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1 Innledning 
Vi har gjort en tradisjonell usikkerhetsanalyse iht. standard metodikk:  

• Først vurderes og, som relevant, justeres grunnkalkylene fra konseptvalgutredningen 

• Deretter etableres en prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) for usikkerhetsanalysene. Denne 

er normalt mer komprimert enn hele grunnkalkylen, der prinsippet er å etablere enheter i 

PNSen som grovt sett har et noenlunde likelydende usikkerhetsbilde og som i noen grad er 

korrelerte  

• Etter dette anslås estimatusikkerheten. Dette er usikkerhet per post i PNSen knyttet til pris- 

og omfangsusikkerhet innenfor prosjektet slik dette i store trekk er planlagt. Dette er en viktig 

forutsetning; interne og eksterne forhold som kan gjøre at prosjektet fraviker vesentlig fra 

det som var planlagt håndteres som usikkerhetsfaktorer, jf. nedenfor.  

• Usikkerhetsfaktorer er interne og/eller eksterne forhold som gjør at prosjektet bryter med 

forutsetningene for grunnkalkylen og estimatusikkerheten.  

For både estimatusikkerhet og usikkerhetsfaktorer benyttes tradisjonelle trepunktsestimater. Dette 

baseres på at det anslås en sannsynlig verdi, en beste verdi og en verste verdi. For beste og verste 

verdi forsøker vi enkelt sagt å anslå hvordan prosjektgjennomføringen kan gå om det gjennomføres ti 

ganger uavhengig av hverandre og under gitte forutsetninger, og så velger ut den henholdsvis beste 

og dårligste. Vurderingene her støtter seg på prosjektets/KVUens vurderinger samt våre egne 

erfaringer, anslag og vurderinger.  

Det ligger nødvendigvis en betydelig grad av skjønn i slike vurderinger, men det er viktig av man 

gjennom strukturen for usikkerhetsanalysen søker å samle grupper av de relevante usikkerhetene i 

én usikkerhetsfaktorer eller én estimatusikkerhet og deretter behandle denne adskilt fra de andre. I 

praksis er det vanskelig å sørge for full statistisk uavhengighet mellom alle estimatusikkerhetene og 

usikkerhetsfaktorene, og vi anvender derfor usikkerhetsfaktoren for Prosjektledelse og 

prosjektorganisering som en overordnet korreleringsfaktor.  

Det er deretter gjort Monte Carlo-kjøringer på grunnlaget, som i sin tur genererer S-kurver med 

tilrådning til forventet kostnad (tilnærmet P50) og kostnadsramme (P85) per konsept. I KS2 ligger P85 

til grunn for prosjektets bevilgning, men i KS1 er det forventet kostnad som er det mest sentrale og 

som er inngangsverdiene til den samfunnsøkonomiske analysen (eksklusive mva.). Det er likevel 

relevant å vurdere P85 og de enkelte konseptenes standardavvik i den samlede vurderingen.  

Dette vedlegget vurderer kun investeringskostnader. For driftskostnader og anslåtte nyttevirkninger 

vises det til den samfunnsøkonomiske analysen.  

Kalkylegrunnlaget i KVUen bygger på tre anslagsrapporter fra 2017; for konsept 1, konsept 2 og 

konsept 3. Underveis i kvalitetssikringen har prosjektet oversendt en excel-kalkyle for alle fem 

konseptene, og dette er tallene KVUen bygger på.  

Prosjektets excel-ark ligger på et relativt høyt nivå, priset etter:  

• Antall meter veg * enhetspris. Enhetsprisen varierer betydelig i underlaget, der prosjektet 

bla. har hensyntatt lengden veg som prises 

• Kollektiv, service, midlertidig trafikkavvikling og kryss; RS-post, men der vurderinger som 

ligger bak i varierende grad kan ettergås i beskrivelsene/tekstboksene i Anslagsrapportene 

• For K1; diverse kai-tiltak, der Anslagsrapporten gir nærmere innblikk i hva som er lagt til 

grunn 
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• Rigg og drift som prosentvise påslag. Disse ligger likt på tvers av konseptene, men der selve 

prosentpåslaget varieres mellom i) veg- og øvrige anleggstiltak og ii) tunneltiltak 

• Konstruksjoner, bestående av tunnelportaler og bruer, ligger som en RS-post 

• En samlet tunnelkostnad, basert på antall lengdemeter og en enhetspris for komplett tunnel 

• Byggherrekostnader, med noe underlag i beskrivelsene 

• Grunnerverv lagt som en RS-post, men med noe beskrivelser i Anslagsrapport 

Kalkylegrunnlaget i det ettersendte Excel-arket er overordnet selv for en tidligfaseutredning/KVU, 

men muligheten til å gå inn i Anslagsrapportene for K1, K2 og K3 gjør at sporbarheten og mulighet til 

å ettergå kalkylene alt i alt er akseptabel. Med samme grunnlag/input lar kalkylene for K4 og K5 seg 

ettergå. Det er likevel et begrenset grunnlag for K4 og K5 for prosjekter anslått til mellom tre og fire 

milliarder kroner – der K5 også er KVUens langsiktige tilrådning.  

Det er noen avvik fra Anslagsrapportene og det gjeldende regnearket fra prosjektet:  

• Det største avviket er knyttet til rømningstunnel. Dette inngikk i 2017-anslaget for K2 og K3 

og utgjorde meget betydelige summer (T5,5 over opp mot 15 kilometers tunnel, med 

tverrslag til hovedtunnel). I etterkant har prosjektet kommet til at rømningstunnel tas ut av 

konseptet, og Anslagskalkylene er i sum derfor vesentlig overestimerte for K2 og K3.  

• Det er en del mindre avvik utover dette, både i mengder og enhetspriser og at enkelte 

kostnadsposter er tatt ut (grunnerverv). Disse er diskutert med prosjektet og håndterbart.  

• Vi har funnet og korrigert for enkelte regnefeil i excel-arket 

Vi har som en del av KSen gjort grovvurderinger av mengder i kalkylene, basert på beskrivelsene fra 

grunnlaget og egne kartstudier og oppmålinger, jf. nærmere beskrivelse nedenfor. Vi har ikke 

foretatt befaringer i forbindelse med dette KS-arbeidet. 

Dette vedlegget er disponert iht. kulepunktene over. Avslutningsvis vises resultatene fra Monte 

Carlo-kjøringene. Ettersom vi behandler hele fem konsepter, blir dette vedlegget relativt omfattende. 

For en langt mer lettlest versjon, vises det til hovedrapporten.  
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2 Vurderingen av KVUens investeringskalkyler 
Referansealternativet (0-alternativet) utgjøres av en forlengelse av dagens situasjon. Det er ikke 

utarbeidet en egen kalkyle for denne.  

Tilsvarende gjelder for Alternativ 0+. Denne tilsvarer referansealternativet, men økes til to ferjer for 

å øke frekvensen og kapasiteten. Ettersom det forutsettes at det er ferje-eier fylkeskommunen som 

gjør denne investeringen – og ikke Statens vegvesen – foreligger det heller ikke her en egen 

investeringskalkyle. Det forutsettes at ferjene elektrifiseres, og det ligger inne kostnader for 

infrastrukturen for denne elektrifiseringen.  

2.1 Konsept 1 – vurdering av kalkyle 
I KVUen beskrives konsept 1 (K1) med flytting av ferjeleie fra Melbu til Vassvika og fra Fiskebøl til 

Ringen ved Holdeøya. KVUen definerer to underkonsepter av denne, der forskjellen mellom de to går 

på frekvens og antall avganger, der K1A bygger på én ferje og K1B på to (mindre) ferjer. Avviket gir 

seg utslag i driftskostnader og nyttevirkninger, men ikke investeringskostnader. Konsept 1 er derfor 

presentert som én investeringskalkyle.  

Det foreligger som nevnt en Anslagsrapport fra 2017, som KVU-kalkylen bygger på. Tabellen 

nedenfor viser denne kalkylen og vår vurdering basert på samme oppsett. Avviket kommenteres 

deretter. Merk at vi i tabellen har benyttet den sannsynlige verdien fra Anslagrapporten, og ikke – 

slik Anslagsrapporten definerer basiskostnaden – den vektede verdien av 

trepunktsestimatene/estimatusikkerheten. Dette gir et visst avvik.  
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Konsept K1 
KVU – sannsynlig 

verdi 
EKS – sannsynlig 

verdi Avvik: 

A1. Veg og GS-veg, Austvågøy               10 000 000                17 000 000                   7 000 000  

A2 Oppstillingsareal ferjeleie               27 750 000                28 250 000                      500 000  

A3 Ferjekai               35 000 000                44 520 000                   9 520 000  

A4 Midlertidig trafikkavvikling                     200 000                  1 000 000                      800 000  
A5 Rigg og drift, inkl. 
vinterkostnader               12 781 730                18 154 000                   5 372 270  

A6 MVA               24 993 965                27 231 000                   2 237 035  
B1 Veg og GS-veg på 
Hadseløya               25 000 000                30 000 000                   5 000 000  
B2 Oppstillingsareal for 
ferjeleie               35 250 000                35 750 000                      500 000  

B3 Ferjekai               35 000 000                42 000 000                   7 000 000  

B4 Mudring og molo               31 250 000                57 500 000                26 250 000  

B5 Midlertidig trafikkavvikling                     200 000                     200 000                                 -    
B6 Entreprenørens rigg og 
vinterkostnader               21 825 441                33 090 000                11 264 559  

B7 MVA               38 615 717                49 635 000                11 019 283  
E1 Frakobling av strøm/nett-
tilkobling                 2 800 000                  2 800 000                                 -    

E2 Batteribank               20 200 000                20 200 000                                 -    

P1 Byggeplanlegging                  4 000 000                11 600 000                   7 600 000  

P2 Byggeledelse                 5 000 000                12 600 000                   7 600 000  
P3 Kostnader før ferdig 
reg.plan                                -                  13 660 000                13 660 000  

Q. Grunnerverv                     750 000                     750 000                                 -    

SUM:              330 616 853             445 940 000              115 323 147  
 

Vi anslår en grunnkalkyle som ligger 115 mill. kroner høyere enn KVU-kalkylens sannsynlige verdi. 

Basiskalkylen fra Anslag – dvs. forventet verdi fra trepunktsestimatene – er på 339,2 mill. kroner, dvs. 

der avviket i forhold til vår grunnkalkyle er 106,7 mill. kroner.  

Vi har dermed trukket kalkylene relativt betydelig opp, og tabellen under beskriver bakgrunnen for 

dette.  

Poster i kalkylen Vår vurdering 

A1 Veg og GS-veg Austvågøy Underlaget i KVUen definerer 

• 200 meter vei 7,5 meters bredde til 5,0 mill. kroner 

• Nytt/oppgradert kryss E10 til 2,0 mill. kroner 

• Belysning veg, 400 000 kr 

• GS-veg over 200 meter a 2 mill. kroner 

Vi har gjort en egen vurdering av mengder og enhetspriser. Vi slutter oss 
til mengdene, men mener enhetsprisen for en så kort veg blir for lav og 
justerer denne til 7 mill. kroner.  
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Sammenliknet med eksempelvis krysset i Gullefjordsbotn virker en 
kryssløsning til 2 mill. kroner lavt. Vi forventer at ambisjonsnivået blir 
høyere, bla. fordi det kommer relativt tett på Sløverfjordtunnelen, og 
priser en relativt stor ny rundkjøring til 8 mill. kroner.  

Gitt at GS-veg bygges samtidig som vegen, ligger enhetsprisen noe høyt 
og vi justerer denne ned til 1,6 mill. kroner. Belysningskalkylen 
videreføres.  

A2 Oppstillingsareal ferjeleie KUV-kalkylen baseres på 7500 kvm. oppstillingsareal ved ferjeleiet. Vi har 
gjort vår egen skyggekalkyle, som bekrefter prisnivået og kun gir 
marginale avvik.   

A3 Ferjekai Posten er overordnet anslått i Anslag. Selve kaien består av 60-80 lm, 
med servicebygg og aggregatbygg, men uten molo eller mudring i 
kalkylen.  

Vi har vurdert diverse kartgrunnlag over og under vannet, og legger 
følgende til grunn:  

• Selve ferjekai: 30 mill.  

• Service- og aggregatbygg a 400 kvm.; 12 mill. Ambisjonsnivået 
her kan være høyt, men virker for oss realistisk.  

• Noe mudring; anslått om lag 20 000 kubikkmeter, 2,5 mill. 
kroner 

Til sammen gir dette 44,5 mill. kroner, som er en relativt stor økning i 
forhold til KVU-kalkylen.  

A4 Midlertidig trafikkavvikling KVUens anslag på midlertidige trafikkavvikling varierer betydelig over de 
ulike konseptene, uten at vi klarer å følge et mønster. I K1 ligger 200 000 
kroner til grunn. Ettersom en har et grensesnitt mot E10 og Holdøya, tror 
vi det blir høyere kostnader for trafikkulemper, langsgående sikring, 
signaler, oppmerking, midlertidig omlegging av veger, sikring mv. Dette er 
en usikker post, men etter en vurdering av antall meter berørt anslår vi 
rundt 1 mill. kroner.  

