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Sammendrag 
Jernbanedirektoratet (JDir) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en KVU for 

Hovedbanen Nord på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. I denne sammenheng skal det gjennomføres en 

usikkerhetsanalyse for de anbefalte konseptene, og HR Prosjekt (HRP) har fått i oppdrag av prosjektet KVU 

Hovedbanen Nord å gjennomføre usikkerhetsanalysen. 

Oppdraget er gjennomført i oktober-november 2020, med gruppesamling 20. og 21. oktober. HRP benytter 

en prosess med fokus på gruppesamlingen, der gruppens deltakere bidrar til å sette trippelestimater på 

kostnadsposter og identifiserte usikkerhetsdrivere. 

Prisnivået for analysen er det samme som kalkylen, det vil si Q4 2019-kroner. Som et utgangspunkt for 

analysen ligger regneark som viser prosjektets kalkyle, samt «Dokumentasjon kostnadsestimat_v4.pdf», 

dokumentnr.: 1021245-TVF-RAP-07, datert 21.09.2020. 

Til usikkerhetsanalysen anvendes standarddrivere utarbeidet av Bane NOR, da disse anses som dekkende 

for usikkerhetsbildet i dette prosjektet, samt at analysen blir mer sammenlignbar med Bane NOR analyser. 

De 7 driverne er U1 Anleggsgjennomføring, U2 Eierstyring og rammebetingelser, U3 Eksterne aktører og 

interessenter, U4 Lokale forhold, U5 Marked, U6 Prosjektering og modenhet, samt U7 Prosjektorganisasjon 

og ledelse. 

Følgende tiltak og konsepter har vært inngangsverdier for usikkerhetsanalysen: 

 Basiskostnad per konsept i MNOK K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

T
il
ta

k
 

A - Ny Leirsund stasjon 571 571 571 571 

B – Nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens Lindeberg stasjon   2 269 2 269 

C – Nytt spor på vestsiden av dagens Hovedbanespor    1 821 

E – Ny avgreining fra Gardermoen til Hovedbanen ved 

Langeland 

 713   

F – Dobbeltspor mellom Jessheim og Nye Nordby, samt Nye 

Nordby stasjon 

  2 168 2 168 

G1 – Jessheim stasjon – forlengelse av kryssingsspor og 

stasjonsoppgradering 

380 380 380 380 

G2 – Kryssingsspor ved Bøn 300    

J – Dobbeltspor mellom Kløfta og Asper på vestsiden av 

Gardermoen 

   1 654 

K – Vendespor ved Eidsvoll stasjon 393    

AA1 – Nedleggelse av Lindeberg stasjon, eksisterende plattform 

fjernes, og bygging av nytt forbikjøringsspor 

   443 

AA2 – Utvidelse av eksisterende spor etter Langeland    396 

AA3 – Nytt sidespor med innkjør mot Jessheim fra sør   645  

 Sum basiskostnad 1 644 1 664 6 033 9 702 

 

For hvert av tiltakene er det identifisert trippelestimater for estimatusikkerheten, og for hvert av konseptene 

er det identifisert trippelestimater for driverusikkerheten. 
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Tabellen nedenfor angir hovedresultatene fra analysen, avrundet til nærmeste 100 MNOK. 

 

Viktigste drivere som bidrar til usikkerheten er: 

• U5 Marked (på grunn av antatt lang tid til kontrahering (2030)),  

• U4 Lokale forhold (på grunn av krevende grunnforhold og nærføringer),  

• U2 Eierstyring og rammebetingelser (da det fremdeles er store frihetsgrader for eiers beslutninger),  

• U7 Prosjektorganisasjon og ledelse (fordi gjennomgående svært god versus gjennomgående mindre 

god organisering og ledelse gir store utslag på kostnadene). 

Standardavviket er på et lavt nivå til å være en KVU. Dette skyldes i stor grad at driveren U6 Prosjektering og 

modenhet har et usedvanlig lavt spenn til å være i så tidlig fase. Normalt ville denne driveren vært høyt oppe 

i tornadodiagrammene. At denne driveren er satt såpass lavt skyldes at tiltakene er langt mer avgrensede 

enn det som er vanlig i en så tidlig fase. Det er snakk om tiltak som utvider og oppgraderer kapasiteten på 

en eksisterende bane, langs eksisterende traséer. Lokaliseringsvalg og trasévalg, som ofte har stor 

kostnadsmessig konsekvens, er dermed ikke med i disse konseptene.  

KVU er et altfor tidlig tidspunkt å anbefale eller fastlegge noen rammer. Hensikten er å ha et sammenlignbart 

grunnlag for å velge mellom konsepter. Det anbefales ikke å fastlegge rammer før etter gjennomført KS2. 

 

 

Konsept Basisestimat Forv.tillegg P50 Usikkerh.avs. P85 Std.avvik Std.avvik%

K4.4 9 702        2 700        12 400      3 300        15 700      3 100        25 %

K4.1 6 033        1 600        7 600        2 200        9 800        2 100        28 %

K3.3 1 664        600           2 300        600           2 900        600           26 %

K3.1 1 644        700           2 400        700           3 100        700           28 %
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1 Innledning  

I dette kapitlet beskrives mandatet for oppdraget. Videre beskrives prosjektet og prosjektets 
basiskostnad.  

1.1 Oppdraget 

Jernbanedirektoratet (JDir) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en KVU for 

Hovedbanen Nord på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. I denne sammenheng skal det gjennomføres en 

usikkerhetsanalyse for de anbefalte konseptene.  

HR Prosjekt (HRP) har fått i oppdrag av prosjektet KVU Hovedbanen Nord å gjennomføre en 

usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnad, med utgangspunkt i kalkyle datert 21. september 20201.   

Analysen ble gjennomført etter trinnvismetoden, med gruppesamling som viktigste verktøy. Det ble gjort 

forberedelser forutfor gruppesamlingen, og etterarbeid etter gjennomføring av gruppesamling. 

Analysegruppen besto av representanter fra Jernbanedirektoratet, rådgivere fra Multiconsult og 

fagressurser fra Bane NOR. Komplett deltakerliste følger i Vedlegg 7.1.  

1.2 Om prosjektet  

Hovedbanen Nord er viktig både for lokaltransport internt i regionen og inn mot Oslo, men også for 

godstransport mellom Oslo og Trondheim, Åndalsnes og Bodø. Dette er områdene i landet med høyest 

forventet befolkningsvekst, og med mye arbeidspendling.  

Det er identifisert et behov for å utvide kapasiteten på banen. I rushperioden er det ofte svært fullt på 

togene. Strekningen er erklært overbelastet i perioden 18:00-23:30 på hverdager for godstog. På banen 

mellom Oslo og Gardermoen Lufthavn er det også transport av flydrivstoff.  

Utgangspunktet for utvikling av konsepter er et transporttilbud tilpasset prognoser for etterspørsel i 

markedene for person- og godstransport frem mot 2050. I alle konsepter velges løsning for tilbud 

persontog, tilbud godstog, løsning for frakt av flydrivstoff og eventuelt andre virkemidler.  

1.2.1 Konsepter 

Det er identifisert seks ulike konsepter for å ivareta behovet for kapasitetsøkninger på strekningen. Av 

disse konseptene inkluderes fire i denne usikkerhetsanalysen. De konseptene som ikke vurderes har ingen 

særlige investeringskostnader, og er dermed ikke inkludert i analysen2. Nedenfor følger konseptene som er 

inkludert i analysen.  

Tabell 1 Konsepter som vurderes i usikkerhetsanalysen 

Konsept Beskrivelse Tiltak 

K3.1 Forlenge pendel til Eidsvoll  A, G1, G2, K 

K3.3 Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster A, E, G1 

K4.1 Økt frekvens for persontog i rush – med godstog i rush A, B, F, G1, AA3 

K4.4 Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen A, B, C, F, G1, J, AA1, AA2 

 

I begynnelsen av gruppeprosessen 20. oktober ble det avklart at konsept 3.1 skulle vurderes istedenfor 

konsept 2.6. Tiltakene som er oppgitt i kolonnen til høyre beskrives i egen tabell nedenfor. Konsept 4.1 og 

 

1 Hentet fra «Dokumentasjon kostnadsestimat_v4.pdf», dokumentnr.: 1021245-TVF-RAP-07, datert 21.09.2020 
2 Konsepter som er anbefalt fra mulighetsstudien og som ikke inngår i denne usikkerhetsanalysen er konsept 1.1. og 1.2 
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4.4 innebar i utgangspunktet ikke tiltak G1, men det ble vurdert i gruppeprosessen 20. oktober at de skulle 

inkludere dette tiltaket.  

Konseptene som begynner på 3 er fra trinn 3, som definert i mulighetsstudien. Disse konseptene 

innebærer forbedringer av eksisterende infrastruktur (mindre investeringer). Konseptene som begynner på 

4 er fra trinn 4. Disse konseptene innebærer nyinvestering og større ombygging.  

 

1.2.2 Tiltak og basiskostnad 

Det er identifisert 12 tiltak for konseptene som skulle vurderes i usikkerhetsanalysen. Hvert av konseptene 

beskrevet ovenfor innebærer en kombinasjon av disse tiltakene. Hvert tiltak har tilhørende estimert 

kostnad.  

Prosjektets basiskostnad per konsept er basert på de tiltakene konseptet innebærer. Tabellen nedenfor 

oppgir tiltakene og tilhørende basiskostnad. Det er de ulike tiltakene som vurderes enkeltvis i 

usikkerhetsanalysen. Kostnadene for tiltakene som lå til grunn forutfor usikkerhetsanalysen er presentert i 

en egen kolonne, som mottatt fra prosjektet 15. oktober. Kolonnen helt til høyre viser revidert estimat i 

gruppeprosessen. Tiltakene som ble justert er G1 og G2. Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på 

Jessheim, ble justert fra 59- til 380 MNOK. Denne endringen er basert på at Bane NOR har gjennomført et 

hovedplanarbeid på dette tiltaket, som ga denne summen. Prosjektgruppen vurderte at dette var et 

realistisk estimat. Tiltak G2, kryssingsspor til Bøn, ble endret fra 159- til 300 MNOK. Dette begrunnes med 

at denne ikke bør ligge helt oppe på hovedplan-estimatet, men at den likevel bør justeres opp for å ivareta 

arbeidene som kan forventes å måtte gjennomføres. Dokumentasjon av endringene følger også i vedlegg 

7.4. 

I vedlegg 7.2 Prosjektets deterministiske estimat er inngangsverdiene til analysen beskrevet.  

Tabell 2 Basiskostnad per tiltak 

Tiltak Beskrivelse Basis MNOK 

Før samling 

Basis MNOK 

Justert samling 

A Ny Leirsund stasjon 571 571 

B Nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens Lindebergstasjon, ny Frogner 

stasjon og nedleggelse av dagens Lindeberg og Frogner stasjoner 

2 269 2 269 

C Nytt spor på vestsiden av dagens Hovedbanespor som gir funksjonelt 

dobbeltspor fra Lindeberg til Kløfta 

1 821 1 821 

E Ny avgreining fra Gardermoen til Hovedbanen ved Langeland 713 713 

F Dobbeltspor mellom Jessheim og Nye Nordby, samt Nye Nordby 

stasjon  

2 168 2 168 

G1 Jessheim stasjon – forlengelse av kryssingsspor og 

stasjonsoppgradering 

59 380  

G2 Kryssingsspor ved Bøn 159 300 

J Dobbeltspor mellom Kløfta og Asper på vestsiden av Gardermoen 1 654 1 654 

K Vendespor Eidsvoll stasjon 393 393 

AA1 Nedleggelse av Lindeberg stasjon, eksisterende plattform fjernes, og 

bygging av nytt forbikjøringsspor.  

443 443 

AA2 Utvidelse av eksisterende spor etter Langeland, utvidelse ligger 

mellom kryssing med Hovedbanen og Gardermobanen, og går over til 

enkeltspor før kryssing av E6.  

396 396 

AA3 Nytt sidespor med innkjør mot Jessheim fra sør. Lengde for tiltak er 

ca. 1300 meter. Utvidelse går stort sett gjennom boligfelt.  

645 645 
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Tabellen under fordeler kostnad per tiltak på hvert enkelt konsept, og gir dermed full investeringskostnad 

per konsept.  

Tabell 3 Basiskostnad per konsept 

 Basiskostnad per konsept i MNOK K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

T
il
ta

k
 

A - Ny Leirsund stasjon 571 571 571 571 

B – Nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens Lindeberg stasjon   2 269 2 269 

C – Nytt spor på vestsiden av dagens Hovedbanespor    1 821 

E – Ny avgreining fra Gardermoen til Hovedbanen ved 

Langeland 

 713   

F – Dobbeltspor mellom Jessheim og Nye Nordby, samt Nye 

Nordby stasjon 

  2 168 2 168 

G1 – Jessheim stasjon – forlengelse av kryssingsspor og 

stasjonsoppgradering 

380 380 380 380 

G2 – Kryssingsspor ved Bøn 300    

J – Dobbeltspor mellom Kløfta og Asper på vestsiden av 

Gardermoen 

   1 654 

K – Vendespor ved Eidsvoll stasjon 393    

AA1 – Nedleggelse av Lindeberg stasjon, eksisterende plattform 

fjernes, og bygging av nytt forbikjøringsspor3 

   443 

AA2 – Utvidelse av eksisterende spor etter Langeland    396 

AA3 – Nytt sidespor med innkjør mot Jessheim fra sør   645  

 Sum basiskostnad 1 644 1 664 6 033 9 702 

 

Tiltakene er illustrert i kartet under. Kartet her hentet fra mulighetsstudien.  

