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Struktur på presentasjonen 
•  Litt om kostnadskalkyler 

•  Usikkerhetsanalyser – metoder 

•  Utfordringer med usikkerhetsanalyser – praktiske 
eksempler 

•  Erfaringer fra store prosjekter 

•  Oppsummering - utfordringer 
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Prosess kostnadsestimering 



4 

Kostnadskalkyler 

•  Estimeringen skal baseres på anerkjente 
estimeringsmetoder som er tilpasset bransjen og 
problemstillingen. 

•  Grunnkalkyle etableres, basert på definerte 
forutsetninger.  

•  Estimatet må synliggjøre usikkerheten i disse 
forutsetningene.. 
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To ulike tilnærminger 

•  Gjennomføre kalkylen og usikkerhetsanalysen i en 
samlet operasjon 

•  Etablere grunnkalkyle først, for så å gjøre en 
usikkerhetsanalyse på denne. 
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Kalkyleinndeling 
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Usikkerhetsanalyser - metoder 

•  Concept-rapport 12 

•  Det finnes mange ulike metoder 

•  Store likheter mellom ulike metoder 

•  Simulering vs. Trinnvis kalkulasjon 
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Trinnvis (successiv) kalkulasjon 

•  Kostnads- /inntekts-overslag 
–  som ledd i en økonomisk analyse 
–  for anbud / tilbud 

•  Usikkerhetsanalyse 
–  identifisering 
–  kvantifisering 

•  Kvalitetssikring av eksisterende kalkyler 
•  Fremskaffe styringsrammer og oversikt over 

reserver 
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Suksessiv kalkulasjon 
•  En gruppeprosess 

•  Suksessivprinsippet 
–  Alt skal med 
–  Jobber top-down 
–  Fokus på usikkerhet 
–  Subjektive vurderinger 

•  Statistisk behandling av data 

•  Dataprogram som håndterer beregningene 
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Usikkerhetsanalyse - 
metode 
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Ressursgruppe 
Prosessleder 

Datastøtte 
Deltaker 
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Individ vs. gruppe 

Faktisk 
Usikkerhetsområde 

Personlig 
oppfatning 

Personlig 
oppfatning 

Personlig 
oppfatning 

Personlig 
oppfatning 

Personlig 
oppfatning 
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Usikkerhet vs. usikkerhet 

Estimatusikkerhet:  
Kostnadsvariasjon 

Hendelsesusikkerhet:  
Sannsynlighet x Kostnad 

Usikkerhet 
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Utfordringer med 
Usikkerhetsanalyser – eksempler  
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Eksempel 1 Størrelse på gruppen 
•  Prosjekt: Ny Statsministerbolig 
•  Komplekst prosjekt, ombygging, 

sikkerhetsspørsmål 
•  Gruppe bestående av 25 

eksperter innen ulike fag  
•  Vanskelig å fasilitere en så stor 

gruppe 

Ville det være bedre med 7-10 deltakere med et 
vidt perspektiv enn 25 eksperter? 
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Eksempel 2 
Forberedelser 

•  Prosjekt: Jernbane Oslo S – 
Ski 

•  Usikkerherhetsanalyse  
•  Prosjektleder sendte over 2 

store bokser med 
dokumenter for forberedelse 

•  HVA ER VIKTIG OG 
RELEVANT 
INFORMASJON? 
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Forberedelser? 

•  En komplisert analyse 
krever mer omfattende 
forberedelser for alle. 

•  Travle mennesker har 
vanskelig for å finne tid 
til nødvendige 
forberedelser.  



18 

Hvordan få til en god 
kostnadskalkyle for et slikt 

prosjekt? 

Eksempel 3: Veg- eller 
byutviklingsprosjekt? 
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Vegprosjekt? 

It is in the middle of 
Norway’s capitol; Oslo 

Current situation keeps 
the city away from the 

sea 

The area has a low 
exploitation ratio 

The medieval city is 
hidden behind a traffic 

machine 

The area gives Oslo a 
bad image  

Traffic – safety not up 
to standard  

Environment for living 
– noise and dust   

Environment – 
reduction of CO2 and 

NOx   

Harbour needs 
cleaning up   

Bad utility of economic  
potential 

… and there is several other large projects in the same area 



20 

Eksempel 4: Urealistiske forutsetninger 
•  Nordre avlastningsveg i 

Trondheim 
•  Usikkerhetsanalyser i 

forbindelse med 
ekstern KS. 

•  Forutsetning: 
Godsterminalen skal 
flyttes for å gjøre plass 
til ny veg – alle parter 
bekreftet forutsetningen 
–  Statens Vegvesen 
–  Jernbaneverket 
–  Samferdselsdepartementet 
–  Kommunen 
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Urealitiske forutsetninger 

•  Rett etter avslutning av ekstern KS: 
–  Samferdselsministeren vedtar å ikke flytte godsterminalen 

•  Prosjektet må replanlegges 

•  Ny prosess, og ny ekstern KS 

•  100 - 200 mill dyrere prosjekt, et år forsinket 



22 

Urealistiske forutsetninger 

•  Typisk spørsmål: 
–  HVA KOSTER DETTE ALTERNATIVET 

•  Bør kanskje endres til: 
–  HVA VIL PROSJEKTET KOSTE TIL SLUTT? 
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Risks 

Liten overhøyde 

Kompleksiteten i situasjonen 

Drift og bygging samtidig 

Signalanlegg godkjenning 

Eksempel 5 Å regne bort usikkerhet – Asker - Sandvika 
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Å regne bort usikkerhet 
•  En detaljert usikkerhetsanalyse ble gjennomført i 

tidlig fase av prosjektet selv, Bottom – Up. 
•  130 potensielle usikkerheter ble estimert 
•  Korrelasjon ble ikke hensyntatt 
•  Forventet kostnad ca 3 MRD NOK, med 

standardavvik på ca. 2 %.  
•  Ny analyse, Innleid assistanse med Top-Down 

tilnærming, forventet kostnad ca 3,05 MRD NOK, 15 
% standardavvik 
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Eksempel 6  
Å regne bort usikkerhet 

Prosjekt - Kråkerøyforbindelsen 

Markedsusikkerhet ble delt 
i 3 (stål, tunnel og tunge  
Konstruksjoner, enklere  
Arbeider).  

Uten korrelasjon mellom  
de 3 – standardavvik 11 % 
Med 70 % korrelasjon – 17 %. 
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Noen erfaringer fra store 
norske prosjekt… 
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Hva bidrar til usikkerhet ? 
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1.  First estimate 
2.  NTP estimate 
3.  QA2 estimate 
4.  Parliamentary bill 
5.  Current estimate 

Kostnadsutvikling i vegprosjekter 
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Kostnadsøkning fra NTP til 
vedtak om gjennomføring 
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Oppsummering 

•  God samsvar mellom analyser og virkelighet, med 
unntak av to områder:  

–  Usikkerhet knyttet til endrede rammebetingelser er undervurdert i 
analysene. 

–  Usikkerhet knyttet til påvirkning av interessenter er undervurdert i 
analysene. 

•  Hvordan hindre kostnadsutvikling fra første estimat 
og frem til vedtak i Stortinget ? 
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Konklusjon 

•  Utfordringer med usikkerhetsanalyser: 
–  Usikkerhet knyttet til rammebetingelser 

–  Usikkerhet knyttet til interessenters påvirkning 

•  Mye fokus på risiko – hva med muligheter ? 

•  Overgang fra usikkerhetsanalyser til 
usikkerhetsstyring 
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•  TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN  

•  Les mer på:  

• www.concept.ntnu.no 
• www.nsp.ntnu.no 


