunne estimere størrelsen på nødvendig budsjett til
byggherrekostnader i Sams.
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For det tredje bør SVV kartlegge effekten av en varierende grad av byggherrestyrte entrepriser og bistå
Fylkeskommunene for å finne en riktig anvendelse av ulike typer entrepriseformer for bedre å kunne
anslå nødvendig budsjett til byggherrekostnader i Sams. En økt andel av byggherrestyrte entrepriser vil
øke kostnadene til Sams.
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3 Anbefalinger og overordnede vurderinger av resultater
I dette kapittelet er det listet opp de anbefalinger som DNV ønsker å formidle som et resultat av
kvalitetssikringen av SVVs anslag for drift og vedlikehold i NTP 2014-2023. Videre er det gitt en
beskrivelse av hovedårsaker til at DNVs anbefalte kostnadsramme for drift og vedlikehold er høyere enn
SVVs eget anslag.

3.1 Anbefalinger
DNV har som et resultat av kvalitetssikringen kommet frem til anbefalinger knyttet opp mot flere forhold.
Forhold som DNV har valgt å komme med anbefaling for er kostnadsramme for drift og vedlikehold i NTP
2014-2023, endring av metode for beregning av grunnkalkyle og usikkerhet, tiltak for å redusere
usikkerhet i anslag, tiltak knyttet opp mot vedlikeholdsbudsjettet av riksveger, og avklaringer mot
fylkesvegnettet som kan ha innvirkning på anslag for Sams vegadministrasjon.
3.1.1 Kostnadsramme for drift og vedlikehold
DNV har beregnet behovet for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet i NTP perioden 2014-2023
til å være MNOK 79 790. Dette beløpet representerer et kostnadsnivå som med 85 % sannsynlighet vil
være tilstrekkelig for å gjennomføre forventede oppgaver. Dette er et nivå som SVV selv er kjent med og
benytter for å fastsette kostnadsramme for investeringsprosjekter. DNV finner ingen grunn til at SVV ikke
skal benytte tilsvarende kostnadsnivå (P85) for drift og vedlikehold.
3.1.2 Metode for beregning av grunnkalkyle og usikkerhet
DNV anbefaler at SVV benytter en metodikk og programvare (Anslag) for beregning av anslag for drift og
vedlikehold som er tilsvarende den som SVV benytter for anslag til investeringsprosjekter. Det bør
benyttes trippelanslag også for grunnkalkylen for å reflektere usikkerhet også i denne. Motiv bør, om
nødvendig, modifiseres for å håndtere denne estimeringsmetodikken. Metodikken vil bedre kunne
underbygge anslaget med fokus på usikkerhet generelt, hvilke usikkerhetsfaktorer som vil være
gjeldende og hvilke av disse som vil bidra mest til usikkerheten.
3.1.3 Tiltak for å redusere usikkerhet
DNV har gjennom kvalitetssikringen identifisert en rekke usikkerhetsfaktorer som påvirker
kostnadsestimatet som DNV har beregnet for drift og vedlikehold. Faktorene er beskrevet i rapporten og
det er presentert ulike scenarier for mulig grad av påvirkning som de enkelte faktorene har på
kostnadene.

DNV anbefaler at SVV vurderer mulige tiltak som kan iverksettes for å redusere den negative virkningen
fra usikkerhetsfaktorene, og motsatt vurdere tiltak for å oppnå mulige besparelser der dette er
identifisert.
3.1.4 Vedlikehold av riksvegnettet
SVVs anslag for midler til vedlikehold i NTP 2014-2023 viser en nedgang i rammen for posten Vedlikehold
per år både i prosent og i kroner i forhold til Prop 1S (2010-2011). Dette skyldes delvis at det ble bevilget
ekstra midler for vedlikehold i 2011 for å unngå at forfallet økte. DNV finner at det er et misforhold
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mellom et stadig økende forfall av vegnettet og den foreslåtte reduksjonen av denne posten. Dersom
forfallet ikke skal øke bør rammen for vedlikehold ikke reduseres men opprettholdes som et minimum
etter DNVs oppfatning. DNV anbefaler at SVV revurderer forutsetningene for beregning av rammen for
vedlikehold. Det bør tas utgangspunkt i dagens tilstand for vegnettet i stedet for å basere den på en
forutsetning som ligger i Motiv der det settes en frekvens (behov) for vedlikehold av et vegobjekt som
om det er “nybygget” eller “nyanskaffet”.
DNV anbefaler at SVV i større grad enn i dag skjermer budsjettet til vedlikeholdsoppgaver slik at et
overforbruk innen drift eller Sams ikke går på bekostning av vedlikeholdsoppgaver. Det er et betydelig
forfall av vegnettet og dette skyldes flere årsaker, men en av årsakene er manglende vedlikehold og
nødvendige oppgraderinger for den stadig økende belastning som vegnettet er utsatt for. En viktig
forutsetning for at skjerming av midler til vedlikehold har noen hensikt er at det etableres gode planer
for vedlikeholdet på kort og lang sikt og at planene følges. Videre er det viktig at det skjer en samordning
av det planlagte ordinære vedlikeholdet med øvrige tiltak på riksvegnettet (investeringer). Tiltak må
iverksettes etter en plan som sikrer best mulig oppnåelse av de trafikkpolitiske mål.
3.1.5 Grensesnitt mot fylkesvegnettet
Sams vegadministrasjon er opprettet som en felles administrasjon av riks- og fylkesvegnettet. Etter
overføringen av en stor del av riksvegene til Fylkeskommunene i 2010, vil det være knyttet usikkerhet til
behov for midler til administrasjon av fylkesvegnettet. Det er usikkerhet knyttet til forfall og
forfallsutvikling og derigjennom omfang av vedlikehold med tilhørende byggherrekostnader. Videre er
det knyttet usikkerhet til entrepriseform som ved økt omfang av byggherrestyrte entrepriser vil medføre
økte kostnader i Sams. Det er også usikkerhet knyttet til hva som defineres som vedlikeholdsprosjekter
og hva som defineres som investeringsprosjekter. I førstnevnte tilfelle belastes byggherrekostnaden
Sams mens i sistnevnte tilfelle belastes alle kostnader Fylkeskommunen.

3.2 Hvorfor er DNVs estimat høyere enn SVVs egne anslag?
Hovedårsakene til at DNVs analyse av behovet for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet gir en
beregnet kostnadsramme som er høyere enn SVVs eget anslag er at DNV har lagt til grunn ulike
forutsetninger når det gjelder prisnivå og ÅDT-startnivå, endring av enkelte poster i grunnkalkylen, samt
at DNV har benyttet en annen tilnærming til beregning av usikkerhet.
3.2.1 Reviderte beregninger og ulike forutsetninger for prisnivå og trafikktall (ÅDT)
SVV har i forbindelse med kvalitetssikringen gjennomført reviderte beregninger i Motiv. Opprinnelige
beregninger som notatet fra SVV /D01/, og som ligger til grunn for kvalitetssikringen, ble foretatt i mars
2011. Reviderte Motiv beregninger er gjennomført i november 2011.

DNV har lagt til grunn 2011 prisnivå mens SVV i mars 2011 la til grunn 2010 prisnivå. Videre har DNV
benyttet år 2014 som nivå for ÅDT tilsvarende startåret i NTP-perioden. SVV la til grunn ÅDT tilsvarende
2010 i sine opprinnelige beregninger som var utgangspunkt for kvalitetssikringen.
I kapittel 4.3.2 er det gitt en vurdering av betydningen av de nevnte forhold.
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3.2.2 Endringer av enkeltposter i grunnkalkylen
Det er enkelte av postene i grunnkalkylen som er vesentlig endret som et resultat av kvalitetssikringen.
De poster som har bidratt mest til kostnadsøkningen er:

-

Manglende registrering av bredde og ÅDT på ramper i Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
Effekt av ny HB111
Nye veganlegg

I sum utgjør de nevnte tre enkeltposter en forventet årlig økning på MNOK 290 eller MNOK 2 900 i hele
NTP-perioden. En oversikt over bidrag fra enkeltposter er gitt i kapittel 4.3.2.
3.2.3 Vurdering av usikkerhet
Bevilgningene de siste 40 årene viser en stagnasjon i bevilgningene til drift og vedlikehold. Figur 3.1 viser
trafikkarbeid og bevilgede midler til drift, vedlikehold, Trafikant- og kjøretøyområdet (T/K) og
administrasjon av riksvegnettet fra 1973-2007 /D41/. Figuren viser at bevilgningene har hatt en
beskjeden økning (gjennomsnittlig i underkant av 0,5 % per år) i perioden 1970 – 2007, men trekkes det
fra den kraftige veksten som har vært innenfor T/K-området, vil veksten innen drift og vedlikehold av
riksvegnettet være tilnærmet lik null. Trafikkmengden i samme periode har derimot hatt en betydelig
økning (gjennomsnittlig 3 % per år). I tillegg er belastningen ytterligere økt som følge av en stadig økende
andel tungtransport og økt tillatt aksellast.

Figur 3.1: Trafikkarbeid vs. bevilgede midler til drift og vedlikehold. Figur etablert av DNV med basis i /D41/)

Statens vegvesens anslag av midler til drift, vedlikehold og Sams vegadministrasjon i NTP-sammenheng
bærer preg av å være mer en fremskriving av tidligere års kostnader enn prognoser som er begrunnet i
fremtidige behov og det usikkerhetsbildet som vil kunne påvirke behovet. Bevilgningene til drift og
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vedlikehold har i tillegg, etter Statens vegvesens eget utsagn, historisk sett vært lavere enn de behov
som SVV har meldt inn i NTP-sammenheng. Konsekvensen av for lave budsjetter har ført til et vesentlig
akkumulert forfall av vegnettet over tid.
DNVs analyse søker å ta høyde for endringer som vil innvirke på kostnadene for drift og vedlikehold i
kommende NTP-periode, men som ikke er kjent på analysetidspunktet. Det er viktig å identifisere og i
nødvendig grad kvantifisere usikkerhet for på denne måten å kunne dimensjonere nødvendig avsetning
for usikkerhet. Metoden er således en kombinasjon av historikk og prognoser. Metoden tillater at man
kan gi anslagene som intervaller og krever ikke ett nøyaktig tall. Teorien tilsier at summen av mange
usikre elementer gir større sikkerhet omkring totalsummen – da noen poster vil underestimeres, mens
andre vil overestimeres. Usikkerhetsanalysen gir også et mål på spredningen i usikkerhet omkring
totaltallet.
SVV har lagt inn en usikkerhetsavsetning som et spenn fra MNOK 4 600 – MNOK 5 100, noe som er i
størrelsesorden 8-9 % av SVVs anbefalte kostnadsramme.
DNV har beregnet den totale usikkerheten som vesentlig høyere enn den SVV har anslått. DNVs
beregnede totale usikkerhetsavsetning er MNOK 18 640 målt som differansen mellom nødvendig
behovsavsetning (MNOK 79 790) og forventet verdi fra grunnkalkylen (MNOK 61 550). Dette tilsvarer en
usikkerhetsavsetning på i størrelsesorden 23 % av DNVs anbefalte kostnadsramme (P85).
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4 Kostnadsanslag og usikkerhetsanalyse
DNV har beregnet behovet for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet i NTP perioden 2014-2023
til å være MNOK 79 790. Dette beløpet representerer et kostnadsnivå som med 85 % sannsynlighet vil
være tilstrekkelig for å gjennomføre forventede oppgaver.

4.1 Sammenligning mellom SVVs og DNVs anslag
SVV beregnet i april 2011 det totale behovet for drift, vedlikehold og sams vegadministrasjon til MNOK
55 000 i /D01/. SVV peker på at dette selvsagt er heftet med en del usikkerhet og foreslår å sette av et
beløp på MNOK 60 000 totalt målt i 2010-priser til post 23.5.1 og 23.5.2 (ekskl. etatsutgifter). Dette
anslaget ligger til grunn for kvalitetssikringen. DNV har gjennomført en usikkerhetsanalyse basert på
grunnestimatet fra SVV. DNV har i samarbeid med SVV justert opp grunnkalkylen til MNOK 61 550 etter
enkelte funn i kvalitetssikringen og SVVs egne justeringer av beregningene fra april 2011. Til sammenligning gir DNVs analyse et forventet kostnadsnivå på MNOK 71 370, men anbefalt kostnadsramme ligger
noe høyere. Figur 4.1 viser Differansen mellom anslag fra SVV og DNV.

Figur 4.1: Differansen mellom anslag fra SVV og DNV.

DNVs analyse viser videre at det er 51 % sannsynlighet for at (DNVs) forventet verdi er tilstrekkelig for å
dekke behovet. DNV presenterer derfor en anbefalt kostnadsramme som ligger høyere enn dette og som
vil gi en 85 % sannsynlighet for at rammen dekker behovet.
Differansen mellom de to anslagene har fremkommet gjennom en oppdatering av grunnkalkylen og en
usikkerhetsanalyse. I det følgende presenteres resultater fra DNVs analyse og deretter fra SVVs estimat.

4.2 DNVs kostnadsanslag og usikkerhetsanalyse
DNV har beregnet behov for midler til drift og vedlikehold av riksvegnettet i NTP for år 2014, akkumulert
for perioden 2014-2017 og akkumulert for hele NTP-perioden 2014-2023. For hele NTP-perioden er
beregnet behov MNOK 79 790. Dette beløpet representerer et kostnadsnivå som med 85 %
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sannsynlighet vil være tilstrekkelig for å gjennomføre forventede oppgaver. Dette estimatet forutsetter
blant annet at standarden på vegnettet ikke forverres. Alle tall er i 2011-kroner i MNOK, og er rundet av
til nærmeste MNOK 10 for å reflektere analysens detaljeringsnivå. Avrundingen medfører at summasjon
av enkeltposter i en tabell ikke alltid gir korrekt totalsum.
4.2.1 Analyseresultater (2014, 2014-2017, 2014-2023)
Estimatet har fremkommet gjennom en usikkerhetsanalyse etter kjent metodikk fra
Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Nærmere
beskrivelse av metode for analysen er diskutert i vedlegg Vedlegg E, og usikkerhetsfaktorene som er
identifisert og ligger til grunn for analysen er beskrevet i vedlegg G.3.

Tabell 4.1 viser estimert forventet kostnad (E) og usikkerhetsavsetning for hver av periodene 2014, 20142017 og 2014-2023. Summen av forventet kostnad og usikkerhetsavsetning omtales ofte som
“kostnadsramme”, og er her valgt som den verdien man kan si med 85 % sannsynlighet at kostnaden ikke
vil overstige. Denne definisjonen av kostnadsramme bygger på beste praksis fra investeringsregimet i
Norge.
Tabell 4.1: Nøkkeltall fra analysen for de ulike periodene 2014, 2014-2017 og 2014-2023. Alle tall i 2011-kroner (i MNOK).

Forventet kostnad (E)

D&V NTP
2014
7 110

D&V NTP
2014-2017
28 590

D&V NTP
2014-2023
71 370

Kostnadsramme (P85)

7 980

31 970

79 790

830

3 190

7 910

Usikkerhetsavsetning (P85-E)

Totalsummen for drift og vedlikehold av riksvegnettet består av tre hovedposter: Drift, vedlikehold og
Sams som definert i /D01/. Tabell 4.2 viser forventet kostnad (E) fordelt på underpostene.
Tabell 4.2: Totalt forventet kostnad (E) for 2014, 2014-17 og 2014-23 med fordeling mellom hovedpostene. Alle tall i 2011kroner (i MNOK).