A5 Rigg og drift KVUens sannsynlige kalkyle legger 16,3 pst. til grunn, med et spenn 
mellom 10 og 23 pst.  

Rigg og drift bør i utgangspunktet prises sammen med kostnadspostene, 
ettersom prosentpåslaget blant annet vil avhenge av hvordan 
entreprenør priser de øvrige enhetskostnadene. Det vil si at den 
variasjonen en kan observere i rigg- og driftkostnadene normalt vil 
overestimere den reelle prisforskjellen mellom tilbudene.  

Vi har valgt å beholde strukturen i kalkylen, men finner en rigg på 16,3 
pst. for lav for de arbeidene som her skal gjøres, hensyntatt anleggsveier, 
sannsynlig lekter, anleggsområde langs kystlinje/strandlinje, og setter 
denne til 20 pst. påslag.  

B1 Veg og GS-veg Hadseløya KVU-kalkylen baseres på 600 meter vei og GS-vei og nytt kryss. Vi finner 
særlig kryss mot fv 82 (og en lokalvei) underestimert, og hever kalkylen 
noe.  

B2 Oppstillingsareal for ferje Vi har gjort en tilsvarende skyggekalkyle for B2, som bekrefter det 
prisnivået KVUen legger til grunn, og kun marginale avvik.  

B3 Ferjekai Vi har lagt til grunn 30 mill. i ferjekai og 12 mill. i service og aggregatbygg, 
jf. A3. Ferjekaien flyttes fra et sentrumsområde i Melbu, med flere 
servicetilbud, til et utmarksområde, og det anses ikke som urealistisk at 
det må etableres et servicebygg med noe funksjoner som betjent eller 
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selvbetjent kiosk, toaletter, sittearealer mv., i tillegg til tekniske rom bla. 
for aggregat.  

B4 Mudring og molo Det er relativt store tiltak som skal gjøres i Vassvika for å anlegge et nytt 
kaianlegg. Det er beskrevet to moloer med et sannsynlig volum på 
250 000 kubikkmeter og en tilsvarende mengde som skal mudres.  

Etter en vurdering av sjøkart støtter vi mengden mudring. Vi finner 
enhetsprisen i KVUen lav (25 kr/m3), og hever denne til 80. Dette øker 
mudringskalkylen til 20 mill. kroner.  

Vi anslår om lag samme mengde molo. Prisen per kubikk utlagt stein er 
usikker, men vi legger 150 kr/kubikk til grunn.  

Dette gir til sammen 57,5 mill. kroner, som ligger en god del høyere enn 
KVU-kalkylen.  

B5 Midlertidig trafikkavvikling Vi slutter oss til prosjektets anslag for midlertidig trafikkavvikling, som bør 
være relativt begrenset på Hadseløya.  

B6 Rigg og drift Som A5. Det er store arbeider som skal gjøres her, og etter vårt skjønn vil 
riggen bli høyere enn hva KVU-kalkylen legger til grunn.  

E1-E2 Vi har begrenset erfaring med disse kostnadene. Prosjektets anslag 
bygger på anslag fra netteier og om lag 10 mill. kroner per batteribank. Vi 
har begrenset med erfaringspriser for dette, og viderefører prosjektets 
kalkyle.   

P1-P3, byggherrekostnader Generelt ligger prosjektets anslag for byggherrekostnader lavt, også 
sammenliknet med det nivået empirien viser at er normalt for P-
kostnader i Region nord.  

Våre anslag er basert på følgende for planleggings- og prosjekteringsfasen 
etter godkjent reguleringsplan:  

• Prosjektleder og ass prosjektleder (intern): 1,8 mill 

• Prosjekteringsleder (ekstern): 1,8 mill.  

• Alle fag (eksterne): 8 mill.  

Byggeperioden, 2 år:  

• Prosjektleder med støtte: 3 årsverk (interne): 5,4 mill. kroner 

• Byggeledere: 2 årsverk (eksterne): 7,2 mill.  

KVU-kalkylen inntar ikke kostnader før godkjent reguleringsplan. Dette 
må være med i en KVU-kostnad. Her legger vi følgende til grunn:  

• Faglige rådgivere: 7 årsverk 

• SVV prosjektleder med støtte: 2 årsverk 

• Noen gebyrer 

• Til sammen anslås denne fasen til 13,7 mill. kroner.  

Til sammen utgjør dette om lag 9,5 pst. av prosjektkostnaden. Dette er 
ikke særlig høyt, empirien tatt i betraktning, men representerer en 
betydelig og etter vårt skjønn nødvendig økning fra KVU-kalkylen.  

Q: Grunnerverv  Vi har grovvurdert omfang og slutter oss til KVUens kalkyle.  

 

Til usikkerhetsanalysen har vi forenklet kalkylen noe ved å slå sammen poster der usikkerheten kan 

sees under ett. Dette gir følgende PNS for K1:  
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Konsept 1, inkl. mva 

Vegtiltak (A1, A2, A4) 46 250 000 

Ferjekai (A3) 44 520 000 

Rigg (A5) 18 154 000 

MVA (A6) 27 231 000 

Vegtiltak (B1, B2, B5) 65 950 000 

Ferjekai (B3, B4) 99 500 000 

Rigg (B6) 33 090 000 

MVA 49 635 000 

El-tiltak (E1, E2) 23 000 000 

Byggherre (P + Q) 38 610 000 

Sum grunnkalkyle:  445 940 000 

 

2.2 Presentasjon av tunnelkonseptene 
KVUen går videre til alternativanalyse med fire tunnelkonsepter; K2-K5.  

 

 

Av disse er K2 den lengste tunnelen, mens tiltakene K3 strekker seg over et lengre område med snaut 

fem kilometer veg i dagen ved Morfjorden og to tunneler. K4 er vesentlig kortere, ettersom en her 

har tillatt en brattere helning i tunnelen med 8 pst. Dette bryter med betingelser, jf. vår omtale i KS1 
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Hovedrapport. For de øvrige tunnelkonseptene er det 5 pst. stigning, hvilket er innenfor regelverket 

så lenge visse vilkår er oppfylt.  

Tabellen nedenfor er hentet fra KVUens geologivedlegg, og vises hva som legges til grunn mht. dybde 

for de ulike tunnelene:  

 

Geologikart fra KVUens vedlegg 5 legges ved nedenfor, som bakgrunn for våre vurderinger:  
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Nedenfor gås det igjennom tunnelkalkylene.  
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2.3 Konsept 2 – vurdering av kalkyle  
Tabellen nedenfor viser KVUens kalkyle og våre vurderinger:  

 
K2   KVU-kalkyle EKS-kalkyle Avvik 
 
A1  Veg Austvågøy 10 800 000 11 000 000 200 000 
 
A2  Veg Hadseløy 15 600 000 12 000 000 -3 600 000 

 
A5   

Kollektiv, service, kryss, 
Sekundærveier 10 840 000 16 500 000 5 660 000 

 
A6   

Midlertidig 
trafikkavvikling 9 837 000 2 500 000 -7 337 000 

 
A7  Rigg 7 673 551 8 400 000 726 449 
 
A8  MVA 13 687 638 12 600 000 -1 087 638 
 
B1   Portaler og bruer 26 082 000 24 000 000 -2 082 000 
 
C1  Tunnel 1 986 500 000 1 986 500 000 0 
 
C3  Rigg og drift 497 107 754 502 625 000 5 517 246 
 
C4  MVA 627 422 439 628 281 250 858 812 

 P  Byggherrekostnader 57 437 587 142 000 000 84 562 413 

 Sum 3 262 987 968 3 346 406 250 83 418 282 
 

Avviket mellom de to kalkylene er prosentvis lite, og alt i alt bekrefter vi kostnadsnivået i KVU-

kalkylen. Den domineres av tunnelkostnadene, som alene står for snaut 60 pst. av kostnadene.  

Tabellen nedenfor oppsummerer våre vurderinger:  

Poster i kalkylen Vår vurdering 

A1 Veg Austvågøy A1 består av ulike poster, slik vi kalkulerer dette:  

• Veg fra E10 til tunnelpåhugg. Vi har konservativt lagt 250 meter 
til grunn, med en høy enhetskostnad 

• Flytte en kraftlinje (men ikke den største høyspenten som går 
lengre oppe i lia) 

Vår egen skyggekalkyle ligger på et sammenliknbart nivå med prosjektets.  

A2 Veg Hadseløy Vegen er ikke prosjektert, men ut fra tegningene og egen vurdering av 
landskap for hvor tunnelen kan komme opp deler vi kalkylen anslag på 
300 meter. Det vil imidlertid kunne bli en del skjæringer på deler av dette 
strekket, og vi har benyttet en høy enhetspris. Denne er imidlertid noe 
lavere enn prosjektets, som ligger svært høyt, og vi trekker denne delen 
av kalkylen noe ned.  

A5 Kollektiv, service og kryss Vi har lagt følgende til grunn:  

• Et stort kryss med rundkjøring fra E10: 8 mill. kroner 



KS1 Hadselfjorden – Vedlegg 2 usikkerhetsanalyse 

 

Concreto  Side 12 av 55 

 

• Et noe mindre kryss med rundkjøring mot fv82: 6 mill. kroner 

• En enkelt kollektivterminal, grovt anslått til 600 kvm.: 2,5 mill. 
kroner.  

Dette gir en noe høyere kostnad enn KVUens.  

A6 Midlertidig 
trafikkomlegging 

Prosjektet har lagt 10 mill. kroner til grunn for midlertidig trafikkavvikling. 
Dette virker høyt, prosjektomfanget tatt i betraktning og vi tar denne 
ned. Her kalkuleres tiltak særlig på E10 og visse tiltak mot naboer på 
Hadselfjordsiden.  

A7 Rigg og drift KVU-kalkylen anvender 16,3 pst. rigg. Som for K1 vurderes denne som for 
lav, gitt det som skal produseres og omgivelsene, og vi justerer denne opp 
til 20 pst. påslag.  

A8 mva.  Flatt påslag 25 pst.  

B1 Konstruksjoner Denne posten består av tunnelportaler med full utstøpning og bruer.  

Lengde på tunnelportaler avhenger bla. av geologien og fysiske forhold 
ved påhugget, og dette er pt. usikkert. Vi legger 18 mill. kroner samlet til 
grunn.  

I tillegg legger vi inn en mindre bru (25 meter) over elv ved påhugget på 
Austvågøy.  

Det er lite avvik mellom KVUens og vår kalkyle.  

C1 Hadselfjordtunnel Tunnelen er enkelt kalkulert, med en løpemeterpris for en komplett 
tunnel (eksklusive rigg og drift og byggherrekostnader og utenom 
portaler) ganger med anslått og avrundet antall meter tunnel.  

For en KVU er dette et akseptabelt nivå. Mht. selve enhetsprisen er det 
erfaringsmessig et relativt betydelig sprik for tunnel generelt. Store deler 
av tunnelen går her i tillegg under havbunnen, som særlig krever 
omfattende injisering.  

Løsningen legger til grunn at tunnelen legges 50 meter under berg i 
fjordbunnen. For K2 innebærer dette at tunnelen må ned i 285 meter 
under havflaten.  

Kalkylen legger ikke til grunn og har ikke kostnadsmessig dekning for full 
utstøpning i hele tunnelens lengde, men det kan være partier med behov 
for tyngre sikring, herunder noe utstøpning som nødvendig, som 
håndteres innenfor valgt enhetspris. Tunnelen er meget lang, med lange 
transportetapper og kun mulighet til å arbeide på en stuff i hver ende. 

Enhetsprisen fra KVU er 137 000 kr/lm., med en riggsats på 25 pst. påslag. 
Vi finner at prisnivået i KVU-kalkylen er akseptabelt og velger å videreføre 
denne til usikkerhetsanalysen.   

C3 Rigg og drift, tunnel Som C1.  

P og Q: Byggherrekostnader Vi legger følgende prosjektorganisasjon til grunn for anslaget:  

Planleggingsfase, 3 år:  

• Prosjektledelse og støtte SVV: 4 fulltidsårsverk 

• Prosjektering og plan: 10 fulltidsårsverk 

• Administrative kostnader 

Utbyggingsperioden: 5 år:  

• Prosjektorganisasjons SVV: 6 fulltidsårsverk 

• Byggeledere: 4 fulltidsårsverk 
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• Administrative kostnader 

Grunnerverv: 5 mill. kroner.  

Dette gir et anslag på 142 mill. kroner i byggherrekostnader, som er en 
vesentlig økning fra KVUens anslag. Det ligger samtidig lavt i forhold til 
erfaringsbaserte tall fra SVVs prosjekter. Vi har ikke lagt det på dette 
nivået, da prosjektorganisasjonen over vurderes som realistisk til en 
totalentreprise/generalentreprise.  

