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1. Sammendrag 
I den oppdaterte kostnadskalkylen datert 22.april er kostnadsberegningen for Fase 1 økt fra totalt 229 
MNOK, beregnet i mai 2020, til 302 MNOK for april 2022. Det er dissens rundt det faktiske kalkyletallet 
tilbake til mai 2020, som i NFR sine presentasjoner står med 208 MNOK. COWI påpeker at forskjellen 
skyldes at det i 208 MNOK kun ligger én produksjonslinje i nye Nitro, mens det i 229 MNOK ligger begge 
de to linjene, som er nødvendig å sette i drift samtidig. I dette notat er det budsjettet på 208 MNOK, 
som ligger til grunn for investeringsbeslutningen, det sammenliknes mot. 

COWI gjorde i etterkant av den oversendte kalkylen en ny intern gjennomgang og avdekket noe feil i 
VVS delen, og har derfor justert kalkylen slik at den summeres til 309 MNOK for Fase 1, og det er således 
en økning mot mai 2020 budsjettet på 101 MNOK. Mot mai 2020 kalkylen er det en økning på 80 MNOK. 

Fase 1, og tilhørende budsjett, inkluderer Ny Nitro og nytt kontorbygg. Det inkluderer også peling og 
første del av såle for flotasjonsbygg. Vi anbefaler at denne peling og første såle for flotasjonsbygg 
forskyves til senere faser i prosjektet da COWI beskriver at det ikke er økt teknisk risiko ved å pele for 
flotasjonsbygget etter at ny Nitro står klar. Det er dessuten kostnadsdrivende å gjøre dette i første fase 
samt at så mye som 17,4 MNOK kan tas ut av budsjett for fase 1 og skyves til senere faser. 

Økninger i kalkylen fra 2020 til 2022 (i runde tall) har følgende hovedbegrunnelser: 

- 60% av økningen er prisstigning 
- 10% av økningen er ny kunnskap og bedre detaljer fra arbeidet som er gjort mellom 2020 til 

2022 
- 20% av økningen er mangel i forrige kalkyle (eks: for lite kabling, utvendig VA (omlegging av rør)) 
- 10% av økningen er kost flyttet inn fra senere faser i prosjektet  

 

COWI fikk innledningsvis mye kritikk for at april 2022 kalkylen var så langt over kalkylen fra april 2022. 
Gjennomgang og analyse viser derimot at det meste av økningen altså skyldes prisstigning samt 
endringer fra den økte detaljering i prosjektet siden april 2020 kalkylen ble gjort.  

April 2022 kalkylen har langt bedre detaljnivå enn 2020 i form av at faggruppene har en modell av 
bygget og flere beskrivelser av leveransen, og kan dermed estimeres mer nøyaktig. 

Styringsgruppen i prosjektet ba prosjektledelsen i NFR om å kvalitetssikre kalkylen, eventuelt også ved 
bruk av eksterne selskap. Kalkylen er kvalitetssikret men vi er av den oppfatning at å involvere 
ytterligere selskap ikke øker sikkerheten i kalkylen og det anbefalte budsjett.  Årsaken til dette er 
grundigere kalkyle, økt detaljeringsnivå, gode referansepriser samt at de ekstremt volatile prisene som 
vi i dag opplever skaper en så stor usikkerhet at enhver kvalitetssikring vil komme inn med en så stor 
usikkerhetsmargin at den ikke vil avdekke eventuell feil i kalkylen.  
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Kalkylen inneholder ikke lenger noe risiko-påslag og spesielt risiko for prisstigning er stor. Dette må det 
tas hensyn til i revidert budsjettet for fase 1. Under punkt 12 legges det fram tall for et mulig nytt 
budsjett. Dette er på 349 MNOK.  

Det er gjort en grov evaluering av hvordan en videre prisvekst vil påvirke kostnaden i prosjektets fase 1 
og gir som følge av dette en anbefaling om at man først etter sommeren 2022 tar en avgjørelse på 
hvilket budsjett for fase 1 man går videre med til kommunen for utvidet låneramme. 

Samtidig inneholder ikke lenger kalkylen noe risiko-påslag og spesielt risiko for prisstigning er stor. Dette 
må det tas hensyn til i revidert budsjettet for fase 1. Under punkt 12 legges det fram tall for et mulig nytt 
budsjett.  