Hovedpost
TOTAL
Drift
Vedlikehold
Sams Vegadministrasjon

Forventet kostnad (E)
2014

Forventet kostnad (E)
2014-2017

Forventet kostnad (E)
2014-2023

7 110
2 970
1 710

28 590
11 930
6 950

71 370
29 910
17 580

2 430

9 720

23 880

Av disse postene utgjør Drift den største kostnaden. DNV har i kapittel 3.1.4 gitt en anbefaling om at SVV
på nytt vurderer størrelsen på post for Vedlikehold.
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Figur 4.2 med S-kurve for totalestimatet 2014-2023 viser spredningen i usikkerhet og sammenligning
med SVVs opprinnelige estimat. Kurven leses ved å trekke en horisontal linje fra en gitt prosent på Yaksen – for eksempel 20 % - til det treffer kurven, og deretter leses kroneverdien av på x-aksen. 20 % på
y-aksen tilsvarer en kroneverdi på MNOK 64 600. Dette betyr at analysen viser at man kan si med 20 %
sannsynlighet at tallet ikke vil overstige MNOK 64 600. Dette punktet kalles 20-percentilen, eller P20.

Figur 4.2: S-kurve for totalestimatet 2014-2023 viser spredningen i usikkerhet og sammenligning med SVVs opprinnelige
estimat.

S-kurven viser at estimatet med 70 % sannsynlighet ligger innenfor intervallet MNOK 63 160 og 79 790,
og at det med 85 % sannsynlighet ikke overstiger 79 790.
I estimeringssammenheng der man ikke benytter usikkerhetsanalyse er det vanlig å komme frem til et
estimat som anses som en “forventet kostnad”. Det kan være verdt å merke seg at det i denne analysen
er 51 % sannsynlighet for at man ikke overskrider forventet kostnad. Dette betyr også at det er 49 %
sannsynlighet for at man vil overskride denne verdien. DNVs analyse viser at det er mer enn 90 %
sannsynlighet for at SVVs anslag av april 2011 på MNOK 60 000 ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet
for drift og vedlikehold i NTP-perioden 2014-2023. SVV har (15.2.2012) opplyst om at de parallelt med
DNVs kvalitetssikring har bearbeidet planforslaget til drift og vedlikehold som i november 2011 var satt
til MNOK 65.000. Dette reviderte planforslaget har ikke vært gjenstand for DNVs kvalitetssikring.
Dette er årsaken til at det ved gjennomføring av usikkerhetsanalyse er vanlig å legge kostnadsrammen på
et punkt høyere opp på kurven som vil gi større sannsynlighet for at man holder seg under rammen. DNV
anbefaler her å benytte P85 som kostnadsramme.
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Usikkerhetene som er identifisert og kvantifisert som grunn for estimatet er diskutert i kapittel 4.2.2
nedenfor.
4.2.2 Beskrivelse av beregnet usikkerhet
Som S-kurven viser har DNV beregnet et usikkerhetsspenn fra MNOK 63 160 (P15) til MNOK 79 790 (P85).
Spennet har fremkommet ved å vurdere usikkerheten til kostnadspostene i grunnkalkylen
(estimatusikkerhet) samt de usikkerhetsfaktorer (U) som er identifisert og vil kunne påvirke behovet og
kostnadene. Metoden som er benyttet for beregning av usikkerhet er beskrevet i Vedlegg E.

I usikkerhetsanalysen legges en estimatusikkerhet rundt kostnadselementene i grunnkalkylen, og
usikkerhetsfaktorer er identifisert og modellert. Disse virker inn flere steder i modellen. Man kan grovt si
at grunnkalkylen representerer en budsjettering på grunnlag av “det man vet i dag” og et sett kjente
forutsetninger. Usikkerhetsfaktorene skal derimot dekke det man ikke vet om fremtidig utvikling og
effekten av at ulike forutsetninger vil kunne endres med tiden.
Figur 4.3 viser hvilke kostnadsposter i modellen det er knyttet størst usikkerhet til. Tornadodiagrammet
viser de ti elementene fra analysen som bidrar med størst relativ usikkerhet.

Figur 4.3: Elementene som bidrar med størst usikkerhet i estimatet. Tornadoplottet viser spredningen for de ulike faktorene
og kostnadselementene.

Både usikkerhet knyttet til kostnadselementene i grunnkalkylen og usikkerhet knyttet til
usikkerhetsfaktorene er vist. U er notasjonen på usikkerhetsfaktorer, mens andre notasjoner er
kostnadselementer i kalkylen. De horisontale stolpene strekker seg fra venstre (P10) mot høyre (P90) og
beskriver utfallsrommet for hvert enkelt element. Ytterpunktene i stolpene representerer altså
respektivt et lavkostnadsscenario og et høykostnadsscenario. 0-aksen illustrerer grunnkalkylen, altså
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summen av mest sannsynlig kostnad for alle definerte kostandsposter. Skillet mellom grønt (lyst) og blått
(mørkt) markerer forventningsverdien for usikkerhetsfaktorene og kostnadselementene. Poster som har
forventningsverdi større enn grunnkalkylen (0-nivået) illustrerer at det er større sjanse for at
kostnadsposten blir dyrere enn antatt.
Faktorene som gir størst kostnadsøkning fra grunnkalkyle til forventet kostnad er U3 Nye håndbøker,
forskrifter og krav, U4 Endring i kompetansenivå, U13 Uspesifisert som følge av detaljeringsgrad og U2
Modell og datakvalitet. Men faktorene som bidrar med størst usikkerhetsspredning i analysen er
usikkerhetsfaktorene U7 Kontraktsstrategi og U1 Marked og konjunkturer.
U1 Marked og konjunkturer beskriver usikkerhetsbildet som følge av konjunkturutviklingen og
utviklingen i bygge- og anleggsmarkedet generelt. Svingningene i markedet vil påvirke markedet for driftog vedlikeholdstjenester, og dermed også prisene og kostnadsnivået i markedet. U7 Kontraktsstrategi
beskriver den usikkerheten som er knyttet til effekten av anvendelse av ulike kontraktsformer for driftog vedlikeholdsoppgaver og hvor godt SVV evner å velge en optimal entrepriseform og type kontrakt,
både for å utnytte konkurransen i markedet og med tanke på realistisk oppfølging av kontraktene. Dette
omfatter forhold som størrelse på kontrakter, kontraktstandard, samtidighet av utlysning, varighet av
kontrakter etc.

Det kan tenkes at det er en sammenheng mellom utviklingen i usikkerhetsfaktorene kontraktsstrategi og
markedsutvikling. Disse henger tett sammen ved at type kontraktsstrategi som benyttes vil være
avhengig av markedet. DNV har valgt ikke å modellere korrelasjonen mellom marked og
kontraktsstrategi. En diskusjon av dette er presentert i vedlegg G.3. Det er lagt til grunn en hypotese om
at SVV vil gå for den beste strategien uavhengig av markedsforholdene, noe som ikke gir en entydig
korrelasjon i positiv eller negativ retning som er gyldig for alle forhold.
Enkelte av kostnadselementene fra basisestimatet vises også i tornadoplottet. Nr 3 og 4 i tornadoplottet
er kostnadspostene “Motiv bilveg”, dvs. usikkerhet i prisestimatene fra Motiv og “Motiv rest”. Årsaken at
disse kommer høyt opp er at det er store kosnadsposter, slik at en prosentvis estimatusikkerhet rundt
dette grunnet gir stort utslag i modellen. Estimatusikkerheten er beregnet ved å se på spredningen i
prisgrunnlagene.
Spredningen i usikkerhet er ikke konstant fra år 2014 til år 2023. Figur 4.4 viser Utvikling i relativt
standardavvik σ/E i analyseperioden. Relativt standardavvik øker fra i underkalt av 12 % i startåret 2014
til opp mot 16 % i sluttåret 2023 for NTP-perioden.
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Figur 4.4: Utvikling i relativt standardavvik σ/E

Standardavviket er et mål for spredningen omkring forventningsverdien (E) av verdiene i et datasett eller
av verdien av en stokastisk variabel. Forventningsverdien øker svakt fra år til år, men forholdet mellom
standardavvik og forventningsverdi øker mye. Dette betyr at standardavviket, altså spredningen i
usikkerheten, øker utover i tid. Dette er konsistent med prinsippet om at man vet mer om de nærmeste
årene, mens flere nye hendelser kan dukke opp med tiden. Figur 4.5 viser Utvikling av behov for midler
over perioden. Alle tall i 2011-kroneverdi og MNOK.

Figur 4.5: Utvikling av behov for midler over perioden. Alle tall i 2011-kroneverdi og MNOK.
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Usikkerheten blir større utover i tid, noe som vises ved spredningen i det røde og grå feltet. En knekk i
kurven rundt år 2018 skyldes at en post under Sams (“IT-verktøy og trafikkdata”) avsluttes i denne
perioden. Usikkerhetsfaktorene som er identifisert og ligger til grunn for analysen er listet og beskrevet i
sin helhet i vedlegg G.3.

4.3 Gjennomgang av det opprinnelige kostnadsanslaget fra Statens vegvesen
Det er en differanse på MNOK 11 370 mellom SVVs opprinnelige anslag og DNVs estimat for forventet
kostnad. Dette kapittelet beskriver i korte trekk SVVs estimat i notat fra SVV /D01/ som er
utgangspunktet for kvalitetssikringen.
4.3.1 Nøkkeltall fra SVVs notat og fordeling mellom hovedposter
Tabell 4.3 viser beregningene utført av SVV fordelt på drift, vedlikehold og Sams, og estimert
usikkerhetsavsetning som skal dekke metodiske svakheter.
Tabell 4.3. Behov for midler til drift og vedlikehold av riksvegene og Sams vegadministrasjon. /D01/

Per år
(2010 MNOK)

I perioden (2014 – 2023)
(2010 MNOK)

Drift

2 510 – 2 551

25 100 – 25 510

Vedlikehold

1 294 – 1 305

12 940 – 13 050

1 638

16 830

5 478 – 5 539

54 870 – 55 390

Sams vegadministrasjon
SUM
Usikkerhet

4 000 – 5 000

SUM TOTALT

58 780-60 390

Anbefalt behovsavsetning post
23.5.1-2 (ekskl. etatsutgifter)

60 000

I notat /D01/ er det vurdert størrelsesorden på henholdsvis drift og vedlikehold i forhold til totalt behov.
For summen av drift- og vedlikeholdspostene utgjør drift 66 % og vedlikehold 34 %. Dersom man
sammenligner andelene med midlene som ble satt av til drift og vedlikehold i Prop 1S (2010-2011) /D35/
er forholdet mellom drift og vedlikehold endret betydelig. I Prop 1S utgjør drift 55 %, mens vedlikeholdet
utgjør 45 %. SVV har i etterkant av utarbeidelse av notat /D01/ sett mer i detalj på hvilke type poster
som skal ligge under henholdsvis drift og under vedlikehold.
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4.3.2 Vegvesenets endringer av grunnkalkylen i løpet av kvalitetssikringen
Det opprinnelige anslaget fra SVV var på MNOK 55 000 samt et estimert usikkerhetspåslag på MNOK 5
000. I samarbeid med SVV har DNV gått gjennom SVVs beregninger av behov for midler til drift og
vedlikehold av riksvegene og Sams vegadministrasjon. Basert på gjennomgangen av beregningene har
grunnkalkyleestimatet økt med MNOK 6 550 til MNOK 61 550, det vil si en økning som overstiger
usikkerhetspåslaget som SVV estimerte.

Figur 4.6: Opprinnelig grunnkalkyle (2010-kroner) vs. oppdatert grunnkalkyle (2011-kroner).

Tabell 4.4 viser hvilke endringer som er gjort i oppdatert grunnkalkyle i forhold til den første beregning
av grunnkalkylen og som lå til grunn for kvalitetssikringen. Den første kolonnen viser hva som er lagt til
grunn i det første estimatet, mens den andre kolonnen viser hvilke justeringer som er gjort. I kolonne tre
er det gitt en tallfestet endring der dette har vært mulig.
Tabell 4.4: Justeringer i SVVs grunnkalkyle

Beregningsunderlag for SVVs
grunnkalkyle i notat /D01/
Motiv beregning mars 2011.
Kostnadene er beregnet i 2010-priser.
Startåret 2014 var basert på ÅDT i år
2010.
Det mangler en del data i Nasjonal
Vegdatabank (NVDB) og det er derfor
gjort noen antakelser i Motiv. Det som
bidrar mest til kostnadsøkning er
manglende bredderegistrering av
ramper og ÅDT på disse. Dersom dette
mangler settes bredden til 4,5 m og ÅDT
til 450. For å korrigere for dette ble det
lagt inn en kostnadsøkning på MNOK 33
per år.
DNV Referansenr.: 13TC0WK-4
Revisjon nr.: 0
Dato:22.02.2012

Justeringer av beregningsunderlaget til
oppdatert grunnkalkyle
Motiv beregning desember 2011.
Kostnadsnivået i de nye beregningene er i
2011-priser.
Startåret 2014 oppdatert til ÅDT for år 2014.

Bidrag til endring

ÅDT-informasjon fra ramper er lagt inn i det
nye estimatet. Kostnad beregnet til MNOK
170 per år.

MNOK 137 per år.
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Beregningsunderlag for SVVs
grunnkalkyle i notat /D01/
Merkostnadene knyttet til ny HB 111 var
beheftet med stor usikkerhet og lå inne
med MNOK 87 per år. (i 2006-kr og
usikkerhet knyttet til størrelsen av riksvegnettet etter forvaltningsreformen)
Usikkerhet i beregningen av økte
kostnader knyttet til Vegtrafikksentralen
(VTS). Opprinnelig kostnad var MNOK
112 per år.
Ingen kostnad knyttet til “IT-verktøy og
trafikkdata” var inkludert.

Usikkerhet i beregningen av kostnadene
knyttet til “nye anlegg” (egen
kostnadspost). Opprinnelig kostnad var
MNOK 90 per år.

Justeringer av beregningsunderlaget til
oppdatert grunnkalkyle
Effekten av ny HB 111 er oppjustert som følge
av rapport fra ViaNova, /D13/. Kostnad
beregnet til MNOK 180 per år.

Bidrag til endring

SVV har selv oppjustert kostnadene for dette
fra MNOK 112 per år til MNOK 150 per år.

MNOK 38 per år.

SVV har i løpet av kvalitetssikringen lagt til en
ny post for IT-verktøy og trafikkdata på
MNOK 80 per år første fem år. DNV har ikke
kvalitetssikret denne posten.
Behov for oppdatering av beregningene førte
til endrede verdier. Kostnad beregnet til
MNOK 150 per år

MNOK 80 per år første
fem år.

Gjennomsnittlig
endring på MNOK 93
per år.

MNOK 60 per år.