 

Til usikkerhetsanalysen har vi forenklet kalkylen noe ved å slå sammen poster der usikkerheten kan 

sees under ett. Dette gir følgende PNS for K2:  
 

Konsept 2, inkl. mva 

Vegtiltak (A1, A2, A5, A6) 42 000 000 

Rigg 8 400 000 

MVA  12 600 000 

Konstruksjoner  24 000 000 

C1 Tunnel 1 986 500 000 

Rigg tunnel 502 625 000 

MVA 628 281 250 

Byggherre (P + Q) 142 000 000 

Sum grunnkalkyle:  3 346 406 250 

 

2.4 Konsept 3 – vurdering av kalkyle 
Vår vurdering av kalkylen for konsept 3 oppsummeres av følgende tabell:  

K3  KVU EKS Avvik 

A1 Veg Laupstad 16 800 000                19 250 000              2 450 000  

A2 Veg Mofjord-Hadselsand 141 000 000              114 750 000         (26 250 000) 

A3 Veg Melbu-Vassvika 111 000 000              135 000 000            24 000 000  

A5 Kollektiv, service og kryss 10 840 000                16 500 000              5 660 000  

A6 Midlertidig trafikkavvikling 983 700                  5 000 000              4 016 300  

A7 Entreprenørenes rigg 35 605 671                58 100 000            22 494 329  

A8  MVA 81 270 668                87 150 000              5 879 332  

B1 Konstruksjoner, portaler og bruer 61 315 000                57 500 000            (3 815 000) 

C2 Hadselfjordtunnelen, hovedtunnel 1 380 000 000          1 438 500 000            58 500 000  

C1 Morfjordstunnelen 302 400 000              333 500 000            31 100 000  

C4 Entreprenørenes rigg 430 697 605              457 375 000            26 677 395  

 MVA 543 603 151              571 718 750            28 115 599  

 Byggeherrekostnader 55 621 968              147 000 000            91 378 032  

 SUM:  3 179 991 063          3 441 343 750         261 352 687  
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Vi gjør følgende vurderinger:  

Poster i kalkylen Vår vurdering 

A1 Veg Laupstad Relativt begrenset avvik der vi legger en noe høyere enhetspris til grunn, 
terrenget tatt i betraktning (myr, strømlinjer, tilpasninger mht. 
Oterhola/Nattmålselva mv.).  

A2 Veg Morfjorden Vi priser 350 meter ny veg, 4 450 meter utbedret eksisterende fylkesveg 
7638, nye/oppgraderte bruer og tilpasning for adkomster. Med ordinære 
enhetspriser ligger vi noe lavere enn KVUen på dette.  

A3 Veg Melbu-Vassvika Vi legger til grunn 4,5 km. ny vei og priser dette iht. ordinær enhetspris. 
Dette gir en viss kostnadsøkning i forhold til KVU-kalkylen.  

A5 Kollektiv, service og kryss Vi priser et mellomstort kryss mot fv82 og en liten kollektivterminal til 2,5 
mill. kroner.  

A6 Midlertidig 
trafikkomlegging 

Prises som K2, se beskrivelser her.  

A7 Rigg og drift Prises som K2, se beskrivelser her.  

A8 mva.  Flatt påslag.  

B1 Konstruksjoner Vår kalkyle ligger på om lag samme prisnivå som KVUens. Kalkylen 
inneholder portaler for begge tunneler og bruker, herunder anslått 
kostnad for bru over Oterhola ved Laupstad.  

C2 Hadselfjordtunnel Benyttet samme enhetspris løpemeter per komplett tunnel som K2 og de 
andre undersjøiske tunnelene. Anslått tunnellengde 10,5 km. ut fra 
sannsynlige påhugg som diskutert på gruppeprosess, som gir en om lag 
500 meter lengre tunnel enn KVU-kalkylen.   

C1 Morfjordtunnel Morfjordtunnelen benyttet en lavere enhetspris (115 000 kr/lm). KVU-
kalkylen legger 2,7 km. til grunn; dette virker kort etter egne målinger og 
vi legger 2,9 km til grunn for kalkylen.  

C3 Rigg og drift, tunnel Som K2, benytter 25 pst. påslag på riggen.  

P og Q: Byggherrekostnader Som for K2 har vi anslått en byggeherreorganisasjon med rådgiverårsverk. 
Planlegging og utførelse som K2. Grunnerverv, som ikke inngår i KVU-
kalkylen, er anslått til 10 mill. kroner, som bla. er knyttet til veg nord for 
Melbu.  

 

PNSen som vil anvendes i usikkerhetsanalysen gis av følgende:  
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Konsept 3, inkl. mva. 

Vegtiltak (A1, A2, A3, A5, 
A6) 

290 500 000 

Rigg 58 100 000 

MVA  87 150 000 

Konstruksjoner  57 500 000 

C2 Tunnel undersjøisk 1 438 500 000 

C1 Tunnel 333 500 000 

Rigg tunnel 457 375 000 

MVA 571 718 750 

Byggherre (P + Q) 147 000 000 

Sum grunnkalkyle:  3 441 343 750 

 

2.5 Konsept 4 – vurdering av kalkyle 
Konsept 4 er et noe spesielt tilfelle, med 8 pst. helning og en påfølgende relativt betydelig kortere 

tunnel. Kalkyleoppsettet gis av følgende:  

K4   KVU-kalkyle   EKS-kalkyle   Avvik  

A1 Veg Holdøy 41 600 000  28 750 000  -12 850 000  

A2 Veg Hadseløy 50 400 000  30 000 000  -20 400 000  

A5  Kollektiv, service og kryss 10 840 000  16 500 000  5 660 000  

A6  Midlertidig trafikkavvikling 9 837 000  5 000 000  -4 837 000  

A7 Entreprenørenes rigg 18 366 351  16 050 000  -2 316 351  

A8 MVA 32 760 838  24 075 000  -8 685 838  

B1  Konstruksjoner, bruer og portaler 26 082 000  18 000 000  -8 082 000  

C1 Hadselfjordtunnelen, hovedtunnel 1 096 000 000  1 096 000 000  0  

C3 Entreprenørenes rigg 277 154 254  274 000 000  -3 154 254  

C4 MVA 349 809 064  347 000 000  -2 809 064  

P Byggeherrekostnader 34 168 971  117 793 103  83 624 132  

Sum  1 947 018 478  1 973 168 103  26 149 626  
 

Også her bekrefter vi det overordnede prisnivået som ligger til grunn i KVUens kalkyle. Vår vurdering 

av kalkylen for konsept 4 oppsummeres av følgende tabell:  

Poster i kalkylen Vår vurdering 

A1 Veg Holdøy 
Vi har priset inn drøyt 400 meter ordinær veg, med en relativt konservativ 
enhetspris. I tillegg har vi lagt betydelig kostnader for selve kryssingen 
over til Holdeøya i Valbukta over anslagsvis 250 meter. Det er usikkert 
hvilken løsning som her vil bli valgt. Vi anser det mest sannsynlige en 
fylling, men med en del tiltak mht. omgivelsene og derav en meget høy 
enhetskostnad.   
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På tross av en høy priset kalkyle, ender vi en del lavere enn KVU-kalkylen, 
som legger hele 52 000 kr/lm til grunn for hele vegkostnaden fra E10 og 
frem til tunnelpåhugg og riggområde. Dette er etter vårt skjønn for 
konservativt, og vi trekker kalkylen ned.  

A2 Veg Hadseløy Enhetsprisen holdes omtrent uendret, men mengden tas ned fra 1400 til 
1000 meter i EKS kalkyle. 

A5 Kollektiv, service og kryss Vi priser to kryss og en enkelt kollektivterminal justeres noe opp fra KVU-
kalkylen.  

A6 Midlertidig 
trafikkomlegging 

Prises som K2, se beskrivelser her.  

A7 Rigg og drift Prises som K2, se beskrivelser her.  

A8 mva.  Flatt påslag.  

B1 Konstruksjoner Vår kalkyle baseres kun på to tunnelportaler, da vi ikke har identifisert 
øvrige konstruksjoner.  

C2 Hadselfjordtunnel Det er benyttet samme enhetspris løpemeter per komplett tunnel som K2 

og de andre undersjøiske tunnelene. Anslått tunnellengde 8 km. Brattere 
stigning bør ikke slå ut på kostnader i drift og sikring 

C3 Rigg og drift, tunnel Som K2, benytter 25 pst. påslag på riggen. 

P og Q: Byggherrekostnader Som for K2 har vi anslått en byggherreorganisasjon med rådgiverårsverk, 
Planlegging og utførelse som K2. Dette gir en vesentlig økning av 
kostnadene i forhold til KVU-kalkylen.  

Grunnerverv, som ikke inngår i KVU-kalkylen, er anslått til 5 mill. kroner. 

 

PNSen som vil anvendes i usikkerhetsanalysen gis av følgende: 
 

Konsept 4, inkl. mva 

Vegtiltak (A1, A2, A3, A6) 80 250 000 

Rigg 16 050 000 

MVA 24 075 000 

Konstruksjoner 18 000 000 

C1 Tunnel 1 128 880 000 

Rigg, tunnel 274 000 000 

MVA 347 000 000 

Byggherre (P + Q) 117 793 103 

Sum 2 006 048 103 
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2.6 Konsept 5 – vurdering av kalkyle  
Vår vurdering av kalkylen for konsept 5 oppsummeres av følgende tabell:   

K4  KVU-kalkyle EKS-kalkyle Avvik 

A1 Veg ved Melbu 111 000 000 135 000 000 24 000 000 

A2 Veg Fiskebøl-Strønstad 72 000 000 81 400 000 9 400 000 

A4 Kollektiv, service og kryss 10 840 000 10 500 000 -340 000 

A5 Midlertidig trafikkavvikling 9 837 000 10 000 000 163 000 

A6 Entreprenørenes rigg 25 052 271 47 380 000 22 327 729 

A7 MVA 57 182 318 71 070 000 13 887 682 

B1  Konstruksjoner, bruer og portaler 9 000 000 18 000 000 9 000 000 

C1 Hadselfjordtunnelen, hovedtunnel 1 380 000 000 1 370 000 000 -10 000 000 

C3 Entreprenørenes rigg 342 327 000 347 000 000 4 673 000 

C4 MVA 432 831 750 433 750 000 918 250 

P Byggherrekostnader 64 656 000 115 482 759 50 826 759 

Sum  2 514 726 339 2 639 582 759 124 856 420 
 

Alt i alt bekrefter vi kostnadsnivået i KVU-kalkylen, men trekker den opp med rundt 5 pst. Vi gjør her 

følgende vurderinger: 

Poster i kalkylen Vår vurdering 

A1 Veg ved Melbu Vi legger til grunn 4,5 km. ny vei og priser dette iht. ordinær 
enhetspris tilsvarende som i K3 på Hadseløya. Dette gir en viss 
kostnadsøkning i forhold til KVU-kalkylen.  

A2 Veg Fiskebøl-Strønstad Vi estimerer en lengde på om lag 3,7 km, basert på diskusjoner av naturlig 
plassering av påhugg på arbeidsmøter med prosjektet. Vi legger videre en 
enhetspris primært basert på breddeutvidelse av eksisterende veg til 
grunn, men med noe rom for utretting av kurver etc. Dette gir en noe 
høyere kalkylen enn KVUens.  

A4 Kollektiv, service og kryss Inneholder to kryss og en kollektivterminal. Kostnaden er tilnærmet lik 
som KVUens kalkyle.  

A5 Midlertidig 
trafikkomlegging 

Tilnærmet lik prosjektet. Vil bli omfattende på denne strekningen, 
særlig på Austvågøysiden.  

A6 Rigg og drift KVU-kalkylen anvender 16,3 pst. rigg. Som for K1 vurderes denne som for 
lav, gitt det som skal produseres og omgivelsene, og vi justerer denne opp 
til 20 pst. påslag. 

A7 mva.  Flatt påslag.  

B1 Konstruksjoner KVU-kalkylen bryter med de øvrige B1-tunnelkalkylene, og antas å være 
en forglemmelse mht. å legge inn to portaler. Vi legger samme kostnad 
her som for de andre tunnelkonseptene.  

C1 Hadselfjordtunnel KVU-kalkylen legger her til grunn en marginalt høyere enhetspris per 
løpemeter tunnel enn de øvrige. Vi ser ingen grunn for dette. 
Enhetsprisen er åpenbart usikker, men det er ingen årsak til at K5 skal ha 
høyere enhetspris per løpemeter tunnel enn de andre. Vi benytter 
samme enhetsprisen og dette reduserer kalkylen marginalt.  
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C3 Rigg og drift, tunnel Som øvrige tunnelkalkyler; benytter 25 pst. påslag på riggen. 

P og Q: Byggherrekostnader Som for K2 har vi anslått en byggeherreorganisasjon med rådgiverårsverk. 
Planlegging og utførelse som K2. Grunnerverv, som ikke inngår i KVU-
kalkylen, er anslått til 10 mill. kroner, som bla. er knyttet til veg nord for 
Melbu. 

 

PNSen som vil anvendes i usikkerhetsanalysen gis av følgende: 

 
Konsept 5, inkl. mva 

Vegtiltak (A1, A2, A4, A5) 236 900 000 

Rigg 47 380 000 

MVA 71 070 000 

Portaler og bruer 18 000 000 

Tunnel 1 370 000 000 

Rigg og drift 347 000 000 

MVA 433 750 000 

Byggherrekostnader 125 482 759 

Sum 2 649 582 759 
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3 Estimatusikkerhet  
Estimatusikkerheten behandler pris- og mengdeusikkerhet innenfor prosjektet om lag slik det er 

beskrevet.  

