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ENTREPRENØRUTGIFTER
LEVERANDØROMKOSTNINGER

F.1.0

GENERELT

F.1.1

Orientering

(Bygningsmessige arbeider)
(Maskin og elektro)

11982 fikk Vassdragsdirektoratet, Avdeling for vasskraftundersøkelser (VU), laget
et hjelpemiddel for utarbeidelse av påregnelige anleggsomkostninger for
vannkraftanlegg som et ledd i arbeidet med Samlet plan for Forvaltning av
vannressursene. Dette arbeidet førte fram til en todelt rapport datert juli 1982.
I 1987 ble det utarbeidet en revidert utgave av 1982-rapporten med angitte priser i
prisnivå januar 1986. Det ble også angitt en estimert prisvekst fra januar 1986 til
januar 87.
Nye revideringer ble gjort i 1990 til prisnivå 01.01.1990, i 1995 til prisnivå 1 januar
1995 og sist, med denne utgaven, i 2000 til prisnivå 01.01.2000.
Rapportens deler er opprinnelig utarbeidet og tidligere revidert av henholdsvis
Ingeniør Chr. F. Grøner A.S. (bygningsmessige arbeider), Nybro-Bjerck as
(maskinelt utstyr) og Ingeniør A.B. Berdal NS (elektrisk utstyr).
Oppdatering av rapporten i 1995 er gjort av henholdsvis Statkraft Engineering as
(maskinelt- og elektrisk utstyr) og Berdal Strømme NS (bygningsmessige
arbeider). Kap. B.3.4 Betong buedam og B.11 Kraftstasjoner i dagen er hentet fra
vårt "Kostnadsgrunnlag for mindre vannkraftanlegg (100 - 5000 kW), og er
utarbeidet av NVK NS Norsk Vandbygningskontor.
Herværende rapport som er en revisjon av 1995-rapporten med angitte priser i
prisnivå 1. januar 2000 er i sin helhet utført av Norconsult.

F.1.2

Rapportens innhold

Rapporten angir grunnlag for beregning av gjennomsnittlig påregnelige
entreprenørutgifter (bygningsmessige arbeider) og leverandørutgifter (mekanisk
og elektrisk utstyr). Disse omkostningene vil være avhengig av en rekke forhold
som kan variere fra anlegg til anlegg.
De gitte hjelpemidler (priskurver etc) er basert på forutsetninger som kan anses
som normale. De viktigste forutsetningene og anmerkningene er angitt på figurene
og i tilhørende tekst.
Byggherreutgiftene er ikke inkludert i det angitte prisgrunnlaget.

Rapporten angir også de usikkerhetsmarginer en må regne med ved
kostnadsoverslag basert på rapportens hjelpemidler.

F.1.3

Rapportens hensikt

Samlet plan for vassdrag skal rangere vannkraftprosjekter etter en veiing av
økonomi og konflikt med andre brukerinteresser. Her kommer påregnelige
anleggsomkostninger inn, og det er viktig at omkostningskalkulasjonene utføres på
en slik måte at utbyggingsprisen for de enkelte utbyggingsobjekter kan
sammenliknes uten for store skjevheter som måtte skyldes forskjellige
framgangsmåter (inkluderte/ikke inkluderte omkostninger etc).
De omkostningskurver, enhetspriser etc. for forskjellige anleggsdeler (dammer,
tunneler, kraftstasjon etc) som finnes i denne rapporten, er ment som hjelpemiddel
for omkostningsberegningene, slik at:
Omkostningsberegningene kan utføres forholdsvis raskt, og
De beregnede omkostninger kan sammenliknes med akseptabel nøyaktighet.
(Korrekt relativ forskjell mellom de kalkulerte omkostningene for de enkelte
utbyggingsobjekter er i denne sammenheng viktigere enn stor nøyaktighet
forhold til virkelige anleggsomkostninger).

F.1.4 Rapportens oppbygging
Rapporten er bygget opp i 4 avsnitt:

F
B
M
E

Felleskapittel
Bygningsmessige arbeider
Maskintekniske installasjoner
Elektrotekniske installasjoner

Hvert avsnitt har underavsnitt hvor tekst og figurer vedrørende de enkelte anleggsdeler er plassert samlet. Ved bruk av rapporten bør tekst og figurer ses i
sammenheng.
Rapporten er samlet i ringperm. Det er dermed mulig å revidere enkelte kapitler
separat.

F.1.5 Bruk av rapporten

Rapporten kan benyttes for å omkostningsberegne anleggsdeler på et tidlig
stadium i planleggingen.

Rapportenskostnadstall/kurvergir til resultatet gjennomsnittligpåregnelig
kostnadstall.Dersomen ønskeret kostnadsoverslagmed storsikkerhetmot
overskridelser,må tillegggjøres. De angitteusikkerhetsmarginer
er til hjelpfor
dette.
En rekkekostnadsbærereer ikke medtatti det grunnlagsom er presentert.
Forutsetningenefor, og merknadenetil, priskurvenemå derforstuderes.Ikke
medtattekostnadermå selvsagtkalkuleresseparatdersomen ønskeret komplett
overslag.
Rapportener ikke ment å være et verktøy/hjelpemiddelunderprosjekteringtil
f.eks. optimaliseringog valg av konstruksjonstyper.

F.1.6 Prisnivå

Rapportenangirpriseri prisnivå1. januar 2000.

B.0.0 BYGNINGSMESS1GE ARBE1DER GENERELT

B.0.1 Gjennomsnittlig

påregnelige kostnader og usikkerhet

Kapitteletgir grunnlagfor beregningav gjennomsnittligpåregneligeentreprenørutgifterfor bygningsmessigearbeider.Med "gjennomsnittlig
påregnelige"forståsat
det er 50% risikofor at de virkeligekostnaderblirhøyere, og 50% risikofor at de
blirlavere.
For de enkelteanieggsdelerer det også anslåttusikkerhetsmarginer.
Vi anser
sannsynlighetenfor at de virkeligekostnaderliggerinnenforde angittemarginerå
være 90%.
Genereltsett bør en ved alle kostnadsoverslagangi hvorstor risikoener for at de
virkeligekostnaderblirhøyere. Eventueltangi høyesteog lavestesannsynlige
anleggskostnad.

B.0.2 Entreprenøromkostninger
Medtatt/ikke medtatte kostnadselementer

Det gitteprisgrunnlagomfattersamtligeomkostningertil entreprenørmed de
unntaksom er nevntunderde enkelteanleggsdeler.
Genereltgjelderat følgendeer medtatt/ikkemedtatt:
Anleggsveier:
Bygge- og vedlikeholdskostnader
for hovedveitil anleggetog for vei mellom

f.eks. massetakog damkropper ikke medtatt.Visse retningslinjerfor å
kalkulereslikekostnaderer gitti pkt B.12. Mindrelokaleveier (faringer)er
medtatti kostnadsgrunnlaget
for de enkelteanleggsdeler.
Transportutgifter:
I de tilfellerder vei fører fram til anleggsplassener alle transportutgiftermedtatt
i kostnadsgrunnlaget
for de enkelteanleggsdeler.
Der vei ikkefører fram er ingenekstrautgiftertil anleggog driftav spesielle
transportanleggmedtatt.Således er f.eks. helikopterog taubanetransportikke
medtatti kostnadsgrunnlaget
for de enkelteanleggsdeler.Visse retningslinjer
for å beregneslikekostnaderer gitt i pkt B.12.
Anleggskraft:
Bygge-og vedlikeholdsutgifter
for kraftlinjerog transformatorerer ikke medtatt.
Normaltvil entreprenørenbli pålagtå betale for den krafthan forbruker.
Kostnaderfor kraftbruktpå anleggeter derforinnkalkulerti enhetspriserog
riggkostnader.Visse retningslinjerfor å beregneslikekostnaderer gitti pkt E.
Ryddingav neddemteområder:

Omkostninger for dette er ikke medtatt og må beregnes separat.
Rigging og drift av byggeplass:
Kostnadene er inkludert i omkostningskurvene for de enkelte anleggsdeler. Der
det er gitt enhetskostnader for f. eks. sprengning, masseflytting, betong, etc. er
disse gitt eksklusive rigg og drift. Utgifter til kjøp eller leie av grunn er ikke
medtatt. Dersom vannforsynings- eller avløpsforholdene er spesielt vanskelige,
bør dette tas hensyn til ved skjønnsmessige RS tillegg.
Avgifter:
Kostnadene omfatter ikke merverdiavgift eller investeringsavgift.

B.0.3 Byggherreutgifter

Byggherreutgiftene er ikke medtatt i omkostningskurvene og må kalkuleres/vurderes separat for det enkelte anlegg.
Byggherreutgiftene kan variere meget, avhengig av bl.a. anleggets art og
beliggenhet, byggetid og rentenivå etc. Det har vært nokså vanlig å kalkulere
byggherreutgiftene som prosent av entreprenørutgiftene (og leverandørutgiftene).
Dette er ingen god framgangsmåte, idet det ikke er noen regelbundet
sammenheng mellom entreprenørutgiftene og byggherrens ofte betydelige og
meget variable utgifter knyttet til f.eks. beliggenhet, stedlige forhold og anleggets
sammensetning av forskjellige anleggsdeler, forundersøkelser, erstatninger,
skjønn, landskapspleie etc.
Byggherreutgiftene bor brytes ned i sine enkelte deler og kalkuleres for seg, evt.
vurderes, hvor egentlig kalkulasjon ikke er mulig på det stadium i prosjekteringen
man befinner seg.
Separat kalkulasjon/vurdering av følgende kostnadsbærere innenfor byggherreomkostningene bør utføres:
Oppmåling (kartlegging, profilering, stikking).
Grunnundersøkelser (seismikk, sjakting, laboratoriearbeider)
Planlegging, forprosjekter etc.
Produksjon av anbudsgrunnlag, byggetegninger, oppfølging etc.
Byggeledelse og kvalitetskontroll (administrasjon lokalt)
Administrasjon sentralt
Landskapspleie, tiltak
Grunnervervelse, skjønn/erstatninger
Renter i anleggstiden, finansieringsomkostninger
Fond og ytelser til kommuner o. a.
Bygging av permanente boliger, verksted
Terskler, spesiell landskapspleie. (Normal opprydding og istandsetting av
anleggsområdet med massetak og tipper er inkludert i kostnadskurvene)
Magasinrydding (trefelling under HRV).