Etter at justeringene i grunnkalkylen som lå til grunn for notatet ble foretatt har grunnkalkylekostnadene
økt med til sammen MNOK 6 550. Dette er ca. MNOK 1 550 mer enn hva som ble satt av i
“usikkerhetsposten” til SVV, som tilsvarte MNOK 4 000-5 000.
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Vedlegg:

DNV Referansenr.: 13TC0WK-4
Revisjon nr.: 0
Dato:22.02.2012

Side 26 av 74

DET NORSKE VERITAS
Rapport for Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kvalitetssikring av anslag for drift og vedlikehold av riksveger i NTP 2014-2023, delrapport 1

Vedlegg A Forkortelser
I rapporten er det benyttet følgende forkortelser:
ATK
BRUTUS
DNV
D&V
E
FIN
HB
KNS
Motiv
NTP
NVDB
P10, P50, P85, P90

PBL
Plania
RAMS
SAMS
SD
SVV
U
VTS
ÅDT
σ
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Automatisk Trafikkontroll
Forvaltningssystem for brudata og konstruksjoner
Det Norske Veritas med samarbeidspartnere i kvalitetssikringen: Advansia AS,
COWI AS og Høyer Finseth AS.
Drift og Vedlikehold
Aritmetisk middel, dvs. tyngdepunktet i sannsynlighetstetthetsfordelingen
Finansdepartementet
Håndbok
Kostnadsnedbrytningsstruktur
Dataprogram og formelverk som SVV bruker til å beregne behovet for midler til
drift og vedlikehold av veger og gater.
Nasjonal Transport Plan
Nasjonal VegDataBank
Punkter på sannsynlighetstetthetskurven- ”percentilverdier”. For eksempel
betyr P50 = MNOK 10 at det er 50 % sannsynlighet for at summen ikke vil
overskride MNOK 10.
Plan- og bygningsloven
System for forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler, ferjekaier, signalanlegg
med mer.
Reliability, Availability, Maintainability and Safety
Samlet Statlig administrasjon
Samferdselsdepartementet
Statens Vegvesen
Usikkerhetsfaktorer
Vegtrafikksentralene
Årsdøgntrafikk, antall biler pr døgn regnet i et gjennomsnitt over året
Standardavvik: et mål for spredningen omkring forventningsverdien E av
verdiene i et datasett eller av verdien av en stokastisk variabel.
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Vedlegg B Møteoversikt
I gjennomføringen av kvalitetssikringen har DNV hatt en rekke møter med SVV i tillegg til telefonsamtaler
og utveksling av informasjon på mail. I oversikten nedenfor er det listet opp de møter som har vært
gjennomført.
Dato
10.11.2011

Tema/hensikt
Oppstartsmøte

Møte med
SVV

21.11.2011

Møte vedrørende anslag

SVV (Økonomiseksjonen)

22.11.2011

Heldags arbeidsmøte om prosess og anslag

28.11.2011
01.12.2011

Møte vedrørende Motiv
Heldags arbeidsmøte om anslag

14.12.2011

Halvdagsmøte for vurderinger av kostnadsposter og
usikkerhetsfaktorer
Presentasjon av foreløpige resultater
Presentasjon av foreløpige resultater

SVV (Vegdirektoratet og
regioner)
SVV
SVV (Vegdirektoratet og
regioner)
SVV

19.12.2011
06.01.2012
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Vedlegg C Grunnlagsdokumenter
I dette vedlegget er det listet opp de grunnlagsdokumenter som DNV har benyttet i kvalitetssikringen.
Dette er dokumenter som DNV har mottatt fra SVV, dokumenter som DNV selv har fremskaffet og
informasjon som DNV har mottatt direkte i mail fra SVV.
Dok ID

Elektronisk dokumenttittel

Beskrivelse av
dokument

Dokumentdato

Utarbeidet av

D01

Hvordan fremkommer behov
for midler til drift og
vedlikehold notat til DNV

Drift og vedlikehold av
riksveger - behov for
midler i NTP

27.10.2011

SSV

D02

HB 111 ver 2011-10-22

22.10.2011

SVV

D03

Motiv

28.10.2011

SVV

D04

Gj gang regnskap DNV
211111

21.11.2011

SVV

D05
D06

Regnskap 2010+2011 per okt
Sams 2010+produktkoder
sams
Budsjettprosess DV reg øst
Behov NTP inkl kontrakt
mars11

Statens vegvesen
Håndbok 111
En kort oversikt over
hva Motiv er.
Sammenheng i SVVs
økonomisystemer
(PPT-presentasjon)
Excelark
Excelark

14.11.2011
21.11.2011

SVV
SVV

PPT-presentasjon
Excelark

15.11.2011
29.11.2011

SVV
SVV

Beregning på oppgavenivå
stat V nov2011
Forfallsoppdraget
sluttrapport 12 okt 2011
(Foreløpig versjon)
HB 111 Kvalitetssikring av
kostnadskonsekvenser
20111023

Excelark

29.11.2011

SVV

Hva vil det koste å
fjerne forfallet på
riksvegnettet?
Notat på
kostnadskonsekvenser
av Håndbok 111

12.10.2011

SVV

23.10.2011

Vianova

Motivberegning nov 2011
ÅDT 2014
Kostnadsoverslag (anslag) 1501 Søre Sunnmøre 20122017

Excelark

05.12.2011

SVV

Driftskontrakt
Anslagsberegning

03.11.2011

SVV

D08
D09

D10
D12

D13

D14
D15
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Dok ID

Elektronisk dokumenttittel

Beskrivelse av
dokument

Dokumentdato

Utarbeidet av

D16

Funksjonskontrakter_oversikt
_alle_juli 2011

22.09.2011

SVV

D17

Kostnadsoverslag (anslag) 1505 Indre Nordmøre 20122015
Samsberegninger des 11
ådt2014kr2011

Excelark som viser en
oversikt over alle
driftskontrakter pr. juli
2011
Driftskontrakt
Anslagsberegning

03.11.2011

SVV

Resultater fra nye
beregninger i Motiv.
Excelark
Reviderte tall for effekt
av ny HB111, fra ÅDT på
ramper, og kostnad til
VTS. Mail fra SVV
Justering av innhold i
D19. Mail
Mail

12.12.2011

SVV

06.12.2011

SVV

12.12.2011

SVV

20.12.2011

SVV

Mail

14.12.2011

SVV

Mail

05.12.2011

SVV

Mail

09.12.2011

SVV

Mail

02.12.2011

SVV

Mail

07.12.2011

SVV

Riksrevisjonens undersøking av drift og
vedlikehald av
vegnettet (2008-2009)

24.09.2009

Riksrevisjonen

D18

D19

FW NTP- behov for midler til
D&V

D20

SV: oppfølgingsspørsmål

D21

FW økt drift og vedlikehold
som følge av nye anlegg +
byggherrekostnader
RE TILBAKEMELDING SVV KS
av anslag til D&V i NTP 20142023 Referat fra møte hos
SVV 1 12 2011
FW Konsulentkost i % av
antall ansatte og omsetning
FW Konsulentkost i % av
antall ansatte og omsetning
FW ÅDT-indekser +
totalbehov drift og
vedlikehold av statlige +
fylkesveger
FW Ny motivberegning samt
noen spørsmål knyttet til
bruer
GD01 Dok_3_16_2008_2009

D22

D23
D24
D25

D26

D27
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Dok ID

Elektronisk dokumenttittel

Beskrivelse av
dokument

D28

Dokument_1_SD_2009_2010

Samferdselsdeparteme
ntets forvaltning og
gjennomføring av
budsjettet for 2008

Samferdselsdepart
ementet

D29

SD

Samferdselsdeparteme
ntets forvaltning og
gjennomføring av
budsjettet for 2010

Samferdselsdepart
ementet

D30

State of the
Nation_RIF_22032010

En gjennomgang av
standarden på
offentlige bygg og
anlegg

D31

Evaluering av
konkurranseutsetting av drift
og vedlikehold i Statens
Vegvesen
Ekstremvær i Norge – hva
sier forskerne

D32

Dokumentdato

Utarbeidet av

22.03.2010

RIF

31.03.2010

Dovre Group

2011

D33

Tilpassing til eit klima
NOU201020100010000DDDP
DFS

Samfunnet si sårbarheit
og behov for tilpassing
til konsekvensar av
klimaendringane

15.11.2010

Klima- og
forurensingsdirekto
ratet
NOU

D34

Ntp_retningslinjer_20142023b

Retningslinje 2 for
etatenes og Avinors
arbeid med Nasjonal
Transportplan 20142023

06.04.2011

SD

D35

Prop 1S 2012

30.09.2011

FIN
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Dok ID

Elektronisk dokumenttittel

Beskrivelse av
dokument

Dokumentdato

Utarbeidet av

D36

Concept 1 Porteføljestyring

Styring av statlige prosjektporteføljer i staten.
Usikkerhetsavsetning
på porteføljenivå.
Concept rapport Nr 1
concept

01.06.2006

NTNU
Concept
programmet

D37

Fwd Faktisk og forventede
prisindekser

mail. Prisindekser fra
SSB og FIN

15.12.2011

SVV

D38

2011 NTP_underlag marked

Graf av
byggekostnader,
produktivitetsutviklinge
n i BA-næringen, oa.

07.12.2011

DNV,
Primærkilde: SSB

D39

FW SVV KS av budsjett for
D&V i NTP 2014-2023
Spørsmål vedr kontrakter

mail

16.12.2011

SVV

D40

TILBAKEMELDING SVV KS av
anslag til D&V i NTP 20142023 Referat fra møte hos
SVV 1 12 2011

mail

14.12.2011

SVV

D41

Grunnlag for styring av
driften og vedlikeholdet av
riksvegnettet

Utviklingen av drift og
vedlikehold fra 170tallet til i dag

05.11.2009

SVV

D42

Økonomiske analyser 6_2011

Gjennomgang av
prognoser for
utviklingen i
makroøkonomiske
hovedstørrelser

08.12.2011

SSB

D43

SV SVV KS av anslag til D&V i
NTP 2014-2023 Referat fra
møte hos SVV 1 12 2011

Oppdatert estimat på
forfall av riksveger

02.12.2011

SVV
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Vedlegg D Prosess for kvalitetssikringen
I gjennomføringen av kvalitetssikringen har det vært viktig for DNV å få et innblikk i Statens vegvesens
(SVV) prosess for å fremskaffe data, den interne kvalitetssikring av data som har vært gjennomført,
beregningene foretatt i SVVs egen modell Motiv og informasjonen benyttet i modellen. Like viktig har
det vært å forstå SVVs bidrag til NTP. Dette ligger til grunn for de valg DNV har gjort for å tilpasse og
avgrense oppdraget innenfor de rammer for kostnad og tid som har vært tilgjengelig for gjennomføring.
Kvalitetssikringen har vært gjennomført i nært samarbeid med SVVs representanter fra både
Vegdirektoratet og utvalgte regioner. Informasjonen er innsamlet gjennom grunnlagsdokumenter som
vist i 0 og i møter med SVVs arbeidsgruppe (heretter “prosjektgruppen”) som vist i Vedlegg B. Prosessen
for kvalitetssikringen er illustrert i Figur D.1.

Figur D.1 Prosess for kvalitetssikringen.

Etter en innledende fase med planlegging av kvalitetssikringsoppdraget sammen med SVV, gjennomførte
DNV en kartlegging og beskrivelse av SVVs prosess for NTP-arbeidet samt metoder og verktøy som
benyttes i denne prosessen. Videre er det kartlagt hvilke datakilder som benyttes og hvordan data
fremskaffes og analyseres av SVV for å etablere et anslag for midler til drift og vedlikehold. Resultater fra
denne kartleggingen er presentert i Kvalitetssikring av anslag for drift og vedlikehold i NTP 2014-2023,
delrapport 2.
I kvalitetssikringen av estimatet fra SVV til drift og vedlikehold av riksveger i NTP 2014-2023 /D01/ er
usikkerhetsanalyse benyttet, vist som steg 4 i Figur D.1. Metodikken som er lagt til grunn er basert på
Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter, som er en anerkjent
estimeringsteknikk under usikkerhet. Figur D.2 gir et bilde av de nødvendige inngangsverdier og
informasjon som er brukt for å gjennomføre usikkerhetsanalysen. Deler av inngangsverdiene som SVV
selv har bidratt med er markert med grønn (lys) bakgrunnsfarge i figuren, mens de deler som DNV har
fremskaffet, eller selv har gjennomført, er markert i blått (mørk).
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Figur D.2 Illustrasjon av gjennomføringen av usikkerhetsanalysen (inngangsverdier, modell og resultater)

I prosessen ble det tidlig fastlagt et behov for nødvendig informasjon i form av underlagsdokumenter og
kommunikasjon med sentrale ressurspersoner hos oppdragsgiver. Det ble gjennomført flere
heldagsarbeidsmøter der representanter fra både Vegdirektoratet og utvalgte regioner deltok.
I arbeidsmøtene har DNV hatt rollen som fasilitator. Dette for å få frem relevant informasjon om SVVs
datakilder knyttet til beregninger av behov for midler til drift og vedlikehold, SVVs arbeidsprosess for å
fremskaffe data og hvordan SVV har prosessert og benyttet data. Basert på denne informasjon har DNV
etablert en grunnkalkyle, vurdert og modellert usikkerhet og beregnet kostnader til drift og vedlikehold
for ulike perioder. DNV har hatt en løpende prosess med SVV for å avstemme de observasjoner og funn
som har kommet frem. Kvalitetssikringsprosessen har også medført at SVV selv har endret på deler av
egne beregninger. Dette har gitt en oppdatert grunnkalkyle som igjen har vært brukt som inngangsverdi i
DNVs usikkerhetsanalyse.
Usikkerhet som virker på kostnadselementene, eller som representerer endringer av forutsetninger som
er lagt til grunn for SVVs egne beregninger (Motiv-beregningene), er beskrevet gjennom utenpåliggende
usikkerhetsfaktorer. Usikkerhetsfaktorene er identifisert i arbeidsmøter med SVV. Tallfesting av de
enkelte usikkerhetsfaktorer og hvilke deler av anslaget de virker på, er vurdert av DNV og avstemt med
SVV underveis i prosessen.
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Vedlegg E Metode for usikkerhetsanalyse
I dette vedlegget er metode, verktøy og beregningsmetode for usikkerhetsanalysen beskrevet. Analysen
bygger på metodikk fra Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av statlige
investeringsprosjekter. DNV har bygget en egen modell basert på SVVs analyse og kostnadsstruktur. I
modellen inkluderes et basisestimat med trippelestimater, usikkerhetsfaktorer som kan virke på
kostnadselementene og korrelasjon mellom elementer. Modellen benytter Monte Carlo-simulering for
beregninger. Usikkerhetene er modellert slik at de fleste vil øke over tid.

E.1 Definisjon av begreper og elementer i modellen


Kostnadselementer: De elementene som utgjør prosjektets budsjett ut fra en
kostnadsnedbrytningsstruktur. Disse beskrives i modellen som sannsynlighetstetthetsfordelinger
for å beskrive usikkerheten omkring estimatene som settes for kostnadene.



Usikkerhetsfaktorer (U): Eksterne eller interne faktorer som påvirker hele eller deler av
kostnadene, eksempelvis marked, nye håndbøker forskrifter og krav, vær og klima. Faktorene
virker på flere kostnadselementer på samme tid, og er dermed en måte å modellere inn
samvariasjon i modellen. Usikkerhetsfaktorer kan modelleres som en prosentvis variasjon på
kostnadselementene.



Sannsynlighetstetthetsfordeling: Fordelingsfunksjon som beskriver usikkerheten omkring
estimatene. De enkelte utfall av en tilfeldig variabel kan ikke forutsies, men
sannsynlighetsfordelingen vil beskrive sannsynligheten for at hvert mulige utfall vil inntre, og
hvordan verdiene i et større utvalg normalt vil fordele seg.