3.1 Konsept 1 – estimatusikkerhet  

Veg (Austvågøy), oppstillingsareal fergeleie (Austvågøy) og midlertidig trafikkavvikling (A1, A2, A4) 

                Tiltakskostnad: 46 250 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse:  

Innholdet i kalkylen er beskrevet i kapittel 2.1 foran.  

Usikkerhetene i mengdene bør ikke utgjøre de store summene, prosjektet sett under ett. En kryssløsning 
plassert om lag som i dag virker i utgangspunktet. Dette må avsjekkes med tekniske krav om siktlinjer 
(2*stoppsikt), men dagens kryss ligger drøyt 400 meter fra åpningen av Sløverfjordtunnelen. Vegen ligger på 
kote 5, hvilket bør gi greie stigningsforhold opp fra kai og inn mot kryss. Dette er imidlertid forhold som må 
løses gjennom prosjektering.  

Det vil alltid være en viss usikkerhet i enhetsprisene på såpass begrensede tiltak.  

Vi har skjønnsmessig lagt +/- 25 pst. på A1, +/- 30 pst. på A2 (bla. pga. tilpasninger mot strandkant) og +/- 80 
pst. for midlertidig trafikkavvikling. Vektet gir dette et sentrisk spenn rundt en sannsynlig verdi fra 
grunnkalkylen på +/- 29 pst.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,71 1,00 1,29 

32 837 500 46 250 000 59 662 500 

 

Ferjekai (A3) 

Tiltakskostnad: 44 520 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse:  

Kalkylen og de justeringer vi har gjort er beskrevet i kapittel 2.1.  

Håndbøkene har standardiserte hoveddimensjoner for kaier, og vi har lagt en dimensjonerende dybde på 8-
10 meter i mudringsanslag. En kai må likevel i noen grad tilpasses omgivelsene, og det vil være både en 
betydelig pris- og mengdeusikkerhet i investeringskostnadene, slik denne nå er priset. Vi har ikke hatt 
grunnlag i beskrivelsene for å prise nærmere en kai-konstruksjon, som bla. vil avhenge av dybde til fjell og 
laster. Erfaringsgrunnlaget som SVV har samlet inn sentralt om kai-kostnader har for øvrig et meget 
betydelig spenn. I kalkylen har vi støttet oss på KVUens beskrivelser, men vi legger et relativt betydelig 
usikkerhetsspenn på det. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å mene at det er større i den ene retningen, og 
legger skjønnsmessig +/- 40 pst. rundt en nøytral sannsynlig verdi.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 1,40 

26 712 000 44 520 000 62 328 000 
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Entreprenørens rigg- og vinterkostnader (A5) 

Tiltakskostnad: 18 154 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse 

Vi har justert opp riggen fra KVUens kalkyler, som beskrevet foran. Rigg og drift bør i utgangspunktet også 
sees sammen med de øvrige entreprisekostnadene, men i grunnkalkylen har vi lagt til grunn hva vi tror er en 
sannsynlig verdi. Denne beholdes i estimatusikkerheten. Vi legger et høyt spenn her; med best case at riggen 
utgjør 12 pst. påslag og verste tilfelle at den utgjør 26 pst.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 1,30 

10 892 400 18 154 000 23 600 200 

 

MVA (A6) 

Tiltakskostnad: 27 231 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse.  

Et flatt påslag, lagt uten usikkerhet.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

27 231 000 27 231 000 27 231 000 

 

Veg (Hadseløy), oppstillingsareal fergeleie (Hadseløy) og midlertidig trafikkavvikling (B1, B2, B5) 

Tiltakskostnad: 65 950 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelser 

Det er noe større arbeider som skal gjøres her, sammenliknet med Lofotsiden. Dette gir isolert sett noe 
lavere prisusikkerhet, samtidig som vi har justert grunnkalkylen. Etter en skjønnsmessig vurdering av vi lagt 
estimatusikkerheten iht. følgende:  

• B1: +/- 20 pst.  

• B2: +/- 25 pst.  

• B5: +/- 50 pst. Dette er generelt en usikker post, og det kan godt bli både mer eller mindre opp mot 
fv 82 og en lokal tilkomstvei. Omfanget bør imidlertid være relativt begrenset, og påslagsprosenten 
må sees i sammenheng med en relativt liten post i grunnkalkylen.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,77 1,00 1,23 

50 781 500 65 950 000 81 118 500 
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Fergekai, mudring og molo (B3, B4) 

Tiltakskostnad: 99 500 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelser 

Vi har justert kalkylen relativt betydelig opp, og beholder denne som mest sannsynlig. Uten mer informasjon 
enn vi nå ha, er det betydelig usikkerhet mht. undervannstiltakene, både omfang (hvor mye som må 
mudres, hvor lange moloene må være, hvor de konkret skal ligge etc.) og enhetsprisen (bla. steinpris; gratis 
eller må den kjøpes og i hvilken grad må det også støpes eller forankres).  

Dette må nødvendigvis prosjekteres med utgangspunkt i beregninger av belastning fra bølger, strøm, 
sikkerhetsbuffere for ferjen, grunnforhold etc.  

Vi har skjønnsmessig vurdert B3 med +/- 40 pst og B5 med +/- 50 pst. Vektet gir dette +/- 46 pst.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,54 1,00 1,46 

53 730 000 99 500 000 145 270 000 

 

Entreprenørens rigg- og vinterkostnader (B6) 

Tiltakskostnad: 33 090 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelser:  

Det må etableres anleggsveier og plattformer for håndtering og utlegging av stein på begge sider av 
Vassvika, og det antas lekterløsninger for mudring. Dette vil kreve relativt betydelige riggtiltak, og vi har 
justert opp riggkalkylen for dette. I tillegg vil arbeidet være fordelt over to anleggsområder (på begge sider 
av fjorden), da vi forutsettes at dette gjøres innenfor samme entreprise.  

Vi gjør de samme vurderinger her som for A5.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 1,40 

19 854 000 33 090 000 46 326 000 

 

MVA (B7) 

Tiltakskostnad: 49 635 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelser:  

Flatt mva.-påslag.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

49 635 000 49 635 000 49 635 000 
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Framføring av strøm/nettkobling og batteribank (E1, E2) 

Tiltakskostnad: 23 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelser: 

Anslag på fremføringskostnad av strøm blir hva netteier krever, men usikkerheten bør i utgangspunktet 
være moderat ettersom anslaget er gitt av netteier selv.  

Batteribank-anslaget er fra 2017. Dette er et marked i betydelig utvikling og vi vil tro at priser fremover kan 
variere betydelig (høyere fordi en svært stor vekst i etterspørselen etter batterier, parallelt med hva som kan 
bli utfordringer mht. tilgang på sentrale innsatsfaktorer fra land som Kongo; eller lavere, ettersom 
batteriproduksjonskapasiteten økes vesentlig), men vi har ikke erfaringspriser på dette. Vi legger 
skjønnsmessig et betydelig men nøytralt spenn rundt middelverdien.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,50 1,00 1,50 

11 500 000 23 000 000 34 500 000 

 

Byggeplanlegging, byggeledelse og grunnerverv (P1, P2, P3, Q) 

Tiltakskostnad: 38 610 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelser: 

Som beskrevet i kapittel 2.1 har vi gjort relativt store grep i denne kalkylen, sammenholdt med KVUens. I 
forhold til hva empirien sier er et normalområde for P-kostnader (rundt 14 pst.), ligger vi samtidig relativt 
lavt. Vi er imidlertid skeptiske til å kun legge erfaringsbaserte anslag til grunn, og har i kapittel 2.1 derfor 
anslått en prosjektorganisasjon.  

Ressursbruken her vil i betydelig grad avhenge av hvor komplisert en reguleringsplan vil bli. Det er ikke 
vanskelig å se for seg innsigelser mot utbygging av store molo- og kaianalegg både i Vassvika og på Ringen. 
Førstnevnte er et urørt naturområde, mens sistnevnte er lett synlig fra Holdeøya. Usikkerheten her vil 
påvirke prosjektkostnader og tas under usikkerhetsfaktorer, men det vil også være en mengdeusikkerhet i 
nødvendige ressurser hos SVV og rådgivergruppen knyttet til dette.  

Grunnerverv er usikkert. Det må anskaffes noe utmark/skogområder, og ett hus ved Ringen må innløses. 
Kalkylen kan være for lav.  

Alt i alt vurderer vi usikkerheten som betydelig og skjevfordelt oppover for disse postene.    

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,50 1,00 1,60 

19 305 000 38 610 000 61 776 000 
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3.2 Konsept 2 – estimatusikkerhet  

Veg i dagen, kollektiv, service, kryss og midlertidig trafikkavvikling (A1, A2, A5, A6) 

Tiltakskostnad: 42 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Denne posten er vegtiltak på Austvågøy og Hadseløya.  

På A1 Austvågøy er mengdene små og sammenfaller med hvor entreprenøren må etablere påhugg, 
opplastingsområder/arbeidsområder og i alle fall deler av rigg. Området ligger mellom en fjell-li og E10. Det 
er generelt korte lenger på vegen som skal bygges, og vi anvender en robust enhetspris. Vi benytter en 
estimatusikkerhet på +/- 30 pst.  

For A2 er omfanget større og mengdeusikkerheten fremstår som noe større, avhengig av hvor påhugget 
legges. Det er lagt en høy enhetspris også her, ettersom det ventelig vil bli noe veg i skjæring. For øvrig 
lengder bør det være greie forhold. Vi har ikke grunnlag for å skjevfordele usikkerheten er, og legger samme 
estimatusikkerhet her som for A1. A5 er et enklere tiltak, og vil legger samme estimatusikkerhet.  

Midlertidig trafikkavvikling er en usikker post, og vil legger +/- 70 pst. på denne.  

Til sammen gir dette en vektet og symmetrisk estimatusikkerhet på veipostene på 32 pst.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,68 1,00 1,32 

28 560 000,00 42 000 000 55 440 000,00 

 

Entreprenørens rigg (A7) 

Tiltakskostnad: 8 400 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

KVU-kalkylen anvender 16,3 pst. rigg. Som for K1 vurderes denne som for lav, gitt det som skal produseres 
og omgivelsene, og vi justerer denne opp til 20 pst. Vi legger spennet slik at den i beste tilfelle utgjør 12 pst. 
påslag, og i verste 26 pst. påslag.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 1,30 

5 040 000,00 8 400 000 10 920 000,00 

 

MVA (A8) 

Tiltakskostnad: 12 600 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Flatt påslag på 25 pst. uten usikkerhet.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

12 600 000,00 12 600 000 12 600 000,00 
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Portaler og bruer (B1) 

Tiltakskostnad: 24 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Posten består av tunnelportaler og en bru i nærheten av E10-påhugget. Esimatusikkerheten tar for seg pris- 
og mengdeusikkerhet innenfor dette omfanget. Lengden på bru er grovmålt og det er som nevnt i kapittel 
2.3 usikkerhet mht. lengde på tunnelportal (md full utstøpning). Vi har ikke grunnlag for å skjevfordele 
denne posten, og vil legger skjønnsmessig et symmetrisk spenn på +/- 30 pst. (Se også diskusjon under U1).  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,70 1,00 1,30 

16 800 000,00 24 000 000 31 200 000,00 

 

Tunnel (C1) 

Tiltakskostnad: 1 986 500 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Grunnlaget for kalkylen beskrives over.  

Erfaringspriser for tunneler og undersjøiske tunneler spriker betydelig, men årsakene til spriket vil dels 
fanges opp av usikkerhetsfaktorer og kan være koblet til eksempelvis geologi. Det vi søker å fange her er 
pris- og mengdeusikkerhet. I dette inngår lengden på tunnelet (innenfor konseptet) og spredning i 
enhetspriser på tunnelarbeider. Vi legger er et spenn på +/- 20 pst., som tilsvarer løpemeterpriser på 110 og 
165 000 kroner.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,80 1,00 1,20 

1 589 200 000,00 1 986 500 000 2 383 800 000,00 

 

Rigg og drift (C3) 

Tiltakskostnad: 502 625 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Vi skjevfordeler spennet oppover, ettersom en riggsats mellom 25-30 pst. kan være rimelig å forvente. Det 
finnes flere erfaringer med betydelig høyere riggsatser, men dette må da sees i sammenheng med øvrige 
enhetspriser og totalprisen. I beste tilfelle legger vi til grunn en riggsats på 18 pst., mens i verste 35 pst.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,70 1,00 1,40 

351 837 500,00 502 625 000 703 675 000,00 
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MVA (C4) 

Tiltakskostnad: 628 281 250 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Flatt påslag.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

628 281 250,00 628 281 250 628 281 250,00 

 

Byggherrekostnader (P1, P2, Q) 

Tiltakskostnad: 142 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Grunnlaget for kalkylen er redegjort for foran.  