 

3 Tiltak AA1 var i grunnlaget plassert i K4.1, og usikkerhetsanalysen ble opprinnelig utarbeidet slik. Dette ble korrigert 09.11.2020. 
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Figur 1 Investeringstiltak, hentet fra mulighetsstudien 
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2 Gjennomføring av oppdraget 
I dette kapittelet beskrives den overordnede prosessen for usikkerhetsanalysen, herunder beskrives 

analysen av hendelses-, estimat- og driverusikkerheten. Videre presenteres forutsetningene for analysen og 

for kalkylen.  

En usikkerhetsanalyse er en kvalitativ og kvantitativ analyse som kartlegger usikkerhet og dermed 

identifiserer sårbare områder og forbedringsmuligheter. Analysen gjennomføres som en gruppeprosess, der 

det settes sammen en gruppe som dekker alle viktige aspekter av usikkerheten i prosjektet.  

Prosessen ledes av prosessleder, som sikrer god gjennomføring ved at det etableres tillit mellom 

deltakerne. Dette er nødvendig for at all usikkerhet kommer frem.  

Gjennom kartlegging av mulige hendelser vil de viktigste usikkerhetsområdene kunne prioriteres. I tillegg vil 

relevante tiltak for å redusere risiko eller sikre muligheter kunne iverksettes. Genererte hendelser som kan 

inntreffe i prosjektets gjennomføring blir overlevert til prosjektet, slik at det kan fungere som et grunnlag for 

videre utarbeidelse av et komplett usikkerhetsregister. Dette kan brukes som et arbeidsverktøy for 

usikkerhetsstyring i gjennomføringen av prosjektet.  

2.1 Overordnet prosess 

Oppdraget er gjennomført i oktober-november 2020, med gruppesamling 20. og 21. oktober. Vi benytter en 

prosess med fokus på gruppesamlingen, der gruppens deltakere bidrar til å sette trippelestimater på 

kostnadsposter og identifiserte usikkerhetsdrivere. I vedlegg 7.4 og 7.5 er vurderinger gjort for 

trippelestimat på kalkyleposter og usikkerhetsdrivere dokumentert. Overordnet prosess er også beskrevet i 

vedlegg 7.6.  

2.2 Analyse av hendelsesusikkerheten  

Hendelser defineres som et forhold som enten inntreffer eller ikke, og som dermed kan identifiseres, 

spores og måles. En liste av hendelser som kan inntreffe i prosjektets gjennomføring er et godt 

utgangspunkt for å etablere et usikkerhetsregister. I gruppesamlingen settes det av tid til en strukturert 

idédugnad for å fremskaffe en liste over ulike hendelser som kan inntreffe i prosjektets gjennomføring. 

Hendelsene kan ha både positive og negative konsekvenser, og kan påvirke både kostnader og andre 

prosjektmål. Identifiserte hendelser med kostnadskonsekvens kan benyttes videre i analysen til å begrunne 

spenn. 

Merk at ekstreme hendelser (hendelser med mindre enn 10% sannsynlighet for å inntreffe) ikke modelleres 

inn. Med en lav sannsynlighet for å inntreffe bør de ikke få påvirke rammene for prosjektet. De kan allikevel 

inkluderes i usikkerhetsregisteret og forebyggende tiltak, slik at også disse hendelsene kan være en del av 

usikkerhetsstyringen i prosjektet.  

2.3 Analyse av estimatusikkerheten 

Prisnivået for kalkylen er Q4 2019-kroner. Som et utgangspunkt for analysen ligger prosjektets egen 

oppdaterte kalkyle.  

Estimatusikkerhet er usikkerheten i priser og mengder, gitt de løsninger som er prosjektert og med den 

fremdriften som er lagt til grunn for estimatene. For enhetsprisen sin del vil dette lettest kunne 

sammenlignes med mottatte priser på de etterspurte arbeidene, gitt prosjekterte mengder. Øvrige 

usikkerheter håndteres som usikkerhetsdrivere, og kommenteres i neste kapittel. Estimatusikkerheten 

vurderes per tiltak.  

Estimatusikkerheten skal dekke prisvariasjoner på arbeidene for dagens kjente markedssituasjon, for 

sammenliknbare prosjekter. Rådgiver har gjennomført parametrisk estimering, som benytter statistisk 
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analyse av historiske data for å få frem enhetspriser. I estimatet er det i størst mulig grad benyttet 

Byggekloss prisgrunnlag v 0.1 fra 2019 fra Bane NOR4.  

2.4 Analyse av usikkerhetsdrivere 

Usikkerhetsdrivere er, siden dette er en usikkerhetsanalyse av prosjektkostnaden, øvrige usikkerheter 

(utover pris- og mengdeusikkerhet omhandlet i estimatusikkerheten) som påvirker kostnadene. Dette kan 

enten være direkte konsekvenser av for eksempel endrede løsningsvalg eller omfangsendringer som gir 

endringer i enhetspriser og/eller at mengder blir større eller mindre enn prosjektert. Det kan også være 

indirekte konsekvenser, eksempelvis gjennom at anleggsgjennomføringen tar kortere eller lenger tid enn 

antatt, eller at lokale forhold viser seg å være annerledes enn det som er lagt til grunn for estimatene. 

Typisk vil usikkerhetsdrivere dekke forhold som påvirker flere kostnadsposter samtidig. 

Usikkerhetsdriverne vil ta hensyn til eventuelle stordriftsfordeler som følger av at et konsept innebærer en 

gitt kombinasjon av tiltak, eller andre grunner til å skille på konseptene.  

Til usikkerhetsanalysen anvendes standarddrivere utarbeidet av Bane NOR, da disse anses som dekkende 

for usikkerhetsbildet i dette prosjektet. Driverne beskrives i tabellen under.  

Tabell 4 Usikkerhetsdrivere 

Usikkerhetsdriver Definisjon 

U1 Anleggsgjennomføring Entreprenørens gjennomføringsevne og egnethet, sportilgang, forhold knyttet til SHA, 

tilkomst til anlegg, koordinering mellom kontrakter, logistikk og materialhåndtering. 

U2 Eierstyring og 

rammebetingelser 

Forutsigbarhet rundt rammebetingelser, avhengighet til eiers beslutninger, nivå på 

overordnet styring, tydelighet i bestillinger, tekniske krav og godkjenninger 

U3 Eksterne aktører og 

interessenter 

Behov, krav og endringer fra interessenter og aktører utenfor prosjektet som f.eks. 

kommuner, interesseorganisasjoner og naboer. 

U4 Lokale forhold Grunnforhold og kvalitet på masser, grensesnitt mot eksisterende infrastruktur, 

kabler/rør i grunnen, arkeologi, vernede arter og vernet natur, klimafaktorer etc. 

U5 Marked Kapasitet og konkurransesituasjon i markedet ved kontraktsutlysning, prosjektets 

attraktivitet og interesse fra leverandører, konjunkturer utover markedsmiddel. 

U6 Prosjektering og 

modenhet 

Detaljering i prosjektgrunnlaget, kvalitet på prosjektering, differansen mellom de 

løsningene som i dag er skissert og det faktiske ferdige prosjektet i fremtiden. 

U7 Prosjektorganisasjon og 

ledelse 

Bane NORs evne til å planlegge og styre prosjektet, kapasitet og tilgang på ressurser, 

kontinuitet for nøkkelpersonell, erfaring med lignende prosjekter, evne til 

samhandling og kommunikasjon internt i prosjektet og i organisasjonen. 

 

2.5 Forutsetninger for analysen  

2.5.1 Omfang og avgrensninger i prosjektet 

Hendelser med meget lav sannsynlighet for å inntreffe, men potensielt stor kostnadskonsekvens, holdes 

utenfor analyseresultatene og anbefalte rammer. Dette fordi dersom en slik hendelse skulle inntreffe, så vil 

ikke en sannsynlighetsvektet reserve være tilstrekkelig buffer. Slike forhold vurderes derfor best der og da, 

dersom de skulle inntreffe. Mulige kostnadskonsekvenser av dødsulykke, 200-års flom, langvarig streik og 

tilsvarende ekstreme hendelser er dermed ikke ivaretatt i anbefalte rammer. 

Konkurs hos entreprenør er en viktig usikkerhet å forholde seg til. Ideelt sett er det en usikkerhet som skal 

ha så lav sannsynlighet for å inntreffe at den ikke modelleres inn. Dersom den modelleres inn, har det ofte 

 

4 Hentet fra: KVU Hovedbanen Nord – Kostnadsestimering, rev. 0.4.  

Dokumentnr.: 1021245-TVF-RAP-07. (21.09.2020) 
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så stor kostnadsmessig konsekvens at den sannsynlighetsvektede avsetningen uansett ikke er 

tilstrekkelig. Konkurs er derfor holdt utenfor analysen.  

2.5.2 Forutsetninger for estimatet fra kostnadsrapport 

Forutsetninger for estimatet er hentet fra rapport om kostnadsestimering utarbeidet av Multiconsult.  

• Prisnivået på kalkylen er Q4 2019-kr 

• JDir sin veileder for kostnadsestimering i tidligfase ligger til grunn for estimeringen. Ifølge veilederen 

er KVU-prosjekter på klasse 4 nivå, med «Top-Down» parametrisk metode.  

• Det er brukt byggeklosspriser for kostnadsestimeringen, dette i tråd med veilederen nevnt i punktet 

over. Der hvor byggeklossprisen vurderes uegnet på grunn av kompleksiteten, er det avklart at det 

allikevel brukes byggeklosspriser, men at den justeres med en faktor etter rådgivers skjønn. 

Byggeklossprisene ble etablert i 2011, og baseres på prosjekter før dette. Prisene er indeksert til 

2019-kr.  

• Prosjektmodenheten i estimatet er bygget opp som lav, med forventet nøyaktighetsgrad på -

20%/+40% 

• Påslag i kalkylen i prosent for følgende poster:  

- Felles entreprenørkostnader: 25% 

- Byggherrekostnader: 15% 

- Planlegging og prosjektering: 15% 
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3 Usikkerhetsbildet 
I dette kapitlet presenteres prosjektets usikkerhetsbilde. Først gjøres en kvalitativ vurdering av prosjektets 

rammebetingelser. Dette etterfølges av identifiserte hendelser som kan oppstå i prosjektets 

gjennomføringsperiode, og som kan påvirke investeringskostnaden. De to siste delkapitlene beskriver 

usikkerhetsspenn for estimat- og driverusikkerhet.  

3.1 Prosjektets rammebetingelser 

Prosjektets rammebetingelser ble i gruppesamlingen vurdert i et situasjonskart. Situasjonskartet er en 

kvalitativ vurdering av prosjektets rammebetingelser, relativt til andre prosjekter i prosjektporteføljen til JDir. 

Dette er dermed ikke en usikkerhetsvurdering i seg selv. Imidlertid kan hver av de vurderte 

rammebetingelsene være en kilde til usikkerhet, spesielt dersom de er mer krevende enn det man er vant 

med å håndtere i porteføljen.  

Situasjonskartet er delt opp i åtte fokusområder, som representerer ulike rammebetingelser for prosjektet. 

Hvert fokusområde vurderes på en skala fra 1-6. Et gjennomsnittlig prosjekt vil typisk vurderes til 3-4 (midt 

på skalaen). En score på 1-2 betyr at det gitte fokusområdet anses som enklere relativt til andre prosjekter. 

En score på 5-6 betyr at det gitte fokusområdet vurderes som krevende relativt til andre prosjekter. 

Situasjonskartet vil dermed ha større fargelagt areal for et fokusområde, desto mer utfordrende dette 

oppfattes relativt til øvrige prosjekter i porteføljen.  

Tabell 5 Vurderingsskala - situasjonskart 

Score  1 2 3 4 5 6 

Vurdering  Mindre krevende enn 

gjennomsnittet 

På gjennomsnittet Mer krevende enn 

gjennomsnittet 

 

Konseptene i trinn 3 og konseptene i trinn 4 vurderes hver for seg. Situasjonskart følger i figurene under. 

Deretter følger vurderingene for hvert fokusområde. 

 

Figur 2 Situasjonskart for konsept 3.1 og 3.3 (til venstre), og for konsept 4.1 og 4.4 (til høyre) 

Omfang 

Her vurderes omfanget til prosjektet relativt til andre prosjekter. 

Det er et relativt stort jernbaneprosjekt. Trinn 4 alternativene oppleves som litt over gjennomsnittet når det 

gjelder omfang, relativt til andre prosjekter i Jernbanedirektoratet sin portefølje. Trinn 3 alternativene 

vurderes på et gjennomsnitt.  
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Prosjektet innebærer mange deltiltak. Tiltakene kan fordeles over tid, og prosjektet har dermed fleksibilitet i 

gjennomføringen. Full effekt av tiltakene vil imidlertid kun komme når hele prosjektet er gjennomført.  