Inngangsverdier for å beskrive en sannsynlighetsfordeling: P10, mode og P90


P10 og P90: Dette er betegnelser på punkter på sannsynlighetstetthetskurven;
”percentilverdier”. For eksempel betyr P10 = MNOK 10 at det er 10 % sannsynlighet for at
summen ikke vil overskride MNOK 10. P90 = MNOK 20 betyr at det er 90 % sannsynlighet for at
summen ikke kommer til å overskride MNOK 20, osv.



Mode: mest sannsynlig verdi, toppunkt i fordelingsfunksjonen.

Resultatverdier som beskriver en sannsynlighetsfordeling: E, σ, P50 og P85


Forventningsverdi (E): Dette er aritmetisk middel, dvs. tyngdepunktet i
sannsynlighetstetthetsfordelingen. dE er en betegnelse brukt på delberegning av
forventningsverdi. Dersom et kostnadselement for eksempel består av mengde multiplisert med

DNV Referansenr.: 13TC0WK-4
Revisjon nr.: 0
Dato:22.02.2012

Side 35 av 74

DET NORSKE VERITAS
Rapport for Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kvalitetssikring av anslag for drift og vedlikehold av riksveger i NTP 2014-2023, delrapport 1

enhetspris og disse to har hver sin fordeling, vil forventningsverdien til hver av disse betegnes
som dE mens resultatfunksjonen av de to ganget sammen får forventningsverdi E.


Standardavvik (σ ): er et mål for spredningen av verdiene i et datasett eller av verdien av en
stokastisk variabel. Den er definert som kvadratroten av variansen. dσ = Standardavviket for en
delberegning av et kostnadselement. Se beskrivelse av dE over.



P50 og P85: Dette er betegnelser på punkter på sannsynlighetstetthetskurven;
”percentilverdier”. For eksempel betyr P50 = MNOK 10 at det er 50 % sannsynlighet for at
summen ikke vil overskride MNOK 10. For en skjev fordeling vil P50 ikke nødvendigvis tilsvare E.
P85 = MNOK 20 betyr at det er 85 % sannsynlighet for at summen ikke kommer til å overskride
MNOK 20, osv.

E.2 Beregning
DNV har bygget en egen usikkerhetsmodell basert på SVVs analyse og kostnadsnedbrytingsstruktur (KNS)
med inngangsverdier fra Motiv. Modellen er bygget opp med utgangspunkt i den opprinnelige
kostnadsstruktur for bedre å kunne sammenligne resultater. Men DNV har brutt kostnadene ytterligere
ned på enkelte poster for å kunne allokere usikkerhetsfaktorene til ulike regioner og ulike områder som
tunnel, veg osv.
Kostnadselementene i basisestimatene dekker estimatusikkerhet og variasjoner i pris-inngangsverdier til
Motiv, basert på de valg og forutsetninger som ligger til grunn for Motiv-beregningene. Enkelte av
postene samvarierer i vesentlig grad, og disse er korrelert i modellen for å kompensere for tap av
statistisk usikkerhet ved for detaljert nedbrytning. Usikkerhet som virker på kostnadselementene, eller
som representerer endringer av forutsetninger som er lagt for Motiv-beregningene, er beskrevet
gjennom utenpåliggende usikkerhetsfaktorer (U). Usikkerhetsfaktorer kan virke på utvalgte
kostnadselementer med en prosentvis variasjon – økning eller reduksjon ut fra om det er risiko for
overskridelser og/eller muligheter for innsparing, og vil kunne øke over tid.
Analysen er utført i et MS Excel-basert verktøy utviklet av DNV for denne typen oppdrag. Resultatene
beregnes med Monte Carlo-simulering. Figur E.1 viser generell prosess for usikkerhetsanalyse.
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Figur E.1 Generell prosess for usikkerhetsanalyse. Identifiserte usikkerhetsfaktorer inkluderes i beregningsmodellen.

Alle kostnadselementer og usikkerhetsfaktorer er gitt en sannsynlighetsfordeling som er beskrevet med
et trippelestimat; P10, mode og P90. For simuleringen er en enkel trekantfordeling brukt for de fleste
fordelingene, men ved svært skjeve fordelinger er andre typer benyttet for å gi et riktigere bilde av
spredningen i usikkerheten.

Figur E.2 Trippelestimat for kostnadselement.

Kostnadselementer
Alle elementene er beskrevet som sannsynlighetstetthetsfordelinger gjennom et trippelestimat som vist i
figuren over. Disse fordelingene summeres opp til en totalsum for kalkylen. For kostnadselementene er
dette pris per type element der en gitt mengde, enhetspris og frekvens som ligger inne i Motiv er
forutsatt.
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Usikkerhet i mengde, i ÅDT-utvikling og usikkerhet i andre estimater og mulige fremtidige endringer er
tatt med gjennom modellering av usikkerhetsfaktorene. Usikkerhetsfaktorer beregnes for seg med deres
totale bidrag på postene ved å multiplisere U-fordelingen med postens fordeling.
Beregning av usikkerhetsfaktorer
Beregning av en usikkerhetsfaktors påvirkning skjer ved multiplisering av de to fordelingene. For å isolere
bidraget til U,  , benyttes kun den prosentvise endringen. Det medfører at dersom

usikkerhetsfaktoren er oppgitt som variasjon rundt 1, vil regnestykket for en post XX se slik ut:
 =  ∗ ( − 1)

Tidsutvikling i usikkerheten
Flere av usikkerhetsfaktorene har økende usikkerhet over tid og dermed har det vært behov å benytte
metoder for å modellere denne økende usikkerheten. For å beskrive hvordan usikkerheten øker over tid
har DNV brukt 3 forskjellige metoder.
Metode 1:
Fremtidig usikkerhet av usikkerhetsfaktor U1 marked og konjunkturer er beregnet av Concept formel:
 

= ± ∗ (




+


)

Denne har en økende usikkerhet over tid som følge av -leddet i formelen. For 2014 er  =2 og  =11 for
år 2023. Dette vil bidra til at usikkerheten er økende over tid, dvs. ± 15,3 % i 2014 og ± 35,9 % i 2023.
Usikkerhetsfaktoren er nærmere beskrevet i vedlegg G.3.1.
En svakhet med Concept formelen er at den ikke innehar avhengighet mellom årene hvis den brukes i en
tidsrekkemodell, slik DNV har brukt i denne usikkerhetsmodellen. For å beskrive denne sammenhengen
definerer modellen at usikkerhet i år  er avhengig av usikkerheten i foregående år med en faktor 0,5.

Dvs. usikkerhet i år  er:

 = 0,5 ∗ ! + 0,5 ∗ !"

Hvor  beskriver usikkerhet i år  og ! beskriver simulering av Concept formel i år .
Metode 2:
For usikkerhetsfaktorene U3 Nye håndbøker, forskrifter og krav og U12 Tungoljepris (Asfalt) har DNV
brukt en litt annen fremgangsmåte for å beskrive den økende usikkerheten. Disse har en økende
usikkerhet over tid som følge av at prosentene for P10 og P90 blir henholdsvis redusert eller økt med ett
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prosentpoeng. For U12 vil dette f.eks. utgjøre at P90 er + 15 % i år 2014 mens for år 2023 vil P90 være
+24 %.
I likhet med metode 1 har denne metoden også en svakhet ved at den ikke innehar avhengighet mellom
år. Derfor følger også metode 2 samme prinsipp for beregning av avhengighet mellom år som i metode
1.
Metode 3:
Den økende usikkerheten over tid for usikkerhetsfaktorene U6 Energikostnader (Strøm), U8
Trafikkutvikling (ÅDT) og U11 Reallønnsvekst er modellert basert på denne metoden. Her er usikkerheten

i år  beskrevet av prosentene i P10, mode og P90 som beskrevet i G.3 for de aktuelle

usikkerhetsfaktorer (U6, U8 og U11), men avhengigheten mellom hvert år er modellert på en annen
måte. Usikkerheten i år  er:

 = !" ∗ (1 + ! )

Hvor  beskriver usikkerhet i år  og ! beskriver simulering av prosentusikkerhet i år . Denne
usikkerheten følger dermed prinsippet for beregning av rentes rente i beskrivelse av usikkerheten over
tid og avhengigheten mellom ulike år.
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Vedlegg F Beregningsprosess og verktøy benyttet i Statens vegvesens
analyser
For å beregne behovet for midler til drift og vedlikehold av vegnettet og Sams bruker SVV
beregningsverktøyet Motiv. Motiv tar utgangspunkt i de mengdedata som ligger i Nasjonal Vegdatabank
(NVDB) og forvaltningssystemet for brudata og konstruksjoner (Brutus). Dette dataunderlaget sammen
med inngangsverdier på enhetspriser og Sams-kostnader benyttes for å beregne behovet for midler til
drift og vedlikehold på riksvegnettet og Sams vegadministrasjon.
Figuren under gir en skjematisk fremstilling av dataflyten i SSVs beregning av behov for midler til drift og
vedlikehold av riksvegene og sams vegadministrasjon.

Figur F.1 Skisse av dataflyt og tall for beregninger i SVVs opprinnelige notat.

Forenklinger i Motiv gjør at den ikke fanger opp alle forhold, og SVV har lagt til noen egne vurderinger
der de mener modellen har svakheter. SVV peker i notatet /D01/ på følgende svakheter i Motiv:
-

Modellen beregner ikke kostnader for byggverk som ikke er lagt inn i Brutus
Kulverter er ikke med i modellen
Regionene har ryddet i tunneldata, men det har vært problemer med oppdateringen i NVDB så
det gjenstår en del. Siste data ble hentet 29. – 30. mars 2011.
Det mangler en del mengdedata i NVDB, hvorav det mest alvorlige er bredderegistreing og ÅDT

For å justere for noen av svakhetene i modellen oppgir SVV i notatet /D01/ at de har:
-

Økt beregnet behov med MNOK 10 per år da kulverter ikke er med i modellen
Økt vinterkostnadene og oppmerkingskostnadene med til sammen MNOK 33 per år for å
korrigere for manglende bredde (NVDB-data).
Valgt å ta utgangspunkt i Motiv samt erfaringstall fra regnskapet for 2010 for kostnadene knyttet
til strømutgifter
Lagt til MNOK 17 per år da antall km tunnelløp som ikke har belysning har økt i forhold til 2010.
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-

-

Satt 2010 som startår for å anslå fremtidige kostnader til kontraktene. Videre er det er det lagt
inn et nedre estimat for økning på 5 % og et øvre estimat på 10 % prisvekst per år på
kontraktene.
Basert seg på at investeringene per år i nye anlegg er på MNOK 2 000 for kostnadene til drift av
nye anlegg. Økningen til drift og vedlikehold som følge av investeringene er anslått til 0,5 – 5 %
av investeringskostnadene. Av dette er 66 % drift og 34 % vedlikehold.

SVV har gjort endringer i grunnkalkylen utover dette etter beregningene i notatet /D01/. DNV har lagt
SVVs justerte grunnkalkyle til grunn for sin analyse.
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Vedlegg G Gjennomgang av DNVs usikkerhetsanalysemodell
DNV har bygget en usikkerhetsmodell for å kvalitetssikre behov for midler til drift og vedlikehold på
riksvegene i NTP perioden 2014-2023. Modellen har tatt utgangspunkt i Statens vegvesens (SVV)
kostnadsnedbrytningsstruktur (KNS) for beregning av behov for midler til drift og vedlikehold av
riksvegnettet, heretter kalt grunnkalkylen.
Kostnadene i grunnkalkylen er delt opp i tre hovedposter: drift, vedlikehold og Sams vegadministrasjon
(Sams). Under følger SVVs egen definisjon av grunnkalkylepostene drift, vedlikehold og Sams, hentet fra
grunnlagsnotatet /D01/:
Drift

Omfatter oppgaver og rutiner som er nødvendig for at vegen skal fungere godt for
trafikantenes daglige bruk (oppgaver som for eksempel brøyting, strøing, trafikkstyring,
vegoppmerking, oppretting av skilt og skjøtsel av grøntarealer).

Vedlikehold

Innebærer tiltak for at den fysiske infrastrukturen blir tatt vare på i forhold til langsiktige
mål for bruken av den (tiltak for å opprettholde standarden på vegdekker, grøfter, bruer,
tunneler og tekniske anlegg/installasjoner i tråd med fastsatte kvalitetskrav).

Sams:

Samlet Statlig administrasjon, administrasjonskostnader i SVV.

I tillegg til grunnkalkylen har DNV i samarbeid med SVV identifisert 14 usikkerhetsfaktorer. Dermed er
DNVs kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyse basert på fire hovedposter. Figur G.1 illustrerer
hovedkostnadspostene i DNVs usikkerhetsmodell.

Figur G.1 Overordnet kostnadsstruktur i usikkerhetsmodellen.

Man kan grovt si at grunnkalkylen representerer en budsjettering på grunnlag av “det man vet i dag” og
ett sett kjente forutsetninger. Mens usikkerhetsfaktorene dekker det man ikke vet om fremtidig utvikling
og effekten av ulike forutsetninger som vil kunne endres med tiden.
Videre i vedlegget er det en gjennomgang av kostnadsnedbrytningsstrukturen (KNS) i grunnkalkylen,
usikkerhetsfaktorene og avslutningsvis presenteres resultater fra usikkerhetsanalysen.
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G.1 Beskrivelse av kostnadsnedbryting i grunnkalkylen
Kostnadene i grunnkalkylen består av hovedpostene drift, vedlikehold og Sams vegadministrasjon.
Videre er disse postene brutt ned i tråd med kostnadsnedbrytningsstrukturen som vist i notat fra SVV
/D01/. I arbeidet med usikkerhetsanalysen har DNV gjort enkelte justeringer i kostnadsnedbrytningsstrukturen til SVV. Det er viktig at bidraget fra enkelte poster blir synliggjort, og at hver post blir
“håndterlig” i usikkerhetsmodellen.
Figur G.2 viser hvordan kostnaden fordeler seg for hovedpostene drift, vedlikehold og Sams
vegadministrasjon slik SVVs kostnadsnedbrytning er vist i notatet, /D01/.

Figur G.2 Kostnadsnedbrytningsstruktur av grunnkalkylen brukt i usikkerhetsmodellen.
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Poster skravert med rødt i figuren er tatt ut av SVVs opprinnelige grunnkalkyle og modellert som
usikkerhetsfaktorer i DNVs usikkerhetsmodell. Usikkerhetsfaktorene er beskrevet i detalj i vedlegg G.3.
Posten “IT-verktøy og trafikkdata” under Sams vegadministrasjon er en ny kostnadspost i
kostnadsnedbrytningsstrukturen som SVV har kommet opp med under kvalitetssikringen.
Videre er postene “motiv bilveg” under Drift og under Vedlikehold, og posten “motiv rest” under Sams
vegadministrasjon brutt ytterligere ned. Disse tre postene utgjorde den største andelen av kostnadene
under hver hovedpost, og var nødvendig å bryte ned for å gjøre det mulig å kunne differensiere bedre på
hvilke usikkerhetsfaktorer som virker på hvilke kostnadsposter. Denne nedbrytningen ble gjort i
samarbeid mellom DNV og SVV.
Figur G.3 viser hvordan motiv bilveg er brutt ned under posten Drift.

Figur G.3 Kostnadsnedbrytning av motiv bilveg under hovedpost Drift.