Økningene kan summeres opp slik: 

 

 

Økningen i kalkylen og budsjettet reiser spørsmål til hvordan budsjettet for hele utbyggingen endres, 
samt om alternativene med bygging i fjell og overføring til Bekkelaget nå er mer aktuelt. Dette forhold er 
kort drøftet til slutt i dette notat. 

 

2. COWI kalkyle 2022 
Etter at NFR ba COWI om å utføre ny gjennomgang av budsjett for Fase 1, i henhold til COWI 
styringsdokument PN3, ble det avholdt møte hos COWI Fredrikstad 3.mai der deres oppdaterte 
kostnadskalkyle, mottatt av NFR som avtalt 22.april, ble gjennomgått. Rett i forkant av møtet hadde 
COWI gått igjennom sin kalkyle på ny, og funnet det nødvendig å gjøre visse justeringer. 

Alle faggrupper var representert fra COWI under gjennomgangen, inkludert bygg, maskin, VVS, elektro 
og automasjon, og fra NFR stilte Bjørn Hånde, Maria Dremé og Stian Breilo. Gjennomgangen avdekket 

Walk 2020-2022
Budsjett 2020 207,884,615                
Prisøkning siste 2 år 46,641,186                  
Endringer i omfang/detaljering 7,690,624                    
Mangler i 2020 budsjett (feil og økt detaljering) 19,023,820                  
Leveranser hentet fra senere faser 28,517,869                  
10% risikopåslag på 2022 kalkyle 30,987,350                  
Ytterligere prisstigning; risiko 2022 27,303,290                  
Kostnadsutsettelser til senere faser -22,400,000                
Potensielle kostnadsbesparelser -3,710,000                   
Potensielle fortsatte mangler i kalkyle 5,572,145                    
Sum 347,510,900                
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detaljer bak kalkylene og ga bedre forståelse for denne enn hva kalkylen og følgedokument fra COWI 
forklarte. Det har vært ytterligere avklaringer i telefonmøter frem mot dette notat. 

Styringsgruppen i prosjektet ba prosjektledelsen i NFR om å kvalitetssikre kalkylen, eventuelt også ved 
bruk av eksterne selskap. Kalkylen er kvalitetssikret og vi er av den oppfatning at å involvere ytterligere 
selskap ikke øker sikkerheten i kalkylen og det anbefalte budsjett. Årsaken til dette er at COWI denne 
gang har vist å ha gjort en grundigere og kalkyle enn i 2020, også fordi detaljeringsnivået er økt, samt at 
de ekstremt volatile prisene som vi i dag opplever skaper en så stor usikkerhet at enhver kvalitetssikring 
vil komme inn med en så stor usikkerhetsmargin at den ikke vil avdekke eventuell feil i kalkylen. Dette er 
for øvrig også argumentet for at en usikkerhetsanalyse, ala P-85, ikke har noe for seg.  

COWI innehar dessuten data fra flere nylige og relevante utbygginger som gir dem god innsikt i f.eks 
enhetspriser på innenfor fagområder som bygg, elektro, automasjon med flere.  

Vi har derimot gjort en grov evaluering av hvordan en videre prisvekst vil påvirke kostnaden i prosjektets 
fase 1 og gir som følge av dette en anbefaling om at man først etter sommeren 2022 tar en avgjørelse på 
hvilket budsjett for fase 1 man går videre med til kommunen for utvidet låneramme. Prisveksten er 
ventet å være stor igjennom sommeren, for deretter å flate ut, og det vil såldes være en større sikkerhet 
i budsjettet om man gjør en oppdatering av dette i starten av august 2022. Budsjettet må naturligvis inn 
tidsnok til budsjett-behandling hos kommunen i september. En slik kvalitetssikring av budsjettet bør ikke 
være veldig tidkrevende, og fra COWI sin side er siste kalkyle i stor grad bygget opp av enhetspriser, som 
man enkelt kan oppdatere. 

I det etterfølgende er de enkelte elementer i kalkylen vurdert. 

Årsaker til endring i kostnadskalkyle fra 2020 til 2022: 
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3. Kontorbygg 
Kontorbygget er siden mai 2020 økt i størrelse med 133 m2 til totalt 763 m2 BTA (30% økning). 
Kontorbygget ble sist kalkulert, som et separat totalprosjekt, i januar 2022, justert for forventet 
prisregulering, gjeldende for medio 2022, til en kost på 37,3 MNOK. Det gir en kvadratmeterpris på 
ferdig bygg med alle tekniske installasjoner og inventar på 49.000,-/m2.  