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score omfang 3 3 4 4 

 

Tid 

Her skal det vurderes om gjennomføringstiden er lang, og om prosjektet har stort eller lite tidsmessig 

slingringsmonn.  

De planlagte tiltakene ligger relativt langt fem i tid. Realisering av prosjektet er satt til 2035, mot slutten av 

neste NTP-periode. 

Det trekkes frem at godsstrategi i områdene rundt Jessheim kan være med på å skyve noen av tiltakene frem 

i tid på grunn av annet prosjekt.  

Prosjektet er foreløpig på et gjennomsnitt. Trinn 3 konseptene vurderes til score 3, mens trinn 4 konseptene 

vurderes til score 4 som følge av at disse innebærer flere arbeider.  

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score tid 3 3 4 4 

 

Kompleksitet 

Her vurderes prosjektets kompleksitet. Dette med tanke på kompleksitet på arbeider som skal gjennomføres 

eller komplekse forhold.  

Det kommer til å være nærføring til spor med mye trafikk. Videre vet man at det i prosjektet er vanskelige 

grunnforhold.  

Det må foretas erverv av grunn i enkelte områder, men mesteparten av tiltakene ligger på Bane NORs grunn. 

Gjennom Jessheim er det opprettholdt god avstand til eksisterende bane. Tiltakene er generelt velkomne 

blant berørte kommuner, og det oppfattes å være stor grad av enighet.  

Ved forlengelse av kryssingsspor blir det berøring til planfrie kryssinger. Dette kan bidra til at man legger om 

kjøremønster i nærområdet, eller at det må etableres ny kryssing via kulvert eller bru. Dette vil bidra til mer 

komplekse offentlige planprosesser. Dersom det legges opp til omkjøring, kan det komme noen innsigelser 

fra trafikanter. Det er samtidig en ønsket prosess. 

Det er mye som er gunstig på dette punktet i prosjektet, og det er hovedsakelig grunnforholdene som bidrar 

mest til kompleksiteten.  

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score kompleksitet 3 3 4 4 

 

Nytt 

Dette punktet beskriver i hvilken grad prosjektet preges av elementer som er nye. Det kan være både 

tekniske, organisatoriske og merkantile forhold, nye måter å jobbe på, nye kontraktsformer m.m. 

Dette er et tradisjonelt jernbaneprosjekt, med arbeider man er kjent med. Relativt til andre prosjekter er det 

relativt lite nytt ved dette. Denne vurderingen gjelder for samtlige konsepter.  

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score nytt 2 2 2 2 
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Marked  

Marked skal i denne sammenheng illustrere i hvilken grad markedet, både av leverandører og 

underleverandører, vurderes som mer eller mindre utfordrende relatert til markedet vi vanligvis forholder oss 

til. Eksempler på utfordringer som kan oppstå: knapphet på ressurser. Henvender man seg til et spesielt 

marked?  

Optimalt møter man et marked som er trent med å ta imot større prosjekter. Hvert tiltak vil mest sannsynlig 

ha sin egen entreprise. Mange av tiltakene er store, men det er også noen mindre. Dermed tenkes dette å 

være et prosjekt som treffer flere aktører på markedet.  

Prosjektet ligger ganske langt ut i tid. NTP er mindre fastlagt mot slutten av planperioden, og det kan være 

at tiltakene i KVU legges til den NTP som kommer etter det igjen. Det kan gi to effekter som går i hver sin 

retning. På den ene siden kan det være flere prosjekter som kjemper om de samme midlene. På den andre 

siden kan dette tidspunktet være gunstig for mange entreprenører fordi de begynner å bli ferdige med 

tiltakene som var fastlagt tidlig i planperioden.  

Prosjektets grunnforhold oppfattes som krevende, bl.a. med mye kvikkleire. Mye av grunnforholdsrisiko vil 

ligge hos byggherren i de entrepriseformene som benyttes i markedet i dag. Allikevel vil også entreprenør 

måtte ta på seg en del risiko knyttet til variasjoner i grunnforholdene og entreprenørens evne til å løse de 

utfordringene. Det kan bidra til at prosjektet trekker til seg entreprenører med relativt stor risikovilje. 

Imidlertid er det lenge til gjennomføringen av prosjektet, og når man nærmer seg kontraheringen vil man vite 

mer om både grunnforholdene, risikofordelingen og entrepriseformen. Kompetansen på slike grunnforhold 

vurderes som god i markedet, særlig blant norske entreprenører som møter disse utfordringene jevnlig. 

Markedet oppleves som gunstig for prosjektet.  

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score marked 2 2 2 2 

 

Organisasjon 

Dette punktet skal fange opp om man må organisere seg på en annen måte enn det som er vanlig, samt om 

det er organisatoriske grensesnitt som er utfordrende. Omfanget påvirker størrelsen på organisasjonen. Det 

skal også vurderes om det er kompetanse som er vanskelig å få tilgang til.  

Det vurderes at totalentrepriser vil være aktuelt for noen tiltak, men det foreligger god erfaring uavhengig av 

hvilken entreprise som velges. Det vurderes at organisasjonen er godt rustet for å ta fatt på et slikt prosjekt.  

Det vil være flere andre prosjekter som gjennomføres før dette prosjektet. Dette kan bidra til at Bane NOR 

og andre organisasjoner har god trening i gjennomføring av denne typen prosjekter. Dette prosjektet går på 

kjernevirksomheten for hva organisasjonen gjør.  

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score organisasjon 2 2 2 2 

 

Mål 

Mål skal gi et bilde på om prosjektets mål er klare, innbyrdes prioriterte og omforente.  

Rangering og konkretisering av prosjektets resultatmål vil være mer naturlig etter valg av konsept. Det vil nå 

være større fokus på effektmålene.  

Effektmålene for de vurderte konseptene er de samme, men måloppnåelsen kan være ulik. Mål for de 

enkelte tiltak vil variere mye. Prosjektet ligger langt frem i tid, og målbildet vil være i endring. Relativt til andre 

prosjekter som er på konseptvalgutredningsnivå, avviker ikke dette prosjektet hva gjelder mål.  

Gods skal utredes på flere steder, og det er trolig at det blir et økende behov med tiden. For gods er også vei 

en konkurranseflate, i tillegg til jernbane. Persontrafikkmarkedet er på den andre siden mer forutsigbart og 
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stabilt. Her nevnes imidlertid «pandemieffekten», der utviklingen av hvordan arbeidstakere bruker 

hjemmekontor i fremtiden er noe usikker.  

Effektmålene vurderes på et gjennomsnitt. Scoren under settes med utgangspunkt i at trinn 3 konseptene i 

gruppesamlingen ble vurdert til å ha et noe mer avklart målbilde enn trinn 4 konseptene. 

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score mål 2 2 3 3 

 

Prioritet 

Prioritet skal vise i hvilken grad prosjektet har prioritet relativt til øvrige prosjekter i prosjektporteføljen. Det 

skal også vise graden av aksept fra andre aktører og berørte interessenter. Er det interessenter som er ivrige 

for å gjennomføre dette?  

I dialog med interessentene, forventes det mye fra dette prosjektet. Det har generelt høy prioritet blant 

kommune og reisende, og prosjektet skal gjennomføres i områder med høy befolkningsvekst.  

Store prosjekter har en tendens til å skyve seg ut i tid. Det er noen ukjente forhold ved prioriteringen, og det 

vil komme politikere som skal mene noe om prosjektets prioritet.  

Det er en prioritert korridor, og prosjektet tenkes dermed å få høy prioritet i den tidsperioden det skal 

gjennomføres.  

Høy prioritering, og en økende befolkning i de aktuelle områdene bidrar til score 2 for alle konsepter.  

Konsept 3.1 3.3 4.1 4.4 

Score prioritet 2 2 2 2 
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3.2 Identifiserte hendelser 

Som teknikk for identifisering av usikkerhet er det benyttet en 3x3 matrise som dekker ulike kilder til 

usikkerhet. Hensikten med å bryte ned usikkerhetskilder på en strukturert måte er å sikre et relativt komplett 

nedslagsfelt, samtidig som identifiseringen går i dybden på hvert område.  

Tabell 6 Matrise usikkerhetsnedbrytingsstruktur 

 TEKNISK ORGANISATORISK ØKONOMISK 

EKSTERN 
TEKNISK  
EKSTERN 

ORGANISATORISK  
EKSTERN 

ØKONOMISK EKSTERN 

PROSJEKTET 
TEKNISK  

PROSJEKTET 
ORGANISATORISK  

PROSJEKTET 
ØKONOMISK PROSJEKTET 

BANE NOR 
TEKNISK  

BANE NOR 
ORGANISATORISK  

BANE NOR 
ØKONOMISK  
BANE NOR 

 

Deltakerne ble i gruppesamlingen bedt om å notere ned potensielle hendelser. Hendelsene som ble 

identifisert i gruppesamlingen er dokumentert nedenfor, og inndelt i områdene teknisk og 

organisatorisk/økonomisk. Denne listen av identifiserte potensielle hendelser kan benyttes som 

utgangspunkt for etablering av et usikkerhetsregister. 

3.2.1 Teknisk usikkerhet  

Hendelse Beskrivelse av hendelse 

Regelverk fra kravstillere Det kommer annet regelverk fra kravstillere som påvirker prosjektet. Eksempelvis 

interne regelverk i Bane NOR. 

Regelverk begrenser muligheter Regelverket blir for stivt, slik at man ikke ser mulighetene 

Myndighetskrav Det kommer krav til særskilte løsninger i forbindelse med 

underganger/overganger, og det blir en del reguleringsforhold.  

Utfordringer ved tekniske 

grensesnitt 

To ulike tekniske anlegg på Hovedbanen, og ERTMS på tidspunkt for utbygging i 

dette prosjektet kan by på utfordringer.  

Geotekniske forhold og 

byggeklosser 

Byggeklossene er fra 2011, og bygger på prosjekter før 2011. Det kan være at det 

er forhold som ikke samsvarer med forhold man har i dagens prosjekter. Forsøkt 

hensyntatt i korreksjonsfaktorer.  

Mulighet for erfaringsoverføring 

fra andre prosjekter  

Tiltak for å stabilisere grunn kan innhentes fra Gardermobanen 

Belastning på grunnen Økt trafikk kan gi økt akseltrykk og større belastning på grunnen  

Nærhet til eksisterende bane Dersom det blir nødvendig å skifte underbygning på eksisterende bane kan det 

komme inn krav som ikke er tatt hensyn til i dag.  

Krav til faseplanlegging  Krav til faseplanleggingen kan gi utfordringer, og kortere brudd for å gjøre 

koblinger som ligger i mange av tiltakene. I de aktuelle konseptene vurderes 

nærføringen som mer komplisert enn faseplanleggingen. 

Massedeponi og masseutskifting Strengere krav for deponering og masseutskifting av leirholdige masser gjør at det 

blir lang avstand for å finne deponier.  
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Hendelse Beskrivelse av hendelse 

Utfordringer med 

områdestabilisering 

Utfordringer med områdestabilisering som følge av tilstedeværelse av kvikkleire og 

bestemt topografi kan føre til at stabiliserende tiltak vil være nødvendig over et 

større område enn selve prosjektområdet.  

Bedre grunnforhold enn forutsatt Mulighet for at man får bedre grunnforhold enn forutsatt 

Tilstand eksisterende bane  Tilstand på eksisterende bane er bedre enn forventet 

Forurensede masser Omfang av forurensede masser viser seg å være større enn antatt, som gir økte 

deponikostnader.  

Miljøsoner Miljøsoner som må ivaretas eller som skaper begrensninger på kjøring i området. 

Svart- eller rødlistede arter kan gi krav om spesiell håndtering. 

Kvikkleire gir forsinkelser Forsinkelser som følger av kvikkleire 

Tekniske krav Generelt høyere tekniske krav gir høyere kostnader. Det kan f.eks. være 

komfortkrav, fleksibilitetskrav, sikkerhetskrav eller andre teknisk relaterte «bør» 

krav som går utover det som er minimum etter regelverket. Av og til har slike «bør» 

krav høy nytte til en begrenset kostnad, og kan vurderes gjennomført selv om de 

går utover «må» krav. 

Bevegelser i grunnen Bevegelser i grunnen under anleggsgjennomføring gir høyere kostnader. 

Nødvendig med flere tiltak Videre prosjektering viser at man må legge inn mer kapasitetsøkende tiltak, og 

omfang må utvides. 

Økte miljøkrav Det kommer krav til lavkarbonbetong og lavutslippsmaskiner. 

Mulighet ved koordinering av 

grensesnitt 

Koordinering av grensesnitt med andre tilstøtende prosjekter gjør at man kan 

samkjøre signalprosjekt med innføringen av ERTMS.  
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3.2.2 Organisatorisk/økonomisk usikkerhet 

Hendelse  Beskrivelse av hendelse 

Positive interessenter Eksterne interessenter er positive til utviklingen av jernbanen. 

Negative interessenter Interessenter som er motvillige til å avgi grunn gir utfordringer i prosjektet.  

Positiv utvikling for gods på bane Markedsutviklingen for godstrafikken kan gi en positiv utvikling for gods på bane 

på sikt. Dette er i tråd med gjeldende politiske føringer. 

Negativ utvikling for gods på bane Godstrafikken kan få endringer i politiske føringer, som kan gi en negativ 

markedsutvikling på gods på bane gjennom mer gods på vei.  