B.0.4 Entreprenoromkostninger

- Prisnivå

Kostnadene er gitt i prisnivå pr januar 2000.
Ved fastlegging av prisnivå har en hatt som siktemål å angi et prisnivå som
reflekterer en normal markedssituasjon. Ved variable markedsforhold kan en
oppleve markerte prisendringer over kort tid. Vi har ikke funnet det riktig å la slike
forhold influere på vårt valg av basispriser. Grunnlaget skal brukes for å kalkulere
kostnad for et anlegg hvis faktiske utførelse kan ligge langt fram i tid, og de
relative markedsforhold lett kan endre seg.

B.0.5 Anleggsstedets

beliggenhet

Kostnadene gitt i rappoden refererer seg til et gjennomsnittlig påregnelig nivå for
Sør-Norge. For anlegg som ligger usentralt til med lange og/eller vanskelige
kommunikasjonsforhold må det beregnes et tillegg.
Anlegg som ligger værhardt til med kort anleggssesong, må en forvente vil bli
dyrere enn gjennomsnittet. Dette gjelder spesielt for damarbeider.
Justeringer for slike forhold bør foretas etter skjønn.
Vi vil anslå at variasjoner i pris på mellom +25% og ÷10% pga anleggets beliggenhet er innenfor normale rammer.

B.0.6 Planlegging og byggeledelse

Kostnader for prosjektering av anlegg beregnes ofte som en % av
byggekostnadene. Prosent- påslaget vil imidlertid være større for de små
anleggene enn for de store. Detaljprosjektering av anlegg hvor tunneler utgjør en
stor del av omkostningene vil gi et lavere påslag enn anlegg hvor betongarbeider
og vanlige bygningstekniske arbeider utgjør den dominerende posten.
Omtrentlige kostnader for prosjektering og byggeledelse vil være:
Forprosjektering, 1-2%
Anbudsdokumenter, 2-3%
Detaljprosjektering, byggetegninger, 5-10%
Byggeledelse lokal, 5-10%

B.1.0 STEINFYLLINGSDAM

MED MORENEKJERNE

B.1.1 Dammens hoveddimensjoner

Dammens hoveddimensjoner vil, foruten bestemmelsene i Forskrifter for dammer
og eventuelle minstemålskrav av beredskapshensyn, være bestemt av naturgitte
forhold i damfundamentet, beskaffenhet/kvalitet og tilgjengelighet av materialer,
flomstigning (flomdemping), magasinets overflate og beliggenhet
(bølgepåkjenning). Av disse forhold er det oftest bare beliggenheten og
damforskriftenes minimumskrav som vil være kjent på et tidlig stadium i
planleggingen. De første orienterende mengde- og omkostningsberegningene må
derfor baseres på antakelser når det gjelder de andre forholdene.
Dersom det foreligger spesielle forhold som en kjenner til og som vil få uheldig
innflytelse på dammens hoveddimensjoner, bør disse fastlegges spesielt.

B.1.1.1

Normaltverrsnitt

Vi har vaigt to normaltverrsnitt som masseberegning kan foretas etter.
Normalttverrsnitt A er vist på fig B.1.1. Tverrsnittet kan brukes i de tilfeller løsmassene er så små at hele dammen fundamenteres på fjell.
Skråningene er 1:1,5.
Normaltverrsnitt B er vist på fig B.1.2. Tverrsnittet kan brukes i de tilfeller løsmassene er så mektige at støttefyllingene fundamenteres på løsmasse. Skråningene
er 1:1,7.
Mengdekurver for disse to normaitverrsnitt er utarbeidet og vist på fig B.1.3, B.1.4
og B.1.5.
Kronebredde fribord o bredde å de enkelte indre soner er valgt ut fra en største
damhøyde lik ca 50 m. Ved større dammer vil også disse dimensjonene bli noe
større, og vi har derfor på fig B.1.6 vist korreksjonsfaktorer for volumkurvene for
dammer med andre maksimalhøyder.
Korreksjonsfaktoren er basert på følgende (angitt i m):
Maks damhøyde

Kronebredde

Bredde filter +
overgangssone

Fribord

30

5,5

7,0

3,5

50

6,0

7,5

4,0

100

10,0

9,0

4,5

150

10,0

9,0

4,5

Med fribord menes her avstanden fra topp dam til dimensjonerende flomvannstand. Gjennomsnittlig damhøyde er antatt lik 80% av maks damhøyde.
Flomstigningen (01000) er valgt lik 1,5 m, som i mange tilfeller vil være et rimelig
flomdempingsmagasin. Det kan selvsagt være aktuelt med avvikende
flomstigning, og i de tilfeller dette er klarlagt, kan mengdene korrigeres for dette.
(Ved 2,5 m flomstigning avleses f.eks. volum ved damhøyde lik 20 m ved H = 21
m)
Damhøyde er i denne raporten definert lik høyden fra HFIVog ned til
gjennomsnittlig høyde på damfundamentet i de enkelte soner.
Normaltverrsnittet må kun betraktes som et grunnlag for en omkostningsberegning
på et tidlig stadium i planleggingen. Avhengig av stedlige forhold, materialkvalitet
og materialtilgjengelighet må økt tverrsnitt som dammen skal bygges etter bestemmes.

B.1.2 Damfundament

Omkostningene forbundet med damfundament er ordnet i 3 grupper. De angitte
kostnadstall omfatter alle gjennomsnittlige, påregnelige entreprenøromkostninger
(rigg og drift inkludert).

B.1.2.1

Løsmasseavdekking

Omfanget av løsmasseavdekking må som hovedregel alltid anslås/beregnes
separat i hvert enkelt tilfelle. En må benytte alle de tilgjengelige opplysninger en
har.
Vi vil gi følgende retningslinjer
I de tilfeller løsmassemektigheten er så liten at hele dammen forutsettes fundamentert på fjell, kan en normalt regne gjennomsnittsavdekking lik 2 m.
Dersom beregning/anslag gir høyere verdi, benyttes dette. Selv i de tilfeller der
damfundamentet

inneholder minimale løsmasseforekomster,

regnes det med en

kostnad tilsvarende 0,5 m avdekking av hele damfundamentet som et minimum.
Ved store løsmassemektigheter der det forutsettes at støttefyllingene fundamenteres på losmasse, kan en generelt regne med 1 m gjennomsnittsavdekking. I de
tilfeller en har kartlagt myrområder eller andre massetyper som må fjernes, må en
ta hensyn til dette og øke avdekkingsvolumet.
Morene og filtersoner skal forutsettes fundamented på fjell, og løsmassemektigheten i disse områdene må anslås/beregnes separat.

Kostnadsbæreren "Iøsmasseavdekking" settes lik volum løsmasse x 40 kr/m3.

B.1.2.2

Fundament- og damfotbehandling

Omkostningene til alle normalt nødvendige arbeider i damfot er medtatt i fig B.1.7,
hvor størrelsen av disse omkostningene som funksjon av damhøyden er gitt.
Hovedelementene i disse kostnadene er følgende:
Fjerning av fjell i fundamentet
Rensk og rengjøring av fundamentet
Utstøping av betong, slamming med sementvelling i fundamentet
Utlegging av første morenelag
Nødvendig sikring av fot for skråningsbeskyttelse
Omfanget av enkelte av disse arbeidene har et meget stort variasjonsområde,
men totalt sett viser erfaringsmateriale at disse kostnadene kan settes lik 2.650
kr/Im damfot pluss 650 kr/m2morenesonefundament.

B.1.2.3

Injeksjonsarbeider

Omfanget av og omkostningene ved nødvendige injeksjonsarbeider er vurdert ut
fra erfaringer ved norske fyllingsdammer.
Det forutsettes et normalt injeksjonsopplegg ved overflateinjeksjon i 6 m dybde i 2
rader og hullavstand 5 m, og en 1-rads dypinjeksjonsskjerm til dybde lik halve

vanntrykket, dog minst 10 m. Dypinjeksjonshull forutsettes boret inntil en tetthet lik
1 Lugeon er oppnådd.
Normalomkostningene kan settes lik 3.400 kr/Im dam pluss 120 kr/m2for
injeksjonsskjerm areal dypere enn 10 m.
Kostnadene for injeksjonsarbeidene som funksjon av damhøyden er gitt på fig
B.1.7.

B.1.3 Damkroppen

Som øvrige kostnadsbærere for dammen er valgt volumene av de fem hovedsonene i fyllingsdammen: Tetningssone, filter, overgangssone, støttefylling og skrånings-/kronebeskyttelse.
De angitte kostnadstall omfatter alle gjennomsnittlige, påregnelige entreprenøromkostninger for dambyggingen (inkl. rigg og drift og massetakskostnader).
Kostnadstallene gjelder for dam av størrelse 500.000 m3. Enhetskostnadstallene
vil erfaringsmessig bli mindre for store dammer og større for små. Dette korrigeres

c:\temp\mb1678bygg.doc

2000-09-14

for ved bruk av korreksjonsfaktor gitt i fig B.1.8. I tillegg kommer den effekt at ved
store dammer utgjør de billigste sonene en større andel.