I beste tilfelle legger vil til grunn et nivå tilsvarende hva KVU-anslaget tilsier. I verste tilfelle dobler vil P-
kostnaden til å utgjøre om lag 11 pst. av totalkostnaden.   

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 2,00 

85 200 000,00 142 000 000 284 000 000,00 
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3.3 Konsept 3 – estimatusikkerhet  

Veg i dagen, kollektiv, service, kryss, midlertidig trafikkavvikling (A1, A2, A3, A5, A6) 

Tiltakskostnad: 290 500 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Konsept 3 har relativt omfattende vegtiltak på begge sider av Hadselfjorden. For A1 fremgår det ikke av 
grunnlaget konkret hvor veien er planlagt å gå, men vi forholder oss til veg mellom 500-600 meter. Innenfor 
dette legger vi et symmetrisk +/- 25 pst. spenn.  

A2 er en relativt lang veg, primært som utvidelse av eksisterende. KVUen beskriver ikke status på dagens 
veg, men vi legger utvidelsen til grunn med en relativt robust løpemeterpris. Erfaringsmessig er det betydelig 
spenn i kostnader på breddeutvidelser, men dette beror særlig på omgivelser, grunn og hensyntaken til 
trafikk i anleggstiden. Her er trafikken minimal og byggeforholdene virker å være greie. Lengdene vil 
avhenge av hvor tunnelpåhuggene legges. Vi skjevfordeler estimatusikkerheten noe oppover på denne 
posten.  

A3 utgjør veg fra portal til kryss med fv82. Lengden vil avhenge av hvor tunnelen faktisk kommer, men vi har 
anslått etter kontakt med prosjektet. Spennet legges som A1.  

A5 avhenger i noe større grad av ambisjonsnivå og legges +/- 30 pst. A6 kan erfaringsmessig variere mye og 
legges med et høyt spenn (+/- 75 pst.).  

For hele posten under ett, vektet, gir dette et noe høyreskjevt spenn.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,78 1 1,25 

226 590 000,00 290 500 000 363 125 000,00 

 

Rigg (A7) 

Tiltakskostnad: 58 100 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Tilsvarende vurderinger som for K2.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,6 1 1,3 

34 860 000,00 58 100 000 75 530 000,00 

 

MVA (A8) 

Tiltakskostnad: 87 150 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Et flatt påslag, uten spenn.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1 1 1 
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87 150 000,00 87 150 000 87 150 000,00 

 

Portaler og bruer (B1) 

Tiltakskostnad: 57 500 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Det er prissatt fire portaler og tre bruer, skjønnsmessig oppmålt på basis av en meget overordnet beskrivelse 
i KVUen. I Laupstad fremstår det som kostnadskrevende å anlegge en veg slik det er beskrevet, og der 
usikkerheten er på oppsiden. Vi har derfor laget et betydelig spenn i denne posten i begge retninger, men 
skjevfordelt til høyre.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,8 1,00 1,5 

46 000 000,00 57 500 000 86 250 000,00 

 

Tunnel (Morfjord) (C1) 

Tiltakskostnad: 333 500 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Morfjordtunnelen har både pris- og mengdeusikkerhet. Særlig er det etter vårt skjønn mengdeusikkerhet, og 
vi har justert kalkylen opp etter egne målinger. Dette er forhold som vil finne sin løsning gjennom 
prosjektering.  

Etter vårt skjønn fremstår Laupstad som en utfordring. I fall K3 skulle realiseres, ville vi anbefalt å se på en 
trase med tilkobling på E10 noe lengre nord. Det ville gi en noe kortere tunnel og hva som fremstår som 
enklere tilkobling i sør, uten å måtte gjøre tiltak i Laupstad og Oterhola. Figuren nedenfor illustrerer grovt 
denne traseen.  

Alt i alt legger vi et betydelig spenn i denne posten, men skjevfordelt noe nedover.  
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Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,7 1 1,25 

233 450 000,00 333 500 000 416 875 000,00 

 

Tunnel (Hadselfjord) (C2) 

Tiltakskostnad: 1 438 500 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Det vil være vanlig pris- og mengdeusikkerhet for den undersjøiske tunnelen, tilsvarende som i K2.  

For K3 ser vi i tillegg en ekstra mengdeusikkerhet mht. lengde på tunnel i nord. Ut fra beskrivelser om dybde 
på tunnelen (270 meter) og studier av kart for sjødybder i og rundt den grovopptegnede traseen, er etter 
vårt skjønn en risiko for at tunnelen må ha tidligere påhugg i nord (på Hadselfjordsiden) for å rekke ned til 
tilstrekkelig dybde med maksimalt 5 pst. helning enn hva som ligger inne i mengdeberegninger i kalkylen.  

Denne posten ligger derfor med en betydelig høyreskjev estimatusikkerhet.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,8 1 1,4 

1 150 800 000,00 1 438 500 000 2 013 900 000,00 
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Rigg og drift, tunnel (C3) 

Tiltakskostnad: 457 375 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

25 pst. ligger i det nedre intervallet av sannsynlig rigg og drift, og vi skjevfordeler denne svakt høyreskjevt. 
Dette gjøres likt for tunnelkonseptene. Se også beskrivelser av tilsvarende post under K2.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,7 1 1,4 

320 162 500,00 457 375 000 640 325 000,00 

 

MVA (C4) 

Tiltakskostnad: 571 718 750 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Flatt påslag.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1 1 1 

571 718 750,00 571 718 750 571 718 750,00 

 

Byggherrekostnader (P og Q) 

Tiltakskostnad: 147 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Dette er et mer sammensatt konsept enn K2, som primært er en lang tunnel. Vi anser derfor risikoen som 
noe høyre her enn i K2, og legger estimatusikkerheten ytterligere høyreskjev.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,6 1 2,2 

88 200 000,00 147 000 000 323 400 000,00 
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3.4 Konsept 4 – estimatusikkerhet  

Veg i dagen, kollektiv, service, kryss og midlertidig trafikkavvikling (A1, A2, A5, A6) 

Tiltakskostnad: 80 250 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Det er etter vårt skjønn stor usikkerhet i A1 mht. hvordan adkomsten ut til Holdøya skal løses, men vi har i 
kalkylen valgt å trekke denne ned i forhold til KVU-ens kalkyle. Vi finner det likevel riktig å skjevfordele 
denne oppover, men med et riktige spenn i begge retninger, -30 / + 50 pst. (Se også diskusjon av 
usikkerhetsfaktorer mht. løsningsusikkerhet.)   

A2 baseres på en anslått 1 km med veg, vurdert ut fra hvordan dette er skissert i de meget overordnede 
kartskissene, men det er nødvendigvis usikkerhet mht. hvor den skal gå og tilhørende lengde. Vi legger til 
grunn en betydelig mengdeusikkerhet, +/- 50 pst. 

For A5 legger vi et spenn som de øvrige konseptene med +/- 30 pst. 

A6 Midlertidig trafikkavvikling kan variere betydelig, avhengig av hvilke løsninger. Nivået er avstemt med de 
andre tunnelkonseptene, og vi legger til grunn et spenn på -0,5 / +75 pst.   

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,64 1,00 1,47 

51 650 000 80 250 000 118 325 000 

 

Rigg (A7) 

Tiltakskostnad: 16 050 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Tilsvarende vurderinger som for K2. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 1,30 

9 630 000 16 050 000 20 865 000 

 

MVA (A8) 

Tiltakskostnad: 24 075 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Et flatt påslag, uten spenn. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

24 075 000 24 075 000 24 075 000 
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Portaler og bruer (B1) 

Tiltakskostnad: 18 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Posten består av to tunnelportaler. Esimatusikkerheten tar for seg pris- og mengdeusikkerhet innenfor dette 
omfanget. Det er som nevnt i kapittel 2.3 usikkerhet mht. lengde på tunnelportal (med full utstøpning). Vi 
har ikke grunnlag for å skjevfordele denne posten, og vil legger skjønnsmessig et symmetrisk spenn på +/- 30 
pst. (Se også diskusjon under U1).  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,70 1,00 1,30 

12 600 000 18 000 000 23 400 000 

 

Tunnel (C1) 

Tiltakskostnad: 1 096 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Vi har gjort samme øvelse her som for K3. Ut fra oppgitte dybder på tunnelen fra KVUen og tilgjengelige 
sjøkart, ser vi utfordringer for tunnelen med å komme ned til nødvendig dybde fort nok fra påhugget sørfra. 
Vi er som i K3 innforstått med at vi ikke har full oversikt over løsmasser mellom sjøbunn og grunnfjell, men 
draftene fra norgeskart.no gir klare indikasjoner på hvor de største dypene ligger.  

Vi frykter at man ved en evt. gjennomføring av K4 blir nødt til å flytte påhugget på Holdeøya inn på 
fastlandet. Det vil gi en noe lengre tunnel. En tilkobling på sørsiden av E10, sør for Ringen, vil etter våre 
grovberegninger gi nødvendig lengde til å komme ned. Det vil også unngå konflikten med natur- og 
kulturlandskap på Holdeøya, og virker i utgangspunktet mer fornuftig. En trase må nødvendigvis optimeres 
mht. plassering i forhold til svakhetssoner, stigning og påhugg, men i estimatusikkerheten har vi forsøkt å 
reflektere denne diskusjonen ved å legge estimatusikkerheten klart høyreskjev. Vi legger også et visst påslag 
på sannsynlig verdi ut fra samme argumentasjon.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,80 1,03 1,40 

903 104 000 1 128 880 000 1 580 432 000 

 

Rigg (C3) 

Tiltakskostnad: 274 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

25 pst. ligger i det nedre intervallet av sannsynlig rigg og drift, og vi skjevfordeler denne høyreskjevt. Dette 
gjøres likt for tunnelkonseptene. Se også beskrivelser av tilsvarende post under K2. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,70 1,00 1,50 

191 800 000 274 000 000 411 000 000 
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MVA (C4) 

Tiltakskostnad: 347 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Flatt påslag. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

347 000 000 347 000 000 347 000 000 

 

Byggherrekostnader (P og Q) 

Tiltakskostnad: 117 793 103 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Samme argumentasjon som for K3.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 2,20 

70 675 862 117 793 103 259 144 828 

 

3.5 Konsept 5 – estimatusikkerhet  

Veg i dagen, kollektiv, service, kryss og midlertidig trafikkavvikling (A1, A2, A4, A5) 

Tiltakskostnad: 236 900 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

A1 utgjør veg fra portal til kryss med fv82. Lengden vil avhenge av hvor tunnelen faktisk kommer, men vi har 
anslått etter arbeidsmøter med prosjektet og grovmålt lengdene. A2; usikkerhet rundt hvor mye som skal 
gjøres og hva som er lagt til grunn i enhetspris her. Begge postene legges med en usikkerhet på +/- 25 pst.  

A4 har noe større mengdeusikkerhet og noe prisusikkerhet, og legges på +/- 30 pst. 

I A5 er det usikkerhet knyttet til omfanget. Kalkylen ligger relativt høyt, og vi legger til grunn et stort, 
nøytralt spenn på +/- 50 pst. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,75 1,00 1,26 

177 675 000 236 900 000 298 494 000 

 

 

 



KS1 Hadselfjorden – Vedlegg 2 usikkerhetsanalyse 

 

Concreto  Side 33 av 55 

 

Rigg (A6) 

Tiltakskostnad: 47 380 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Tilsvarende vurderinger som for K2. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 1,30 

28 428 000 47 380 000 61 594 000 

 

MVA (A7) 

Tiltakskostnad: 71 070 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Et flatt påslag, uten spenn. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

71 070 000 71 070 000 71 070 000 

 

Portaler og bruer (B) 

Tiltakskostnad: 18 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Posten består av to tunnelportaler. Det er som nevnt i kapittel 2.3 usikkerhet mht. lengde på tunnelportal 
(med full utstøpning). Vi har ikke grunnlag for å skjevfordele denne posten, og vil legger skjønnsmessig et 
symmetrisk spenn på +/- 30 pst.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,70 1,00 1,30 

12 600 000 18 000 000 23 400 000 

 

Tunnel (C1) 

Tiltakskostnad: 1 370 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Det vil være vanlig pris- og mengdeusikkerhet for den undersjøiske tunnelen, tilsvarende som i K2.  

K5 er tegnet med samme trase inn mot Hadseløya som K3, og det samme vurderingene som gjøres her 
gjelder også for K5. Det vil også være en viss usikkerhet knyttet til påhugget i sør.  

Denne posten ligger derfor med en betydelig høyreskjev estimatusikkerhet. 
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Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,80 1,00 1,40 

1 096 000 000 1 370 000 000 1 918 000 000 

 

Rigg (C3) 

Tiltakskostnad: 347 000 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

25 pst. ligger i det nedre intervallet av sannsynlig rigg og drift, og vi skjevfordeler denne svakt høyreskjevt. 
Dette gjøres likt for tunnelkonseptene. Se også beskrivelser av tilsvarende post under K2. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,70 1,00 1,40 

242 900 000 347 000 000 485 800 000 

 

MVA (C4) 

Tiltakskostnad: 433 750 000 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Flatt påslag. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,00 

433 750 000 433 750 000 433 750 000 

 

Byggherrekostnader (P og Q) 

Tiltakskostnad: 125 482 759 (eks. mva. 2020-kr) 

Beskrivelse: 

Dette er et mer sammensatt konsept enn K2, som primært er en lang tunnel. Vi anser derfor risikoen som 
noe høyre her enn i K2, og legger estimatusikkerheten ytterligere høyreskjev. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,60 1,00 2,20 

75 289 655 125 482 759 276 062 069 
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4 Usikkerhetsfaktorer 
Vi opererer med de samme usikkerhetsfaktorene for alle konseptene, selv om K1 skiller seg fra 

tunnelkonseptene. De er imidlertid generiske nok til at det er vurderingene som gjøres for hver som 

er av betydning.  