Gevinster ved omorganisering Positive gevinster ved omorganisering 

Gode faseplaner Gode faseplaner bidrar til god fremdrift og gode løsninger 

Utnyttelse av handlingsrommet Byggherre utnytter handlingsrommet, tar tak i muligheten som ligger i dagens 

avtalesystemer slik at man er friere til å velge de beste løsningene.  

Involvering av entreprenør Kan hente inn gevinst ved å inkludere entreprenør i planlegging tidlig i prosjektet 

Entreprenør og miljø Entreprenør ønsker å ligge forkant eller henge med i utviklingen i markedet. Dette 

kan gjøre at man får en entreprenør som er villig til å ta i bruk nye teknologier.  

Overgang til ny teknologi At fossile løsninger er på vei ut, kan bidra til at det kan være kostnadsdrivende å 

ta i bruk ny teknologi. 

Stålpriser Det kan komme mangel på stål, og det kan koste mer å gjenbruke stål. Dette kan 

være prisdrivende.  

Taktisk prising Taktisk prising er særlig aktuelt for rigg og drift.  

Ledetider Mulighet: unngå forhold som krever spesialleveranser 

Konkurs Konkurs hos entreprenør eller underleverandør 

Mulighet for god spordisponering Man får til god spordisponering som følger av buss for tog. Dette kan bidra til 

lavere kostnader for nærføring enn forutsatt.  

Dårlig sportilgang Dårlig sportilgang grunnet skjerpede krav for stenging av baner 

Utfordrende bruddplanlegging Valg av entrepriseform treffer markedet dårlig, og gir utfordringer for 

bruddplanlegging. 

Økte krav i kommuner Kommuner, som sterke interessenter, får inn krav om ekstra personkryssinger, 

parkeringsplasser mv. 

Mulighet for anleggsbidrag fra 

kommuner 

Mulighet for at byvekstavtaler gir anleggsbidrag fra kommunene 

Høy aktivitet i sektoren Høy aktivitet i sektoren gir dårlig konkurranse om kontraktene, med følge av høye 

priser. 

Lavkonjunktur Lavkonjunktur gir hard konkurranse med lave priser. 

Politiske prioriteringer går bort fra 

infrastruktur 

Politiske prioriteringer går bort fra infrastruktur. Dette gir hard konkurranse om 

gjenværende prosjekter, men gjør det vanskeligere for å få gjennom prosjekter.  

God kontraktsstrategi Godt valg av kontraktsstrategi bidrar til god konkurranse og god 

anleggsgjennomføring. 

Kulturminner Kulturminner medfører ekstra kostnader  

Arkeologiske funn Arkeologiske funn, utover det som er antatt, gir forsinkelser og merkostnader  

Annen regjering En annen regjering gir hel eller delvis reversering av jernbanereformen i form av 

omorganisering osv.  

Naturverntiltak Naturverntiltak bidrar til kostnadsøkninger 

Annen infrastruktur i nærheten Områdene rundt tenkt trasé er ikke båndlagt, noe som kan gjøre at annen 

infrastruktur bygges i nærheten  

Mangel på pukk Mangel på kvalitetspukk fra steinbrudd i nærheten 
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3.3 Estimatusikkerhet  

Estimatusikkerheten representerer usikkerhet i mengder og enhetspriser, gitt at prosjektet gjennomføres i 

henhold til planlagt omfang og fremdrift. Hvor stor forskjell ville man sett i estimatet dersom ti ulike personer 

estimerte samme løsning og omfang?  

Trippelestimatene er vurdert per tiltak. Det vil si at et tiltak som inngår i ulike konsepter, vil innebære samme 

usikkerhet. Eventuelle stordriftsfordeler som følger av en gitt kombinasjon av tiltak, vil vurderes under 

usikkerhetsdrivere i neste avsnitt.  

Mest sannsynlig verdi (MS) er verdien man tror det gitte tiltaket vil lande på. Denne er ofte sammenfallende 

med kalkylens verdi. Lav verdi viser hvor mye lavere det gitte tiltaket kan bli i ett av ti tilfeller, som 

prosentnedgang fra kalkyleverdi. På samme måte viser høy verdi hvor mye dyrere det gitte tiltaket kan bli i 

ett av ti tilfeller. Estimatene settes som prosentvis nedgang eller oppgang fra kalkyleverdi.  

Tabell 7 Trippelestimat estimat 

  Trippelestimat 

Tiltak Kalkyle MNOK Lav  MS MNOK Høy 

A 571 -15% 571 +45% 

B 2 269 -20% 2 269 +35% 

C 1 821 -25% 1 821 +25% 

E 713 -15% 713 +40% 

F 2 168 -30% 2 168 +25% 

G1 380 -25% 380 +25% 

G2 300 -30% 300 +60% 

J 1 654 -25% 1 654 +25% 

K 393 -30% 393 +30% 

AA1 443 -20% 443 +50% 

AA2 396 -20% 396 +40% 

AA3 645 -15% 645 +45% 

 

En beskrivelse av estimatusikkerheten, og bakgrunnen for spenn, følger i vedlegg 7.4.  

3.4 Driverusikkerhet 

Usikkerhetsdrivere skal ivareta usikkerhet i beregningsforutsetninger og påvirkning fra ytre og indre forhold. 

En usikkerhetsdriver er en samling av flere hendelser. Dette er usikkerheter utover pris- og 

mengdeusikkerhet, som behandlet under estimatusikkerheten, som påvirker kostnadene. Typisk vil 

usikkerhetsdrivere dekke forhold som påvirker flere kostnadsposter samtidig, eller forhold som ikke er så 

enkelt å relatere til enkeltposter i kalkylen.  

Usikkerhetsdriverne, som beskrevet innledningsvis, ble i gruppesamlingen vurdert med trippelestimat. Lavt, 

middels og høyt sier noe om hvor store prosentvise besparelser eller kostnadsøkninger den gitte driveren 

kan bidra til, i ett av ti tilfeller, målt ut fra totalkostnaden til tiltaket. 

 

Tabell 8 Trippelestimat usikkerhetsdrivere 
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Usikkerhetsdriver  Lav  MS  Høy 

U1 Anleggsgjennomføring 

K3.1 -4% +4% +9% 

K3.3 -4% +3% +8% 

K4.1 -5% +3% +10% 

K4.4 -5% +3% +10% 

U2 Eierstyring og 

rammebetingelser 

K3.1 -15% -3% +30% 

K3.3 -8% -2% +15% 

K4.1 -15% -3% +15% 

K4.4 -6% -2% +15% 

U3 Eksterne aktører og 

interessenter 

K3.1 -4% 0% +10% 

K3.3 -4% 0% +5% 

K4.1 -1% 0% +3% 

K4.4 -1% 0% +2% 

U4 Lokale forhold 

K3.1 -2% +8% +40% 

K3.3 -2% +5% +30% 

K4.1 -3% +3% +30% 

K4.4 -3% +3% +30% 

U5 Marked Alle konsepter -28% 0% +28% 

U6 Prosjektering og 

modenhet 

K3.1 -3% +5% +15% 

K3.3 -2% +5% +12% 

K4.1 -1% +5% +10% 

K4.4 -1% +5% +10% 

U7 Prosjektorganisasjon og 

ledelse 

K3.1 -10% 0% +15% 

K3.3 -10% 0% +15% 

K4.1 -12% 0% +17% 

K4.4 -12% 0% +17% 

 

En beskrivelse av vurderingene for hver usikkerhetsdriver følger i vedlegg 7.5.  
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4 Analyseresultat 
I dette kapitlet presenteres analyseresultatet for hvert konsept. Resultatene presenteres i form av P50- og 

P85-estimat, forventet tillegg, usikkerhetsavsetning og standardavvik i MNOK og prosent. Dette etterfølges 

av oppbygning fra påløpt til P50, S-kurve, usikkerhetsprofil og tornadodiagram for hvert konsept.  

4.1 Hovedresultater 

I tabellen under er hovedresultatene fra analysen for hvert konsept. Beløpene er angitt i MNOK, Q4 2019-

kroner, og avrundet til nærmeste 1 MNOK.  

P50-estimatet uttrykker den kostnad prosjektet med 50 % sikkerhet ikke vil overskride. Det er like stor 

sannsynlighet for at kostnaden blir høyere, som at den blir lavere enn denne verdien. Tilsvarende er P85-

estimatet den investeringskostnaden prosjektet med 85% sannsynlighet vil holde seg innenfor. For eksempel 

viser en P85 på 2859 MNOK for konsept K3.3, at det er beregnet en 85% sannsynlighet for at 

prosjektkostnaden for dette konseptet blir lavere enn 2859 MNOK.  

Tabell 9 Hovedresultat fra usikkerhetsanalysen 

 

4.2 Oppbygning fra kalkyle til forventet totalkostnad 

I figurene under er oppbygning av forventet totalkostnad gjengitt for hvert konsept. Beløpene er angitt i 

MNOK. Påløpt er foreløpig null for alle konsepter, men vi har det med for å synliggjøre metodikken. Ettersom 

planfasene påløper vil kostnader flyttes fra f.eks. Byggherre til Påløpt, og påløpte kostnader vil holdes utenfor 

påvirkning av usikkerhet. Vi har beregnet grunnerverv særskilt, se vedlegg 7.3 Analysemodell for mer 

informasjon om dette. Kostnaden til Entrepriser inkluderer påslag for entreprenørens felleskostnader, 

inkludert rigg og drift. 

 

 

Konsept Basisestimat Forv.tillegg P50 Usikkerh.avs. P85 Std.avvik Std.avvik%

K4.4 9 702        2 700        12 400      3 300        15 700      3 100        25 %

K4.1 6 033        1 600        7 600        2 200        9 800        2 100        28 %

K3.3 1 664        600           2 300        600           2 900        600           26 %

K3.1 1 644        700           2 400        700           3 100        700           28 %
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For alle de fire konseptene er det driverne U4 Lokale forhold og U6 Prosjektering og modenhet som bidrar 

med mesteparten av det forventede tillegget, fulgt av U2 Eierstyring og rammebetingelser og U1 

Anleggsgjennomføring.  
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4.3 Sannsynlighetskurve – hvor stor er usikkerheten? 

S-kurven for hvert konsept viser, for hvert punkt på kurven, sannsynligheten i % (y-aksen) for at 

investeringskostnaden havner innenfor kostnaden i MNOK (x-aksen). Nedenfor følger en S-kurve for hvert 

konsept.  

Rød buet kurve er S-kurven. Prikkete grønn linje viser sannsynligheten for at kostnaden holder seg innenfor 

basisestimatet. Gul heltrukken linje viser P50. Rosa stiplet linje viser P85. 
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4.4 Usikkerhetsprofil: Hva bidrar mest til usikkerheten? 

I figurene under vises usikkerhetsprofilen for hvert konsept. Usikkerhetsprofilen viser hvor mye av 

usikkerheten i modellen (målt som varians) som hvert enkelt element i modellen bidrar med, i prosent av 

totalen (som utgjør 100%). Det er altså den relative andelen av total varians. 

Det er normalt for prosjekter som ligger såpass langt ut i tid at U5 Marked ligger i toppen og utgjør en stor 

andel. Vi ser også at det er de samme driverne som bidro til forventet tillegg som også bidrar mest til 

usikkerheten, men at i usikkerhetsprofilen kommer også U7 Prosjektorganisasjon og ledelse opp som en av 

de viktigste driverne. 
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Vi ser at K3.1 skiller seg ut fra de andre, ved at U5 Marked bidrar med en mye lavere andel av total usikkerhet. 

Siden denne driveren er vurdert likt for alle konseptene betyr det at de øvrige usikkerhetene, og da særlig U2 

Eierstyring og rammebetingelser og U4 Lokale forhold, relativt sett bidrar med mye mer usikkerhet i dette 

konseptet. Det har altså en annen usikkerhetsprofil enn de øvrige konseptene vi har sett på. 
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4.5 Tornadodiagram – rangering av usikkerhetselementer 

Tornadodiagrammet viser spennet i trippelestimatene identifisert i gruppesamlingen, rangert fra størst til 

minst. 

Under følger et tornadodiagram for hvert konsept. Gult indikerer forventet tillegg eller forventet reduksjon. 

Grønt indikerer et potensial for kostnadsreduksjoner knyttet til gunstige utfall for usikkerhetselementet. Rødt 

indikerer et potensial for kostnadsøkninger knyttet til ugunstige utfall for usikkerhetselementet.  

 

 

Den største usikkerheten er U5 Marked, som ivaretar markedsusikkerheten fra nå og frem til antatt 

kontrahering (etter kontrahering antas prosjektets kontrakter indeksregulert). Det er en konsekvens av at 

prisgrunnlaget og prisnivå er i 2019-nivå, mens kontrahering ikke er forventet å finne sted før tidligst i 2030. 

Markedsusikkerheten er beregnet i tråd med en formel utarbeidet av Concept-programmet ved NTNU for det 

statlige KS-regimet. Den ivaretar både spredning rundt utviklingen av markedsmiddel over tid, og lokale 

variasjoner rundt markedsmiddel. Det er normalt at driveren U5 Marked er øverst i tornado-diagrammene. 