Som et separat prosjekt inkluderer ikke dette utearbeider, men inkluderer derimot nødvendig inventar, 
rivning av eksisterende kontorbygg, prosjektering samt forventet tillegg på basiskost på 2,1 MNOK og en 
usikkerhetsavsetning på 1,6 MNOK. 

I kalkylen tilbake i mai 2020 ble det ikke gjort en separat kalkyle for kontorbygget. Kostnader for 
prosjektering, VVS, el, grunnarbeider etc ble slått sammen med Ny Nitro og det er derfor vanskelig å 
fremstille en komplett sammenlikning mellom mai 2020 og oppdatert kalkyle nå i 2022. 

Det kan allikevel settes en oppstilling over noen av de vesentligste kostnadsøkningene på kontorbygget 
som følger. 

Grunnarbeider og selve bygningskroppen øker fra 9,5 til 17,7 MNOK. 2,5 MNOK av økningen, eller ca 
30%, skyldes prisøkninger i perioden. De gjenværende 5,7 MNOK skyldes at areal er økt med 133 m2, 
samt at omfanget av blant annet garderober og nødvendige tekniske rom gjør bygget mer kostbart.  

Øvrige kostnadsøkninger er kommentert under, sammen med Ny Nitro. 

 

4. Byggekost, inkludert grunnarbeider – Ny Nitro og kontorbygg 
Bygg og grunnarbeider har økt fra 106 MNOK til 155 MNOK. Dette inkluderer både Ny Nitro og 
kontorbygget. I denne posten ligger det for oppføringen av byggene kun selve bygningsstrukturen, alt av 
VA, elektro etc kommer i egne poster. 

50% av økningen er relatert til prisstigning i perioden. 10% av økningen er arbeider flyttet fra senere 
faser, så som spunting langs bekk, mens det resterende skyldes endringer i omfang og økt materialbruk, 
i stor grad drevet av at man nå har gjort beregninger basert på volum, i stedet for basert på areal. Dette 
gir økt nøyaktighet.  

Det er gjort grunnundersøkelser i perioden etter mai 2020 budsjettet og usikkerhet med tanke på blant 
annet kostnader for peling er dermed redusert. Antall peler er omtrent den samme, men lengden på 
pelene er redusert fra 40 til 31 meter. Samtidig er det lagt inn en prisøkning pr lengdemeter på 83%. I 
sum representerer dette dette 6,7 MNOK av kalkyle-økningen. 

For spunting ble det i 2020 totalt sett for prosjektet planlagt med 180 meter med spunt, men det var 
kun planlagt spunting i første fase i forbindelse med etablering av vei fra sørsiden; spunting mot E18. 
Det er nå vurdert nødvendig å spunte langs bekken, 96 meter, allerede i fase 1, så denne andelen av 
kostnaden er flyttet fra senere faser og inn i fase 1. Enhetspris benyttet i 2020 var derimot høy og 
dekkende også for ny kalkyle.  
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Omfang på spunting er usikkert, men det er definert at ved graving grunnere enn 1,4 meter vil man 
slippe å spunte (defineres av hvor grunnvannet står). Det er dermed ikke forutsatt spunting for Ny Nitro/ 
flotasjons-bygget, dette blir dermed stående som en prosjektrisiko, riktignok med lav risiko. 

Det er ingen økning i kostnad for såle/bunnplate da COWI i 2020-kalkyle tok godt i på enhetspris, og 
areal på Ny Nitro er ikke større.  

Det var opprinnelig planlagt dypere graving, med nytt nivå på ny Nitro reduseres kostnadskalkylen med 
1,5 MNOK på dette punkt. 

Ved kalkyle av Ny-Nitro er det laget modell over bygget, som gir sikrere kalkyle enn tidligere benyttet 
planskisse. Det er gått over fra arealberegning til volumberegning i ny kalkyle. Videre har betongprisen 
steget 20% i perioden mellom 2020 og 2022, og stålprisen har økt 40%. Økningen i ren byggekost på ny 
Nitro er 16 MNOK, fra 34 MNOK til 50 MNOK. Grunnet endret beregningsmetode er det vanskelig å 
fastslå hvor mye av økningen som er prisstigning og hvor mye som er endrede volumer. Det er anslått av 
COWI at så mye som 60% av dette skyldes økte enhetspriser.  