Usikkerhetsfaktorene vi anvender, og der innholdet beskrives nærmere under konseptene, er.  

1. U1: Videre prosjektutvikling 

2. U2: Forsinkelser mht. tillatelser 

3. U3: Nye krav 

4. U4: Grunnforhold og hensyn til omgivelser 

5. U5: Marked og prosjektstrategier 

6. U6: Prosjektorganisering og eierskap 

4.1 Konsept 1 – usikkerhetsfaktorer  

U1 Videre prosjektutvikling 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger:  

U1 fanger opp at prosjektet ikke er detaljert, prosjektert eller godkjent, og en endelig løsning vil kunne 
fravike noe fra de meget overordnede beskrivelsene som KVUen gir.  

U1-faktoren skal fange opp forhold som vi i dagens kalkyle og estimatusikkerhet ikke har fanget opp. En del 
av dette vil nødvendigvis være knyttet til forhold vi per i dag i dag ikke ser, mens andre kan være forhold vi 
er i stand til å overskue men under- eller overestimerer omfanget. Vi vil herunder peke på følgende:  

• Det er brukbare vind- og bølgeforhold på Ringen-siden, som er et gammelt ferjeleie. Vassvika ligger 
imidlertid værutsatt til, og vil kreve betydelig investeringer i moloer. Hvor lange og store disse 
moloene faktisk vil måtte være for å motstå naturkreftene og strøm og samtidig for å gi ferjen 
tilstrekkelig rom og buffer på begge sider. Dette er ikke endelig fastsatt og må analyseres. (I Melbu 
havn er det om lag 100 meter mellom moloene på det smaleste.) Dette kan særlig påvirke 
mengdene som kalkylene i dag bygger på.  

• Konkret utforming av kaianlegget kan fravike fra de generelle forutsetningene som kalkylen legger 
til grunn. Om det skal være to ferjer (Alt 1B), kan det dessuten gi behov for økt kapasitet for at én 
ligger fortøyd mens den andre går i lavfrekvensperioder og plass til fortøyning for begge ferjer 
samtidig.  

• Ekstra kostnader ved vegtilknytning, pga. utfordringer med naboer og en god krysstilkobling.  

• Større kostnader mht. anskaffelse av stein (evt. også betongblokker) til molo enn hva som er lagt til 
grunn. Det kan bli større utfordringer mht. stabilitet og tilsvarende behov for mer stein og/eller 
grunnarbeider i forbindelse med kaianleggene.  

• Ambisjonsnivået på kaiområdet kan bli større eller mindre i forhold til hva vi har lagt til grunn. 
Tilsvarende kan det komme tiltak for å skjerme anlegget/minske synligheten inn mot dette.  

• En skal gjennom naturområder på Hadseløysiden, og det kan bli nødvendig med avbøtende tiltak. 
Tilsvarende gjelder mot Holdeøya.  

• Større utfordringer med tilkoblinger mot E10 og fv82 enn forutsatt, bla. håndtering/flytting av evt. 
infrastruktur i bakken.  

• Det er ikke GS-veg hele veien fra nytt ferjeleie og inn til Melbu, samtidig som investeringskalkylen 
inntar GS-veg fra fv 82 og ned til ferjeleiet. Det kan ikke utelukkes at det som en del av 
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godkjenningsvedtak vil kreves GS-veg til Melbu som en del av rekkefølgebestemmelsene. Vi har 
anslått dette til 15-20 mill. kroner.  

Vi har lagt følgende til grunn:  

• Beste tilfelle: Kalkylen vi legger til grunn, og som er justert opp fra KVUens kalkyle, er overestimert 
mht. ambisjonsnivå, og det lar seg løse å få til tilfredsstillende løsninger til en betydelig lavere 
kostnad.  

• Sannsynlig verdi: det vil tilkomme ytterligere kostnader utover hva som nå ligger i kalkylen. Vi anslår 
5 pst. økning av kalkylen, tilsvarende rundt 20 mill. kroner. 

• Verste tilfelle: Prosjektet møter store utfordringer på flere områder, blant annet som eksemplifisert 
i kulepunktlisten over.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,80 1,05 1,26 

374 589 600 468 237 000 589 978 620 

 

U2 Forsinkelser mht. tillatelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Hele konseptet og derav vår usikkerhetsanalyse bygger dessuten på forutsetninger om at en faktisk får lov til 
å anlegge nye ferjekaier i Vassvika og på Ringen, men veien frem mot en endelig godkjenning fanges opp av 
denne analysen. En ytterligere forutsetning i konsept 1B er at fylkeskommunen faktisk vil være villig til å 
investere i to nye (mindre) ferjer på strekningen, hvilket vi stiller spørsmål ved, jf. vår samfunnsøkonomiske 
analyse.  

Det kan også være muligheter for lokal motstand i Melbu om å flytte ferjeleiet vekk fra sentrum. På en side 
vil det frigjøre arealer i sentrum og sluse noe trafikk utenom sentrumsområdet. På den annen side vil det 
kunne redusere omsetningen blant butikker i sentrumsområdet.  

Det kan være grunn til å vente tyngre plan- og reguleringsprosesser både på Ringen og Vassvika. Dette 
gjelder særlig fra naboer og fylkesmannen/fylkeskommunen. Det er fine naturområder som påvirkes 
negativt, bla. Sporviksanden på Hadseløya og synlighet med lys nattestid samt hørbarhet særlig mot 
Holdeøya, men også for enkelte naboer på Hadseløya. Vegen på Hadseløya må føres gjennom utmarks- og 
skogsområder, der det ikke kan utelukkes kompliserende forhold.  

KVUen anvender en forenklet metode for vurdering av ikke-prissatte effekter. Vi har ikke befart område, 
men har gjort søk i ulike databaser (bla. naturbase.no). Disse er ikke nødvendigvis komplette, og det må 
foretas nærmere vurderinger som en del av en plansak der nye forhold kan dukke opp. Vår overordnede 
vurdering er følgende:  

• Mht. naturvernområder og naturtyper/naturmangfold: det er ikke registrert funn i de relevante 
områdene 

• Artsforvaltning; det er registrert funn i de relevante områdene på Ringen-siden og i nærheten av 
Vassvika  

• Friluftsliv; Vassvika er avmerket, men ikke Ringen. Vi kjenner ikke detaljer her, men nye ferjeleier vil 
påvirke arealer negativt som rekreasjonsområder. (Samtidig kan nye ferjeleier også åpne opp fine 
områder til flere.)  

• Naturfare og aktsomhet: ikke innenfor områdene.   

• Kulturminner. KVUen viser til bosetting fra middelalder, men det fremgår ikke om tiltaket er i 
konflikt med dette. Pt. virker ikke det naturlig, og fredede kulturminner må uansett ventes å skulle 
unngås.  
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Kostnadene er primært en forsinkelse og byggherrekostnader i plan- og reguleringsfasen. Vi har økt P-
postene betydelig fra KVUens kalkyler, og legger denne til grunn både i beste tilfelle og sannsynlig. I verste 
tilfelle antar vi rundt en 20 mill. kroners kostnadsøkning gitt forsinkelse av denne type forhold.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,04 

445 940 000 445 940 000 463 777 600 

 

U3 Nye krav 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Det kan ikke utelukkes at nye krav kommer til og fordyrer prosjekter. Dette kan komme i form av nye eller 
endrede lover, forskrifter, bestemmelser eller pålegg satt eksternt, utenfor prosjektet. Kravene kan for 
eksempel være tekniske eller i form av planprosesser. Forholdet omfatter videre effekten av ytterligere 
ønsker, behov og krav fra interessenter og aktører, her under naboer og brukere, som etterkommes i 
planlegging og utførelse av prosjektet. 

Nye krav kan blant annet omhandle forhold som: 

• Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

• Lønns- og arbeidsvilkårsbestemmelser regulert av lover og forskrifter 

• Støy og andre påvirkninger overfor omgivelser 

• Klima og miljø 

• Natur- og kulturvern 

• Livsløp 

• Styringsprosesser 

• Rapportering 

Det er vanskelig å angi med noe sikkerhet innen hvilke områder, men vi legger i pessimistisk tilfelle til grunn 
at noe kommer. Vi ser liten grunn til å tro at det vil innføres regler som reduserer utbyggingskostnadene, og i 
sannsynlig verdi legger vi til grunn at gjeldende grunnkalkyle er tilstrekkelig til å fange dette opp.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,03 

445 940 000 445 940 000 459 318 200 

 

U4 Grunnforhold og hensyn til omgivelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

U4 gjelder grunnforhold (geoteknikk) på land, men også i sjø og sistnevnte er særlig relevant for Konsept 1.  

Ringen ligger innenfor et område som er markert som mulighet for marin leire. Det samme gjelder deler av 
området der kaianlegget på Vassvikodden planlegges. Disse databasene er imidlertid ikke nødvendigvis 
presise, og det må tas nærmere undersøkelser.  

Om en møter bløt leire, kan ulike former for stabiliseringstiltak være nødvendige. Disse varierer fra enklere 
tiltak som plassering av motfyllinger for stabilitet, til bruk av lettere masser til tyngre stabiliseringstiltak. Om 
en skulle komme til at det er behov for svært omfattende tiltak, bør etter vårt skjønn prosjektet og/eller 
plasseringen revurderes.  

Vi har på bakgrunn av KVUen og øvrig tilgjengelig materiale liten innsikt i grunnforholdene i vann. Hvis større 
omfang av setningsømfintlige masser antas utlegging av mer stein i ulike steg, der ulike lag gis anledning til å 
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sette seg, som det mest aktuelle tiltaket. Dette gir lengre utføringstid og vil innebære en 
kostnadskonsekvens.  

Ut fra en overordnet vurdering beholdes grunnkalkylen som sannsynlig verdi, men med et spenn på begge 
sider. Spennet ligger noe høyreskjevt, da oppsiden vurderes som noe høyere enn nedsiden.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,96 1,00 1,05 

428 102 400 445 940 000 468 237 000 

 

U5 Marked og prosjektstrategier 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Denne faktorer forsøker å fange opp hvordan konjunkturene i markedet (nasjonalt og lokalt) vil påvirke 
tilbudsprisene og hvordan prosjektets karakteristikker og strategier for gjennomføring kan påvirke hvor 
attraktivt markedsaktørene vurderer dette prosjektet.  

Prosjektet er i en tidligfase, og gjennomførings- og prosjektstrategiene som kontraktstrategier er ikke 
fastsatt. Vi vet heller ikke når et konsept K1 evt. skulle gjennomføres. Vurderingene omkring 
markedssituasjonen blir derfor vanskelig.  

Per nå foregår bla. store arbeider i regionen på Evenes. Igangsetting av Hålogalandsprosjektet vil bli meget 
omfattende, og det samme vil evt. forbedring av E10. Det vil ta stor kapasitet i regionen, men disse er 
samtidig så store det er langt i fra gitt om det vil gjøre at tilgangen til en entreprenør for dette prosjektet vil 
bli vanskelig. Hålogalandsprosjektet vil bla. gi stor tilgang på gratis stein.  

Generelt har dette et prosjektomfang som bør være aktuelt både for store og middels store entreprenører. 
Ved å splitte brorparten av arbeidet i to entrepriser – en på hver side av Hadselfjorden – kan det i tillegg 
rettes mer mot et regionalt marked.  

Alt i alt legger vi et symmetrisk spenn rundt en nøytral middelverdi.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,08 

410 264 800 445 940 000 481 615 200 

 

U6 Prosjektorganisering og eierskap 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

U6 omfatter effekten av prosjektets organisering og i hvilken grad og form det etableres en styringsmodell 
med fyllestgjørende styringsgrunnlag med tilhørende ansvar og myndighet. Dette favner 
beslutningsprosesser, kommunikasjon og felles planlegging i samvirke mellom byggherren, de to 
prosjekteierne, brukerne og øvrige involverte myndigheter.  