B.1.3.1 Tetningssonen

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.1.3, del 1
eller del 2.
Beliggenhet av ferdig preparert fundament bør vuderes med basis i de stedlige
forhold. Som generell regel kan anbefales å anta ferdig damfundament 1 m lavere
enn opprinnelig fjelloverflate.
Gjennomsnittskostnaden for tetningssonen settes lik 107 kr/m3. Forutsetningen for
denne prisen er at morenetaket ligger innen en transportavstand av 2 km fra
dammen. Dersom transportavstanden overstiger 2 km, kan det regnes med en
tilleggskostnad lik 4 kr/m3/km.
Sikting av morene og steinutskilling for øvrig i morenetak i et normalt omfang er
inkludert i prisen.
Kostnadene 107 kr/m3 består i hovedsak av følgende elementer:
Omkostninger i morenetak til skogrydding, avdekking og arrondering etter endt
drift. Nødvendig grøfting under driften og evt. fjerning av ubrukbar masse.
Løsgjøring av morene
Opplasting og transport (2 km)
Utlegging og komprimering

B.1.3.2

Filtersonen

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.14.
Beliggenhet av fundamentet for filtersonen kan antas å være opprinnelig
fjelloverflate.
Gjennomsnittskostnaden for filtersonen kan settes lik 102 kr/m3.
Det forutsettes at naturgrus finnes innen en transportavstand av 4 km. Ofte vik det
være nødvendig med en viss form for behandling av grusen for å sikre en
tilfredsstillende korngradering. Innenfor rammen av den angitte
gjennomsnittskostnaden ligger kostnader til f.eks. sikting eller mellomlagring.
Unntaksvis har en så gunstige grustak at tilfredsstillende korngradering oppnås
direkte ved opplasting i grustak over vann. I slike tilfeller kan filterkostnaden settes
lik 70 kr/m3.
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Dersom avstanden til grustaket overstiger 4 km, bør det tillegges en kostnad lik 4
kr/m3/km.
I de tilfeller brukbar naturgrus ikke er tilgjengelig innen økonomisk avstand, må det
forutsettes brukt knuste materialer. Kostnaden kan i slike tilfeller settes lik 180
kr/m3.
Hovedelementene i normaltprisen 102 kr/m3er følgende:
Omkostninger i grustak til skogrydding, avdekking og arrondering etter endt
drift. Evt. fjerning av ubrukbar masse.
Opplasting og transport
Sikting og mellomlagring
Utlegging og komprimering

B.1.3.3

Overgangssonen

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.1.4.
Beliggenhet av fundamentet for overgangssonen kan antas lik fjelloverflate.
Gjennomsnittskostnad for overgangssonen kan settes lik 107 kr/m3. Denne prisen
forutsetter at overgangssonen blir framstilt ved en enkel knuseprosess med
sprengt stein som utgangspunkt, og at transportlengden ikke overstiger 2 km.
I enkelte tilfeller vil tunnelstein være tilgjengelig i dammens nærhet. Denne kan da
i de fleste tilfeller bli brukbar som overgangssone ved en enklere sikteprosess.
Kostnader kan i slike tilfeller settes lik 75 kr/m3.
I de tilfeller der filterets kvalitet og steinmateriale er ugunstig, kan en mer
komplisert knuseprosess bli nødvendig. Kostnaden kan i slike tilfeller settes lik 140
kr/m3.
Hovedelementene i normalprisen 107 kr/m3vil bestå av følgende:
Andel av avdekking og istandsetting av bruddet etter endt drift. Arronderingsutgifter til knuseriggområdet.
Sprengning av stein
Opplasting og transport
Knusing
Transport (2 km).
Utlegging og komprimering
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B.1.3.4 Støttefylling
Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.1.5, del 1
eller del 2.
Beliggenhet av fundamentet for støttefylling antas ved fjelloverflate, alternativ 1 m
under terreng.
Gjennomsnittskostnad for støttefyllingen kan settes lik 57 kr/m3.
Prisen forutsetter at støttefyllingen blir produsert av bruddstein. Prisen forutsetter
at et egnet bruddområde finnes innen en avstand av 1 km fra dammen.
Avdekkingsarbeidene har normalt et beskjedent omfang. I tilfeller der fjerning av
større mengder løsmasse er nødvendig for å komme til fjell, må ekstrakostnader
for dette legges til.
Dersom tunnelstein er tilgjengelig i dammens nærhet, vil denne normalt bli
benyttet til støttefylling og til en lavere pris. I slike tilfeller kan kostnaden settes lik
37 kr/m3.
Hovedelementene i normalprisen 57 kr/m3vil bestå av følgende
Avdekking og arrondering av steinbrudd
Sprengning
Opplasting og transport
Utlegging og komprimering

B.1.3.5 Skrånings- og kronebeskyttelse
Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.1.4.
Beliggenhet av fundament for skråningsbeskyttelse antas ved fjelloverflate
alternativt 1 m under terrengoverflate.
Gjennomsnittskostnad for skrånings- og kronebeskyttelse kan settes lik 112 kr/m3.
Denne prisen forutsetter at støttefyllingen produseres i bruddet og at grovsteinen i
hovedsak framkommer som et produkt i denne prosessen. En viss utstrekning av
salvene beregnet spesielt på grovsteinsproduksjon må anses normalt, og er
innbefattet i prisen.
Da behovet for grovstein relativt sett er størst under bygging av damtoppen, er en
viss grad av mellomlagring av grovstein også normalt, og er innbefattet i prisen.
Dersom støttefylling bygges av tunnelstein, vil det føre til at eget brudd for
produksjon av grovstein må etableres. I slike tilfeller kan prisen settes lik 150
kr/m3.
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B.1.4 Prisnivå
Det har vært få dammer underbyggingsiden 1995, og de viseren moderatøkning
i prisnivåetfor periodenpå rundt3 - 7 %. Tilsvarendearbeider,som masseflytting
genereltog transport,viser imidiertiden høyereøkning,samt at økte priserpå
drivstoffgjør at det forventesen økningi prisnivåeti 2000. Prisstigningeni
perioden1995 - 2000 er genereltsatt til 7 %.
De angittepriserrepresentererprisnivåjanuar 2000.

B.1.5 Medtatte/ikke medtatte kostnader
Det visestil kapitleneB.0.2 og B.0.3. Spesieltgjelder:
Bunnløp/omløp/fangdammer:
Kostnadertil bunnløp,omløpog fangdammerer ikke inkluderti kostnadstallene. Disse kostnadenemå kalkuleresseparat.
Flomløpog evt. nødtappeanordninger:
Kostnadertil dette er ikke inkluderti kostnadstallene.Disse kostnadenemå
kalkuleresseparat.
Instrumenteringskostnader:
Kostnaderer ikke medtatt.
Luker,rister,varegrinder:
Kostnader er ikke medtatt. For lukekostnader, se kapittel M.3.

B.1.6 Usikkerhet i kostnadsberegningen
Usikkerheteni beregningav damfundamentkostnadene
vil vi anslå lik+70% til
4-30%.
Usikkheteni beregningav damkroppkostnadene
vil vi anslå lik-±-25%.

B.1.7 Økt høyde på eksisterende dammer
Det kan vanskeliggis generelleretningslinjerfor hvorstorpåbyggingsom er
tilrådelig.I de flestetilfellervil forhøyningenvære begrensettil noenfå meter. De
forskjelligesonene er dimensjonertetter materialkvalitetog vanntrykk,og
avtrappetmottoppenav dammen.En økningav vannstandengir økt gradient
gjennommorenekjernen,og det må kontrolleresom materialkvalitetog
dimensjonertåler dette.
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En slik kontrollgir også svar på hvorlangtned de avtrappedesonene må fjernes
før påbyggingenkan starte.
Spesielleforholdsom tilgjengelighetog mektighetav masser,transportavstander
o.l. kan ha gjortat dammenssonerer gitten utformingsom ikkeer statisk
betinget,og dette har også betydningfor hvilkemuligheterdet er til å øke
damhøyden.
Påbyggingenvil i de flestetilfellerforegåpå nedstrømsside og på toppdam. Det
krevesderved ingenspesiellereguleringsrestriksjoner
i anleggstiden.
Kostnadenekan regnesved å benytteenhetsprisersom angitti det foranstående,
pkt B.1.2.6, mens mengdermå regnesseparatfor hvertenkelttilfelle.
Det skal bemerkesat i de tilfellerder påbyggingenfor det meste bestårav
skråningsbeskyttelse,
skal det tas hensyntil andelenav storstein i relasjontil
utsprengtvolum. Prisenfor skråningsbeskyttelse
vil således kunneøkes med inntil
100 % - men må vurderesi hvertenkelttilfelle
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B.2.0 STEINFYLL1NGSDAM

MED ASFALTBETONGKJERNE

B.2.1 Dammens hoveddimensjoner

Dammens hoveddimensjoner vil, foruten bestemmelsene i Forskrifter for Dammer
og eventuelle minstemålskrav av beredskapshensyn, være bestemt av naturgitte
forhold i damfundamentet, beskaffenhet/kvalitet og tilgjengelighet av materialer,
flomstigning (flomdemping), magasinets overflate og beliggenhet (bølgepåkjenning). Av disse forhold er det oftest bare beliggenheten og damforskrifenes
minimumskrav som vil være kjent på et tidlig stadium i planleggingen. De første
orienterende mengde- og omkostningsberegningene må derfor baseres på
antakelser når det gjelder de andre forholdene.
Dersom det foreligger spesielle forhold som en kjenner til og som vil få uheldig
innflytelse på dammens hoveddimensjoner, bør disse fastlegges spesielt.
B.2.1.1

Normaltverrsnitt

Vi har valgt to normaltverrsnitt som masseberegning kan foretas etter.
Normaltverrsnitt A er vist på fig B.2.1. Tverrsnittet kan brukes i de tilfeller løsmassene er så små at hele dammen fundamenteres på fjell.
Skråningene er 1:1,5.
Normaltverrsnitt B er vist på fig B.2.2. Tverrsnittet kan brukes i de tilfeller løsmassene er så mektige at støttefyllingene fundamenteres på løsmasse. Skråningene
er 1:1,7.
Mengdekurver for disse to normaltverrsnitt er utarbeidet og vist på fig B.2.3 og
B.2.4.
Kronebredde fribord o bredde å de enkelte indre soner er valgt ut fra en største
damhøyde lik ca 50 m. Ved større dammer vil også disse dimensjonene bli noe
større, og vi har derfor på fig B.2.5 vist korreksjonsfaktorer for volumkurvene for
dammer med andre maksimalhøyder.
Korreksjonsfaktoren er basert på følgende (angitt i m):
Maks damhøyde
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Med fribord menes her avstanden fra topp dam til dimensjonerende flomvannstand. Gjennomsnittlig damhøyde er antatt lik 80% av maks damhøyde.
Flomstigningen (01000) er valgt lik 175m, som i mange tilfeller vil være et rimelig
flomdempingsmagasin. Det kan selvsagt være aktuelt med avvikende
flomstigning, og i de tilfeller dette er klarlagt, kan mengdene korrigeres for dette.
(Ved 2,5 m flomstigning avleses f.eks. volum ved damhøyde lik 20 m ved H = 21
m).
Damhøyde er i denne rapporten definert lik høyden fra HRV og ned til
gjennomsnittlig høyde på damfundamentet i de enkelte soner.
Normaltverrsnittet må kun betraktes som et grunnlag for en omkostningsberegning
på et tidlig stadium i planleggingen. Avhengig av stedlige forhold, materialkvalitet
og materaltilgjengelighet må økt tverrsnitt som dammen skal bygges etter
bestemmes.