 

5. Elektro 
Elektrodelen i kalkylen har økt fra 14,9 til 20,8 MNOK. Ca 35% av økningen skyldes prisstigning, 15% av 
økningen skyldes solceller på taket til 0,75 MNOK. Resterende ca 50% skyldes mangler spesielt i 
kablingsomfang i kalkyle fra 2020, hvorav ca 3 MNOK alene av økningen skyldes økt kablingsomfang. 
Videre er det lagt inn detaljer som frekvensomformere, økt instrumentering og omfang på brannalarm. 
Detaljnivå i 2022 kalkylen er mye høyere, med modell av bygget som nå foreligger, og forklarer langt på 
vei økningen. 

Når det gjelder prisstigning er det spesielt pris på kabler som har økt voldsomt, med hele 70-100% 
økning i perioden fra 2020 til 2022.  

6. Automasjon 
Automasjon i kalkylken øker fra 4,2 til 6 MNOK. Ca 0,5 MNOK av denne økningen skyldes økt 
signalomfang (antall IO’er), der man som for elektro nå har mer detaljert modell. Øvrig økning skyldes 
prisstigning. Det er stor usikkerhet i automasjonspriser om dagen, og det hersker stor usikkerhet til de 
priser som er lagt inn på automasjon i kalkylen for 2022. 

7. VVS 
VVS i kalkylen øker fra 14 til 20,5 MNOK. Vel 60% av økningen skyldes prisstigning, der spesielt 
luktreduksjonsanlegg har steget voldsomt i pris. 25% av økningen skyldes kost som er hentet inn fra 
senere faser i prosjektet; fyranlegg og rigg/drift, mens den resterende del av økningen skyldes endring i 
omfang og mangler i 2020 kalkylen, hovedsakelig inkludering av brannslukking og flere spylepunkter. 
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8. Mulige kostnadsutsettelser og besparelser 
I budsjettet fra mai 2020 var det planlagt å gjøre grunnarbeider og støpe første del av såle også for 
flotasjonsbygget som er en forlengelse av ny Nitro bygget. Dette ligger fortsatt inne og representerer en 
kostnad på totalt 17,4 MNOK. Det er mulig å gjøre dette ved senere faser, etter at Ny Nitro står på plass. 
Det er mulig å bare la pelene stå «åpne» inntil flotasjonsbygget skal oppføres, og selv om COWI er usikre 
på konsekvenser for pelene, så som korrosjon, vil det å støpe en delvis såle i Fase 1 gi en merkost på 3-4 
MNOK, og dermed ikke anbefalt løsning. COWI anbefaler å utsette peling av flotasjonsbygget til senere 
fase da det teknisk sett ikke innebærer risiko å oppføre peler tett inn til Ny Nitro. For Fase 1-kalkylen vil 
beslutning om senere peling for flotasjonsbygget gi en reduksjon på 17,4 MNOK, og det er en enkel 
anbefaling om at man beslutter peling til senere fase i prosjektet. Men for totalprosjektet blir ikke 
kostnaden borte. Kostnaden for omlegging av rør er ikke foreslått utsatt. 

 

 

Det er identifisert visse muligheter for innsparinger i prosjektet. Et mindre Ny Nitro anlegg er fra COWI 
ikke anbefalt fordi man fjerner en mulig fremtidig økning i kapasitet i anlegget, men representerer en 
mulighet for innsparing. Fasede-endring er et annet potensiale men må analyseres videre om det er 
aktuelt å gå bort ifra kravet til lik fasade som eksisterende bygg. Solceller på taket var ikke opprinnelig 
inne i planene, men er tatt inn under ønsket om energieffektiv og bærekraftig utbygging. 

Mulige innsparinger i fase 1: 

 

 

9. Prosjektering COWI 
Prosjektering i kalkylen satt som en prosentsats av kost, og går således noe opp. Samtidig har COWI 
igjennom prosjektet presentert prosjekteringskostnader med oppdaterte budsjett der de nå ligger ca 4 
MNOK over den COWI sin kalkyle fra april 2022. Vi har allikevel valgt å beholde tallene i kalkylen da det 
uansett i alle poster ligger en usikkerhet som er behandlet totalt med et risiko-påslag i vurdert budsjett 
og låneramme.  