Forholdet omfatter usikkerhet knyttet til prosjektledelsens prestasjonsnivå og evne til å bemanne, planlegge 
og styre prosjektet godt i forhold til prosjektets målsettinger. Dette gjelder eksempelvis:  

• Forbilledlig HMS-arbeid 

• Etablering, etterlevelse og vedlikehold av et komplett styringsgrunnlag  

• Kartlegging av kritiske prosesser 
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• Usikkerhetsstyring 

• Anskaffelsesprosesser, herunder utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag 

• Prosjekteringsledelse 

• Styring av økonomi, fremdrift og avslutning 

• Endringshåndtering 

• Grensesnitthåndtering 

• Kommunikasjon med kontraktsparter, herunder håndtering av omstridte krav, sanksjoner og 
incentiver 

• Kontroll og avvikshåndtering, - HMS og kvalitet 

• Underbygge produktivitet/god ressursutnyttelse 

I en tidligfase er dette en mer krevende faktor å prissette, da dette ikke er fastsatt. Usikkerheten og 
forholdet at et vellykket / mindre vellykket prosjekt i stor grad vil avhenge av de som styrer og eier 
prosjektet, er likevel sentralt. Ut fra en skjønnsmessig vurdering legger vi et symmetrisk spenn rundt en 
nøytral middelverdi.   

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,90 1,00 1,10 

401 346 000 445 940 000 490 534 000 

 

4.2 Konsept 2 – usikkerhetsfaktorer  
For definisjon av faktorene vises det til beskrivelser under K1.  

U1 Videre prosjektutvikling 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Det er sentrale premisser som er satt i dette prosjektet. Særlig er volumet av selve tunnelen er gitt; det er en 
T9,5 uten rømningstunnel, med kjørebanebredde 7 meter. Det er på ingen måte ÅDT-grunnlag for en tunnel 
med bredere tverrsnitt eller evt. to løp.  

(Tilsvarende gjelder premisset om at en T5,5 rømningstunnel ikke inngår i prosjektet. Om en rømningstunnel 
likevel skulle inngå, vil vår tilrådning til kostnads- og styringsramme være klart underestimert og en ny 
øvelse må gjøres.)  

Slikt sett er sentrale premisser for den videre prosjektutviklingen fastsatt for den klart viktigste delen av 
kalkylen. Det er likevel knyttet til hvordan dagens beskrivelser – som består av streker på et kart og 
overordnede beskrivelser – står til hvordan en evt. ferdig bygget løsning. Dette kan gjelde flere forhold:  

• Sikkerhetskonseptet for tunnelen. KVUens vedlegg 13 gir en god diskusjon av ulike forhold som kan 
inngå her. Tunnelen i K2 er med sine 14,5 km svært lang – om lag dobbelt av Oslofjordtunnelen – og 
det må gjøres grundige risikoanalyser bla. mht. brann i tunnel. Her kan ulike tiltak dukke opp, bla. 
tekniske som kameraer som fanger opp varmegang i bremser, særskilt overvåkning, 
varslingssystemer etc.  
 
Det kan også være andre tiltak som kan komme, som eksempelvis større snunisjer med noe 
mellomrom, tilfluktsrom og redningsnisjer. Det er argumenter for og mot slike konsepter, herunder 
tilfluktsrom, men vi er kjent med at en ser på slike løsninger i andre tunneler og dette er generelt 
forhold som må analyseres og vurderes i eventuelt senere faser. Per i dag er det usikkerhet hvilke 
tiltak som kan komme og hvilken kostnadskonsekvens det vil ha i forhold til de avsatte summene i 
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grunnkalkylen.  
 

• I en så lang tunnel kan det bli behov for å utvide tverrsnittet over noen strekk for å motvirke 
klaustrofobiske følelser, holde oppmerksomheten oppe hos bilførerene etc.  
 

• Lengden på tunnelen vil avhenge av hvordan tunnelen legges i forhold til geotekniske forhold og 
ikke minst hvor dypt det viser seg nødvendig å gå, med tilhørende optimalisering mht. 
stigningsgrader samt hvor det er best å legge påhugg. Per i dag forutsettes det at en skal 50 meter 
under fast fjell i havbunnen. En optimalisert tunneltrase kan avvike en del fra hva vi har lagt til 
grunn mht. trase, stigning, høyde og tilpasninger mot svakhetssoner, og dette vil kunne påvirke 
lengden på tunnelen og derav kostnadene.  
 

• Tiltak utenfor påhuggene, herunder skredsikringstiltak. Dette er forutsatt at dekkes av E10 Fiskebøl-
Å-prosjektet, men gjennomføring og rammer for dette er ikke avklart og det kan bli nødvendig å 
gjøre som en del av dette prosjektet.  
 

• Deponering av tunnelmasser. Drivingen av K2-tunnelen vil generere svært store steinmasser; i faste 
masser snaut 1 mill. kubikkmeter. (Etter utsprengning tilsvarer dette et volum av fem fotballbaner 
oppfylt med nesten 40 meter stein.) Deponeringen av disse massene er en betydelig usikkerhet. I 
beste fall er det noen som har bruk for dette til utbyggingsformål; vegbygging, utfylling, 
landvinning, moloer osv., og at massen avhendes tom. med en salgsgevinst eller, mer sannsynlig, 
kostnadsfritt. Dumping av stein i fjorden kan kanskje være en mulighet, men må i så fall 
godkjennes. Alternativt må steinen deponeres, til en kostnad. Også mellomlagring av stein kan ha 
en kostnadskonsekvens som ikke er med i kalkylen.   
 
Med bl.a. Hålogalandsprosjektet vil det være store steinmasser i regionen som fra før må 
håndteres. Generelt vil deponering av steinmasser være et betydelig usikkerhet i prosjektet.  
 

• På Melbusiden er det ikke gitt hvor veg i dagen best legges og forhold til omgivelsene, jf. diskusjon 
under U2, og hvordan dette står til forutsetningene i grunnkalkylen.   

Konseptene, herunder K2, er beskrevet på et meget overordnet nivå, og er ikke prosjektert eller detaljert. 
Implisitt i U1 ligger dessuten forhold vi ikke ser i dag, men som vil dukke opp gjennom detaljering, regulering 
og forankring av prosjektet.  

Vi legger til grunn at det tilkommer kostnader i sannsynlig verdi. Spennet i optimistisk og pessimistisk er klart 
høyreskjevt. Vi tar likevel til høyde for at prosjektutviklingen kan optimalisere og oppnå kostnadsbesparelser 
i prosjektet, sett i forhold til hva som ligger i grunnkalkylen.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,97 1,03 1,13 

3 343 394 484 3 446 798 438 3 894 882 234 

 

U2 Forsinkelser mht. tillatelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Prosjektet må reguleres og godkjennes. Dette kan bla. gi utfordringer mht. løsning av veg i dagen og hvor 
tunnelpåhugget skal ligge på Hadseløya og deponering av steinmasser.  

På Melbusiden kan prosjektet grense inn på områder angitt som naturbeitemark med verdi Viktig. Dette 
vises også av konfliktkartet i KVUen. Det kan også være visse konfliktområder med arter og artsforvaltning 
iht. naturbase.no. Det er ikke angitt dette mht. kulturlandskap, kulturminner eller friluftsliv. På 
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Hadseløysiden ligger anleggsområdet ikke innenfor aktsomhetssoner mht. flom og skred, og tilsvarende 
gjelder påhugget ved Jenslibukta på Austvågøy. Dette virker håndterbart, men det er ikke gitt at kartene er 
komplette og oppdaterte.  

I pessimistisk tilfelle antar vi at det påløper noen kostnader til dette, primært byggherrekostnader knyttet til 
tyngre reguleringsprosesser. Kostnadskonsekvensen av dette er imidlertid beskjeden, prosjektet sett under 
ett. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,005 

3 346 406 250 3 346 406 250 3 363 138 281 

 

U3 Nye krav 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Dette er en generell faktor, og søker å hensynta endringer i krav og reguleringer som kan tilkomme 
prosjektet. Hva dette kan konkret kan være, er per i dag usikkert, men vi viser til U3-beskrivelsene under K1 
som er gyldige også for de øvrige tunnelkonseptene.  

Vi ser det ikke som sannsynlig at kravene endres i kostnadsbesparende retning, men har samtidig ikke 
grunnlag for å legge som sannsynlig verdi at dette vil tilkomme. I pessimistisk tilfelle antas at en 
kostnadskonsekvens kan utgjøre rundt 100 mill. kroner.   

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,03 

3 346 406 250 3 346 406 250 3 446 798 438 

 

U4 Grunnforhold/geologi og hensyn til omgivelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

I forhold til hva som ofte er tilfelle i tidligfase, har prosjektet god oversikt over grunnforholdene. Dette 
henger sammen med arbeid gjort i forbindelse med Lofast, tidligere studier av havbunnen i regi av Statoil og 
visse undersøkelser som er foretatt av dette prosjektet. Hadselfjorden er dyp mellom Fiskebøl og Melbu, og 
det er stor løsmassemektighet på bunn særlig for de østre tunnelløpene (som K2).  

Prosjektet kjenner til og har inntegnet tre øst-vest-gående svakhetssoner som tunneltraseene vil krysse. 
Kryssingen i K2 ser ut til å gå vinkelrett på svakhetssonene, hvilket er en fordel, men det er per i dag 
usikkerhet mht. dybde og bredde på svakhetssonene, hvor oppsprukket fjellet er, om det kan være flere 
svakhetssoner etc. Fjellkvaliteten er vurdert av geolog, som generelt forventer godt fjell på store deler av 
strekningen. Dette gjelder imidlertid ikke på Melbusiden, der fjellkvaliteten forverres.  

Dette er en undersjøisk tunnel på brorparten av strekningen, og det er påregnet tung injisering. Geologien 
vil påvirke omfang og type av sikringstiltak. Dette kan være ulike tiltak; fra tykkere lag med sprutbetong til 
full utstøpning over noen strekk. Evt. behov for frysing av oppsprukne masser i forkant vil være tidskrevende 
og kostnadsdrivende. Kartet nedenfor er hentet fra KVUens geologivedlegg og samler informasjon fra flere 
kilder:  
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Som for alle tunnelprosjekter vil geologien være en betydelig usikkerhetsfaktor.   

Geoteknikken på Melbu-siden er det ikke opplyst om. Avhengig av hvor påhugget legges, kan en komme inn i 
soner som er avmerket som mulig marin leire.  

Vi beholder grunnkalkylen som sannsynlig verdi, men skjevfordeler spennet i noe høyreskjev retning.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,10 

3 078 693 750 3 346 406 250 3 681 046 875 

 

U5 Marked og prosjektstrategier 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Dette er et stort prosjekt som bør passe godt for de største norske entreprenørene og store internasjonale 
selskaper. Kontraktstrategi er ikke beskrevet i KVUen, og må evt. finne sin form gjennom en forprosjektfase.  

Det er generelt et godt og velfungerende markeder for denne type prosjekter, og markedsusikkerheten er 
ikke den fremtredende for dette prosjektet. Siden en evt. igangsetting av prosjektet først kan være relevant 
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på 2030-tallet, evt. 2040-tallet, er det ikke noe grunnlag for å vurdere hvordan dette prosjektet vil kunne 
treffe andre store investeringer.  

Vi legger derfor markedsusikkerheten sentrisk rundt en nøytral sannsynlig verdi. Se for øvrig generelle 
beskrivelser under U5 for Konsept 1.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,94 1,00 1,06 

3 145 621 875 3 346 406 250 3 547 190 625 

 

U6 Prosjektorganisering og eierskap-koordinasjonsfaktor 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Vurderingene rundt U6 samsvarer med hva som vurderes for K1, og det vises til beskrivelsene her.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,08 

3 078 693 750 3 346 406 250 3 614 118 750 

 

4.3 Konsept 3 – usikkerhetsfaktorer  

U1 Videre prosjektutvikling 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Beskrivelsene som gis under U1 for K2 er representative også for dette prosjektet, og gjentas ikke her.  

Usikkerheten mht. den videre prosjektutviklingen vurderes å være noe større for K3 enn K2, som i store 
trekke er en lang tunnel og små øvrige tiltak. Estimatet er derfor mer høyreskjevt. På K3 inngår to tunneler 
og lengre vegstrekninger. På Laupstad ser risikoen høyere ut enn Jenslibukta i K2. Morfjortunnelens nordre 
utløp kan også gi større utfordringer knyttet til påhugg i bratt og grov ur kombinert med kryssing av elv.  

Gjenbruken av eksisterende veg i Morfjorden kan gå begge veier; om dette er uproblematisk kan det ligge 
noe ekstra reserver i kalkylen. Om underbygningen på eksisterende veg derimot krever større tiltak for den 
type trafikk som nå vil komme, kan den være klart underkalkulert.  