B.2.2 Damfundament
Omkostningene forbundet med damfundamentet er ordnet i 3 grupper. De angitte
kostnadstall omfatter alle gjennomsnittlige, påregnelige entreprenøromkostninger
(rigg og drift inkludert).

B.2.2.1 Løsmasseavdekking
Omfanget av løsmasseavdekking må som hovedregel alltid anslås/beregnes
separat i hvert enkelt tilfelle. En må benytte alle de tilgjengelige opplysninger en
har.
Vi vil gi følgende retningslinjer:
I de tilfeller løsmassemektigheten er så liten at hele dammen forutsettes
fundamentert på fjell, kan en normalt regne gjennomsnittsavdekking lik 2 m.
Dersom beregning/anslag gir høyere verdi, benyttes dette. Selv i de tilfeller der
damfundamentet inneholder minimale løsmasseforekomster, regnes det med en
kostnad tilsvarende 0,5 m avdekking av hele damfundamentet som et minimum.
Ved store løsmassemektigheter der det forutsettes at støttefyllingene fundamenteres på løsmasse, kan en generelt regne med 1 m gjennomsnit-tsavdekking. 1de
tilfeller en har kartlagt myrområder eller andre massetyper som må fjernes, må en
ta hensyn til dette og øke avdekkingsvolumet.
Tetnings-, filter- og overgangssone skal forutsettes fundamentert på fjell, og
løsmassemektigheten i disse områdene må anslås/beregnes separat.
Kostnadsbæreren "Iøsmasseavdekking" settes lik volum lesmasse x 40 kr/m3.
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B.2.2.2

Fundament- og damfotbehandling

Omkostningene til alle normalt nødvendige arbeider i damfot er medtatt i fig B.2.6,
hvor størrelsen av disse omkostningene som funksjon av damhoyden er gitt.
Hovedelementene i disse kostnadene er følgende:
Fjerning av fjell i fundamentet
Rensk og rengjøring av fundamentet
Stoping av betongsokkel som fot for tetnings- og filtersone
Nødvendig sikring av fot for skråningsbeskyttelse
Omfanget av enkelte av disse arbeidene har et meget stort variasjonsområde,
men totalt sett viser erfaringsmateriale at disse kostnadene kan settes lik 21.000
kr/lm damfot for damhøyder inntil 50 m, og lik 22.500 kr/Im for damhøyde lik 100
m. For damhøyder inntil 150 m kan kostnadene settes lik 24.000 kr/Im.

B.2.2.3

Injeksjonsarbeider

Omfanget av og omkostningene ved nødvendige injeksjonsarbeider er vurdert ut
fra erfaringer ved norske fyllingsdammer.
Det forutsettes et normalt injeksjonsopplegg ved overflateinjeksjon i 6 m dybde i 2
rader og hullavstand 5 m, og en 1-rads dypinjeksjonsskjerm til dybde lik halve
vanntrykket, dog minst 10 m. Dypinjeksjonshull forutsettes boret inntil en tetthet lik
1 Lugeon er oppnådd.
Normalomkostningene kan settes lik 3.750 kr/Im dam pluss 120 kr/m2for
injeksjonsskjerm areal dypere enn 10 m.
Kostnadene for injeksjonsarbeidene som funksjon av damhøyden er gitt på fig
B.2.6.

B.2.3 Damkroppen

Som øvrige kostnadsbærere for dammen er valgt volumene av de fem hovedsonene i fyllingsdammen: Tetningssone, filter, overgangssone, støttefylling og skrånings-/kronebeskyttelse.
De angitte kostnadstall omfatter alle gjennomsnittlige, påregnelige entreprenoromkostninger for dambyggingen (inkl. rigg og drift og massetakskostnader).
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Kostnadstallene gjelder for dam av størrelse 1.000.000 m3. Enhetskostnadstallene
vil erfaringsmessig bli mindre for store dammer og større for små. Dette korrigeres
for ved bruk av korreksjonsfaktor gitt i fig B.2.7. I tillegg kommer den effekt at ved
store dammer utgjør de billigste sonene en større andel.

B.2.3.1

Tetningssonen

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.2.3, del 1
eller del 2.
Beliggenhet av ferdig preparert fundament bør vuderes med basis i de stedlige
forhold. Som generell regel kan anbefales å anta ferdig damfundament (topp av
betongsokkel) 1 m lavere enn opprinnelig fjelloverflate.
Gjennomsnittskostnaden for tetningssonen settes lik 2.550 kr/m3.

B.2.3.2 Filtersonen
Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.2.3, del 1
og del 2.
Beliggenhetne av fundamentet for filtersonen kan antas å være 1 m under opprinnelig fjelloverflate.
Gjennomsnittskostnaden for filtersonen kan settes lik 180 kr/m3. Filteret blir lagt ut
i samme operasjon som tetningssonen, og disse kostnadene må ses i
sammenheng.
Det er forutsatt brukt knust stein til filteret, og dette vil normalt være nødvendig
pga. strenge kvalitetskrav. Transportlengden er forutsatt lik 2 km.
Hoveclelementene i normalprisen 180 kr/m3er følgende:
Andel av avdekking og istandsetting av bruddet etter endt drift. Arronderingsutgifter til knuseriggområdet.
Sprenging av stein
Opplasting og transport
Knusing
Transport (2 km)
f ) Utlegging og komprimering
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B.2.3.3

Overgangssonen

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.2.3, del 1
og 2.
Beliggenhet av fundamentet for overgangssonen kan antas lik 1 m under fjelloverflate.
Gjennomsnittskostnad for overgangssonen kan settes lik 107 kr/m3. Denne prisen
forutsetter at overgangssonen blir framstilt ved en enkel knuseprosess med
sprengt stein som utgangspunkt, og at transportlengden ikke overstiger 2 km.
I enkelte tilfeller vil tunnelstein være tilgjengelig i dammens nærhet. Denne kan da
i de fleste tilfeller bli brukbar som overgangssone ved en enklere sikteprosess.
Kostnader kan i slike tilfeller settes lik 75 kr/m3.
Hovecielementene i normalprisen 107 kr/m2vil bestå av følgende:
Andel av avdekking og istandsetting av bruddet etter endt drift. Arronderingsutgifter til knuseriggområdet.
Sprengning av stein
Opplasting og transport
Knusing
Utlegging og komprimering

B.2.3.4

Støttefylling

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.1.5, del 1
eller del 2.
Beliggenhet av fundamentet for støttefylling antas ved fjelloverflate, alternativ 1 m

under terreng.
Gjennomsnittskostnad for støttefyllingen kan settes lik 57 kr/m3.
Prisen forutsetter at støttefyllingen blir produsert av bruddstein, og at et egnet
bruddområde finnes innen en avstand av 1 km fra dammen.
Avdekkingsarbeidene har normalt et beskjedent omfang. I tilfeller der fjerning av
større mengder løsmasse er nødvendig for å komme til fjell, må ekstrakostnader
for dette legges til.
Dersom tunnelstein er tilgjengelig i dammens nærhet, vil denne normalt bli
benytlet til støttefylling og til en lavere pris. I slike tilfeller kan kostnaden settes lik
37 kr/rn3.
Hovedelementene i normalprisen 57 kr/m3vil bestå av følgende
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Avdekking og arrondering av steinbrudd
Sprengning
Opplasting og transport
Utlegging og komprimering

B.2.3.5

Skrånings- og kronebeskyttelse

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.2.3, del 1
og 2.
Beliggenhet av fundament for skråningsbeskyttelse antas ved fjelloverflate
alternativt 1 m under terrengoverflate.
Gjennomsnittskostnad for skrånings- og kronebeskyttelse kan settes lik 112 kr/m3.
Denne prisen forutsetter at støttefyllingen produseres i bruddet og at grovsteinen i
hovedsak framkommer som et produkt i denne prosessen. En viss utstrekning av
salvene beregnet spesielt på grovsteinsproduksjon må anses normalt, og er
innbefattet i prisen.
Da behovet for grovstein relativt sett er størst under bygging av damtoppen, er en
viss grad av mellomlagring av grovstein også normalt, og er innbefattet i prisen.
Dersom støttefylling bygges av tunnelstein, vil det føre til at eget brudd for
produksjon av grovstein må etableres. I slike tilfeller kan prisen settes lik 150
kr/m3.

B.2.4 Prisnivå

Det har vært få dammer under bygging siden 1995, og de viser en moderat økning
i prisnivået for perioden på rundt 3 - 7 %. Tilsvarende arbeider, som masseflytting
generelt og transport, viser imidlertid en høyere økning, samt at økte priser på
drivstoff gjør at det forventes en økning i prisnivået i 2000. Prisstigningen i
perioden 1995 - 2000 er generelt satt til 7 %.
De angitte priser representerer prisnivå januar 2000.

B.2.5 Medtatte/ikke medtatte kostnader

Det vises til kapitelen B.0.2 og B.0.3. Spesielt gjelder:
Bunnløp/omløp/fangdammer:
Kostnader til bunnløp, omløp og fangdammer er ikke inkludert i kostnadstallene. Disse kostnadene må kalkuleres separat.
Flomløp og evt. nødtappeanordninger:
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Kostnader til dette er ikke inkludert i kostnadstallene. Disse kostnadene må
kalkuleres separat.
Instrumenteringskostnader

Kostnader er ikke medtatt.
Luker, rister, varegrinder:
Kostnader er ikke medtatt. For lukekostnader, se kapittel M.3.

