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1 Hensikt
NFR har bedt COWI gjøre en vurdering av kostnader vurdert i forprosjekt for 
overføring av avløpsvann til Bekkelaget RA i tunnel og å legge renseanlegget i 
fjellanlegg mot kostanden for ombygging på eksisterende tomt.

2 Tidligere arbeider
Det ble gjennomført arbeider for overføringsledning og fjellanlegg i 2019. Under 
er investeringskostnadene fra rapportene oppgitt i tabell som utgangspunkt. Tall 
er eks. tomtesalg. 

Ombygging Fjellanlegg Overføringsanlegg

762 000 000 764 600 000 735 000 000

Prisene i tabellen ovenfor er fra perioden 2019 – 2020, dvs. før globale 
leveringsutfordringer, pandemi og krig i Ukraina. 

Vurderingene i dette notatet omhandler kun relative endringer alternativene 
imellom, dvs. faseforskyvning er ikke tema.

3 Vurdering av kostnader

3.1 Fjellanlegg
Bygg:

NORDRE FOLLO RA 

Vurdering av kostnader for 
alternativene fjellanlegg og 
overføring til Bekkelaget RA
NOTAT
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Betongarbeider i fjell har samme prisstigning på materialer og utførelse som for 
betongarbeider i dagen. (Høyungsletta)

Uttak av fjell, opplasting og transport er hovedprisdrivere for fjellarbeidene. 
Energikostnader for drivstoff og strøm har økt betraktelig. 
For sikringsarbeider har materialkostnader på injeksjon, sikringsbolter og 
sprøytebetong økt i tråd med øvrige materialkostnader.

Elektro, VVS og Maskin/prosess:

Prisendringer for de tekniske fagene er tilsvarende for ombygging av anlegget 
på tomten i Høyungsletta og for fjellanlegget.

Samlet vurdering:

For fjellanlegget vurderes det at kostnadene har endret seg tilnærmet 
tilsvarende ombygging av anlegget på eksisterende tomt.

3.2 Overføringsledning
Ledningsanlegg:

Prisendring på rørledning har økt tilsvarende generelle byggekostnader.

Tunneldrift:

Prisøkning som vurdert for fjellanlegg i kap. 3.1, men her er andelen 
fjellarbeider langt større slik at dette vil resultere i en relativ økning 
sammenlignet med bygging på eksisterende tomt.

Bygg:

Som vurdert i kap. 3.1

Tekniske fag:

Som vurdert i kap. 3.1

Samlet vurdering:

For overføringsanlegget vurderes det at kostnadene har endret seg mer enn 
tilsvarende ombygging av anlegget på eksisterende tomt. Dette grunnet økte 
driftskostnader på tunneldrift som utgjør en betydelig del av denne kostnaden.

4 Konklusjon
Det er vår vurdering at prisendringene for alternativ fjellanlegg er tilsvarende, 
mens overføringsalternativet sannsynligvis har hatt en høyere prisstigning, enn 
ombygging på eksisterende tomt.
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