10. Mulige kostnadsøkninger – risiko 
 

Mulige kostnadsutsettelser fra 2022 Fase 1 Beløp
Peling er nedre fund.plate for flotasjonsbygg 17,400,000                 
Utvendig VA i forbindelse med omlegging av rør 5,000,000                   
Mulige kostnadsutsettelser fra Fase 1 22,400,000                 

Mulige besparelser i 2022 kalkyle Estimat
Mindre Ny Nitron bygg 2,360,000                   
Endre fasade 600,000                       
Ta ut solceller på tak 750,000                       
Mulige besparelser i 2022 kalkyle 3,710,000                   
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a. Spunting for ny nitro og flotasjonssåle 
Hvis det allikevel blir nødvendig å spunte for dette bygget ca 220 meter rundt hele bygget, 
representerer dette, med en dybde på spunt på 8 meter, en kost på 9,7 MNOK. Så langt har COWI sagt 
av så lenge man ikke må grave dypere enn 1,4 meter unngår man spunting, og bygget er dermed 
plassert deretter, samtidig som det er sett på at vannivåer mellom gammel og Ny Nitro vil være like. 
Skulle detaljprosjektering avdekke behov for annen høyde/dybde-plassering av bygg er det altså en 
risiko for spunting med tilhørende kostnad. Dette kan også gjelde flotasjonsbygget, men kommer i så fall 
i senere faser i prosjektet. 

b. Stålpris og materialpriser generelt 
Det er stor bekymring i markedet for at stålprisen vil gå ytterligere opp, og dette vil påvirke kostnad for 
peler, spunting og bygg. Det er ikke tatt inn risiko for økt stålpris i kalkylen. Det samme gjelder betong 
og andre innsatsmidler. 

c. Prisstigning bygg&anlegg 
Det er varslet 50-60% prisstigning i mai innenfor bygg- og anleggsbransjen, men det er uklart hvilke 
områder dette vil gjelde. 

I følge SSB sin Byggekostnadsindeks har det fra mai 2020 til mars 2022 vært følgende stigning i indekser; 

Byggekostnadsindeks for veianlegg: 16,6% 

Byggekostnadsindeks for boligblokk: 10.2% 

 

d. Usikkerhet i bransjen 
Mange aktører har valgt å sette prosjekter på pause under gjeldende usikkerhet, der prisene i de siste 
uker og måneder har eksplodert og tilgjengeligheten er usikker; på materialer, betong, drivstoff, energi 
osv. Eksempler på dette er følgende: (følg linker under) 

Nye Veier utsetter milliardprosjekter: – Vi er nødt til å sette på pause nå | DN 

Frykter full stopp i byggeaktiviteten: – Kan vare i både fem og ti år | DN 

Arbeidsliv, Bygg og anlegg | Elleville prisøkninger - nå reagerer fagfolk: – Helt urimelig (nettavisen.no) 

Ytterligere prisstigninger, som 50-60% på armeringsstål og stålbjelker, er varslet av flere 
byggevarekonsern. Lønningene er på vei opp og tilgjengelighet på personell til byggebransjen er under 
press. Materialandelen i fase 1 er gjennomgående høy, og prosjektet er således veldig eksponert for 
videre prisøkninger på materialer. Vi har observert at mai 2022, altså måneden etter oppdatert kalkyle 
ble gjort, steg materialprisene, og mange aktører forventer en fortsatt prisstigning gjennom sommeren – 
men at det flater ut på høst og vinter, men en mulig nedgang. Under de rådende omstendigheter, med 
konsekvenser fra pandemien og krigen i Ukraina, er usikkerheten i priser, på nær sagt alle områder, så 
stor at ingen i realiteten kan gi gode vurderinger av hvordan prisene vil endre seg. Det samme gjelder 
tilgjengelighet på personell og derigjennom lønnsvekst.  

 



 

Nordre Follo renseanlegg IKS  
                                              Nytt anlegg 
Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro                                                                   
Telefon: 64974450, www.nfra.no  Side 9 av 13  7. juni 2022  

e. Leveringstider 
Innen visse fagområder, så som VVS og Elektro, har nesten alle komponenter i disse dager lang 
leveringstid. Lite er lagerført. Dette vil medføre press på at prosjektering må detaljeres ferdig i første 
fase i prosjektet for at alle komponenter og materiale kan bestilles tidlig. Normalt setter man i 
detaljprosjekteringen fokus på grensesnitt og komponenter med lang leveringstid, mens nå må man 
altså sluttføre prosjekteringen i større grad enn tidligere i tidlig fase. Dette vil medføre at prosjektet vil 
strekke seg ut i tid, som i seg selv gir en høyere kost.  

f. Eksponering for prisøkninger i fastpriskontrakter 
Bransjeforeninger er på banen og setter press blant annet på offentlige bestillere av bygg og anlegg. De 
ønsker endringer i kontrakter som gir leverandørene større mulighet for fristforlengelser og 
kostnadsøkninger, ut over indeksreguleringer, under gjeldende Norsk Standards fastpris-kontrakter. 
Dette er spesielt drevet av krigen i Ukraina og ringvirkningene av denne.  