B.2.6 Usikkerhet i kostnadsberegningen

Usikkerheten i beregning av damfundamentkostnadene vil vi anslå lik +70% til
÷30%.
Usikkerheten i beregning av damkroppskostnadene vil vi anslå lik ±-25%.

B.2.7 Økt høyde på eksisterende dammer

Det kan vanskelig gis generelle retningslinjer for hvor stor påbygging som er
tilrådelig. Bestående dam er dimensjonert etter nåværende vanntrykk, og utførelse
av forhøyelsen vil avhenge av om de deler av dammen som ikke lar seg forsterke,
tåler den økte belastningen. Injeksjonskjernens dybde avhenger av damhøyden,
og med økt damhøyde vil dette forholdet endres. Lekkasjer vil øke med økt
vanntrykk, og det må vurderes om arrangement for lekkasjemåling og dammen for
øvrig kan ivareta dette på en forsvarlig måte. Tetningskjernen er anbefalt å ha en
tykkelse på minst 1% av høyden, og ikke mindre enn 50 cm. For damhøyder over
ca 50 m vil en økning av høyden etter dette medføre at anbefalt minstetykkelse
overskrides, og det må vurderes nøye om den aktuelle utførelsen tillater dette.
Kostnadene regnes ved å benytte enhetspriser som angitt i det foranstående, pkt
B.2.2.6, mens mengder må regnes separat for hvert enkelt tilfelle.
Ref. kommentar om skråningsbeskyttelse pkt. B.1.7.
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B.3.0

BETONGDAMMER

B.3.1.1

Generelt

Flere typer betongdammer kan være aktuelt i Samlet Plan sammenheng. De
forskjellige damtypers aktualitetsområder overlapper hverandre.
De forskjellige damtyper overlapper hverandre kostnadsmessig. For enkle
damsteder med dammer av moderat høyde er det derfor ikke av avgjørende
betydning for kostnadene at endelig damtype fastlegges når prosjektmuligheter
undersøkes. Det er her utarbeidet kurver for følgende fire damtyper:
Gravitasjonsdammer i normalbetong, platedammer, buedammer og
gravitasjonsdammer i RCC betong. Lukedammer kan også være aktuelle dammer,
men slike dammer egner seg dårlig for skjematiserte omkostningsberegninger og
bør kalkuleres separat i det enkelte tilfelle. RCC dammer er et spesialtilfelle av
gravitasjonsdam i betong som kan være aktuell for større dammer, og konkurrerer
da prismessig også med steinfyllingsdammer.
I en sammenligning mellom fyllingsdam og betongdam bør det bemerkes at
flomløp ikke koster noe for betongdammer om flomvannet kan avledes i fast
overløp over dammen. Videre bemerkes at betongdammer som regel gir betydelig
rimeligere omløp i byggetiden enn steinfyllingsdammer, i det det ikke kreves
omløpstunnel fordi vannet i første etappe kan gå i elveleiet og neste etappe
gjennom bunnluke i dammen ved å omlegge vannet dit ved hjelp av fangdammer.
Endelig bemerkes at betongdammene oftest gir de billigste anleggsveiene.
I mange tilfeller kan av disse grunner en betongdam bli rimeligere enn en
fyllingsdam for damhøyder opp til 18-20 m. Dette forhold forsterkes ytterligere
dersom dammen klassifiseres som viktig i forsvarsmessig sammenheng.

B.3.1.2

Hovedforutsetninger

Prisnivå januar 2000.
For RCC dammer er det benyttet priser fra internasjonale anbud og
opplysninger fra norske entreprenører.
Kurver og enhetspriser gir påregnelige entreprenørutgifter (bygningstekniske
arbeider) ekskl. merverdiavgift/investeringsavgift, med unntak som nedenfor
spesifised. For RCC dammer gjelder kurvene for de angitte totale damvolum.
Ved volum under 30 000 m3 er trolig ikke RCC dam konkuransedyktig.
Forutsetninger vedrørende stedlige forhold fremgår av prinsipptverrsnittstegning og tekst andre steder i pris-/omkostningsmaterialet.
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Hovedplan for damanlegget utarbeides slik at grunnlaget foreligger for
omkostningsberegning av anleggsveier, bunnløp/omløp og flomtap.
Damhøyde er for alle betongdammer defined lik høyden fra HRV og ned til
gjennomsnittlig høyde på damfundamentet i de enkelte soner. Dette gir
aktuell damhøyde for seksjoner i overlopspartiet for dammer med fritt
overløp. Normalt vil damtverrsnittet i overløpsseksjoner og ikke
overløpsseksjoner være identiske. Det vil for ikke overløpsseksjoner kun
være gjort en påbygning på damkronen med bredde som gang-/veibanen
eller som en brystning. Kostnader som avlest på kurvene vil da med den
nøyaktighet det normalt er mulig å oppnå bli tilnærmet like enten det dreier
seg om en overløpsseksjon eller en ikke overlopsseksjon. Ved store
flomstigninger bør man legge til flomstigning ut over 0,5-1 m på damhoyden
for både overløps- og ikke overløpsseksjoner.

B.3.1.3

Medtatte/ikke medtatte omkostninger

Det vises til kapitlene B.0.2 og B.0.3. Spesielt gjelder:
Medtatte omkostnin er:
Kun kostnader til bygging av selve betongdamkroppen og damfundamentarbeider inkl. 2 m avdekking er inkludert i kostnadskurve.
Det er regnet med 150 km transportlengde for sement.
Damfunamentarbeidene er medtatt i kostnadene i fig. B.3.1, B.3.3 B.3.4,
B.3.5 og B.3.6. Kostnadene vedrørende løsmasseavdekking og beliggenhet
av fremtidig ferdig preparert losmasseavdekking og beliggenhet av fremtidig
ferdig preparert damfundament bør fastlegges ved en vurdering av de
stedlige forhold. Selv ved de gunstigste forhold anbefaler vi at en medtar
kostnader tilsvarende 1 m avdekking, og at ferdig preparert damfundament
antas 1 m under terreng.
I totalkostnadene gitt i figurene er det normalt medtatt kostnader for 2 m
avdekking.
Ikke medtatte omkostnin er:
Bunnløp/omløp/fangdammer:
Kostnader til bunnløp, omløp og fangdammer er ikke inkludert i kostnadstallene. Disse kostnadene må kalkuleres separat.
Flomløp og evt. nødtappeanordninger:
Ved overløp direkte på dammen er alle kostnadene medtatt
Ved andre flomlopsarrangementer må kostnader for disse kalkuleres
separat.
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Kostnaderknyttettil eventuellbro langsdamkronener ikke medtatt.
Instrumenteringskostnader:
Kostnaderer ikke medtatt.
Luker, rister,varegrinder:
Kostnaderer ikke medtatt.For lukekostnader,se kapittelM.3.

B.3.1.4

Bruk av omkostningskurvene

Påregneligeentreprenoromkostninger
pr. 1 m dam for betonggravitasjonsdammer
og betongplatedammerkan avlesesdirektepå henholdsvisfig. B.3.1 og fig. B.3.3.
Basertpå lengdeprofili damaksenav antattferdigpreparertdamfundament
oppdelesdammen i passendeseksjoner,og omkostningenefor hverseksjon
beregnes.
For buedammerberegnesdammensareal som multipliseresmed en kostnadpr
m2 gittav kurven.Dammensform,forholdetmellombredde i toppog bunnav
dammen,og dammenshøyde i forholdtil breddebestemmerbetongvolumetog
derved prisenpr. m2.
Sum omkostningerfor hverseksjongir påregneligeentreprenørutgifterpå
dammen.Omkostningerikke inkluderti kurvenberegnes/anslåsfor seg og legges
til omkostningenefunnetved hjelpav kurvene.
B.3.1.5

Kostnadsbærere

Kostnadskurveni figureneer basertpå følgendehovedkostnadsbærere.
70 kr/m3
Løsmasseavdekking,markryddingog masseflytting.
Fundarnentpreparering :
500 kr/m2
Fundarnentpreparering,
buedam(inkl.betongfot)
2.000 kr/m3
Forskaling:
500 kr/m2
Forskaling,buedamsystemforskalingav lemmer
500 kr/m2
(Forskaling,buedamkrumbordforskaling
800 kr/m2)
Formingav RCC dammensytterflater
500 kr/m2
9000 kr/tonn
Armering:
Betong:
1000-1300 kr/m3
Betongtil RCC dam:
Tilslag:fremstillingtransport,lagring,blanding
utleggingog komprimeringi dammen,
100- 400 kr/m3
(avh. av dammenstot. vol.)
innkjøpav sement
500 kr/m3
300 kr/m3
innkjøpav pozzolan
Diverseog uforutsett:tillegg
Riggog driftav byggeplass:

tilleggtil prisergittover

10°/0
30%

Priseneer gittmed normaltvariasjonsområde.
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B.3.1.6

Usikkerhet i kostnadsberegningen

Usikkerheti beregningenav kostnadenevil vi anslåtil -±-25 %.

B.3.2

Beton

ravitas'onsdam

Entreprenørutgifterknyttettil byggingav betonggravitasjonsdammerer vist på
B.3.1. Mengdekurverfor de sentralekostnadsbærereer vist på fig. B.3.2. For å
redusererisssom har sin opprinnelsei tidligherdefasevil valg av betongkvalitet
være avgjørende.Det anbefaleså benyttebetongmed v/c = 0.55. Seksjoneringav
gravitasjonsdammervil og være avgjørendefor gradav opprissing.I det senere er
seksjonenblittmindre,og en seksjonsbreddepå 6 meterer i dag anbefalt.
Eventuelleandre tiltakfor å begrenserissdannelse,f.eks. kjølerøri damkroppen,
er ikke medtatti kostnadsberegningene.