Posten “Motiv bilveg” under Drift er delt opp i veg, bru, tunnel og vinter, og videre ned på hver region.
Dermed er det tydeligere hva som utgjør bidraget til den totale summen av Motiv bilveg.
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For kostnadene knyttet til “Motiv bilveg” under hovedposten Vedlikehold var det viktig å få frem
kostnadene knyttet til asfaltering (vegdekke) da dette utgjør en stor andel av vedlikehold på veger, og er
direkte påvirket av enkelte usikkerhetsfaktorer. Vegdekke er dermed skilt ut som en egen kostnadspost.
Figur G.4 viser kostnadene for “Motiv bilveg” brutt ned på underposter.

Figur G.4 Kostnadsnedbrytning av motiv bilveg under hovedpost Vedlikehold.

Figur G.5 viser hvordan kostnadene til “motiv rest” under hovedposten Sams vegadministrasjon er brutt
ned. Motiv rest deles inn i kostnader til saksbehandling, rapportering, byggherrekostnader og Sams rest,
dvs. de resterende poster under Sams. Disse postene er videre delt inn i regioner.
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Figur G.5 Kostnadsnedbrytning av motiv rest under hovedpost Sams vegadministrasjon.

G.2 Grunnkalkyleusikkerhet
Hver kostnadspost er gitt en mest sannsynlig kostnad (mode). For å beregne usikkerheten har DNV i
tillegg antatt at hver kostnad har en trekantfordeling. Trekantfordelingen til hver post er definert ved
den gitte moden, en gitt lavkostnadsverdi (P10) og en gitt høykostnadsverdi (P90).
For alle kostnadsposter utenom “Nye anlegg” har DNV valgt en trekantfordelingen som er symmetrisk,
dvs. at P10 og P90 er henholdsvis –x % og +x% i forhold til verdien som ligger inne i mode. Siden
fordelingen er symmetrisk om mode vil forventningsverdien være lik mode. Dermed vil ikke usikkerheten
fra disse kostnadspostene øke over tid. Men tidsusikkerheten blir hensyntatt ved at postene i
grunnkalkylen blir påvirket av de eksterne usikkerhetsfaktorene.
Hvordan mode har fremkommet varierer noe fra post til post. For postene “Investerings og
utviklingskostnader ATK” og “Spesielle byggverk/installasjoner nasjonal turistveger” har mode samme
estimat som estimatet fra notat /D01/. Verdien i mode for “Økte kostnader VTS” har blitt oppjustert
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etter kommentarer fra SVV, se kapittel 4.3.2. For “Ny HB 111” er verdien i mode basert på rapport fra
ViaNova /D13/. Etter diskusjon med SVV ble det enighet om at kostnadseffektene fra ny HB 111 skulle
fases gradvis inn i NTP perioden dermed ligger det inne MNOK 120 i 2014, øker med MNOK 20 frem til
2018 og er deretter konstant på MNOK 200 per år fra 2018 til 2023. Effekten fra HB11 er fordelt med 70 %
til vedlikehold og 30 % til drift. For “IT-verktøy og trafikkdata” ligger det inne MNOK 80 de første fem år i
NTP perioden. Denne posten har kommet til under kvalitetssikringen, hvor SVV selv har anslåttstørrelsen
på denne posten. Dette estimatet er ikke kvalitetssikret av DNV.
Kostnader knyttet til “Nye anlegg” har fremkommet etter innspill fra SVV. I forhold til notatet har
beregningene blitt endret under kvalitetssikringen etter at SVV har justert kostnadene. Estimatet er
basert på tre investeringsrammer for nye anlegg hvor 0,5 % av investeringskostnadene går til drift og
vedlikehold /D21/. SVVs tidligere erfaring viser at ca. 0,5 % av investeringene på nye veger blir brukt på
drift og vedlikehold hvor 66 % går til drift og 34 % til vedlikehold. Basert på de tre investeringsrammene
har DNV beregnet ett trippelestimat for nye anlegg. Hvor P10 er MNOK 135, mode MNOK 158 og P90
MNOK 161 Kostnadene er fordelt under drift og vedlikehold i henhold til prosentandelene til drift og
vedlikehold beskrevet ovenfor.
For de resterende postene kommer estimatet i mode fra Motiv-beregninger DNV har fått tilgang til
under kvalitetssikringen.
Som nevnt tidligere er alle trekantfordelingene for postene unntatt “Nye anlegg” symmetriske.
Spredningen i trippelestimatene er beregnet ved at DNV har analysert tidligere inngåtte priser på
kontrakter, /D09/ og /D16/, og sett på hva spredningen i pris har vært på disse kontraktene for å
beskrive P10, mode og P90. Dette har gitt DNV grunnlag for å beskrive et estimat ± X % som er brukt for
å si noe om usikkerheten i mest sannsynlig estimat.
I grunnkalkylen er også hver enkelt region under hver delpost, f.eks. regionene under vegdekke, positivt
korrelert. Effekten av dette vil at kostnadsnivået for landet generelt vil følge samme trend under hver
delpost.

G.3 Usikkerhetsfaktorer
Dette vedlegget lister opp usikkerhetsfaktorer som DNV har benyttet i usikkerhetsanalysen. Alle faktorer
er beskrevet i detalj og er tallfestet i dette vedlegget. Kostnadsbidraget fra usikkerhetsfaktorene er
beregnet på en litt annen måte enn kostnadsbidraget fra postene i grunnkalkylen. Først er det gjort en
antagelse om hvilke poster i grunnkalkylen som den enkelte usikkerhetsfaktor virker på. F.eks. antas det
at usikkerhetsfaktoren U1 Marked og konjunkturer virker på alle grunnkalkylepostene knyttet til drift og
vedlikehold, mens U11 Reallønnsvekst kun virker på grunnkalkylepostene under Sams vegadministrasjon.
Bidraget fra usikkerhetsfaktorene er beregnet ved et prosentvis påslag/fratrekk i forhold til
grunnkalkyleposten den virker på. Hver av usikkerhetsfaktorene er, på lik linje med postene i
grunnkalkylen, gitt en fordeling samt verdier for mest sannsynlig utvikling (mode), Lavkostnadsscenario
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(P10) og et høykostnadsscenario (P90). Ved vurdering av usikkerhet i grunnkalkylen skal kostnader
knyttet til usikkerhetsfaktorene holdes utenfor, slik at bidraget fra usikkerhetsfaktoren ikke
dobbeltregnes. Tabellen under gir en oversikt over de 14 usikkerhetsfaktorene som er inkludert i
analysen. Usikkerhetsfaktorene ble identifisert igjennom arbeidsmøter med SVV. Usikkerhetsfaktorene
ble videre detaljert og tallfestet av DNV og resultater diskutert med SVV i eget møte. Se Vedlegg D for
beskrivelse av prosessen som er fulgt i kvalitetssikringen.
Tabell G.1 viser forventet bidrag (E) til kostnadsestimatet for hele NTP-perioden fra den enkelte
usikkerhetsfaktor og tilhørende standardavvik (σ). I tillegg er det beskrevet hvilke kostnadsposter
faktoren virker på i grunnkalkylen, og om usikkerheten er økende over tid.
Tabell G.1 Usikkerhetsfaktorer benyttet i analysen, alle verdier gjelder for perioden 2014-2023 og er i 2011 MNOK.

Nr.

Usikkerhetsfaktor

U1

Marked og konjunkturer

U2

Modell og datakvalitet (Motiv,
NVDB, Brutus)
Nye håndbøker, forskrifter og
krav

U3

U4

Endring i kompetansenivå

U5

Vær/klima unntatt
ekstremtilfeller

U6

Energikostnader (Strøm)

U7

Kontraktsstrategi

U8

Trafikkutvikling (ÅDT)

U9

U10

U11

Bidrag
(E)
MNOK

Standardavvik
(σ)
MNOK

480

2 720

1 070

1 190

4 530

1 470

1 150

1 370

210

310

80

140

-1 530

5 940

240

170

620

500

310

540

440

230

Teknisk nivå

Nye tiltak basert på endret
miljøbelastning (Basert på
dagens krav)
Reallønnsvekst
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Faktoren virker på

Alle poster for drift og
vedlikehold.
Alle poster.
Alle poster unntatt
postene knyttet til ny
HB111.
Alle poster.
Alle poster for drift og
vedlikehold. Virker mer
på vinter.
Strømkostnader.
Alle poster.
Alle poster, men
differensiert i forhold
til den enkelte region
ut fra hvor det er
større eller mindre
vekst.
Tunnelobjekter i region
nord og vest, strøm og
VTS.
Alle poster på drift og
vedlikehold, virker
mindre på tunnel og
bru.
Kostnader på Sams.

Øker over
tid?
√

√

√

-

√

-

√
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Nr.

Usikkerhetsfaktor

Bidrag
(E)
MNOK

Standardavvik
(σ)
MNOK

U12

Tungoljepris (Asfalt)

-180

390

U13

Uspesifisert som følge av
detaljeringsgrad
Omfang av rapportering,
kontroll og oppfølging

1 850

1 370

570

470

9 830

7 170

U14
SUM

Faktoren virker på

Øker over
tid?

Vegdekke (Asfalt).

√

Alle poster.
Sams (kun
byggherrekostnader).

-

Noen av usikkerhetsfaktorene kan tenkes å være korrelert. Det vil kunne være en sammenheng mellom
U1 Marked og konjunkturer og U7 Kontraktsstrategi. SVV vil søke å skape god konkurranse i perioder
med høykonjunktur for derigjennom å få dempet en prisvekst på entrepriser som ellers ville ha kommet
om de ikke aktivt møter markedet med attraktive kontrakter. I perioder med lavkonjunktur vil det også
være fordelaktig for SVV å være aktive i markedet med å få til en risikofordeling i kontraktene som i
større grad vil være i SVVs favør. Det som taler mot en slik “optimalisering” av entrepriseform og
kontraktsregime er at SVV som en “flergangsbyggherre” må ha et langsiktig forhold til mange av de
samme entreprenører. Da vil forutsigbarhet i både entrepriseform og kontraktsregime og derigjennom
risikofordeling være viktig. En effektiv måte å utnytte bygg- og anleggsmarkedet på i en lavkonjunktur vil
vær å sette i gang aktivitet ut over det som er planlagt og budsjettert for. Dette er ikke hensyntatt i DNVs
analyse da det anses som ikke å være innenfor omfanget av denne analysen.
DNV har valgt ikke å legge inn korrelasjon mellom usikkerhetsfaktorene U1 Marked og konjunkturer og
U7 Kontraktsstrategi.
Videre følger en gjennomgang av usikkerhetsfaktorene med en beskrivelse av faktoren, et forventet
kostnadsestimat for faktorens bidrag og standardavviket til estimatet. Til slutt er de tre scenariene DNV
har lagt til grunn for beregningene for den enkelte faktor beskrevet.
Estimatene representerer forventet bidrag og standardavvik for usikkerhetsfaktoren for hele NTPperioden. Prosentene i beskrivelsen av kostnadsscenariene er knyttet til første år i NTP perioden (2014).
For de faktorene som er økende over tid vil prosentene endre seg utover i perioden, dette er beskrevet i
vedlegg E.2.

G.3.1 Marked og konjunkturer
U1
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U1

Marked og konjunkturer

Beskrivelse av
usikkerhetsfaktor:

DNVs estimat (E):

Faktoren beskriver usikkerhetsbildet som følge av konjunkturutviklingen og
utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet generelt, men er også vurdert til også å
kunne representere utviklingen innen drift og vedlikehold spesielt. Kostnadsbildet
til drift og vedlikehold av riksveinettet påvirkes av konjunktur- og markedsbildet
og er dermed en viktig faktor for å beskrive usikkerhetsbildet. Kostnadsbidraget
fra denne faktoren tar sikte på å dekke kostnadene knyttet til markeds- og
konjunkturutviklingen utover det SVV får kompensert for av Finansdepartementet
(FIN).
MNOK 480

Standardavvik (σ):

MNOK 2 720

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)

Mest sannsynlig utvikling

Høykostnadsscenario
(P90)

-14,3 %

1,0 %

16,3 %

Prosenten virker på: Alle poster for drift og vedlikehold.
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U1

Marked og konjunkturer
Markedet for drift og vedlikehold av vegnettet er en del av bygg- og
anleggsmarkedet. Det betyr at man ved produksjon av varer og tjenester knyttet
til drift og vedlikehold av vegnettet stort sett konkurrerer om de samme
ressursene som i bygg- og anleggsmarkedet (BA-markedet) generelt. F.eks. ved at
maskiner og utstyr, arbeidskraft og materialer som blir brukt til drift og
vedlikehold også kan benyttes i andre deler av næringen. Dermed påvirkes
kostnadsbildet for drift og vedlikehold av forhold i BA-markedet.
Mest sannsynlig utvikling:
Perioden som er omfattet av beregningene 2014-2023 vurderes som langsiktig.
Dermed vil konjunkturene i sum jevnes ut i løpet av perioden. Hovedscenarioet er
basert på denne utviklingen. Basert på historisk utvikling legger DNV til grunn 0-1
% årlig nedgang i produktiviteten i perioden. Dette vil virke fordyrende for
medvirke til å øke nødvendige midler for drift og vedlikehold i perioden. Dette,
sammen med at Finansdepartementet historisk har overvurdert
produktivitetsutviklingen i bransjen, gjør at DNV som følge av markedsutviklingen
forventer økte kostnader på 1 % forhold til grunnkalkyleestimatene som faktoren
virker på.
Høykostnadsscenario:
• Produktiviteten i Bygg og anleggsnæringen (BA-næringen) fortsetter å
falle, dermed ventes vesentlig økte priser utover “normal” prisvekst.
• Bygg- og anleggsnæringen går godt, presset på ressursene er høyt, og
prisutviklingen langt over den generelle prisutviklingen i samfunnet.
DNV har beregnet en kostnadsøkning på ca. 16 % i første år og prosenten øker
over tid.
Lavkostnadsscenario:
• BA-næringen får til det etterlengtede løftet i produktivitet som igjen
muliggjør kraftig reduksjon i prisene.
• Perioden preges av lav aktivitet i BA-næringen som gir høy konkurranse
og lavere priser.
DNV har beregnet en kostnadsreduksjon på ca. 14 % i første år og prosenten øker
over tid.
Beregninger av P10 og P90 er vist nedenfor avslutningsvis i utdypende
kommentarer til markedsutviklingen.

Utdypende kommentarer til markedsutviklingen
Bygg- og anleggsnæringen er en konjunkturfølsom bransje, og priser på entreprenører (arbeidskraft),
maskiner, utstyr, materialer samt fortjenestemarginer og produktivitetsutviklingen varierer ofte i tråd
med konjunkturutviklingen. Perioden (2014-2023) vurderes som langsiktig. Dermed legges det til grunn
at konjunktursvingningene jevnes ut, og at prissvingninger som følge av konjunkturelle forhold nulles ut i
løpet av perioden. Det legges altså til grunn at prissvingningene i byggekostnadsindeksen for drift og
vedlikehold av veinettet (heretter BKI) som her blir brukt som referansepunkt, jevner seg ut over
konjunkturene.
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Er det allikevel noen grunn til å tro at de faktiske kostnadene for byggherre utvikler seg noe annerledes
enn BKI på grunn av markedsforhold?
Kostnadene i BA-næringen kan utvikle seg annerledes enn det generelle prisnivået og den prisindeksen
som benyttes når Statens vegvesen (SVV) får justert sine kostnader for prisutviklingen. Grafen under
viser forskjellen i prisutviklingen mellom forventet prisutvikling fra Finansdepartementet, utviklingen i
BKI og utviklingen i konsumprisindeksen (KPI).