Etter markedet kommer U4 Lokale forhold. Det forventes en ugunstig situasjon, med stor utstrekning av 

påvist kvikkleire. Dette er søkt ivaretatt i estimatet gjennom påslagsfaktorer, men det vurderes allikevel slik 

at risikoen for uheldige utfall her er større enn potensialet for å bli positivt overrasket. At man går langs med 

eksisterende bane på store deler av strekningen kan vise seg å være en fordel, gjennom at konseptene kan 

dra nytte av de grunnforholdstiltak som allerede er utført. 

Den tredje usikkerhetsdriveren som bidrar mest til usikkerheten er U7 Prosjektorganisasjon og ledelse. Det 

meste ligger her til rette for en normalt god gjennomføring, med normalt gunstige rammebetingelser, men 

det er store muligheter for både positiv og negativ påvirkning, bl.a. fordi prosjektet er i så tidlig fase og skal 

gjennom flere planfaser før bygging. Prosjektorganisasjonen for kommende faser er per i dag naturlig nok 

ikke kjent. Usikkerhetsdriveren fanger opp variasjonen mellom en «beste» (ett av ti tilfeller) 

prosjektorganisasjon og ledelse, og en «verste» (ett av ti tilfeller) prosjektorganisasjon og ledelse. De «beste» 

vil gjennomgående ta gode beslutninger til rett tid og implementere disse effektivt. De vil etablere en kultur 

der man aktivt leter etter muligheter for besparelser som ikke går utover mål og krav. Dette vil kunne spare 

prosjektet for store summer gjennom f.eks. å begrense tillegg, utnytte muligheter, redusere konsekvenser av 

uønskede hendelser og redusere antall hendelser med ugunstig utfall. De «verste» vil ta flere dårlige 

beslutninger, ofte som en konsekvens av ugunstige prosesser som gjør at beslutninger tas til feil tid på feil 

nivå. Hvis det i tillegg utvikler seg en konfliktorientert kultur der man i stor grad blir understyrt av 
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entreprenørene og ikke står mot krav/ønsker fra eksterne, så kan det bli store kostnadsmessige 

konsekvenser. 

Den fjerde usikkerhetsdriveren på listen over de som bidrar mest til usikkerheten er U2 Eierstyring og 

rammebetingelser. Det er særlig risiko for en i verste fall kraftig oppstykket og «bitvis» realisering av 

konseptene som bidrar til at driveren er såpass høyreskjev. Mest sannsynlig verdi er satt til å bidra til en 

kostnadsreduksjon gjennom sterkt kostnadsfokus, men fordi kostnadsøkningen ved et verste scenario er 

såpass stort, blir allikevel forventningsverdien for driveren som helhet et tillegg. 

Den femte usikkerhetsdriveren som bidrar mest til usikkerheten er U1 Anleggsgjennomføring. I tillegg bidrar 

usikkerhet rundt anleggsgjennomføringen til forventet tillegg. Årsaken til dette er at effekten av en gunstigere 

anleggsgjennomføring enn antatt som regel har en mindre kostnadsmessig konsekvens for byggherren. 

Effekten av ugunstig anleggsgjennomføring kan derimot få store negative konsekvenser, bl.a. gjennom lengre 

forsinkelser. Ofte undervurderes kompleksiteten av nærføringer og spor i drift med korte bruddperioder. 

 

 

Konsept 4.1 har et nokså likt tornadodiagram som konsept 4.4. Den store forskjellen er at 

estimatusikkerheten for tiltak B – Dobbeltspor forbi Frogner og tiltak F – Dobbeltspor Jessheim til Nye Nordby 

har større spenn enn driveren U1 Anleggsgjennomføring. Detaljer om estimatusikkerhet per tiltak står i 

vedlegg 7.4. 
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Konsept K3.3 har tilsvarende rekkefølge øverst i tornadodiagrammet som konsept 4.4. I tillegg er 

estimatusikkerheten for tiltak E- Avgrening GMB ved Langeland og tiltak A – Utvidelse ved Leirsund høyt oppe. 

 

 

Konsept 3.1 skiller seg fra de andre ved at U2 Eierstyring og rammebetingelser ligger nest høyest, og U2 og 

U4 er nesten like brede som U5 Marked. Det skyldes blant annet at tiltakene G1 og G2 i stor grad kan påvirkes 

av U2 Eierstyring og rammebetingelser. 

 

Alle usikkerhetselementer er dokumentert i vedlegg 7.4 (estimatusikkerhet) og vedlegg 0 (driverusikkerhet).  



KVU Hovedbanen Nord 31 

 

5 Konklusjon og anbefalinger 
I dette kapittelet presenteres anbefalte rammer for prosjektet. Her vises resultatene fra usikkerhetsanalysen 

for konseptene som er vurdert. Videre følger prosessleders kommentar.  

5.1 Anbefaling om rammer 

 

Tabellen ovenfor viser beregningene fra usikkerhetsanalysen i MNOK. Verdiene i tabellen er mer presist 

angitt enn det er grunnlag for på et så tidlig stadie. Verdiene for K4.4, som et eksempel, bør dermed leses 

som at P50 er cirka 12,4 milliarder, P85 cirka 15,7 milliarder og standardavviket cirka 3,1 milliarder. 

Tilsvarende bør de øvrige verdier i tabellen vurderes med maksimalt to signifikante siffer. 

En avrundet versjon av tabellen presenteres her: 

 

KVU er et altfor tidlig tidspunkt å anbefale eller fastlegge noen rammer. Hensikten er å ha et sammenlignbart 

grunnlag for å velge mellom konsepter. Det anbefales ikke å fastlegge rammer før etter gjennomført KS2. 

Standardavviket er på et lavt nivå til å være en KVU. Dette skyldes i stor grad at driveren U6 Prosjektering og 

modenhet har et usedvanlig lavt spenn til å være i så tidlig fase. Normalt ville denne driveren vært høyt oppe 

i tornadodiagrammene. At denne driveren er satt såpass lavt skyldes at tiltakene er langt mer avgrensede 

enn det som er vanlig i en så tidlig fase. Det er snakk om tiltak som utvider og oppgraderer kapasiteten på 

en eksisterende bane, langs eksisterende traséer. Lokaliseringsvalg og trasévalg, som ofte har stor 

kostnadsmessig konsekvens, er dermed ikke med i disse konseptene.  

5.2 Prosessleders kommentar 

Prosessen ble gjennomført i Jernbanedirektoratets lokale i Posthuset, med noen deltakere som deltok via 

Teams. Det var en godt sammensatt gruppe med relevant kompetanse. Både direktoratet, prosjekterende 

og Bane NOR var representert. Det var aktiv deltagelse og stor åpenhet rundt mulig risiko. Deltakerne bidro 

til å identifisere både gunstige og ugunstige hendelser og påvirkning fra usikkerhetsdrivere. 

Grunnlaget var godt forberedt og i hovedsak tilgjengelig ved analysens oppstart. Forespørsler om ytterligere 

informasjon ble håndtert raskt og effektivt. Det var et formøte på Teams i forkant av gruppesamlingen som 

bidro med god informasjon om prosjektet og avklaringer rundt oppdraget. Det ble identifisert behov for 

justering av basisestimatet til to av tiltakene i gruppesamlingen, basert på informasjon som ikke var kjent for 

Jernbanedirektoratet ved oppstart av oppdraget. 

Det var satt av to dager til gruppesamlingen, og det var tilstrekkelig tid til gjennomføring av analysen. Generelt 

er en to-dagers analyse fornuftig for å få tilstrekkelig tid til vurdering av både estimatusikkerheten og 

usikkerhetsdriverne, og i dette tilfellet var det 12 estimater, 7 usikkerhetsdrivere og 4 konsepter som skulle 

vurderes. 

Konsept Basisestimat Forv.tillegg P50 Usikkerh.avs. P85 Std.avvik Std.avvik%

K4.4 9 702        2 708        12 410      3 255        15 665      3 140        25 %

K4.1 6 033        1 576        7 609        2 180        9 789        2 104        28 %

K3.3 1 664        589           2 253        606           2 859        585           26 %

K3.1 1 644        735           2 379        688           3 067        664           28 %

Konsept Basisestimat Forv.tillegg P50 Usikkerh.avs. P85 Std.avvik Std.avvik%

K4.4 9 702        2 700        12 400      3 300        15 700      3 100        25 %

K4.1 6 033        1 600        7 600        2 200        9 800        2 100        28 %

K3.3 1 664        600           2 300        600           2 900        600           26 %

K3.1 1 644        700           2 400        700           3 100        700           28 %



KVU Hovedbanen Nord 32 

 

6 Referanser 
(1) Jernbanedirektoratet (2020). KVU Hovedbanen Nord. Delrapport – Mulighetsstudien. (doknr.: 

10212454-TVF-RAP-06 REV 01) 

(2) Multiconsult (2020). KVU Hovedbanen Nord. Kostnadsestimering, rev. 0.4. (doknr.: 10212454-TVF-

RAP-07).  



KVU Hovedbanen Nord 33 

 

7 Vedlegg 

7.1 Deltakere og agenda 

I tabellene nedenfor følger oversikt over deltakere på gruppeprosess 20.- og 21. oktober 2020, 
i tillegg til agenda for de to analysedagene.  

Deltakerliste   

Navn Firma Rolle 

Bente Bukholm Jernbanedirektoratet Prosjektleder  

Aase-Marit Drømtorp Jernbanedirektoratet Assisterende prosjektleder 

Paul Runnestø Jernbanedirektoratet Spesialrådgiver regional 

samhandling Østlandet 

Svein Arvesen Jernbanedirektoratet Seniorrådgiver i avdeling for 

Avtaleoppfølging infrastruktur 

Morten Flisnes Jernbanedirektoratet Fagleder Klima og miljø 

Hans-Georg Pohlmann Multiconsult Kostestimator 

Øyvind Teodor Lavoll  Multiconsult Sikringskontroll estimat og 

baneressurs 

Anders Jordbakke Multiconsult Oppdragsleder 

Björn Widén  Bane NOR Kostnadsestimering 

Ingunn Skaufel  Bane NOR Prosjektsjef utbyggingsdivisjonen  

Alexei Borchtchev Bane NOR Teknisk fagressurs geoteknikk 

Jan Erik Horgen HRP Prosessleder 

Mari Andbo Sandvik HRP Datastøtte 

 

Agenda dag 1  

Tirsdag 20. oktober 2020 

Navn Firma Rolle 

08:30 Presentasjon av programmet og prosessen Prosessleder 

08:35 Presentasjon av deltakerne Prosessleder 

08:40 Beskrivelse av prosjektet v/Prosjektledelsen 

09:00 Overordnet situsjanskart/radardiagram Prosessleder 

10:00 Presentasjon av kostnadsanslag og estimering v/Prosjekterende 

10:20 Identifikasjon av usikkerheter (hendelser) Prosessleder 

11:30 Lunsj  

12:00 Trippelanslag kalkyleposter Prosessleder 

15:30 Slutt  
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Agenda dag 2  

Onsdag 21. oktober 2020 

Navn Firma Rolle 

08:30 Kort oppsummering av dagen før Prosessleder 

08:35 Presentasjon av nye deltakere Prosessleder 

08:40 Trippelanslag kalkyleposter forts. og annet gjenstående Prosessleder 

10:00 Trippelanslag på usikkerhetsdrivere Prosessleder 

11:30 Lunsj  

12:00 Usikkerhetsdrivere forts.  Prosessleder 

15:30 Slutt  
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7.2 Prosjektets deterministiske estimat  

Nedenfor følger basisestimatet for dette prosjektet. Det er estimert kostnader per tiltak. Hvert 
konsept innebærer gjennomføring av ett eller flere av disse tiltakene. Siste kostnadsrevisjon 
før gruppesamlingen, ble oversendt fra prosjektet 15. oktober 2020. I denne kostnadsversjonen 
var tiltakene AA1, AA2 og AA3 lagt til.  

Tabellen under viser basiskostnader per tiltak, som har vært inngangsverdiene til analysen. I 
løpet av gruppesamlingen ble tiltakene G1 og G2 oppjustert fra henholdsvis 59 til 380 MNOK, 
og 159 til 300 MNOK. Disse kostnadspostene er oppdatert i tabellen.  

Tiltak Basiskostnad per tiltak, MNOK 

Verdier benyttet i usikkerhetsanalysen 

A 571 

B 2 269 

C 1 821 

E 713 

F 2 168 

G1 380 (oppjustert fra 59) 

G2 300 (oppjustert fra 159) 

J 1 654 

K 393 

AA1 443 

AA2 396 

AA3 645 
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Følgende tabell systematiserer tiltakene per konsept, og oppgir estimert totalkostnad per 
konsept. Endringene som ble gjort i gruppesamlingen var å inkludere tiltak G1 i alle konsepter. 
I utgangspunktet inngikk dette tiltaket kun for konsept K3.1 og K3.3. Endelig fordeling av tiltak 
per konsept og riktig kalkyleverdi per tiltak, som inngangsverdi i analysen følger i tabellen 
under.  