B.3.3

Beton

latedam

Entreprenorutgifterknyttettil byggingav betongplatedammerer vist på fig. B.3.3.
Mengdekurverfor de sentralekostnadsbærereer vistpå fig. B.3.4. En platedam
av betongvil tilpassesmotvederlageneved en overgangbeståendeav en betong
gravitasjonsdam.Kostnadenefor dette finnerman ved å benyttekostnadskurven
konstruertfor betonggravitasjonsdammer.I kostnadstallenesom her er presentert
er det forutsatten pilaravstandpå 6 meter, mensdet i praksiser blittbenyttet
avstandermellom4.5 og 6.5 meter. Utformingav pilarerog seksjoneringved hjelp
av pilaravstander primærtbestemtav det statiskesystemman velger å
dimensjonerefrontplatenetter. Mellompilareneer det og forutsattkonstruerten
isolasjonsvegg.Eventuelleandre tiltakfor å unngåisdannelseer ikke medtatti
kostnadskurvenpå fig. B.3.3. Platedammervil i henholdtil NS 3473 Prosjektering
av betongkonstruksjoner
måtte dimensjoneresetter miljøklassemeget aggressivt
miljø.Dette har særliginnflytelsepå kravtil betongsom benyttes,og vi har
forutsattbetongmed v/c = 0.45 bruktbåde i frontplateog pilarer.

B.3.4

Beton buedam

Smale damstedervil kunneegne seg for en buedam.En betongbuedam
kjennetegnesved litemassevolumi forholdtil høydenog er derforsværtgunstig
ved egnede damsteder.
I kostnadskurvenfor buedamer minstetykkelsensatttil 0,6 m og dammener
uisolertog fungerersomflomløp.Det er ikke medregnetandretilstøtende
kostnadersomfor tappeluke,gangbane,størrevederlagel.
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Bortrensket fjell i damfot erstattes med betong. Da det for buedammer er store
variasjonsområder både med hensyn til damsted og utforming generelt som f.eks.
hvelvtype, krumningsradius og slankhet, er det vanskelig å lage enkle kurver der
dammene kommer opp i en viss størrelse. For større dammer, med høyde over 15
m, anbefales derfor at man foretar en egen dimensjonering.

B.3.5

Dam i valsebeton

B.3.5.1

Generelt

RCC

Valsebetong eller Roller Compacted Concrete dams (RCC), har i utlandet fått økt
innpass i markedet for gravitasjonsdammer i betong og fyllingsdammer.
Utviklingen av damtypen fra c. 1980 har fort til at valsebetongdammen er en fullt
akseptert damkonstruksjon.
Valsebetongen karakteriseres av et normalt til lavt sementinnhold (35 - 200kg/m3).
Betongens vanninnhold tilpasses (80 - 130 l/m3)slik at den ferske betongen får en
fast konsistens som sikrer at den kan transporteres med, og kjøres på, av tungt
anleggsutstyr. Betongen legges ut i horisontale lag og komprimeres.
Tilslagsmateriale av forskjellig type og korngradering benyttes. Det finnes et uttall
variasjoner med hensyn på damtyper og egenskaper.
Vannsiden på dammen er tilnærmert vertikal. Her benyttes konstruksjonsbetong
mot forskaling, betongelementer eller paneler som avslutning. Tilsvarende
benyttes på nedstrøms side som har en helning på 1,0: 0,7 - 0,9, eller den
avsluttes som en ubehandlet skråning. Deler av dammen som flomløp, damkrone
og inspeksjonsgallerier bygges ofte i armert betong.
Dammene kan i dag konstrueres i henhold til de krav som i hvert tilfelle stilles med
hensyn på stabilitet, vanntetthet, temperatur og rissutvikling, betongproporsjonering, støpekjøter og tilgjengelig anleggsutstyr.
Betongkvalitet C25 C35, antatt sammensetning:
v/c forhold = 0,45 (vann/sement og pozzolan)
sement
150 kg/m3betong
pozzolan 80 kg/m3betong

B.3.5.2

Valsebetongdammer

i norsk klima

Forutsetningene for kostnadene gitt nedenunder er at det produseres en betong
av god kvalitet for hele damkroppen. Denne betongen vil være motstandsdyktig
mot de fleste miljøpåvirkninger og laster. Frostbestandighet vil normalt sikres med
frostsikker betong med et egnet luftporevolum.
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Utlegging av valsebetong er betinget av at den ferske betongen ikke fryser det
første døgnet etter utlegging. Dette begrenser byggetiden til noen få måneder
hvert år de fleste steder i Norge.
Sterkt regnvær vil umuliggjøre utlegging, men regnværsintensiter på 2 til 4
mm/time vil normalt ikke være et problem; unntaksvis er større intensiteter blitt
tillatt på eksisterende dammer.

B.3.6

økt ho de

B.3.6.1

Generelt

å eksisterende dammer

Det kan vanskelig gis generelle retningslinjer for kostnadene ved å øke høyden på
en eksisterende betongdam. Forhøyelsen må tilpasses den bestående damtype,
og behovet for forsterkning av bestående konstruksjoner vil variere fra dam til
dam. Det anbefales derfor at dammene planlegges og kalkuleres separat i det
enkelte tilfelle.

B.3.6.2

Betong gravitasjonsdam

Betong gravitasjonsdam er nok den damtype som enklest lar seg forhøye. Det må
etableres samvirke mellom bestående og ny betong, og dammen kan forhøyes
uten at det går ut over magasinutnyttelsen. Se fig. B.3.7.
For et overslag over kostnadene kan kostnadskurven fig. B.3.1 benyttes, ved at
kostnader for dam med "gammel" høyde trekkes fra kostnader for dam med "ny"
høyde,

Sannsynligvis vil utforming av bestående dam avvike nokså mye fra det som ligger
til grunn for kostnadskurven. Det anbefales derfor at kostnadene regnes ved at
dammen masseberegnes, og at det så benyttes enhetspriser som gitt i fig. 3.2.4.
Det må i tillegg tas med kostnader med å klargjøre dammen for påbygging.
Kostnadene må omfatte riving og brystning og rekkverk, etablering av samvirke og
behandling av gammel betongoverflate. For overslagsberegning kan kostnadene
settes til 2.000 kr/lm + 250 kr/m2betongoverflate som skal prepareres
(kontaktflaten mot ny betong).

B.3.6.3

Betong platedam

En betong platedam er generelt ikke godt egnet for forhøyelse, og det må
kontrolleres i hvert enkelt tilfelle om dammen tåler de økte belastningene.
Utførelsen må planiegges og kostnadsregnes separat i det enkelte tilfelle.
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B.3.6.4

Betong buedam

En buedam er generelt ikke godt egnet for forhøyelse, og utførelsen må
planlegges og kostnadsregnes separat i det enkelte tilfelle.

B.3.6.5

Øvrige damtyper

Utførelsen må planlegges og kostnadsregnes separat i det enkelte tilfelle.
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B.4.0 SPRENGTE TUNNELER

B.4.1 Generelt

Entreprenøromkostningene for en tunnel vil dekke omkostningene for følgende
deler:
Forskjæring:
Må omkostningsberegnes separat. Grunnlag for dette finnes i kapittel B.5.1.
Påhugg med eventuell portal:
Må omkostningsberegnes separat. Grunnlag for dette finnes i kapittel B.5.1.
Tunneldriving:
Er medtatt i omkostningene i dette kapittel for tunneler.
Sikring og eventuell injisering:
Er medtatt i omkostningene i dette kapittel for tunneler.
Tverrslag:
Må omkostningsberegnes separat. Grunnlag for dette i kapittel B.5.2.
Utslag;
Må omkostningsberegnes separat. Grunnlag for dette i kapittel B.5.4.2.
Propper, porter, luker, bjelkestengsel:
Må omkostningsberegnes separat. Grunnlag for propper finnes i kapittel
B.5.2.2. Grunnlag for porter finnes i kapittel B.5.1. Grunnlag for luker finnes i
kapittel B.5.3 (bygningsmessige) og i kapittel M. Bjelkestengsel må
omkostningsberegnes på eget grunnlag.
Rigg og generell drift:
Er medtatt i omkostningene i dette kapittel for tunneler.
Av de forskjellige deler er det egentlig bare selve tunnelen med tverrslag som
egner seg for skjematisert omkostningsberegning. Men omkostningene også for
disse deler er påvirket av fiere parametre som varierer med bl.a. naturgitte forhold
som man oftest har begrenset kjennskap til når de første overslag skal utarbeides.
Den enkeitfaktor som kan ha størst betydning for omkostningene er sikringsarbeidene; spesielt eventuelle utstøpninger og injisering ved stor vanninntrengning.
Behovet for sikring blir ikke sjelden undervurdert i omkostningskalkylene. Ikke bare
påvirker sikringsarbeidene entreprenøromkostningene (bl.a. tilleggsregninger og
eventuelt forseringstillegg), men også byggherreutgiftene (bl.a. renteutgiftene
dersom tunnelen er bestemmende for anleggstiden). Det er viktig at behovet for
sikringsarbeider ikke vurderes for optimistisk, og det er viktig for bruk av
omkostningskurvene å ha i minne at kurven gjelder normale til gunstige forhold
hva sikringsbehovet angår.
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Løpemeterprisenfor tunneldrivinger underellers likeforholdavhengigav
tunneltverrsnittet.økende tverrsnittmuliggjørovergangtil en mer rasjonelldrift
ved brukav mer effektivtutstyrog andre drivemåter.
I tidligereutgaverav dette kostnadsgrunnlagethar det vært med priserpå tunneler
drevet med skinnedrift.I dag ansees dette som en liteaktuelldriveform.Det
ventes å bli billigereå drive minimumstverrsnitt
med hjuldriftenn å drivesmå
tverrsnittmed skinnedrift.
I praksiser det en tendenstil at tunnelerblirdrevet med størretverrsnittenn angitt
anbudspapirene,ofte også i kontrakten.Situasjonenkan beskrivesmed følgende
eksempel:
Anbudspapireneber om prispå f.eks. en 20 m2tunnel,mensentreprenørengir en
så gunstigprisfor en 25 m2tunnelat kontraktenblirbasertpå 25 m2tunneltverrsnitt.Byggherrenkan imidlertidfå andre omkostningerhvishan gjør denne
avtalen,f.eks. ved størresikringsomfang,økte tipparealutgifteretc.
Det er atskilligflere forholdenn her berørtsom påvirkerlopemeterprisenfor
tunnelerog som kunnevært drøftet.Det kan nevnesat priskurvengir for lav pris
for kortetunneler,og at anbudgir betydeligprisspredningfor korteretunneler
(noen hundremeter). Dette skyldesbl.a. at det sjeldenoppnåsrytmei arbeideti
starten,mulighet/ikkemulighetfor vekseldriftpå 2 stufferetc. Forholdetkan det
grovttas hensyntil i omkostningsberegningene
ved å korrigerefor lengdeni
henholdtil korreksjonskurvene.
Grunnprisen,her kr/Imekskl.sikring,riggog driftsamt diverseog uforutsett,kan
leses ut fra en figurB.4.1. De samme verdierer angitti tabellformnedenfor:
Tverrsnitt
m2