 

Oppsummert, Tallfestet risiko for økte kostnader. 

 

 

11. Leverandørstatus - trykk i markedet 
Det er et spesielt stort trykk i markedet, og da spesielt innenfor VA-bransjen. Nye krav og stort etterslep 
gjør at konsulenter, leverandører og entreprenører har sprengt kapasitet og gjerne velger mellom 
prosjekter de ønsker å tilby på. Det er selgers marked. Dette påvirker prisene i like stor grad som det 
påvirker kontraktsmodeller og hvilken mulighet NFR har til å styre hvem de vil plassere kontrakter til og 
samarbeide med. I budsjett-sammenheng betyr det at mulighet for å forhandle seg til lavere priser er 
begrenset og er derfor ikke lagt inn som noen forutsetning i kalkyle/budsjett.  

https://www.enwa.no/energi-vann/aktuelt/den-stoerste-enkeltkontrakten-i-enwas-historie 

Samtidig opplever NFR at viljen er stor, f.eks blant maskinleverandørene, til å tilby til NFR.  

 

Risiko for økt kostnad Sannsynlig Fase 1 estimat
Prisstigning byggekost Høy 10,799,392                 
Prisstigning M1 Høy 9,800,000                    
Prisstigning VVS, markedet er utfordrende Høy 2,879,800                    
Prisstigning Elektro og Aut., markedet er utfordrendeHøy 3,824,099                    
Prisstigning - risiko sum 27,303,290                 
Spunting av ny-Nitro bygget, 150 m omkrets Lav 6,600,000                    
Utslippsfri byggeplass Medium 500,000                       
Annen risiko - sum Sum 7,100,000                    
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12. Anbefalt nytt budsjett for Fase 1 - låneramme 
Vi legger COWI sin oppdaterte kalkyle fra april 2022 til grunn for nytt budsjett for Fase 1. 

Deretter må budsjettet ta høyde for risikoer i budsjettet. Det ligger ikke inne noen risikomargin i siste 
kalkyle fra COWI. Denne bør under normale forhold være i størrelsesorden 10%. Dette risikopåslaget må 
blant annet dekke større risikoer som f.eks. behov for økt spunting.  

I tillegg bør det under de gjeldende forhold i markedet legges inn en margin for ytterligere prisvekst, på 
materialandel, fra mai 2022 og frem til plassering av kontrakter. Det anbefales å se på dette risiko-
tillegget på ny etter sommeren, når de siste prisjusteringer på materialer er kommet inn. 
Materialandelen er vurdert til 50% av totalkostnaden, og det er lagt inn en antakelse på 20% ytterligere 
prisstigning på materialandelen i Fase 1 i tabell under.  

Det er også satt opp post for potensielle kostnadsbesparelser og potensielle fortsatte mangler i kalkylen. 

 

 

 

 

 

 

BUDSJETT Alternativ 2022 Budsjettalt. 2022 Budsjett 2020
Bygg, sum 155,392,090 106,578,586

Nitro (og fundament flotasjonsbygg) 90,293,915
Kontorbygg 17,700,000
Rigg (15% av byggkost) 16,199,087
Uspesifisert (15% av byggkost) 16,199,087
Riving kontorbygg og etablering ny vei fra sør 10,000,000
Utvendig VA - omlegging av rør 5,000,000

Prosess/maskin/VA 70,000,000 39,692,900
VVS 20,570,000 14,227,489                      
Elektro 20,886,000 10,656,134
Automasjon 6,000,000 2,129,505
NFRs prosjektadministrasjon (PL; BL; KU; etc) (10%) 16,443,950                         17,300,000 
Prosjektering COWI (10%) 20,581,460                         17,300,000 
Delsum 309,873,500 207,884,615
10% risikopåslag 30,987,350 0
Ytterligere prisstigning - påslag 27,303,290                 0
Kostnadsutsettelser senere faser (22,400,000)               0
Kostnadsbesparelser, mulige (3,710,000)                 0
Potensielle fortsatte mangler 5,572,145                   0
Budsjett 347,626,285 207,884,615
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Fra budsjettalternativer over er det følgende forhold til representerer økningen. 