Figur G.6 Kilde: SSV. *) SSBs indeks (altså BKI) for 2011 er basert på 3. kvartalstall

BKI har i perioden 2003-2011 steget gjennomsnittlig 4,5 %, mens forventet prisutvikling fra
Finansdepartementet (FIN) i samme periode har steget gjennomsnittlig 3,7 %. Tallene viser at FIN
underestimerte prisutvikling i BKI med om lag ett prosentpoeng i perioden.
Et annet poeng er at BKI ikke gir et godt bilde på den faktiske prisutviklingen. BKI fanger hverken opp
utviklingen i fortjenestemarginer (i alle ledd) eller kostnadsendringer som følge av
produktivitetsutviklingen i bransjen. Dermed kan BKI undervurdere eller overvurdere den faktiske
kostnadsutviklingen. Av den grunn må man også vurdere produktivitetsutviklingen samt utviklingen i
fortjenestemarginene i næringen for å kunne si noe om den faktiske kostnadsutviklingen.
Produktivitetsutviklingen i BA-næringen har vist seg å være fallende gjennom flere år. Grafen under viser
at produktiviteten målt ved bruttoprodukt per utførte timeverk i næringen har falt siden midten av 1990tallet. Kostnadsnivået har dermed økt som følge av denne utviklingen.
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Figur G.7 Produktivitetsutviklingen i BA-næringen. Kilde: SSB.

Prisindeksen for nye eneboliger sammen med BKI viser et bilde av at de faktiske kostnadene har økt mer
enn BKI. I tillegg til kostnadene for materialer, arbeidskraft, maskiner etc. som BKI tar hensyn til, fanger
prisindeksen for nye eneboliger også opp utviklingen i produktiviteten og fortjenestemargin til
entreprenørene.

Figur G.8 Prisutvikling for nye boliger og utviklingen i byggekostnadene for nye boliger. Kilde: SSB.
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Differansen mellom disse to prisindeksene kan altså skyldes endring i produktiviteten og/eller
fortjenestemarginer.
Differansen sammen med produktivitetsutviklingen viser at prisindeksen for nye boliger øker mer enn
BKI fra midten av 1990-tallet da produktiviteten i næringen begynner å falle. Mye tyder dermed på at
differansen kan forklares bl.a. med nedgang i produktivitet. Samtidig med nedgangen i produktiviteten
på midten av 1990-tallet bedres også konjunkturene slik at differansen også kan skyldes at
entreprenørenes fortjenestemargin øker mer enn BKI. Konjunkturene i perioden fra 1994 til 2010 kan
summeres til positive, noe som indikerer at periodene med høykonjunktur er kraftigere enn de med
lavkonjunktur. Dermed kan også noe av differansen skyldes økte fortjenestemarginer utover
kostnadsveksten i BKI.

Figur G.9 Differansen mellom BKI og prisindeksen for nye boliger samt produktivitetsutviklingen. Kilde: SSB, DNV.

Dersom det legges til grunn at utviklingen i kostnadsbildet i boligmarkedet er i tråd med utviklingen i
hele BA-næringen, regnes det også med at den faktiske kostnadsutviklingen i anleggsnæringen har økt
mer enn BKI viser. På bakgrunn av den historiske utviklingen i produktiviteten i legges det til grunn at
produktiviteten fortsetter å falle, og at produktivitetsutviklingen bidrar til en økning i kostnadene med i
snitt ett prosentpoeng utover BKI perioden 2014 - 2023. Sammen med det faktum at FIN i perioden
2003-2010 har undervurdert kostnadsveksten i forhold til BKI regnes det med at bidraget fra markedet i
perioden kan gi en kostnadsøkning på 1-2 % prosentpoeng utover BKI.
SVV har uttalt at de har stor markedsmakt og kan påvirke prisene i stor grad ved valg av entrepriseform
og utforming av kontrakter. Dette kan brukes som et argument for at prisveksten knyttet til drift- og
vedlikeholdskontrakter som følge av markedsutviklingen kan dempes i høykonjunkturer og utnyttes enda
bedre i lavkonjunkturer. DNV har valgt å “rendyrke” prisveksten som følge av denne markedsfaktoren, og
denne effekten er vurdert som en egen faktor (U7).
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Utdypende kommentar til beregning av scenarioestimatene
DNV har beregnet usikkerhetsestimatene (P10 og P90) basert på retningslinjer gitt i Conceptrapport nr. 1
/D36/. Markedsusikkerheten skal dekke differansen mellom den justering som gjøres i BKI og den “reelle
markedsprisen”, og kan således uttrykkes ved differansen mellom BKI og faktisk prisutvikling. DNV
vurderer den i to deler; konjunktursituasjonen som sådan (markedsmiddel for målte faktiske priser) og
prosjektspesifikk usikkerhet (variasjon rundt markedsmiddel).
Basert på empiriske data har Concept-prosjektet beregnet at usikkerheten knyttet til markedsmiddelet
for bygg- og anleggsmarkedet er på 6 %. Concept-prosjektet opererer i tillegg med usikkerhet rundt
markedsmiddel1 på 9 %. Formelen fra Concept -prosjektet for variasjonen rundt forventet utvikling i år :
 

= ± ∗ (




+


)

For år 2, som er tid til start av NTP perioden, gir dette en variasjon rundt forventet utvikling på:
 

= ±#2 ∗ (0,06 + 0,09 ) = ±15,3%

Dette gir:
P10 = 1 % – 15,3 % = -14,3 %
P90 = 1 % + 15,3 % = 16,3 %

G.3.2 Modell og datakvalitet (Motiv, NVDB, Brutus)
U2

Modell og datakvalitet (Motiv, NVDB, Brutus)

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

DNVs estimat (E):

Det er alltid usikkerhet knyttet til modeller og” modellinngangsverdier” (data).
Med denne faktoren menes usikkerheten knyttet til modellen Motiv som
brukes til å beregne behovet for midler til drift og vedlikehold av veger. Det
kan være usikkerhet både i forbindelse med modellberegningene, måle- og
bearbeidingsfeil, tastefeil ol. Kostnadsbidraget fra denne faktoren tar sikte på
å dekke kostnadene til drift og vedlikehold som følge av modell- og
datakvaliteten i modellen Motiv og inngangsverdier til denne.
MNOK 1 070

Standardavvik (σ):

MNOK 1 190

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
-1 %

Mest sannsynlig
utvikling
2%

Høykostnadsscenario
(P90)
5%

Prosenten virker på: Alle poster.

1

”Markedsmiddel representerer per definisjon et gjennomsnitt av de antatte anbudsprisene, og erfaringstallene for
enkeltprosjektene vil variere rundt markedsmiddel, […]. Denne usikkerheten er prosjektspesifikk og bør styres i det
enkelte prosjekt.”(Concept-rapport 1 Porteføljestyring).
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Modell og datakvalitet (Motiv, NVDB, Brutus)
SVV har erfaring med at det er usikkerhet knyttet til mengde (veglengde og bredde, antall objekter som f.eks. vegskilt osv.) i NVDB og Brutus og frekvens
(f.eks. hyppighet av tunnelvask, asfaltlegging osv.) i Motiv.
Mest sannsynlig utvikling:
Basert på ett enkeltstående funn av manglende datakvalitet gjennom
kvalitetssikringsprosessen som omfattet manglende registrering av ramper
bidro dette med en kostnadsøkning på MNOK 170 per år i grunnkalkylen, totalt
MNOK 1 700. DNV antar at lignende funn kan komme i fremtiden og har
beregnet en kostnadsøkning på 2 % per år i forhold til postene den virker på i
grunnkalkylen. Siden faktoren er symmetrisk tilsvarer 2 % en verdi på MNOK
1 070 dette er ca. 60 % av kostnaden knyttet til manglende registrering på
ramper.
Høykostnadsscenario:
Mer omfattende mangler i registrering av objekter og frekvenser i Motiv,
NVDB og Brutus fører til en vesentlig kostnadsøkning. DNV har anslått en
kostnadsøkning på 5 % per år.
Lavkostnadsscenario:
Gamle objekter som ikke er fjernet fra databasene og enkelte frekvenser kan
være satt for høyt. DNV har anslått en kostnadsreduksjon på 1 % per år.

Utdypende kommentarer vedrørende Motiv
Motiv er SVVs modell som brukes til å beregne behovet for midler til drift og vedlikehold av veger og
gater. I utgangspunktet er modellen laget for riksvegene, men det er også mulig å beregne behov for
midler til andre veger.
Årlige gjennomsnittskostnader for hver vedlikeholdsoppgave beregnes som produkt av:
-

Kostnad = Mengde * Enhetspris * Antall tiltak i løpet av et år

eller
-

Kostnad = Mengde * Årspris (der det ikke er mulig å fastlegge tiltaksfrekvens og enhetspris).

Mengdene hentes fra NVDB og Brutus. For de fleste objekter er det registrert mengder, men for enkelte
objekter er mengden beregnet ut fra andre lignende registrerte data for vegnettet.
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G.3.3 Nye håndbøker, forskrifter og krav
U3

Nye håndbøker, forskrifter og krav

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

DNVs estimat (E):

Denne faktoren tar sikte på å beskrive usikkerheten knyttet til nye håndbøker,
nye forskrifter og nye krav som kan tre i kraft i løpet av NTP perioden som kan
påvirke kostnadsbildet. Dette kan gi endringer i rammebetingelsene og vil
kunne være utløst ikke bare av SVV og Samferdselsdepartementet, men også
som følge av lovgivning fra andre departementer og underliggende etater.
MNOK 4 530

Standardavvik (σ):

MNOK 1 470

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
1%

Mest sannsynlig
utvikling
5%

Høykostnadsscenario
(P90)
15 %

Prosenten virker på: Alle poster unntatt postene knyttet til ny HB111.
Et eksempel på endrede rammebetingelser fra SVV er håndbok 111 som nylig
er revidert. Denne revisjonen har SVV selv beregnet at vil føre til økte
kostnader for drift og vedlikehold i størrelsesorden MNOK 2 000. Dette
bidraget er hensyntatt som en egen post i kalkylen og er således ikke inkludert
i usikkerhetsfaktoren. I /D40/ har SVV listet opp en rekke forventede krav som
kan ha betydning for kostnadsnivået. DNV har lagt dette til grunn ved
vurdering av mulig kostnadsøkning som følge av nye håndbøker, forskrifter og
krav. SVV kan i store grad styre implementeringen av nye håndbøker og krav
fra etaten i den første fireårsperioden, men har ikke tilsvarende mulighet til å
påvirke nye krav og forskrifter i siste del av NTP-perioden SVV har i liten grad
mulighet for å kunne påvirke rammebetingelser initiert av andre
departementer og underliggende etater.
Mest sannsynlig utvikling:
Faktoren skal dekke nye håndbøker, lover, forskrifter og krav i hele NTPperioden fra alle relevante instanser. DNV har anslått en kostnadsøkning på 5
% per år i forhold til postene den virker på i grunnkalkylen, noe som
representerer i størrelsesorden MNOK 3 000. Dette tilsvarer ca. 1,5 ganger
effekten av ny HB111.
Høykostnadsscenario:
Det er tatt hensyn til en rekke reviderte håndbøker, åpning for lavere
standardiseringsgrad på installasjoner og utstyr, samt økt omfang av f.eks.
RAMS-analyser. Videre er det hensyntatt skjerpende krav innenfor plan og
bygningsloven (PBL), HMS og miljø. DNV har anslått en kostnadsøkning på 15
% i første år og øker utover i tid.
Lavkostnadsscenario:
Betydelig mindre omfang av endrede rammebetingelser som har en
kostnadsdrivende effekt. DNV har anslått en kostnadsøkning på 1 % i første år
og øker utover i tid.
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G.3.4 Endring i kompetansenivå
U4

Endring i kompetansenivå

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

DNVs estimat (E):

Denne faktoren beskriver usikkerheten knyttet til kompetansenivået til
ressurser i SVV innenfor drift og vedlikehold av veger målt opp mot dagens
kompetansenivå. Et redusert kompetansenivå vil øke kostnadene for SVV og
omvendt.
MNOK 1 150

Standardavvik (σ):

MNOK 1 370

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
-1 %

Mest sannsynlig
utvikling
1%

Høykostnadsscenario
(P90)
5%

Prosenten virker på: Alle poster.
I dagens marked synes det å være en stor utfordring å opprettholde
kompetansenivået i etaten som følge av stor etterspørsel etter teknisk
kompetanse, samt et relativt høyt aldersgjennomsnitt for ressursene i etaten i
dag. Som følge av dette må SVV rekruttere og lære opp/utdanne nye ressurser
eller benytte eksterne konsulenter.
Mest sannsynlig utvikling:
Behovet for intern kompetanse og grad av innleie av konsulenter vil øke. DNV
har anslått en kostnadsøkning på 1 % per år i forhold til postene den virker på i
grunnkalkylen. Dette representerer i størrelsesorden MNOK 60 per år og vil
utgjøre i størrelsesorden 0,2 årsverk per kontrakt ved bruk av eksterne
konsulenter i en byggherrefunksjon (beregnet ut fra hundre kontrakter i snitt
per år og MNOK 2,5 per årsverk for eksterne konsulenter).
Høykostnadsscenario:
SVV får hverken rekruttert ressurser eller innleid konsulenter i tilstrekkelig
grad for å følge opp drift og vedlikeholdskontraktene. DNV har anslått en
kostnadsøkning på 5 % per år. Dette vil kunne medføre en total
kostnadsøkning i størrelsesorden MNOK 300 per år, som vil representere i snitt
MNOK 3 per kontrakt (basert på hundre kontrakter i snitt per år).
Lavkostnadsscenario:
Dagens kompetansenivå økes, og rekruttering av kompetent arbeidskraft er
tilstrekkelig. Dette er begrunnet med at SVV som organisasjon øker
kompetansenivået og at utdanningsnivået i samfunnet generelt øker. Dessuten
kan en lengre periode med høy arbeidsledighet medføre at kompetent
arbeidskraft blir lettere tilgjengelig. DNV har anslått en kostnadsreduksjon på 1
% per år.
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G.3.5 Vær/klima unntatt ekstremtilfeller
U5

Vær/klima unntatt ekstremtilfeller

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

DNVs estimat (E):

Faktoren omfatter usikkerheten knyttet til endringer i vær og klimabildet.
Ekstremtilfeller av vær og klima er ikke vurdert da SVV historisk sett har fått
ekstra bevilgninger knyttet til skader fra ekstremvær.
MNOK 210

Standardavvik (σ):