 Basiskostnad per 

konsept i MNOK 

K3.1 K3.3 K4.1 K4.4 

T
il
ta

k
 

A  571 571 571 571 

B   2 269 2 269 

C    1 821 

E  713   

F   2 168 2 168 

G1 380 380 380 380 

G2 300    

J    1 654 

K 393    

AA1    443 

AA2    396 

AA3   645  

 Sum basiskostnad 1 644 1 664 6 033 9 702 
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7.3 Analysemodell  

 

 

Figuren over viser hvordan analysemodellen er bygget opp. Det er analysert 4 konsepter: K4.4, K4.1, K3.3 

og K3.1, der nummereringen henviser til nummereringen i KVU. Det er totalt 12 tiltak som inngår i ett eller 

flere av konseptene. 1-tallene i kolonnen for et konsept viser hvilke tiltak som er inkludert i konseptet, mens 

tomme celler viser at tiltaket på raden ikke er inkludert i konseptet. Cellene for tiltak i K3.1 og tiltak G1 i 

konseptene K4.4 og K4.1 har grå bakgrunn, for å synliggjøre at beslutningen om å inkludere disse i modellen 

ble tatt i gruppesamlingen. 

Det er deretter beregnet trippelestimater for estimatusikkerheten på hvert av tiltakene som inngår i et 

konsept. Videre er det beregnet driverusikkerhet for de samme standard usikkerhetsdriverne som Bane NOR 

benytter i sine usikkerhetsanalyser, og disse er beregnet på konseptnivå for hvert av konseptene. 

Vi har selv beregnet beløp per tiltak og konsept til grunnerverv gjennom å benytte de opplysninger om 

grunnerverv som er oppgitt i regnearkene for estimatene. Det ga følgende tabell: 

  

  

KVU Hovedbanen Nord Tiltak K4.4 K4.1 K3.3 K3.1

A - Utvidelse ved Leirsund A 1 1 1 1

B - Dobbeltspor forbi Frogner B 1 1

C - Dobbeltspor fra Lindeberg til Kløfta C 1

E - Avgrening GMB ved Langeland E 1

F - Dobbelstpor Jessheim til Nye Nordby F 1 1

G1 - Kryssingsspor og stasjonstiltak Jessheim G1 1 1 1 1

G2 - Kryssingsspor ved Bøn G2 1

J - Dobbeltspor Kløfta til Asper J 1

K - Vendespor Eidsvoll stasjon K 1

AA1 - Ved Lindeberg stasjon AA1 1

AA2 - Utvidelse ved Langeland AA2 1

AA3 - Utvidelse før Jessheim stasjon AA3 1

Grunnerverv Tiltak K4.4 K4.1 K3.3 K3.1

7,53                          A 1 1 1 1

21,73                        B 1 1

205,91                      C 1

11,97                        E 1

267,98                      F 1 1

-                            G1 1 1 1 1

-                            G2 1

229,97                      J 1

-                            K 1

5,61                          AA1 1

9,04                          AA2 1

137,18                      AA3 1

Sum Grunnerverv konsept 747,76        434,41        19,50          7,53             
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7.4 Dokumentasjon av estimatusikkerhet  

Usikkerhetsanalysen fokuserer på spennet i utfallsrommet, det vil si høyeste og laveste verdi. Sannsynlig 

verdi er i utgangspunktet kalkylens verdi, men kan justeres dersom diskusjonen avdekker uteglemte poster, 

behov for prisjusteringer eller lignende. Estimatusikkerheten omfatter usikkerhet i pris og mengder gitt at 

man bygger prosjektet i henhold til planlagt omfang og fremdrift. 

Lav verdi - Hvor lav kan kostnaden bli i 1 av 10 tilfeller, gitt at vi beregner og estimerer det samme prosjektet 

10 ganger eller av 10 ulike estimatorer.   

Høy verdi - Hvor høy kan kostnaden bli i 1 av 10 tilfeller, gitt at vi beregner og estimerer det samme prosjektet 

10 ganger eller av 10 ulike estimatorer.    

Det tas ikke høyde for ekstremverdier som kun inntreffer svært sjeldent. Estimatusikkerhet omfatter kun pris- 

og mengdeusikkerhet, gitt at omfanget og gjennomføring er slik det er prosjektert. Det skal fange opp sprik i 

tilbud per post fra entreprenør, med normaliserte priser. Risiko for tillegg skal dekkes av usikkerhetsdriverne. 

 

TILTAK A 

Utvidelse av Leirsund stasjon  

Basiskostnad: 571 MNOK  

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Dette tiltaket har relativt dyr dagsone/løpemeterpriser. Det innebærer kulvert og plattformforlengelser. To nye 

plattformer som ikke ligger i nærheten av hverandre bidrar til at de relativt høye løpemeterprisene virker realistiske.  

Leirsund trekkes frem som usikker ved at det er komplekst, og vil heller ha en begrenset potensiell besparelse i ett 

av ti tilfeller.  

For denne posten vurderes byggherrekostnader å være symmetrisk. Rigg og drift tenkes å være noe høyreskjev, den 

samme vurderingen gjelder for prosjektering. For prosjektering kan det bli noen andre mengder enn på de tekniske 

tiltakene. Samlet sett vurderes tiltak A å være høyreskjev. Produksjonsdelen utgjør omtrent 2/3 av tiltakets totale 

investeringskostnad.   

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Løpemeterprisen er relativt 
høy, og kan bli lavere 

✓ Leirsund stasjon er et 
relativt komplekst tiltak, kan 
gjøre at oppsiden er noe 
beskjeden  

Som estimert  ✓ Leirsund stasjon er et 
komplekst tiltak, og 
kan bli en del dyrere 
enn antatt.  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT - 15% 0% +45 % 
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TILTAK B  

Dobbeltspor forbi Frogner  

Basiskostnad: 2 269 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

 Dette tiltaket innebærer ny stasjon, som bidrar en del til usikkerheten. Spordelen av dette tiltaket tenkes å være 

realistisk estimert med tanke på mengder. Det er relativt liten usikkerhet på lengden.  

Stasjonsbyggeklossene er i seg selv mer usikre enn øvrige byggeklosser.  

Løpemeterpris for tiltaket ligger på 580 000 NOK, dette er antall meter dobbeltspor fra A til B. I et slikt tiltak er ikke 

nødvendigvis sporkostnadene de største, som observert i tilsvarende strekninger i tidligere prosjekter. Det er de 

ekstraordinære arbeidene underveis som kan dra opp usikkerheten.  

I andre prosjekter har man sett høyere løpemeterpris enn i dette tiltaket.  

Det er lagt på en faktor på 2 på byggeklossprisen til brukonstruksjoner. Kulverter ligger inne med en faktor på 1,5 

på byggeklosspris. Også korreksjonsfaktoren er et usikkerhetselement.  

Relativt til tiltak A er det noe mindre usikkerhet på tiltak B. Dette begrunnes med at stasjonen utgjør en mindre del 

av det totale tiltaket. Det er også mindre krevende dagsoner. Dermed har dette tiltaket noe smalere 

usikkerhetsspenn, og noe mindre høyreskjevhet enn tiltak A. 

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Lavere 
løpemeterpris 

✓ Korreksjonsfaktoren 
er høy 

 ✓ Høyere 
løpemeterpris 

✓ Stasjonsarbeider 
blir dyrere 

✓ Korreksjonsfaktoren 
er lav  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT -20 % 0% +35 % 
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TILTAK C 

Dobbeltspor fra Lindeberg til Kløfta 

Basiskostnad: 1 821 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

I dette tiltaket er det ingen kjente kvikkleiresoner. Det er mye landbruksområder og lite konflikter generelt. Tiltaket 

innebærer heller ingen stasjon. Disse forholdene begrenser estimatusikkerheten i et verste tilfelle, relativt til de 

foregående tiltakene som er gjennomgått.  

Tiltaket er hovedsakelig en off-set av eksisterende spor, dette begrenser kompleksiteten. Dette kan være en 

potensiell oppside.  

Det er nærføring til bolighus like før Kløfta stasjon. Dette er hensyntatt i estimatet ved å legge inn høy kompleksitet 

siste 1,5 km.  

Dette tiltaket vurderes å passe bygningsklossene relativt godt, basert på erfaring. Dermed settes spennet 

symmetrisk. Spennet er også relativt smalt for å reflektere at grunnlaget for estimeringen for dette tiltaket 

sannsynligvis treffer bedre enn for øvrige tiltak.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Fraværende 
kvikkleire 
problematikk  

✓ Nytte fra bygg ved 
eksisterende spor 

 ✓ Nærføring til 
bolighus  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT - 25% 0% + 25% 

TILTAK E 

Avgreining Gardermobanen ved Langeland 

Basiskostnad: 713 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

 Det er i nærheten av tiltakene på flere steder påvist kvikkleireområde. Kvikkleire faregrad på NVE Atlas kart viser at 

det er middels (løsneområder), men mot E6 er det påvist noen kvikkleirepunkter fra Statens vegvesen. Det er anslått 

kompliserte grunnforhold, som er forsøkt ivaretatt i korreksjonsfaktorene. Det kan allikevel komme noe ekstra her. 

Det blir under dette tiltaket nærføring i hver sin ende.  

Relativt til tiltak A og B har dette tiltaket vært noe vanskeligere å estimere. Det tenkes å være mindre potensielle 

besparelser i ett av ti tilfeller i dette tiltaket relativt til tiltak A, B og C. Spennet som settes på dette tiltaket er mer 

høyreskjevt enn øvrige. Dette baseres på at det er satt en relativt lav løpemeterpris, som i et verste tilfelle kan bli 

høyere. Dette i tillegg til kvikkleire og kompliserte grunnforhold.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Relativt beskjedne 
potensielle 
besparelser 

 ✓ Kvikkleire  

✓ Mer kompliserte 
grunnforhold enn 
antatt 

✓ Høyere 
løpemeterpris 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT - 15% 0% +40% 
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TILTAK F 

Dobbeltspor Jessheim til nye Nordby 

Basiskostnad: 2 168 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Det er ikke identifisert noen kvikkleireområder i dette tiltaket. Det er mer sand, som fjerner en del av usikkerheten i 

et verste tilfelle. Det er opprettholdt 15m på hver side av jernbanen i Jessheim, som reduserer fare for eventuelle 

konflikter.  

Det skal bygges ny stasjon på Nordby, og her oppleves det å være noe komplekse forhold.  

Bedre grunnforhold er forventet under dette tiltaket, som begrenser et verste tilfelle noe.  

Løpemeterpris for tiltaket i sin helhet er på 740 000 NOK. Relativt til de andre tiltakene er dette en høy 

løpemeterpris. Det skal imidlertid her legges en tre-spors vendestasjon. Der hvor denne skal legges, er man ute av 

soner med potensielle verre grunnforhold. Allikevel oppleves løpemeterprisen noe høy. Dette kan bidra til eventuelle 

besparelser i et beste tilfelle.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Gode grunnforhold 

✓ Ingen kvikkleire 

✓ Lavere 
løpemeterpris 

 ✓ Verre grunnforhold 
enn forventet 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT -30 % 0% +25% 
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TILTAK G1 

Jessheim stasjon – forlengelse av kryssingsspor og stasjonsoppgradering 

Basiskostnad: endret fra 59- til 380 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Nærmeste nabo er en stasjon, dette kan være en kompliserende faktor. Godssporet går gjennom Jessheim stasjon. 

Det er i tillegg et krav til at det skal være tre spor til plattform.  

Tiltaket har en total forlengelse på 200m.  

Byggeklossen for kryssingsspor oppleves som relativt lav. 

Ifølge godsstrategien er det behov for kryssingsspor på 650 meter. Bruen er nødvendig, fordi det skal være samtidig 

innkjør. Dersom man går ned til 650 meter, kan man potensielt spare noen kostnader. 

Det ligger i dette tiltaket inne komplette stasjonstiltak. Det er i dag smale kryssingsplattformer.  

Det vil komme en fullstendig oppgradering av Jessheim uavhengig av denne konseptvalgutredningen. Det er usikkert 

om dette kommer før eller etter, men det er muligens riktig å sette av dette allerede nå. Foreløpig er ikke dette 

inkludert.  

Ullensaker kommune virker positivt innstilt.  

Tiltaket viser seg å være relativt usikkert. I tråd med diskusjonen i gruppesamlingen ble estimatet for tiltak G1 justert 

opp fra 59- til 380 MNOK, i mest sannsynlig tilfelle. Dette ble gjort for å ivareta stasjonstiltak. Bane NOR har gjort 

et hovedplanarbeid på dette som ga 380 MNOK, og dette virket som et realistisk estimat gitt forutsetningene.  

Tiltak G1 var i utgangspunktet kun i konsept 3.1 og 3.3, men det ble vurdert at dette tiltaket også skulle inkluderes 

i konsept 4.1 og 4.4.  

Spennet settes relativt lavt på dette tiltaket. Dette basert på at vi støtter oss på et hovedplanestimat med tilhørende 

usikkerhetsanalyse.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

Mest sannsynlig verdi ble 
oppjustert i gruppesamling 
basert på en diskusjon med Bane 
NOR som har utarbeidet en 
hovedplan for området. 

 Kalkylen for denne 
posten er på 59 MNOK, 
men mest sannsynlig 
justeres opp til 380 
MNOK.  

 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT -25 % 380 MILL. NOK +25 % 
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TILTAK G2 

Kryssingsspor ved Bøn 

Basiskostnad: endret fra 159- til 300 MNOK.  