Grunnpris Marginalkr/Im(ca) priskr/m2
(ca)

Anmerkninger

18

6.350

85

18-35 m2

Hjullasteretas i bruk

35

7.400

80

35-70 m2

Groveretransportutstyrer aktuelt

70

9.750

80

70 m2og >

Større dumpere,boggie

85

10.700

80

85 m2og >

Pallingvil være aktueltnår tunnelhøydenoverstiger7,5 m

Tabellenviser Im-priserog marginalpriser(ved mindrejusteringeri tunneltverrsnittet) samt anmerkningerfor aktuelleutstyrsskift.
Grunnprisenmå justeresfor forholdsom avvikerfra forutsetningen.I Samlet Plansammenhengantas at justeringeni mangetilfellermå skje på skjønnsmessig
grunnlagfordikjennskaptil de stedligeforholder beskjedne.
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På fig B.4.1 er det vist kostnadskurver for grunnpris og totalpris. Tunnelen er
forutsatt drevet på stigning. Følgende forutsetninger inngår i kostnadskurven:

1. Grunnpris
Tunnellengde 3 km (korreksjon for avvik i henhold til egen figur).
Kontursprengning, hullavstand 0,7m.
Transportiengde antatt til totalt 600 m (300 + 300 m)
Middels sprengbarhet og borbarhet (DRI = 49). Korreksjon for tungsprengt eller
tungboret fjell maksimalt 5% for mindre tverrsnitt, 10% for større tverrsnitt).
Tunnelen er drevet på moderat stigning (3-6 %.3)og med moderat vanninntrenging (< 500 l/min).
Vanninntrenging › 500 l/min vil typisk kunne gi 500 kr/Im i tilleggskostnad.
Ved synkedrift tillegges 5% ved forutsatt vanninntrenging < 500 l/min.
Dersom tunnelen drives på stigning, men har et tverrslag på synk, økes tunnelgrunnprisen med 1%.
Normal, representativ beliggenhet.

2. Sikring
Sikringen vil være delt mellom stuffsikring og bakstuffsikring, og vil bestå av ekstra
rensk, bolting, sprøytebetong, utstøping og noe injeksjon. Tillegg for sikring er
beregnet etter 30% av grunnprisen for mindre tunneltverrsnitt og 45% av
grunnprisen for større tunneltverrsnitt. Dette gjenspeiler normale til gunstige
forhold. Det er tendenser i den senere tid til en mer utbredt bruk av sprøytebetong
som arbeidssikring på bekostning av ekstra rensk. i tillegg har den økende
fokuseringen på HMS og krav til sikkerhet på arbeidsplassen gjort at omfanget av
arbeidssikring har øket. Sikringsprosentene er derfor øket noe i forhold til tidligere
utgaver av rapporten.

3. Diverse,uforutsett
Inngår i kurvene med 10% av grunnpris + sikringsarbeider (1+2).

4. Rigg og drift
Entreprenørens kostnader for rigg og drift av anleggsplassen er medtatt med 30%
av grunnpris + sikringsarbeider (1+2). Selv om denne er øket i forhold til tidligere
utgaver kan dette fortsatt være snaut for mindre anlegg og anlegg med ugunstig
beliggenhet f.eks. høyt til fjells eller med vanskelige transportforhold. Under slike
forhold kan en komme borti riggprosenter på over 45%.
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B.4.2 Prisnivå og usikkerhet i overslaget

De angitte priser er i prisnivå januar 2000.
Usikkerhet i overslag basert på dette kapittel vil vi anslå lik + 30% til 4-20%.
Det synes ikke å ha vært noen prisstigning på grunnprisen for tunneldrift de siste 5
årene. Dette kan skyldes lite jobber i det nasjonale markedet og derfor hard
konkurranse.
Dog har totalkostnadene for sprengning av tunnel øket med 15-20%. Dette
grunnet økte prosentsatser for sikring og rigg og drift av årsaker nevnt tidligere.
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B.5.0 D1VERSE VEDRØRENDE

SPRENGTE TUNNELER

Alle priser er gitt i prisnivå januar 2000
For sprengnings- og sikringsarbeider synes grunnprisen uendret siden 1995. Dog
vil økte prosentsatser på sikring og rigg og drift gi en total prisøkning på 15-20%.
Bygningstekniske arbeider forøvrig viser også en kostnadsstigning på 15-20%.

B.5.1 Forskjæring

Forskjæring med påhugg og vegg med port medtas under post for tverrslag
(dersom tunnelen har tverrslag) eller direkte under tunnelposten.
Omkostningene for forskjæring m.v. er sterkt avhengig av de stedlige forhold.
Kostnad for forskjæring bør baseres på mengdeoverslag med grunnlag i
befaring/kart/profiler. Følgende totalenhetspriser (alle entreprenørkostnader
inkludert, også rigg og drift) kan benyttes:
Sprenging, opplasting og transport til tipp: 200 kr/m3
Masseflytting:
90 kr/m3
Til orientering er utført omkostningsberegning forutsatt at terrenget stiger 1:1 på
påhuggstedet, at fjellet har 2 m løsmassedekning og at påhugg oppnås ved
fjelldekning 4 m.
Det er videre forutsatt to raster med bolter over påhugget og en bolt pr. Im i
veggene. Det er også forutsatt 10 cm sprøytebetong på flaten over påhugget.
Endelig er forutsatt 20 cm betongvegg med port 2,5 x 2,5 m og sjalusirist i påhugget. Det er ikke tatt med kostnad for ekstra beredskapssikring (ekstra betongvegg
med gitterport). Slik kostnad kan settes lik kostnad for vegg m/port.
Forskjæringsomkostningene framgår av fig B.5.1. Det er angitt separate kostnadskurver for forskjæring og for vegg m/port som funksjon av tunneltverrsnitt.
Kurvene gir de normalt påregnelige entreprenørutgifter (inkl. rigg og drift) for
forskjæring.
Kostnader til veier, anleggskraft og byggherreutgifter generelt er ikke medtatt.
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B.5.2. Tverrslag
B.5.2.1

Tunnel

Tverrslagets tverrsnitt kan variere både med hovedtunnelens tverrsnitt og dens
lengde. Videre kan transport av f.eks. luke og lukedeler være bestemmende for
tverrslagets størrelse. Omkostningene prIm kan variere med tverrslagets lengde
(dyrest for kort tverrslag).
1Samlet plan-sammenheng antas det hensiktsmessig å forenkle dimensjonering
og omkostningsberegning av tverrslag slik:
For tunneltverrsnitt opp til ca 25 m2 regnes tverrslaget å utgjøre en del av
hovedtunnelen, dvs. tverrslagets lengde medtas i tunnellengden.
For tunneltverrsnitt over ca 25 m2søkes tverrslagstverrsnittet holdt på ca 25 m2
og det omkostningsberegnes etter følgende enhetspriser inkl, sikring,
uforutsett/diverse og rigg og drift:
De første 1001m:
13 800 kr/1m
Overskytende lengde: 12 500 kr/lm
Kostnad for å oppnå påhugg medtas med kr 150.000
Forskjæring etc: Se pkt B.5.1.

B.5.2.2

Tverrslagspropp

Entreprenøromkostningene for tverrslagspropp er beregnet under disse
forutsetninger:
Propplengde 1/20 av vanntrykket, men minst 4 m.
Stålport 2 x 2 m (porten ikke inkludert i kurven).
Lengde av stålforing 4 m, som kan være lite for høyt trykk (foring ikke inkludert
i kurven).
Betongtykkelse mot fjell oppstrøms for stålforingen 1,0 m (som kan være snaut
for høye trykk dersom det er mulig å tømme tunnelen raskt).
Bygningsmessige omkostninger framgår av fig B.5.2.
I tillegg kommer kostnad til port med stålforing. Disse kostnadene kan finnes av

kurveblad M.3.E.
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B.5.3 Lukesjakt, bekkeinntak, lukehus
B.5.3.1

Sjakter

Mens lukesjakter er vertikalsjakter, er bekkeinnføringssjakter nesten alltid skråsjakter av hensyn til utluftingen. Bekkeinføringssjakter har som regel en kort stoll
mellom tunnelen og sjakten slik at tunnelarbeidene kan drives mest mulig uhindret
av arbeidene med sjakten (og bekkeinntaket). Råsjakten kan
omkostningsberegnes etter priskurve for sprengte eller borede sjakter (kap B.7 og
B.8).
Den horisontale stollen kan omkostningsberegnes etter priskurve for sprengte
tunneler (kap B.4).

B.5.3.2

Lukeinnstoping

Lukeinnstøpingen kan omkostningsberegnes etter priskurve for tverrslagspropper
dersom ikke nøyaktigere beregninger basert på mengdeberegninger utføres.
Velges mengdeberegning, kan disse totalpriser brukes:
Stross
Rensk
Bolter
Forskaling
Armering
Betong
Injisering
..

250 kr/m3
330 kr/m2
500 kr/stk
700 kr/m2
9.000 kr/tonn
1.300 kr/m3
50.000 kr for lite tverrsnitt
125.000 kr for stort tverrsnitt

Rigg og drift av byggeplass

30% tillegg.

Kostnad for luke m/platekledning regnes separat (avsnitt M).