MNOK 310

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
-1 %

Mest sannsynlig
utvikling
1%

Høykostnadsscenario
(P90)
3%

Prosenten virker på: Alle poster for drift og vedlikehold. Virker mer på vinter.
I tiårsperioden kan været svinge til tross for en forventet
gjennomsnittsutvikling, og i modellen vil usikkerhetsfaktoren simulere
effektene av været i et enkelt år. DNV har tatt utgangspunkt i rapport fra Klima
og forurensningsdirektoratet /D32/ og NOU rapport om utfordringer knyttet til
klima /D33/. En oppsummering av konklusjoner fra disse rapportene er listet
opp nedenfor i avsnittet om utdypende kommentarer vedrørende vær/klima0.
Mest sannsynlig utvikling:
Klimaet følger utviklingen lineært fra de senere år med nedbør med noe større
intensitet. Overvannshåndtering blir påvirket ytterligere, og tiltak i form av
f.eks. rensk og spyling forventes å inntre med hyppigere frekvens. Vintrene vil i
stor grad preges av salttiltak på gråveger som erstatning for brøytetiltak, noe
som igjen bryter ned vegdekkene raskere. Enkelte vintre vil fortsatt bli
snøfattige, men med perioder med lave temperaturer som gir økning i bruk av
strøsand eller liknende. Dette øker behovet for feiing, grøfterensk etc. Stor
intensitet av salting og strøing vil gi økt behov for vedlikehold av f.eks. skuldre,
oppfølging av elektrosystemer langs vegene, etc. Det blir et økt behov for
overvåkning av støv etter dekkeslitasje og strømidler for kuldeperioder. DNV
har anslått en kostnadsøkning på 1 % per år i forhold til postene den virker på i
grunnkalkylen.
Høykostnadsscenario:
Klimaendringer vil kunne gi større variasjoner i nedbør og temperatur enn
tidligere. Nedbør i form av snø og regn vil bli mer intenst, fulgt av perioder
med ekstremkulde og eventuelt tørke. Dette gir store nedbørsmengder som
skal takles på kort tid. Konsekvensen er blant annet kortvarige, men intensive
brøytetiltak med lange perioder med salttiltak på nærmest samtlige veger.
Vinterveger lar seg ikke etablere. Dette gir igjen langt større vedlikeholdsbehov
for drens, overvann, vask av skilt, dekkeoppmerking etc. Noe som medfører
økt beredskap med et høyt antall enheter, høye faste kostnader og lav
utnyttelsesgrad. Grunnet økningen i bruk av friksjonsforberedende midler vil
antall miljøtiltak/overvåkingssystemer øke. Disse skal igjen driftes og
vedlikeholdes. Andre teknikker, som også takler friksjonsforbedring i kalde
perioder, må benyttes (fastsand). Dette fører igjen til økte tiltak på drens- og
overvannsystemer. Store nedbørsmengder sommerstid medvirker til at et
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Vær/klima unntatt ekstremtilfeller
underdimensjonert drenssystem eventuelt høyt grunnvann ikke får vannet ut
av vegkroppen. Dette øker slitasjen og faren for utvasking over tid, med
følgende behov for oppgradering av enkeltpartier. I vår/høstsesongen kan
tine-/fryse -syklusene medføre store skader ved store svingninger i temperatur
kombinert med høy grunnvannstand. DNV har anslått en kostnadsøkning på 3
% per år.
Lavkostnadsscenario:
Enkelte år kan få mindre intense nedbørsperioder og vintre med få og korte
perioder med streng kulde. Vinterveger kan lett etableres og mindre,
regelmessige snøfall opprettholder status på disse. Saltveger tørker opp etter
tiltak, og saltforbruket reduseres derfor betraktelig. Dekkeslitasjen går ned og
behovet for hyppigere tiltak på drens- og overvannssystemet reduseres
betraktelig. Likeså behovet for miljøovervåkning, vasking, feiing, etc. DNV har
anslått en kostnadsreduksjon på 1 % per år.

Utdypende kommentarer vedrørende vær/klima
Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF) beskriver i /D32/ at det forventes økning i hyppighet/intensitet
av ekstremvær som storm, orkan, oversvømmelser, flom, tørke og skred. Norge er vant med store
variasjoner i vær/årstider og er godt rustet. NOU rapport nr. 10 fra 2010 /D33/ beskriver utfordringer
knyttet til klima:
-

-

-

Havnivå: Norge er lite sårbart for havnivåstigning, i alle fall innenfor stigning på en meter. I den
grad infrastruktur berøres av havnivåstigningen, kan kostnadene bli store.
Stormflo kan gi store kostnader, særlig når de rammer tett befolkede områder. Når havet stiger
kan nye områder rammes av stormflo.
Flere stormer: Noen undersøkelser tyder på at de sterkeste stormene kan bli mer vanlige.
Flere flommer: det ventes flere flomepisoder, særlig på Vestlandet. Materielle skader er ofte
store og dette kan derfor bli kostbart.
Større nedbørsmengder gir økt belastning på dreneringssystemer pluss at de vil endre
erosjonsmønster og grunnvannsnivå. Økt fare for flom og skred er en fare for trafikktrygghet og
kan øke avbruddsfrekvensen.
Vinterstid kan økt nedbør gi mer intense snøfall. Fuktig snø krever blant annet mer brøyting og
økt fare for at eksempelvis trær faller over vegbanen. Høytliggende områder kan bli mer utsatt
for nullpunktpasseringer som øker faren for telehiv og gir økt behov for salting. Ellers kan
mindre snøfall (lavland) redusere behov for brøyting og vedlikehold vinterstid.
Økt nedbør, større nedbørintensitet, temperaturendringer og flom/skred kan øke
trafikkavbrudd/redusere trafikktrygghet, men mindre snø- og is-mengder kan øke
framkommelighet på vinteren.

I NOU rapporten er det fremhevet at “Det inngår i SVVs sektoransvar å overføre kunnskap som kan sikre
riktige løsninger innenfor bygging, drift og vedlikehold…”. Kunnskap om utvikling av klima vil gjøre det
nødvendig å ta hensyn til denne utviklingen i form av endrede løsninger ved bygging og oppgradering av
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veger. Eksempler på dette vil være i større grad å ta hensyn til klima generelt og nedbørsmengder
spesielt ved plassering av nye veger i terreng. Konsekvenser av mer teknisk art vil være å etablere større
kapasitet på dreneringssystemer og øke høyden av vegkropp for å redusere risiko for telehiv.

G.3.6 Energikostnader (Strøm)
U6

Energikostnader (Strøm)

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

Faktoren omfatter usikkerhet knyttet til utviklingen i strømprisene.

DNVs estimat (E):

MNOK 80

Standardavvik (σ):

MNOK 140

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
-7 %

Mest sannsynlig
utvikling
3%

Høykostnadsscenario
(P90)
13 %

Prosenten virker på: Strømkostnader.
Det er stor variasjon i pris på elektrisk strøm og dette vil ha innvirkning på
driftskostnader i form av veg- og tunnelbelysning samt annet elektrisk utstyr.
Mest sannsynlig utvikling:
strømprisene vil øke i perioden (2014-2023), men at mer nedbør demper
prisutviklingen noe. DNV har anslått en kostnadsøkning på 3 % i første år og
øker utover i tid.
Høykostnadssenario:
• Økt “satsing” på klima kan bety andre og dyrere måter å produsere
strøm på, dvs. økte strømpriser.
• Større grad av kraftoverføring til Europa og stor etterspørsel som
medfører høyere priser på strøm.
• Begrenset utbygging av ny kraftproduksjon og nett for distribusjon.
• Begrenset fylling av vannmagasinene som følge av lite nedbør
medfører høyere kraftpriser.
• Kraftig vekst i etterspørselen, bl.a. som følge av høy befolkningsvekst.
DNV har anslått en kostnadsøkning på 13 % i første år og øker utover i tid.
Lavkostnadssenario:
• Mange år med kraftig nedbør som fyller vannmagasinene.
• Økt satsing på forbedring av virkningsgraden av eksisterende
kraftanlegg samt utbygging av nye anlegg for vannkraft og andre
alternative energikilder.
• Økt fokusering på klima og miljø kan gi nedgang i etterspørselen etter
elektrisk kraft som følge av produktivitetsutvikling og “vaneendring”
(f.eks. bygninger blir mer energieffektive og husholdninger/bedrifter
reduserer sitt strømforbruk).
DNV har anslått en kostnadsreduksjon på 7 % per år og øker utover i tid.
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G.3.7 Kontraktsstrategi
U7

Kontraktsstrategi

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:
DNVs estimat (E):

Denne faktoren beskriver usikkerhet knyttet til anvendelse av ulike
kontraktsformer for drift- og vedlikeholdsoppgaver.
MNOK -1 530

Standardavvik (σ):

MNOK 5 940

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
-16 %

Mest sannsynlig
utvikling
-3 %

Prosenten virker på: Alle poster.
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Kontraktsstrategi
For SVV er det viktig å etablere god konkurranse om oppdrag innenfor drift og
vedlikehold som blir utlyst i markedet. Et viktig virkemiddel er å velge rett
kontraktsstrategi. Dette omfatter forhold som størrelse på og varighet av
kontrakter, kontraktstandard, samtidighet av utlysning, etc. Valg av
entrepriseform kan også i stor grad påvirke konkurransesituasjonen og dermed
kostnadsbildet.
Drift- og vedlikeholdsregimet har vært under omlegging fra drift og vedlikehold
i egenregi frem til dagens situasjon med full konkurranseutsetting. Bruk av
ulike entrepriseformer og type kontrakter og differensiert bruk av dette sett i
forhold til SVVs kompetanse og kapasitet har mest sannsynlig ikke funnet sin
“endelige form”. SVV tester ut ulike kontraktsstrategier og forventer en videre
utvikling innen dette område. Det vil være viktig for SVV å finne en riktig
balanse mellom type oppgaver og kontraktsform der det også sees på en riktig
fordeling av risiko mellom SVV og entreprenører.
Kostnadsnivået i kontraktene har steget vesentlig de senere år, og per 2011 er
det relativt få tilbydere per kontrakt. Det vil, etter DNVs mening, være et
potensiale for SVV å få til en kostnadsreduksjon.
Mest sannsynlig utvikling:
SVV lykkes delvis i arbeidet med å forbedre kontraktsstrategien. Økt
konkurranse om de enkelte kontrakter, som følge av endret strategi, vil
medføre et noe redusert kostnadsnivå. DNV har anslått kostnadsreduksjonen
til å være 3 % per år i forhold til postene den virker på i grunnkalkylen.
Høykostnadsscenario:
Lite attraktive kontrakter som følge av ubalanse i risikofordeling mellom SVV
og entreprenører samt dårlig “timing” ved utlysning, størrelse på kontrakter og
kontraktsperiode, kan føre til at SVV får få tilbydere og dermed høye priser. I
tillegg kan dårlig kvalitet på spesifikasjoner i kontraktene medføre større grad
av oppfølging av entreprenører og kostnadsøkninger som følge av tillegg og
endringer. DNV har anslått kostnadsøkningen til å være 11 % per år.
Lavkostnadsscenario:
Riktig kontraktsstrategi kan medføre reduksjon i kostnadene dersom SVV
“treffer” markedet med balansering av risiko og insentiver for entreprenører.
En attraktiv miks av kontrakter i form av ulike størrelser og varigheter kan
tiltrekke utenlandske entreprenører samt å kunne utnytte mindre og lokale
entreprenører. SVV er en dominerende aktør innen området drift og
vedlikehold og har lykkes med å utnytte sin markedsposisjon. Dovrerapporten
/D31/ viser at en økning fra 2-3 tilbydere til 4 tilbydere alene kan gi en
prisreduksjon på 12-14 %. DNV har anslått kostnadsreduksjonen til å være 16
% per år.
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G.3.8 Trafikkutvikling (ÅDT)
U8

Trafikkutvikling (ÅDT)

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:
DNVs estimat (E):

Faktoren omfatter usikkerhet knyttet til utviklingen i trafikken på riksvegene
målt i årsdøgnstrafikk (ÅDT).
MNOK 240

Standardavvik (σ):

MNOK 170

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
0,04 %

Mest sannsynlig
utvikling
0,31 %

Høykostnadsscenario
(P90)
0,80 %

Prosenten virker på: Alle poster, men differensiert i forhold til den enkelte
region ut fra hvor det er større eller mindre vekst.
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Trafikkutvikling (ÅDT)
Behov for drift og vedlikehold vil være avhengig av trafikkbelastningen på
vegnettet. Økt trafikk medfører f.eks. økt dekkeslitasje, hyppigere vegmerking,
større mengde svevestøv som gir økt behov for vask av tunneler, skilt, teknisk
utstyr osv. Drift- og vedlikeholdsbehovet for en enkeltveg er basert på en gitt
trafikkmengde pr år (ÅDT). Dersom øvre grense for en gitt vegklasse
overskrides, medfører dette en endring i hyppighet av drift og vedlikehold.
Motiv håndterer ikke korrelasjonen mellom ÅDT-økningen og hyppighet av
drift og vedlikehold når ÅDT vokser utover den vegklassen som har høyest ÅDT
for en gitt fartsgrense. I tillegg skiller ikke Motiv på tungtransport og
personbiler, noe som kan føre til estimeringsfeil kostnadene knyttet til drift og
vedlikehold da tungtransport utgjør en stor andel av trafikken på riksvegene.
Kostnadene estimeres unøyaktig også i DNVs beregninger da
usikkerhetsmodellen ikke tar hensyn til ulike vegklasser. Modellen håndterer
ikke overgang til ny vegklasse for en enkeltveg som følge av ÅDT-økning, og da
heller ikke de økte kostnadene som følge av dette. Usikkerhetsfaktoren må
derfor omfatte denne unøyaktigheten.
Endringer i kostnader som følge av trafikkutvikling er beregnet ved å analysere
forskjellige motivberegninger for henholdsvis 2011 og 2014 med konstant
prisnivå. Dermed isoleres kostnadseffekten for endringer i ÅDT. Basert på
dette har DNV beregnet prosentvis årlig kostnadsendring i de forskjellige
regionene.
Mest sannsynlig utvikling:
Reflekterer gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning for hele landet justert med en
faktor for å ta høyde for at andelen tungtransport har økt de senere årene.
DNV har beregnet en kostnadsøkning på 0,31 % i forhold til postene den virker
på i grunnkalkylen og øker utover i tid.
Høykostnadsscenario:
Reflekterer gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning i region øst, som har høyest
trafikkutvikling, justert med en faktor for å ta høyde for kommentarer
beskrevet ovenfor. DNV har beregnet en kostnadsøkning på 0,80 % per år og
øker utover i tid.
Lavkostnadsscenario:
Trafikkutviklingen i landet blir tilsvarende som utviklingen i region nord, som er
den regionen med lavest trafikkutvikling. DNV har beregnet en kostnadsøkning
på 0,04 % per år og øker utover i tid.