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Tiltaket har en total forlengelse på 200m.  

Byggeklossen for kryssingsspor oppleves som relativt lav. 

Løpemeterprisen er på 750 000 NOK, og innebærer et spor tilrettelagt for 740 meter lange godstog.  

Ifølge godsstrategien er det behov for kryssingsspor på 650 meter. Bruen er nødvendig, fordi det skal være samtidig 

innkjør. Dersom man går ned til 650 meter, kan man potensielt spare noen kostnader. 

Det er usikkerhet i forbindelse med bekkekryssing. Kryssingen kan være undervurdert, og det foreligger noe 

estimatusikkerhet her. 

Det er gjort grunnundersøkelser, så man vet en del om grunnforholdene i området.  

På vestsiden, der veien fra nord kommer inn, er det noen gårdbruksområder. Her kan det bli noen ekstra kostnader.  

Mest sannsynlig verdi vurderes høyere enn basisestimatet for å ivareta tiltak identifisert i Bane NORs hovedplan for 

området, se Tiltak G1. Mest sannsynlig vurderes til 300 MNOK..  

Det er fremdeles ti år til innkjøring av ERTMS, da vil man få overvåket hastighet. Sikkerhetssonene kan bli kortere 

med ERTMS.  

Denne tenkes, til tross for justert estimat, å være veldig høyreskjev. Dette basert på at bekkekryssing kan være 

undervurdert, og at det oppleves som et komplisert tiltak. I tillegg er ikke estimatet like gjennomarbeidet som øvrige 

tiltak.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

Mest sannsynlig verdi ble 
oppjustert i gruppesamling 
basert på en diskusjon med Bane 
NOR som har utarbeidet en 
hovedplan for området. 

✓ Redusere til 650 
meter lengde 

Kalkylen for denne 
posten er på 159 MNOK, 
men mest sannsynlig 
justeres opp til 300 
MNOK. 

✓ Undervurdert 
bekkekryssing 

✓ Lavt estimat  

✓ Kompliserende  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT -30 % 300 MNOK +60 % 

TILTAK J 

Nytt spor fra Kløfta til Asper  

Basiskostnad: 1 654 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Dette tiltaket er ganske sammenliknbart med tiltak C. Tiltak J vurderes imidlertid noe mer høyreskjevt på grunn av 

nærhet til vei. Bakgrunnen for at det allikevel settes likt som tiltak C, er at vi i dette tiltaket har en relativt høy 

løpemeterpris. Løpemeterprisen er på 500 000 MNOK, og kan bli lavere.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Lavere 
løpemeterpris 

 ✓ Kompliserende 
med nærhet til vei 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT - 25% 0% + 25% 
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TILTAK K 

Vendespor Eidsvoll stasjon 

Basiskostnad: 393 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Det er relativt stor usikkerhet knyttet til grunnforhold for tiltak K. Det er lagt inn 20 MNOK for å bygge plattformen. 

Dette er en personplattform på 220-250 meter. Det er en eksisterende kulvert der, som er en fordel.  

Usikkerhet knyttet til fylling: Det er en steinfylling der som er lagt i tilknytning til Eidsvoll stasjon. Dette kan være 

bedre enn naturlig grunn.  

Løpemeterprisen er på 1,3 MNOK.  

I et beste tilfelle kan man gå ned 30% fordi det ligger til grunn ganske høye priser. I estimatet er det bakt inn noe 

for å ivareta dårlige grunnforhold. Dette begrenser et verste tilfelle noe. Dette tiltaket vurderes dermed som 

symmetrisk.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Ligger inne relativt 
høye priser, disse 
kan bli noe lavere 

 ✓ Er allerede tatt 
hensyn til at det er 
dårlige 
grunnforhold, noe 
som begrenser 
verste tilfelle noe.  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT - 30% 0% +30 % 

TILTAK AA1  

Sporutvidelse ved Lindeberg 

Basiskostnad: 443 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

 På dette tiltaket er det svært utfordrende grunnforhold, og det er i flere områder påvist kvikkleire.  

Tiltaket støter inn mot samme område som tiltak B og C, men berører i tillegg en meget utfordrende kvikkleiresone. 

Denne vurderes dermed høyreskjev.  

Løpemeterprisen for tiltak AA1 ligger på 370 000 NOK. Det skal bare bygges ett spor i sin helhet.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

   ✓ Utfordrende 
grunnforhold gir 
økte kostnader 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT -20 % 0% +50% 
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TILTAK AA2 

Utvidelse ved Langeland 

Basiskostnad: 396 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Sporet vil ligge på det som er en eksisterende driftsveg. Det betyr at det er gravd og laget en underbygning fra før 

av. Denne er imidlertid ikke helt tilpasset jernbanetrafikk. Spørsmålet som stilles her er hvor mye man kan tjene på 

gammelt grunnarbeid.  

Det er påvist kvikkleire på området rundt. Her ligger det inne en korreksjonsfaktor på 2,4 på byggekloss for å forsøke 

å ivareta utfordrende grunnforhold.  

Løpemeterpris for tiltak AA1 ligger på 370 000 NOK. Denne prisen kan bli høyere i et verste tilfelle, og dermed settes 

P90-estimatet til +40%.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Tjener på tidligere 
grunnarbeid 

 ✓ Økt pris per 
løpemeter 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT - 20% 0% +40 % 

TILTAK AA3 

Utvidelse før Jessheim stasjon 

Basiskostnad: 645 MNOK 

ANTAKELSER OG VURDERINGER 

Tiltaket begynner i landbruksområder, og beveger seg inn i bystrøk. Det ligger inne en kulvert på dette tiltaket.  

Det ligger ikke inne stasjonstiltak for Jessheim stasjon på dette tiltaket, dette ble vurdert for tiltak G1.  

Man er her ute av kvikkleiresone, men inne i sandgrunn. Det er noe skjæring, og noen trange forhold mellom hus og 

Trondheimsveien.  

På denne posten bør det var høye prosentsatser for rigg og drift, som taler for høyreskjevhet. Det ligger inne 1200 

NOK per løpemeter for støytiltak. Dette ligger over det som ligger til grunn i byggekloss.  

Løpemeterprisen for dette tiltaket er på 500 000 NOK. Her er det begrenset hva som kan hentes av besparelser.  

Restriksjoner på anleggsgjennomføring og nærføring til boligområder, bidrar til 45% opp i verste tilfelle. Det tenkes 

å være begrenset hva som kan spares under dette tiltaket.  

 I BESTE TILFELLE MEST SANNSYNLIG  I VERSTE TILFELLE 

 ✓ Begrenset hva 
som kan spares 

 ✓ Restriksjoner på 
anleggsgjennomføring 

✓ Nærføring 
boligområder gir 
problemer 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

TRIPPELESTIMAT - 15% 0% +45 % 
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7.5 Dokumentasjon av usikkerhetsdrivere  

Usikkerhetsdrivere skal ivareta usikkerhet i beregningsforutsetninger og påvirkning fra ytre og indre forhold. 

En usikkerhetsdriver er en samling av flere hendelser. En driver beskriver rotårsaken til at usikkerheten 

inntreffer og kan i motsetning til en hendelse oppstå i stor eller i liten grad, mens en hendelse er binær. Det 

vil si at den enten inntreffer, eller ikke inntreffer. Det er krevende å identifisere samtlige forhold som kan 

inntreffe og øvelsen er tilnærmet umulig. Det er ved bruk av usikkerhetsdrivere enklere å omfavne prosjektets 

totale usikkerhetsbilde.   

Vi har benyttet 7 overordnede usikkerhetsdrivere. Disse er basert på Bane NOR sine standarddrivere i 

usikkerhetsanalyser. Usikkerhetsdriverne oppfattes å være dekkende for usikkerhetsbildet i dette prosjektet.  

I tabellen under følger en beskrivelse av hva som vurderes under hver enkelt usikkerhetsdriver.  

 

Tabellene i det følgende beskriver vurderingene gjort for hver usikkerhetsdriver på hvert 
konsept.  

  

USIKKERHETSDRIVER DEFINISJON 

U1 Anleggsgjennomføring 
Entreprenørens gjennomføringsevne og egnethet, sportilgang, forhold knyttet til SHA, 
tilkomst til anlegg, koordinering mellom kontrakter, logistikk og materialhåndtering. 

U2 Eierstyring og 
rammebetingelser 

Forutsigbarhet rundt rammebetingelser, avhengighet til eiers beslutninger, nivå på 
overordnet styring, tydelighet i bestillinger, tekniske krav og godkjenninger. 

U3 Eksterne aktører og 
interessenter 

Behov, krav og endringer fra interessenter og aktører utenfor prosjektet som f.eks. 
kommuner, interesseorganisasjoner og naboer. 

U4 Lokale forhold 
Grunnforhold og kvalitet på masser, grensesnitt mot eksisterende infrastruktur, kabler/rør i 
grunnen, arkeologi, vernede arter og vernet natur, klimafaktorer etc. 

U5 Marked 
Kapasitet og konkurransesituasjon i markedet ved kontraktsutlysning, prosjektets 
attraktivitet og interesse fra leverandører, konjunkturer utover markedsmiddel. 

U6 Prosjektering og 
modenhet 

Detaljering i prosjektgrunnlaget, kvalitet på prosjektering, differansen mellom de løsningene 
som i dag er skissert og det faktiske ferdige prosjektet i fremtiden. 

U7 Prosjektorganisasjon og 
ledelse 

Jernbanedirektoratets evne til å planlegge og styre prosjektet, kapasitet og tilgang på 
ressurser, kontinuitet for nøkkelpersonell, erfaring med lignende prosjekter, evne til 
samhandling og kommunikasjon internt i prosjektet og i organisasjonen. 
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U1 ANLEGGSGJENNOMFØRING  

Entreprenørens gjennomføringsevne og egnethet, sportilgang, forhold knyttet til SHA, tilkomst til anlegg, koordinering mellom 
kontrakter, logistikk og materialhåndtering.  
 
VURDERINGER 

BESTE TILFELLE - God planlegging fra entreprenør kan gi faseoverganger med lite 
trafikkforstyrrelse 

- God organisering på anleggsområdet gir besparelser 
- Prosjektet drar nytte av brudd/god koordinering av brudd 
- Entreprenør som har god tilgang på kompetanse og erfaring med 

utfordringene i området 
- Andre prosjekter man kan koordinere mot, for eksempel felles riggområde 

Oppsummert tenkes det at i et beste tilfelle vil det være en entreprenør som 
forstår oppgaven godt, og som har fagkompetanse og kapasitet til rett tid. Videre 
får man synergier til andre prosjekter i området. Dette kan gi en mer smidig 
anleggsgjennomføring, mindre plunder og heft, og kan spare 
prosjektorganisasjonen med et par måneder.  

VERSTE TILFELLE - Prosjektet får ikke innvilget brudd som ønsket 
- Prosjektet rekker ikke gjennomføring til brudd, og får forsinkelser 
- Forsinket faseomlegging 
- Utilstrekkelig sikring gir bevegelser i grunnen 
- Utilstrekkelig sikring gir uønskede SHA-hendelser 
- Entreprenør misbedømmer markedet for underentreprenører og får ikke 

kontrahert til pris/kvalitet 
- Entreprenør spekulerer på lave priser, og går inn i et marked de ikke er 

kompetente på 
- Konflikter blant ansatte på grunn av dårlige rammevilkår i prosjektet gjør 

at nøkkelpersoner slutter 

Oppsummert tenkes det at det i et verste tilfelle kommer forseringskostnader, 
brudd som ikke utnyttes, dårlig tilbud til å begynne med, konflikter underveis og jag 
etter tillegg. Det er større sannsynlighet for økte kostnader, relativt til reduserte.  

MEST SANNSYNLIG Basert på det man har hørt om referanseprosjekter, som ligger til grunn i 
byggeklossene bak estimatet, er ikke bygging i nærhet til spor inkludert. Dermed 
legges det til noe på mest sannsynlig verdi. Det legges til noe mer på konsept 3.1 
fordi det her er mest bygging på stasjoner, som heller ikke er ivaretatt i 
referanseprosjektene.  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

K3.1 -4% +4% +9% 

K3.3 -4% +3% +8% 

K4.1 -5% +3% +10% 

K4.4 -5% +3% +10% 
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U2 EIERSTYRING OG RAMMEBETINGELSER  

Forutsigbarhet rundt rammebetingelser, avhengighet til eiers beslutninger, nivå på overordnet styring, tydelighet i bestillinger, 
tekniske krav og godkjenninger.  
VURDERINGER 

BESTE TILFELLE - Bedre koordinering mellom prosjekter  
- Gjennomgang av teknisk regelverk gir forenkling av teknisk anlegg og lavere 

kostnader 
- Stordriftsfordeler ved flere tiltak i valgt konsept i ett prosjekt 
- Optimale toglengder legges til grunn (stor betydning for samtidig innkjør) 
- Fagfolk mener geoteknikk har for strenge krav og får gehør for det 
- Går man for en helt nedstrippet løsning, kan man få besparelser 
- Løsning som er tegnet opp på Leirsund - dersom løsningen blir for dyr kan 

tiltak legges ned, og passasjerer må ta buss. Dette vil gi et dårligere tilbud, 
men konseptet bevares. Da vil tiltaket bli vesentlig billigere. Her har K4.1 
mest potensiale. Av trinn 3 konseptene, slår det mest ut på K3.1 fordi dette 
innebærer både tiltak G1 og G2.  