Grafisk fremstilte endringer til budsjett fra 2020:

 

Endringer til budsjett fra 2020: 

 

Walk 2020-2022
Budsjett 2020 207,884,615                
Prisøkning siste 2 år 46,641,186                  
Endringer i omfang/detaljering 7,690,624                    
Mangler i 2020 budsjett (feil og økt detaljering) 19,023,820                  
Leveranser hentet fra senere faser 28,517,869                  
10% risikopåslag på 2022 kalkyle 30,987,350                  
Ytterligere prisstigning; risiko 2022 27,303,290                  
Kostnadsutsettelser til senere faser -22,400,000                
Potensielle kostnadsbesparelser -3,710,000                   
Potensielle fortsatte mangler i kalkyle 5,572,145                    
Sum 347,510,900                
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13. Drøfting - vei videre 
COWI sin kalkyle for Fase 1 har en ~50% økning de siste 2 årene. Godt over halvparten av dette (60%) 
skyldes prisstigning, 30% av dette er detaljering, endrede krav og feil/ usikkerhet i forrige kalkyle. Siste 
10% skyldes omfang tatt inn fra senere faser i prosjektet. 

Prisstigning har vært stor fra 2020 til 2022, men det ligger altså forventinger i markedet om at prisene vil 
stige ytterligere igjennom sommeren (fra mai måned 2022 og fremover mot høsten).  

Når man legger på risikoavsetning generelt samt en avsetning for mulig videre sterk prisvekst går 
budsjettet fra 208 MNOK i 2020 til 345 MNOK i 2022. Risikoavsetninger må diskuteres. 

Det er overveiende sannsynlig at de neste faser i prosjektet vil se tilsvarende kostnadsøkninger som 
avdekket i Fase 1, altså en opptil 50% økning i totalbudsjettet for oppgradering/utbygging av NFR, før 
eventuelle risiko-tillegg. 

De to andre alternativene, fjellhall og overføring til Bekkelaget, vil også se prisstigning. Kostnader for 
alternativet med overføring til Bekkelaget med tunnel til Ljanstunnelen er i stor grad drevet av 
kostnader til tunneldrift og har mindre prosentandel materialer og er dermed mindre påvirket av 
prisstigning, spesielt på materialer. Alternativ med fjellhall vil antatt også ha en prosentvis mindre 
materialandel og dermed mindre utsatt for prisstigning sammenliknet med utbyggingsalternativet. Det 
må i sum forventes at ved en ny oppstilling av de tre alternativer vil fjellhall og overføring til Bekkelaget 
med dagens priser slå heldigere ut enn ved vurderingen i 2020. NFR har bedt COWI levere et enkelt 
notat om deres meninger om dette forhold. 

Både fjellhall og overføring til Bekkelaget har derimot risikoer, både på kost og fremdrift, som må 
vurderes som høyere enn oppgradering av eksisterende anlegg. Fjellkvalitet og nødvendig sikring vil i 
stor grad påvirke kostnaden for disse alternativ og prosess frem mot godkjenning av tunnel eller fjellhall 
trolig vil være tidkrevende.  

Dette notat inneholder ikke vurdering av budsjettet for totalprosjektet, men dette er antakelig en 
naturlig oppfølging. Det vil være tidkrevende, spesielt med tanke på sommerferie, å ta fram et revidert 
budsjett for hele prosjektet. 

Ettersom kostnader for Fase 1 stiger så kraftig er det å forvente at kostnader for de øvrige faser i 
prosjektet også stiger, og det blir dermed aktuelt å stille spørsmål til om dette dermed endrer på 
prioriteringen når det gjelder de tre alternative planene for NFR; oppgradering av eksisterende lokasjon, 
nytt anlegg i fjell og overføring til Bekkelaget. Hvis dette må vurderes på ny bør man først ta stilling til 
hvor tidskritisk en oppgradering/ utbygging av NFR er, spesielt med tanke på teknisk status og 
kapasiteter til eksisterende anlegg.  

 

NFR, 7.6.2022. 

Stian Breilo - Prosjektleder 
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