Utdypende kommentar vedrørende trafikkutviklingen i MOTIV
Trafikkutvikling måles som årsdøgntrafikk (ÅDT) - antall biler pr døgn regnet i et gjennomsnitt over året.
Når ÅDT overskrider fastlagte terskelverdier for en bestemt veg, vil dette kunne utløse nye drifts- og
vedlikeholds-regimer eller nye investeringer som i sin tur vil gi økt drifts- og vedlikeholds-omfang.
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I MOTIV ligger en gitt ÅDT inne i startåret, og årlige økninger i ÅDT vil gi endret kostnad for drift- og
vedlikehold. DNV har fjernet denne ÅDT-justeringen fra grunnkalkylen og modellert det i egen modell for
å kunne legge usikkerhet rundt utviklingen. Vedlegg E.2 beskriver hvordan dette er modellert.
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G.3.9 Teknisk nivå
U9

Teknisk nivå

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:
DNVs estimat (E):

Faktoren omfatter usikkerhet knyttet til teknisk nivå for vegutstyr, primært i
tunneler.
620

Standardavvik (σ):

MNOK 500

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
0%

Mest sannsynlig
utvikling
3%

Høykostnadsscenario
(P90)
10 %

Prosenten virker på: Tunnelobjekter i region nord og vest, strøm og VTS.
Det er et økt behov for teknisk utstyr i tunneler, særlig i region nord og vest.
Dette vil medføre behov for midler til å dekke drift og vedlikehold av nytt
utstyr som det investeres i.
Mest sannsynlig utvikling:
Trafikkøkningen medfører at dagens lavtrafikkerte tunneler rykker opp i
tunnelklasser, noe som gir økte krav til omfanget av bl.a. sikkerhetsutstyr inne
i tunnelene. Dette krever igjen økt vedlikehold og drift, i tillegg til økt
energiforbruk i form av strøm til vifter, overvåkning, belysning, etc..
Mest sannsynlig vil SVV ikke oppgradere til innkledning, et ekstra løp,
rømningstunneler mm. selv om ÅDT skulle tilsi dette. I sør og øst er det få
enkeltløpstunneler, slik at økningen for midler til drift og vedlikehold i størst
grad vil komme i nord og vest. DNV har anslått en kostnadsøkning på 3 % per
år i forhold til postene den virker på i grunnkalkylen.
Høykostnadsscenario:
Krav til ny kurvatur, krav til og bygging av ekstra løp, nye drensprinsipper i
tunnel, rømningstunneler og krav til innkledning gjøres gjeldende i tillegg til
krav til nytt utstyr og overvåkning. Dette gir økte kostnader i form av vask, drift
og vedlikehold som sluktømming, økt energiforbruk til vifter, lys overvåkning
etc. Ved oppgradering av drenssystemet kommer det også krav til miljøtiltak
som rensebasseng etc., som - må driftes og vedlikeholdes. Dette vil også få
innvirkning i øst og sør, men ikke i like stor grad da det allerede eksisterer flere
to-løpstunneler der. DNV har anslått en kostnadsøkning på 10 % per år.
Lavkostnadsscenario:
Teknisk utstyrsnivå i tunnel holder seg konstant. Til tross for økning i trafikk
blir det i liten grad oppgradering av utstyrsnivå i tunnel utover tiltak i enkelte
tunneler ved spesielle forhold som f.eks. tunnelene på E16 over Sollihøgda.
Ifølge SVVs krav skal en tunnel som i dag har ett løp og er over 2,6 km lang
utvides til 2 løp når ÅDT passerer ca. 12 000 kjøretøy. Tunnelen ved Mjøsbrua
E6, Oslofjordtunnelen (Rv23), E 16 Sollihøgda, flere tunneler på E6 nord for
Trondheim, skulle i prinsipp vært bygget til to-løpstunneler allerede. Endring til
to-løps tunnel skjer kun i forbindelse med større utbygginger på strekningen,
f.eks. Kleivene-tunnelen sør for Drammensbrua. To tunneler er dyrere å
drifte/vedlikeholde enn en tunnel. DNV har anslått ingen endringer i
kostnader.
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G.3.10 Nye tiltak basert på økende miljøbelastning (Basert på dagens krav)
U10

Nye tiltak basert på endret miljøbelastning (Basert på dagens krav)

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:
DNVs estimat (E):

Faktoren omfatter usikkerhet knyttet til nivået på drift og vedlikehold som
følge av endrede miljøbelastninger – men i forbindelse med dagens miljøkrav.
MNOK 310

Standardavvik (σ):

MNOK 540

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
-1 %

Mest sannsynlig
utvikling
0%

Høykostnadsscenario
(P90)
3%

Prosenten virker på: Alle poster på drift og vedlikehold, virker mindre på
tunnel og bru.
En type miljøbelastning kan være at store saltmengder har blitt akkumulert
over flere år, noe som medfører at SVV ikke lenger kan salte som før. Andre
metoder (som f.eks. strøing) må dermed tas i bruk. Strøing kan virke
kostnadsøkende da dette øker hyppigheten/behov av grøfterensk, feiing, etc.
Andre eksempler på endrede miljøbelastninger kan være støy som har
oversteget gjeldende terskelverdi og nye støyskjermer må installeres, driftes
og vedlikeholdes. Motsatt kan utslipp av avgasser fra biltrafikk reduseres som
følge av høyere andel miljøvennlige biler, noe som kan føre til et redusert
behov (redusert frekvens) for tunnelvask og skiltvask.
Mest sannsynlig utvikling:
Over en tidsperiode vil de positive og negative kostnadsbidragene fra
usikkerhetsfaktoren utlignes. DNV har anslått at det ikke vil være noen
signifikant endring i kostnadene i forhold til postene den virker på i
grunnkalkylen.
Høykostnadsscenario:
Det legges til grunn at flere tiltak må innføres for å møte økte
miljøbelastninger. DNV har anslått en kostnadsøkning på 3 % per år.
Lavkostnadsscenario:
Økt fokus på miljø- og klimautfordringer endrer befolkningens kjøretøyvaner,
noe som fører til reduksjon i eksosutslipp og svevestøv. DNV har anslått en
kostnadsreduksjon på 1 % per år.

G.3.11 Reallønnsvekst
U11

Reallønnsvekst

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:
DNVs estimat (E):

Faktoren omfatter usikkerheten knyttet til lønnsvekst utover
prisjusteringskompensasjon fra FIN.
MNOK 440

Standardavvik (σ):

MNOK 230
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Reallønnsvekst

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
0%

Mest sannsynlig
utvikling
2%

Høykostnadsscenario
(P90)
4%

Prosenten virker på: Kostnader på Sams.
Lønnskostnadene til SVV ansatte har historisk sett hatt en høyere vekst enn
den årlige priskompensasjonen fra FIN. Denne usikkerhetsfaktoren skal derfor
kompensere for den sannsynlige kostnadsøkningen knyttet til lønnsvekst
utover kompensasjonen fra FIN.
Mest sannsynlig utvikling:
Det antas at forholdet mellom lønnsvekst og prisjusteringen holder seg
omkring den historiske differansen /D37/. DNV har beregnet en
kostnadsøkning på 2 % per år i forhold til postene den virker på i
grunnkalkylen.
Høykostnadsscenario:
Scenario baserer seg på at lønnsveksten til de ansatte i SVV er høyere enn
samfunnet for øvrig. DNV har anslått en kostnadsøkning på 4 % per år og øker
utover i tid.
Lavkostnadsscenario:
Ingen lønnsvekst utover prisjusteringen, justeringsfaktoren som brukes er helt
riktig i forhold til lønnsutviklingen ellers i samfunnet. DNV har anslått at det
ikke vil være noen signifikant endring i kostnadene.

G.3.12 Tungoljepris (Asfalt)
U12

Tungoljepris (Asfalt)

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

Faktoren omfatter usikkerheten knyttet til tungoljeprisen.

DNVs estimat (E):

MNOK -180

Standardavvik (σ):

MNOK 390

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
-20 %

Mest sannsynlig
utvikling
-1 %

Prosenten virker på: Vegdekke (Asfalt)
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Tungoljepris (Asfalt)
Kostnadene for antall km asfalt som blir lagt på riksvegene hvert år vil være
påvirket av endringer i tungoljeprisen. Mange ukontrollerbare faktorer både
internasjonalt og nasjonalt vil bidra til endringer i tungoljeprisen. Dermed er
analyse av fremtidige endringer i tungoljeprisen er forbundet med høy grad av
usikkerhet. DNVs grunnlag for usikkerheten er basert på prognoser for
tungoljeprisen gitt av Statistisk sentralbyrå (SSB) /D42/ samt Bloomberg
analyse av fremtidig oljepris. Ved å sammenligne disse analysene har DNV
kvantifisert usikkerheten knyttet til tungoljeprisen.
Mest sannsynlig utvikling:
Markedet stabiliserer seg over perioden og prisen på tungolje vil reduseres.
DNV har beregnet en kostnadsreduksjon på 1 % per år i forhold til postene den
virker på i grunnkalkylen.
Høykostnadsscenario:
Tilgangen på tungolje i det internasjonale markedet synker og dermed øker
prisene. DNV har beregnet en kostnadsøkning på 15 % per år og øker utover i
tid.
Lavkostnadsscenario:
Markedet forbedrer seg og tilgangen på tungolje i det internasjonale markedet
øker. Samtidig stabiliseres etterspørselen etter tungolje og prisen vil
reduseres. DNV har beregnet en kostnadsreduksjon på -20 % per og øker
utover i tid.

G.3.13 Uspesifisert som følge av detaljeringsgrad
U13

Uspesifisert som følge av detaljeringsgrad

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

DNVs estimat (E):

Faktoren omfatter usikkerhet knyttet til kostnadselementer som man vet
kommer, men ikke har kunnet spesifisere på et tidlig tidspunkt med hensyn på
innhold og størrelse.
MNOK 1 850

Standardavvik (σ):

MNOK 1 370

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
0%

Mest sannsynlig utvikling
3%

Prosenten virker på: Alle poster.
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Uspesifisert som følge av detaljeringsgrad
En gjennomgang av informasjon mottatt fra SVV /D39/ viser at sluttpris i snitt
var 9 % høyere enn kontraktssum for overgangskontrakter (se figur under).
Denne prosenten har steget siden, og i 2009 var sluttprisene i underkant av 20
% høyere enn kontraktssummene. Grafen nedenfor viser forholdet mellom
kontraktssummer og sluttpriser for andre kontrakter (ca. 8-23 %) hentet fra
/D39/.

Den totale økningen i sluttprisen representerer alle usikkerhetsfaktorer og
hendelser som har slått til etter kontraktsinngåelse. Deler av økningen er
derfor dekket av andre faktorer. Av den grunn vurderer DNV at effekten av
faktoren “uspesifisert som følge av detaljeringsgrad” kun vil utgjøre en del av
differansen mellom kontraktssum og sluttpris.
Mest sannsynlig utvikling:
Kostnadsøkningen som følge av faktoren legger seg på et nedre nivå i forhold
til rettesnoren for reguleringsplaner i SVVs Håndbok 217, se avsnitt under.
DNV har anslått en kostnadsøkning på 3 % per år i forhold til postene den
virker på i grunnkalkylen.
Høykostnadsscenario:
SVV har i større grad en manglende oversikt over innholdet i kontraktene når
det gjelder oppgaver som skal utføres av entreprenør og kontraktene er
utformet slik at posten uspesifisert vil ha en kostnadsøkende effekt. DNV har
anslått en kostnadsøkning på 6 % per år.
Lavkostnadsscenario:
SVV har god oversikt over innholdet i kontraktene når det gjelder oppgaver
som skal utføres av entreprenør og kontraktene er utformet slik at posten
uspesifisert er neglisjerbar. Dermed har DNV anslått ingen endring i
kostnadene.

Utdypende kommentar vedrørende detaljeringsgrad
Statens Vegvesens Håndbok 217 definerer usikkerheten for anslagsprosessen i investeringsprosjekter slik:
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“Det vil aldri være mulig å definere og kalkulere alle poster. Posten «uspesifisert» representerer kostnader som
man vet kommer, men som ikke kan spesifiseres på estimattidspunktet. Denne kostnaden skal synliggjøres i
kostnadsoverslaget. Uspesifisert bør angis som et prosentpåslag. Størrelsen på posten er avhengig av hvilket
plannivå som ligger til grunn for kostnadsoverslaget, følgende rettesnor skal benyttes:
for utredning 15-20 %
for kommune(del)plan 10-15 %
for reguleringsplan 3-7 %

G.3.14 Omfang av rapportering, kontroll og oppfølging
U14

Omfang av rapportering, kontroll og oppfølging

Beskrivelse av usikkerhetsfaktor:

DNVs estimat (E):

Faktoren omfatter usikkerhet knyttet til omfanget av kontroll og oppfølging av
entreprenører som utfører drift- og vedlikeholdsoppgavene, samt
rapporteringen hva gjelder tilstanden på drift og vedlikehold av vegnettet.
Faktoren omfatter også effektiviteten i rapporteringen herunder bruk av ITsystemer til oppfølging, kontroll og rapportering.
MNOK 570

Standardavvik (σ):

MNOK 470

Beskrivelse av
kostnadsscenarier:

Lavkostnadsscenario
(P10)
0%

Mest sannsynlig
utvikling
5%

Prosenten virker på: Sams (kun byggherrekostnader).
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Omfang av rapportering, kontroll og oppfølging
Riksrevisjonen har i en rapport /D27/ om drift og vedlikehold av vegnettet
påpekt at “Statens vegvesen har økt kontrollvirksomheten de seneste årene.
(…) men i for mange kontrakter blir det brukt for lite ressurser til kontroll
sammenlignet med det tilrådde kontraktsomfanget. (…)Det faktiske
kontrollomfanget er lavere enn det som går frem av fastsatte kontrollplaner.”.
I tillegg til mangelfull kontroll blir det pekt på mangelfull rapportering. Det
påpekes at flere av kravene til rapportering ikke er innfridd.
Mest sannsynlig utvikling:
DNV legger til at omfanget av både at kontrollvirksomheten, oppfølgingen og
rapporteringen øker noe i omfang for å oppfylle gapet mellom dagens nivå og
ønsket nivå. Samtidig vil SVV være mer selektiv på hva det skal rapporteres på,
og ha fokus på forbedring av rutiner for innsamling av data. Dette innebærer i
sum noe økte kostnader for SVV. DNV har anslått en kostnadsøkning på 5 %
per år i forhold til postene den virker på i grunnkalkylen, tilsvarende i
størrelsesorden 25-30 ingeniører.
Høykostnadsscenario:
Relativt stor økning i rapportering og/eller kontroll. DNV har anslått en
kostnadsøkning på 18 % per år som vil tilsvare i størrelsesorden 1 ingeniør
ekstra per kontrakt.
Lavkostnadsscenario:
DNV legger til grunn en beskjeden økning av omfanget i rapportering, kontroll
og oppfølging. Kostnadsøkningen oppveies av at kvaliteten forbedres på
rutiner for innsamling av data, og at det innføres bedre IT-systemer for kontroll
og rapportering. Ingen resulterende kostnadsøkning legges til grunn.

G.4 Detaljerte resultater fra usikkerhetsanalysen
Tabellen under viser totalt forventet kostnad for 2014, akkumulert for 2014-2017 og akkumulert for
2014-2023 delt mellom kostnadspostene i grunnkalkylen. Alle tall er i 2011-kroner i MNOK, og er rundet
av til nærmeste MNOK 10 for å reflektere analysens detaljeringsnivå. Avrundingen medfører at
summasjon av enkeltposter kan gi enkelte avvik.
Tabell G.2 Totalt forventet kostnad for de ulike periodene 2014, 2014-2017 og 2014-2023 delt mellom kostnadspostene i
grunnkalkylen.

Forventet kostnad
(E)
2014

Forventet
kostnad (E)
2014-2017

Forventet
kostnad (E)
2014-2023

Total

7 130

28 670

71 600

A

DRIFT

2 970

11 930

29 940

A1.1

Motiv g/s veg

50

210

520

A1.2

Strøm

270

1 100

2 750
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A1.4

Ny HB 111

40

200

610

A1.5

Nye anlegg

110

440

1 110

A1.6

Motiv bilveg

2 500

9 980

24 960

B

VEDLIKEHOLD

1 720

6 980

17 690

B1.1

Motiv g/s veg

30

120

300

B1.4

Ny HB 111

90

470

1 420

B1.5

Nye anlegg

60

230

570

B1.6

Motiv bilveg

1 540

6 160

15 400

C

SAMS Vegadministrasjon

2 440

9 760

23 960

C1.1

Motiv ATK

40

170

410

C1.2

Motiv VTS

220

880

2 200

C1.3

Motiv rest

1 850

7 410

18 550

C1.4

Investerings- og utviklingskostnader
ATK
Økte kostnader VTS

20

80

210

180

720

1 800

30

140

350

90

360

450

C1.5
C1.7
C1.8
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