VERSTE TILFELLE - Manglende koordinering mellom prosjekter gir merarbeid og økt kostnad 
- Økte sikkerhetskrav fra SJT, NGU eller NVE gir økte kostnader 
- Ønske om høy standard og fleksibilitet gir omfangsvekst 
- Oppdeling av tiltaket i egne prosjekter gir økte kostnader 
- For høye totalkostnader gjør at Stortinget kutter omfang på en ikke-optimal 

måte 
- Strengere kjøretidspåslag 
- Større toglengder 
- Lav prioritering og pengemangel 

Tiltakene på trinn 3 har større høyreskjevhet enn trinn 4 tiltakene. 

MEST SANNSYNLIG Det er forventet at prosjektet deles opp. Konsept 3.1 og 4.1 vurderes å ha noe større 
spillerom, slik at mest sannsynlig vurderes til -3%. Øvrige vurderes til -2% på mest 
sannsynlig.  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

K3.1 -15% -3% +30% 

K3.3 -8% -2% +15% 

K4.1 -15% -3% +15% 

K4.4 -6% -2% +15% 
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U3 EKSTERNE AKTØRER OG INTERESSENTER   

Behov, krav og endringer fra interessenter og aktører utenfor prosjektet som f.eks. kommuner, interesseorganisasjoner og 
naboer. 
 
VURDERINGER 

BESTE TILFELLE - Kommunene i området er interessert i standardheving i systemet, og 
kommer med anleggsbidrag til kulvert, adkomstbruer mv.  

- Grunneierbidrag, eksempelvis spleis på parkeringsplasser 
- Byvekstavtale ligger inne med bidrag for stasjonstiltak – kan hente ut noe 

herfra 

I et beste tilfelle får prosjektet anleggsbidrag for stasjonstiltak. Alle tiltak innebærer 
tiltak G1, så bidraget vil være likt i absolutt sum. Dermed varierer prosentsatsene i 
P10 noe mellom konseptene.  

VERSTE TILFELLE - Kommuner forhandler flere underganger, bruer, og andre fordyrende tiltak 
- Nabokrangel gir forsinkelser og kostnadsøkninger 
- Miljøorganisasjoner organiserer seg mot utbygging 
- Tap av landbruksarealer utløser krav på annen lokasjon 
- Landbruk, naboer og kommuner ønsker standardhevinger 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

K3.1 -4% 0% +10% 

K3.3 -4% 0% +5% 

K4.1 -1% 0% +3% 

K4.4 -1% 0% +2% 

 

U4 LOKALE FORHOLD 
Grunnforhold og kvalitet på masser, grensesnitt mot eksisterende infrastruktur, kabler/rør i grunnen, arkeologi, vernede arter 
og vernet natur, klimafaktorer etc. 

VURDERINGER 

BESTE TILFELLE - Grunnforhold er bedre enn det som er lagt til grunn. Dette også med tanke 
på paralleller til Gardermobanen. 

- Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser er korrekt, og det dukker ikke opp 
noe man ikke har oversikt over nå. 

- Fordeler på stabiliseringstiltak som følger av at dette er gjennomført i 
forbindelse med Gardermobanen.  

Oppsummert vil prosjektet i et beste tilfelle utnytte paralleller til Gardermobanen, 
og stabiliseringstiltak som er gjennomført der. Dette kan gi lavere kostnader relativt 
til det som ligger til grunn i dag. Leirsund har for eksempel fått gjennomført 
«omfattende områdestabilisering» i forbindelse med Gardermobanen. I et beste 
tilfelle kan man spare inn et par prosenter. Det tenkes å kunne spares litt mer på de 
største konseptene, da det vil være noe mer å hente her.  

VERSTE TILFELLE - Pengene begynner å rulle i forbindelse med kalk- og sementstabilisering 
(har sett dette i sammenliknbare prosjekter) 

- Fysisk klimarisiko og klimatilpasning: området er spesielt flombelastet. Det 
vil forekomme fremover for eksempel ved nærføring til Andelva. 

Denne driveren vurderes som høyreskjev for alle konsepter, da det er større 
sannsynlighet for økte kostnader. Konsept 3.1 vurderes med noe større verste-
tilfelle ved at dette konseptet innebærer arbeider på Eidsvoll og Bøen, som begge 
ligger tett på elven.  

MEST SANNSYNLIG Konsept 3.3 har noe høyere mest sannsynlig relativt til konsept 4.1 og 4.4, da dette 
innebærer større flomrisiko. Bøen og Eidsvoll er veldig nært elva. Konsept 3.1 
vurderes derfor noe høyere enn 3.3 igjen.  
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U4 LOKALE FORHOLD 

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

K3.1 -2% +8% +40% 

K3.3 -2% +5% +30% 

K4.1 -3% +3% +30% 

K4.4 -3% +3% +30% 

 

U5 MARKED 

Kapasitet og konkurransesituasjon i markedet ved kontraktsutlysning, prosjektets attraktivitet og interesse fra leverandører, 
konjunkturer utover markedsmiddel. 
 
VURDERINGER 

Denne driveren vurderes basert på formelverk utarbeidet av Concept-programmet ved NTNU. Markedet har en 
tendens til å svinge mer enn indeksen, og dette ivaretas i formelen som er basert på empiri.  

Formelen baserer seg også på differanse i tid fra kontrahering av hovedvekten av prosjektets kontrakter og 
dagens dato. Det er vanskelig å si noe om hvorvidt markedet er i lav- eller høykonjunktur på 
kontraheringstidspunktet. Spennet basert på formelverket er symmetrisk, og relativt bredt.  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

ALLE KONSEPTER -28% 0% +28% 
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U6 PROSJEKTERING OG MODENHET 

Detaljering i prosjektgrunnlaget, kvalitet på prosjektering, differansen mellom de løsningene som i dag er skissert og det 
faktiske ferdige prosjektet i fremtiden. 
 
VURDERINGER 

BESTE TILFELLE 

- Det dukker opp noen smarte løsninger i senere faser 
- Det gjennomføres andre prosjekter i forkant, som bidrar til at det er enkelte 

ting man slipper å gjøre i dette prosjektet 
- Man får endringer på poster som er priset høyt hos entreprenørene slik at 

det blir lavere kostnader 
- Gjennom prosjektering luker man ut eller forenkler over tid 
- Byggeklossprisene har ivaretatt mer enn antatt  

VERSTE TILFELLE 

- Det kommer frem at det er hensiktsmessig å bytte ut bekkekulverter, broer 
osv. etter at man er i gang med arbeidene 

- Man bommer på mengder, og små priser eser ut  
- Pelearbeider undervurderes 
- Får godkjent et konkurransegrunnlag som ikke er godt nok, og som kan føre 

til endringer 
- Det dukker opp flere ting underveis i prosjektet som blir fordyrende  

VURDERING AV SPENN 

Spenn settes som følger av eventuelle feil og mangler i grunnlaget. I tillegg må man 
tenke på modning og løsningsvalg som kan bidra til å trekke det noe ned. Spennet 
dras noe ut fordi vi er i en tidlig fase, og det er mye som kan skje frem til kontrahering 
og gjennomføring.  

På bakgrunn av bekkene trekkes P10-estimatet ned til -1%. For konsept 3.1 og 3.3 
trekkes det noe mer ned, til henholdsvis -3% og -2%, på grunn av G1 og G2 tiltak. 
Dette gjør også at disse trekkes lengre mot høyre, i et verste tilfelle. Det tenkes at 
det mest sannsynlig vil påløpe noe ekstra til prosjektering og modenhet, da 
prosjektet er i en veldig tidlig fase.  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

K3.1 -3% +5% +15% 

K3.3 -2% +5% +12% 

K4.1 -1% +5% +10% 

K4.4 -1% +5% +10% 
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U7 PROSJEKTORGANISASJON OG LEDELSE 

Jernbanedirektoratets evne til å planlegge og styre prosjektet, kapasitet og tilgang på ressurser, kontinuitet for 
nøkkelpersonell, erfaring med lignende prosjekter, evne til samhandling og kommunikasjon internt i prosjektet og i 
organisasjonen. 
 
VURDERINGER 

BESTE TILFELLE 

- Prosjektorganisasjonen kan påvirke gjennom god organisering og ledelse 
- God timing inn i markedet 
- Organisasjon spiller entreprenør gode 
- Organisasjon spiller prosjekterende gode slik at prosjektet får et godt underlag 

ut i markedet 
- God kompetanse og nødvendig kapasitet til rett tid gjennom hele prosjektet 
- God erfaringsutveksling 

I et beste tilfelle har man en prosjektorganisasjon som begrenser forventet tillegg mye. 
Dette gjennom å ivareta mulighetene som ligger for kostnadsbesparelser, og 
begrensing av risiko. Proaktiv ledelse bidrar til å komme nærmere de beste tilfellene 
under øvrige usikkerhetsdrivere, og begrense de verste tilfellene.  

VERSTE TILFELLE 
- Fragmentert prosjektorganisasjon og ledelse med dårlig kontinuitet 
- Ikke riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til rett tid 

VURDERING AV 
SPENN 

Driveren vurderes å være høyreskjev ved at det er større potensiale for at det skjærer 
seg og påløper mer kostnader, relativt til at det hentes inn besparelser.  

Selve prosjektet tenkes å være relativt enkelt å lede, ved at det ikke er bynært. Det er 
allikevel komplekst ved at det er mange enkelttiltak. I tillegg er prosjektet i nærheten 
av spor i drift, noe organisasjonen må være rustet for. Organsiasjonen er imidlertid godt 
vant med den type arbeider.  

I et beste tilfelle klarer man å halvere forventet tillegg med 50%. Dette gir omtrent 12% 
besparelse i et beste tilfelle. Driveren vurderes å være høyreskjev, men allikevel med 
gode muligheter for besparelser.  

 P10 MEST SANNSYNLIG P90 

K3.1 -10% 0% +15% 

K3.3 -10% 0% +15% 

K4.1 -12% 0% +17% 

K4.4 -12% 0% +17% 
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7.6 HR Prosjekts metode for usikkerhetsanalyse  

Om metoden 

HR Prosjekts metode for usikkerhetsanalyse tar utgangspunkt i trinnvismetoden og suksessiv kalkulasjon. 

Denne metodikken ble først utviklet av Steen Lichtenberg ved Danmarks Tekniske Universitet på 1970-tallet, 

og er videreutviklet av NTNU.  

Metoden ligger til grunn for Finansdepartementet og de største statlige byggherrenes kvalitetssikring. 

Ordningen blir kvalitetssikret av Finansdepartementet og NTNU gjennom forskningsprogrammet Concept. 

Metoden brukes også for kvalitetssikring av investeringsprosjekter i andre sektorer, både offentlig og privat.  

HR Prosjekts tilnærming til metoden kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode, og kartlegger usikkerhet 

ved bruk av kreative prosesser. Vår bruk av trinnvismetoden gir fokus på realistiske konsekvenser og det 

detaljeres bare på de viktigste områdene. 

Vi bruker trinnvise, intuitive fremgangsmåter som sikrer at usikkerhet blir bevisst adressert og at 

vurderingene går bak fasaden og i dybden. Fordi det ikke er behov for detaljering i stor grad kan analysene 

starte tidlig, og det gir mulighet for proaktiv styring av usikkerhet. 

Prosessen 

Prosessen er strukturert slik at det suksessivt bygges opp kunnskap om analyseobjektet i analysegruppen. 

Dette gjøres ved å identifisere usikkerhet fritt. Deretter settes konsekvens for den enkelte usikkerhet etter 

oppdragsgivers viktigste mål, som f.eks. kostnad, tid, kvalitet, omdømme og sikkerhet. Videre settes 

sannsynlighet for at usikkerheten inntreffer. Sammen gir dette et anslag på den enkelte usikkerhets 

kritikalitet. Dette gjøres for å prioritere usikkerhetene for dernest å foreslå mulige tiltak. 

Usikkerhetene grupperes i usikkerhetsdrivere som legges til grunn for trippelanslag, i kombinasjon med 

trippelanslag for kalkyleposter.  

Grupperingen av usikkerhet i drivere gjøres for å samle usikkerheter som naturlig hører sammen slik at 

gruppene er uavhengige av hverandre. Ingen usikkerhet tilhører mer enn én usikkerhetsdriver. Når det 

deretter settes trippelestimater på kalkyleposter og restusikkerhet vil gruppen ha utviklet dybdekunnskap og 

felles forståelse for den usikkerhet som er knyttet til analyseobjektet.   

Vår metodiske tilnærming sikrer at trippelanslag på kalkyle og trippelanslag på usikkerhetsdrivere kan 

kombineres uten at identifisert usikkerhet faller utenfor, eller inkluderes flere ganger. Dette setter gruppen i 

stand til å gi realistiske estimater på usikkerheten som kan påvirke prosjektet.  

Usikkerhetsdrivere som vil påvirke flere enn en kalkylepost vil alltid modelleres som en egen driver det settes 

trippelanslag på, for å unngå at samvariasjon påvirker den totale, estimerte usikkerheten. 

Figuren nedenfor illustrerer prosessen. 

 