Begge påhuggene for Hadselfjordtunnelen må avstemmes med og optimaliseres etter dybde og hvor raskt 
havbunnen faller. Etter vårt skjønn er dette som nevnt særlig aktuelt i nord.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,96 1,04 1,15 

3 435 837 600 3 578 997 500 4 115 847 125 

 

U2 Forsinkelser mht tillatelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Det må forventes tunge reguleringsprosesser for K3. Det er flere hensyn som må ivaretas i løsningen:  

• I Morfjorden må en unngå vernede flyvesandsområder og å drenere myrområder ved tunnelpåhugg 
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• Både ved Laupstad, Morfjorden og nord-øst for Melbu kommer en inn i områder som er avmerket 
for naturvernområder og naturtyper/naturmangfold samt arter og artsforvaltning. KVUen nevner 
bla. hekkelokalitet for kongeørn ved Morfjorden og sandsvanekoloni og vilttrekk på Hadseløysiden. 
En vil i tillegg berøre dyrket mark i større grad enn K2 

• Traseen berører også friluftsområder både i Morfjorden og på Melbusiden 

• Den berører iht. kartgrunnlaget ikke kulturminner og aktsomhetssoner, men dette må kartlegges 
nærmere   

Avsetningen for prosjektorganisasjonen bør være robust for denne type arbeider, men i pessimistisk tilfelle 
påløper noen titalls millioner ekstra. Dette er knyttet til merarbeid og forsinkelser.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,01 

3 441 343 750 3 441 343 750 3 475 757 188 

 

U3 Nye krav 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Her vises det til vurderinger under K2.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,03 

3 441 343 750 3 441 343 750 3 544 584 063 

 

U4 Grunnforhold og hensyn til omgivelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Både på Melbusiden og Morfjorden er det avmerket for område med mulig marin leire. Det kan særlig gi 
utfordringer for tunnelpåhuggene.  

Mht. geologien gjelder de samme forhold som beskrevet under K2, og dette gjentas ikke her.  
Løsmassemektigheten på havbunnen er mindre i den vestlige delen av korridoren (for K3 og K5), hvilket kan 
være en fordel.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,10 

3 166 036 250 3 441 343 750 3 785 478 125 

 

U5 Marked og prosjektstrategier 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Tilsvarende vurderinger som K2.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,94 1,00 1,06 

3 234 863 125 3 441 343 750 3 647 824 375 
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U6 Prosjektorganisering og eierskap 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Tilsvarende vurderinger som K2.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,08 

3 166 036 250 3 441 343 750 3 716 651 250 

 

4.4 Konsept 4 – usikkerhetsfaktorer  

U1 Videre prosjektutvikling 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

De generelle beskrivelsene som gis under U1 for K2 er representative også for dette prosjektet, og gjentas 
ikke her.  

Usikkerheten mht. den videre prosjektutviklingen vurderes å være noe større for K4 enn K2 og K3. Dette er 
hovedsakelig knyttet til tunnelpåhugget og riggområde på Holdeøya mht. omfang, løsning og avbøtende 
tiltak. Omfanget og den nøyaktige plasseringen av påhugget vil påvirke usikkerheten. Det er også usikkerhet 
knyttet til entreprenørenes prising av en brattere tunnel.  

Det er for øvrig noe usikkerhet knyttet til plassering av påhugg på Hadselfjordsiden, og omfang og type av 
nødvendige tiltak for denne.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,96 1,05 1,17 

1 988 953 448 2 071 826 509 2 424 037 015 

 

U2 Forsinkelser mht. tillatelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Mht. typiske ikke-prissatte effekter, har K4 følgende usikkerhetsbilde:  

Naturvernområde og naturtyper/naturmangfold: ikke registrert konfliktområder på Holdeøya og tilkomst 
her. Det er områder på Hadseløya som kan komme i konflikt med en ny vegtrase, men det avhenger av hvor 
denne legges.  

Arter og artsforvaltning: det er registeringer på Holdeøya og Valbukta. Også på Hadseløya kan traseen, slik 
den meget grovt er inntegnet, komme i konflikt. Dette og avbøtende tiltak er imidlertid noe som må 
vurderes underveis.  

Kulturlandskap har ingen avmerkede soner, men i KVUens vurdering, jf. kart nedenfor, er dette avmerket for 
den delen av Holdeøya der tunnelpåhugget er planlagt. I KVUen vises det bla. til noen fredede kulturminner 
og sefrak-registrerte bygninger i området. 

Friluftsliv; det blir konflikt på Holdeøya, slik dette er registrert pt. 

KVUens konfliktkart er gitt ved følgende:   
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Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,01 

1 973 168 103 1 973 168 103 1 992 899 784 
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U3 Nye krav 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Her vises det til vurderinger under K2. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,03 

1 973 168 103 1 973 168 103 2 032 363 147 

 

U4 Grunnforhold og hensyn til omgivelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

På Holdeøya ligger trase og påhugg innenfor avmerket for område med mulig marin leire. Dette gir 
usikkerhet mht. mulige tiltak særlig i forbindelse med påhugg og kryssing ved Valbukta.  

Mht. geologien gjelder de samme forhold som beskrevet under K2, og dette gjentas ikke her.   

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,10 

1 815 314 655 1 973 168 103 2 170 484 914 

 

U5 Marked og prosjektstrategier 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Tilsvarende vurderinger som K2. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,94 1,00 1,06 

1 854 778 017 1 973 168 103 2 091 558 190 

 

U6 Prosjektorganisering og eierskap 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Tilsvarende vurderinger som K2. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,08 

1 815 314 655 1 973 168 103 2 131 021 552 
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4.5 Konsept 5 – usikkerhetsfaktorer  

U1 Videre prosjektutvikling 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

K2 angir en rekke generelle usikre faktorer for den videre prosjektutviklingen, og disse forholdene er like 
relevante for K5. På Hadseløysiden vil alle forhold som diskuteres under K3 være relevante for K5, ettersom 
KVUen legger til grunn en sammenfallende trase.  

Utover dette vil vi særlig nevne:  

• Det er etter vårt skjønn usikkerhet knyttet til plassering av påhugg på begge sider av Hadselfjorden. 
Dette gjelder særlig i nord, der påhugget kan bli nødt til å bli flyttet for å oppnå tilstrekkelig lengde 
for å komme ned til nødvendige dyp der disse ligger. Dette vil ha følgekostnader.  

• Påkoblingen mot fv 82 er usikker. Kalkylen legger til grunn en ny H1-veg nord for Melbu, men det 
kan også tenkes løsninger der trafikken føres direkte inn mot Melbu sentrum. Det er ikke gitt at 
dette er ønskelig eller vil tillates, men uansett kan den konkrete løsningen fravik fra hva kalkylen og 
estimatusikkerheten legger til grunn.   

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,96 1,04 1,15 

2 645 343 426 2 755 566 069 3 168 900 979 

 

U2 Forsinkelser mht. tillatelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

På Hadseløysiden gjelder de samme vurderinger som for K3.  

På Fiskebølsiden er det avmerket et område nær Strønstad for naturvernområder og 
naturtype/naturmangfold. Det er videre potensiell konflikt mht. arter og artsforvaltning særlig rundt 
Fiskebøl. Langs strandlinjen mellom Fiskebøl og Strønstad er det videre avmerket for friluftsliv, men tiltaket 
som planlegges her bør i utgangspunktet ikke komme i konflikt med dette.  I KVUens konfliktkart er det ikke 
markert noen konflikter på dette strekket.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,01 

2 649 582 759 2 649 582 759 2 676 078 586 

 

U3 Nye krav 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Her gjelder de samme vurderinger som for de øvrige tunnelkonseptene.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

1,00 1,00 1,03 

2 649 582 759 2 649 582 759 2 729 070 241 
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U4 Grunnforhold og hensyn til omgivelser 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

På Hadseløya gjelder de samme vurderinger som for K3.  

På Austvågøy ligger traseen innenfor et området markert som mulig marin leire. I sør kan tunnelpåhugget 
legges mellom Strøna og Hestsandneset. Området langs strandlinja preges av tydelig skredaktivitet, med 
store blokker og skredutløp. Dette kan håndteres, men det kan uansett være fornuftig å legge påhugget et 
stykke unna skredområdet. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,10 

2 437 616 138 2 649 582 759 2 914 541 034 

 

U5 Marked og prosjektstrategier 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Samme vurderinger her som for de øvrige tunnelkonseptene.  

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,94 1,00 1,06 

2 490 607 793 2 649 582 759 2 808 557 724 

 

U6 Prosjektorganisering og eierskap 

Beskrivelse, forutsetninger og vurderinger: 

Samme vurderinger her som for de øvrige tunnelkonseptene. 

Optimistisk, P10 Mest sannsynlig Pessimistisk, P90 

0,92 1,00 1,08 

2 437 616 138 2 649 582 759 2 861 549 379 
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5 Resultater 
Nedenfor oppsummeres resultatene fra usikkerhetsanalysen og Monte Carlo-kjøringene.  

5.1 Konsept 1 – resultater av analysen  
Estimeringen gir følgende resultat:  

 

Som alltid må størrelsen på forventet tillegg sees i forhold til hva som ligger i basiskalkylen. I kapittel 

2 har vi øke dette relativt betydelig, og et forventet tillegg rundt 7 pst. vurderes som akseptabelt. Vi 

har beskrevet og anslått en rekke usikkerheter i dette prosjektet, og modellen beregner på bakgrunn 

en usikkerhetsavsetning på 22 pst.  

De største usikkerhetene følger av Tornadodiagrammet:  

 

Det suverent største usikre forholdet er U1 Videre prosjektutvikling. Dette er ikke overraskende, gitt 

hvor umodent prosjektet er og at grunnlaget i KVUen er meget overordnet.  
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Det er i tillegg enkelte binære usikkerheter i dette konseptet:   

• En fremtredende binær usikkerhet er hvorvidt vegvesenet faktisk vil få lov til å anlegge nye 

og relativt store kaianlegg på begge sider av Hadselfjorden. Her kan fylkeskommunen og 

fylkesmannen være sentrale innsigelsesaktører. Pt. er det ikke nok informasjon til å vurdere 

dette grundig, men som diskusjonen for U2 i K1 viser er det potensielt flere konflikter.  

• Konsept 1B baserer seg på at fylkeskommunen investerer i to nye ferjer. Det er etter vårt 

skjønn en meget stor usikkerhet om fylkeskommunen vil ønske å investere i dette, gitt den 

begrensede trafikken som både er i dag og som prognoseres med to nye ferjer. (Se for øvrig 

kommentarer til konsept 1B i den samfunnsøkonomiske analysen.)  

 

5.2 Konsept 2 – resultater av analysen  
Estimeringen gir følgende resultat:  

 

K2 består i all hovedsak av et langt tunnelprosjekt, og usikkerhetene er særlig knyttet til enhetsprisen 

på kostnadspost C1, geologien (U4) og videre prosjektutvikling (U1). Det ligger relativt romslige 

rammer i grunnkalkylen, og et forventet tillegg på snaut 9 pst. etter justering av denne vurderes som 

akseptabelt. Selve usikkerheten i tunneljobben ligger prosentmessig lavere enn eksempelvis K1, som 

består av flere ulike tiltak, og også dette vurderes som rimelig.  

Tornadodiagrammet gis ved følgende: 
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Vi ser ingen fremtredende binære usikkerheter i konsept K2.  

5.3 Konsept 3 – resultater av analysen 
Estimeringen gir følgende resultat:  

 

Usikkerheten er etter vårt skjønn større i K3 enn i K2. Dette gir seg særlig utslag i forventet tillegg, 

som henger særlig sammen med lengden på tunnel, dybden i sjøen og plassering av påhugg tatt i 

betraktning. Standardavviket er sammenliknbart med K2.  

I K3 domineres usikkerhetsbildet av C1 løpemeterprisen for tunnel, U1 Videre prosjektutvikling og U4 

geoteknikk. Dette er naturlig gitt typen prosjekt.  
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Vi ser ingen fremtredende binære usikkerheter i konsept K3. Det vil sannsynligvis være en fordel å 

unngå å trekke en ny veg gjennom Laupstad og over Oterhola, men også dette vil være løsbart.  

 

5.4 Konsept 4 – resultater av analysen 
Monte Carlo-analysen gir følgende resultat:  

 

Her ligger både forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger noe høyere. Førstnevnte er blant annet 

knyttet til usikkerhet mht. plassering av påhugg, optimalisering av traseen og tilhørende lengde av 

tunnelen, jf. beskrivelse foran.  

Usikkerhetsbildet speiler de andre tunnelkonseptene, hvilket er rimelig.  
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Den store binære usikkerheten i Konsept 4 er hvorvidt det vil tillates å anlegge en ny tunnel med opp 

mot 8 pst. stigning, kombinert med om en får tillatelse til å anlegge påhugg på Holdeøya. Det gjøres 

en god drøfting av stigningsforhold i KVUen, og som nevnt støtter vi at en inkluderer i analysen et 

konsept som utfordrer dette kravet.  

Gitt at dette kravet skulle utfordres, vil vi imidlertid tilrå også å se etter andre konsepter. Etter vårt 

skjønn vil det være fordeler å anlegge en tunnel vest for Sløverfjorden, slik at Lofoten har en 

alternativ landfast veg i fall Sløverfjordtunnelen må stenges i lengre tid. Det mest relevante her 

fremstår for oss som:  

• En forkortet versjon av K2, men påhugg så nært avkjøringen til Fiskebøl som mulig. En 

kommer her sannsynligvis raskt i konflikt med en svakhetssone, men dette må avklares 

nærmere.  

• En forkortet versjon av K5 kan være en annen mulighet. 
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5.5 Konsept 5 – resultater av analysen 
Kjøringen gir følgende resultat:  

 

Mange av de samme forholdene som K3 gjelder her. Usikkerheten domineres av de samme faktorene 

som de andre tunnelkonseptene.   

 

 

Vi ser ingen fremtredende binære usikkerheter i Konsept 5, slik dette er beskrevet i KVUen.  
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