B.5.3.3

Bygningsmessige

arbeider i lukesjakten

Bygningsmessige arbeider i lukesjakten (støttelagre for opptrekkstang,
leiderfester, reposer etc) vil omkostningsmessig være avhengig av utførelsen som
velges (pakkboksutførelse eller opptrekkstang til lukehus over HRV). Arbeidene
bør derfor omkostningskalkuleres separat på mengder og enhetspriser. En grov
orientering om omkostningene fås ved å regne 13.000 kr/lm sjakt (fra topp
lukeføring til HRV + 2 m).
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B.5.3.4

Lukehus, lukekammer

Lukehusomkostningene kan variere mye avhengig av bl.a. terrenget, transportforholdene og evt. krav om forsvarsmessig forsterkning. Omkostningene bør derfor
kalkuleres basert på mengdeoverslag og enhetspriser. Enhetspriser, som angitt i
neste avsnitt for bekkeinntak, kan benyttes for lukehus.
For utspregning og sikring av lukekammer kan regnes med følgende priser:
200kr/m3.
Sprengning, opplasting og transport til tipp
30%
Sikring påslag på prisen over
Rigg og drift av byggeplass
30%
påslag

B.5.3.5

Bekkeinntak

Kurve Fig. B.5.3 gir forenklede normalkostnader for bekkeinntak ved norske
vannkraftanlegg.
Det er tatt utgangspunkt en inntakskonstruksjon i betong over sjakten-/bekkeløpet
hvor det monteres en inntaksrist og eventuelt en lufterist hvis det er fare for
luftutblåsninger. Videre er det forutsatt tørrleggelsesmuligheter av inntaket, ved at
det monteres stengeorgan slik at bekken kan føres rundt inntaket.
Stedlige forhold har stor betydning for kostnadene.Det er derfor gjort
gjennomsnittsbetrakninger for forhold som; riggmuligheter, klima og topografi,
grunnforhold, terrenghelning, bekkeløpets karakter, sediment-transport, iøsmasser
eller fjell o.l.
Kostnadene framgår som en funksjon av årsmiddelvannføring, men det er skilt på
om inntaket må bygges ved hjelp av helikopter eller ikke. For helikopterbygde
inntak er det en egen korreksjonskurve for avstand fra egnet helikopterplass i Fig.
B.5.4 .
Entreprenør-kostnadene inkluderer riggomkostninger, grunnarbeider og
betongarbeider inkl. montasje av stengeorgan og rister.
Ved større inntak med 0—middel større enn 3 m3/svil lokale forhold ha så stor
betydning at usikkerheten blir stor. Kurvene er likevel ført ut til 5 m3/s.
Kostnad for inntaks-sjakt er ikke medtatt.
Som nevnt har vannføring og stedlige forhold stor betydning for kostnadene, og
kurvene forutsetter gjennomsnittsbetraktninger. Dersom påregnelige omkostninger
kan kalkuleres basert på mengdeanslag, er det nedenfor satt opp grunnlag til
enhetspriser.
Da transport- og terrengforholdene ofte er vanskelige, bør det benyttes høye
totalenhetspriser, f.eks:
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Sprenging, opplasting og transport til tipp 365 kr/m3
Fundamentbearbeiding
:
350 kr/m
Fjellbolter:
550 kr/stk
Forskaling:
850 kr/m2
Armering:
12.000 kr/tonn
Betong:
1.500 kr/m3
Rigg og drift av byggeplass
30 % tillegg
Rister, luker, bjelkestengsler: 60.000 kr + 30.000 kr pr m3/sdimensjonerende
vannforing som meget grovt anslag.
Prisene over er gitt under forutsetning av at det kan kjøres frem til anlegget.
Dersom det må benyttes helikopter vil prisene stige betydelig. Spesielt gjelder
dette betong hvor transporten betyr mye for prisen. Betongprisen vil lett kunne
stige til 5-8000kr/m3. Pris på arbeider hvor timeverk utgjør en vesentlig faktor øker
betydelig dersom både mannskapet og materialene må fraktes til arbeidsstedet i
helikopter.

B.5.4
B.5.4.1

Tunnelinntak,

utslag under vann

Tunnelinntak

Vannførende tunneler har selvsagt alltid inntak, nesten alltid stengeanordning
(bjelkestengsel som enklere utførelse) og som oftest varegrinder. Omkostningene
er avhengig av flere forhold som dimensjonerende vannføring og trykk, om arbeidene kan utføres fra dagen med eller uten fangdammer eller via tunnelen m.v.
Omkostningene for tunnelinntak vil gjerne være forskjellig for en overforingstunnel
og en driftstunnel (tilløpstunnel eller avlopstunnel), og er avhengig av om
gjennomslaget skjer mot luft eller mot vann (som utslag under vann).
Omkostningene for tunnelinntak må ses i sammenheng med lukesjakt og
anordninger i forbindelse med denne.
Omkostningene vil, spesielt for lengre tunneler, utgjøre en beskjeden del av
totalomkostningene for tunnelen slik at betydelig feil i omkostningskalkylen for
inntak som regel gir seg beskjedent utslag i totalomkostningene.
Omkostningene for tunnelinntak egner seg dårlig for skjematisert omkostningsberegning. Omkostningene bør kalkuleres på grunnlag av mengder og
enhetspriser i hvert enkelt tilfelle etter at hovedprinsippene for utformingen er
fastlagt.
For et meget grovt anslag over omkostninger kan man i tillegg til omkostningene
for lukesjakt, lukeinnstøping, lukehus etc. sette omkostningene til kr 80.000 +kr
15.000 pr m3/svannføring.
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B.5.4.2

Utslag under vann

Omkostningene (i tillegg til vanlige tunnelomkostninger) vil være avhengig av en
rekke faktorer som vanntrykk, tunneltverrsnitt, fjellets beskaffenhet, løsmassedekningen over fjellet etc. Heller ikke utslag under vann egner seg for skjematiserte
omkostningsberegninger.
Omkostningene bør anslås i hvert enkelt tilfelle basert på trykk, tverrsnitt, tillopstunnel eller overføringstunnel og vurdering av de naturgitte forhold. Som for
tunnelinntaket (munningen) vil utslaget ved lengre tunneler utgjøre en beskjeden
del av totalomkostningene.
Som en meget grov orientering om anleggsomkostningene for utslag under vann
angis disse kostnadene: (kroner)
Små tunneler, beskjedent vanntrykk

550.000

Middels tunnel (15-20 m2)40-70 m trykk

2.000.000

Stor tunnel (70 m2)40-70 m trykk

4.000.000

Særlig for store tunneler kan sonderingsboringene den siste del av tunnelen mot
utslaget, og omfang av nødvendig injisering foran stuff, få betydelig virkning på
tiden og dermed omkostningene, ikke bare direkte, men indirekte, ved at idriftsettelsen kan bli forsinket dersom tilløpstunnelen er bestemmende for anleggstiden.

B.5.5
B.5.5.1

Fordelingsbasseng
Generelt

Utførelse både som konvensjonelt sjaktbasseng med pådrags- og avslagskammer
og som trykkluftbasseng kan være aktuelt. Eventuell svingesjakt (evt. m/kamre) i
undervannet regnes også som fordelingsbasseng.
Valget mellom sjaktbasseng og trykkluftbasseng vil være bestemt av anleggets
topografiske forhold og om fjellet er brukbart for trykkluftløs-ningen.
Omkostningene er for begge løsninger påvirket av flere variable parametre som
fallhøyde, vannføring, tunneldimensjoner, verkets beliggenhet i nettet, sjakter på
tilløpstunnelen, avstand mellom vannflate i fordelingsbasseng og inntak (også
sjakter for evt. bekkeinntak).
Skjematisering av omkostningsberegninger for fordelingsbasseng krever derfor
forenklinger eller omfattende beregningsarbeid, og det anses tvilsomt om arbeidsmengden som trengs vil stå i rimelig forhold til det som oppnås. Orienterende
omkostningsberegning for fordelingsbasseng bør utføres på grunnlag av forhåndsdimensjonering og enhetspriser.
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13.5.5.2

Sjaktbasseng

Sjakttverrsnitt (F) kan settes til:
1,3 x Thomatverrsnittet
F = 1,3 x 12,3 x f5/3/H
f = tunneltverrsnitt
H minste netto fallhøyde
Enhetspris i henhold til priskurve for sjakter. Evt. øvre kammer og evt. stross for
nedre kammer omkostningsberegnes etter total enhetspris 350 kr/m3.

B.5.5.3

Luftputebasseng

Nødvendig luftvolum kan tilnærmet settes til Viuff
1,35 X Viuft.

=

1,2 x 17,2 x f5/3 og fjellvolum

Vfjell =

Kammeret kan omkostningsberegnes etter løpemeterpris i henhold til priskurve for
tunneler (V = tverrsnitt x lengde) eller etter total enhetspris lik 350 kr/m3(forutsatt
tverrsnitt av kammer omkring 80 m2).
Omkostninger til injeksjon og luftfylling samt driftskostnader er ikke inkludert. Slike
omkostninger kan bli betydelige. Det bør i det hele tatt være svært god økonomi i
et luftputeprosjekt før det velges foran en konvensjonell svingesjakt.

B.5.6

Strossing av tunneler

B.5.6.1

Generelt

Økning av vannføringskapasiteten i et kraftverk kan gjøres på to måter:
Utvide eksisterende tunneltverrsnitt
Drive en parallell tunnel
Valg av metode vil være avhengig av en mengde ulike faktorer. Først og fremst vil
tidsplanleggingen være av betydning. Ved enhver driftsstans vil det være mulighet
for produksjonstap, og i verste fall tap av vann ved overløp. Lokale forhold vil
avgjøre om en skal velge strossing eller ny parallell tunnel fordi en ved driving av
ny tunnel vil stå friere i forhold til eksisterende kraftproduksjon. En utstrossing vil
imidlertid kunne fordeles over flere sesonger, men må alltid vurderes mot
alternativet parallell tunnel.
Utvidelse av tunneler vil i de aller fleste tilfeller foregå ved hjelp av konvensjonell
sprengning. Andre metoder som maskinell strossing (fresing) eller glatting av
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overflaten(uten egentligutvidelse)er enten anleggstekniskikkegodt nok løst,
eller kan kostnadsmessigikke konkurreremed konvensjonellstrossing.
I prosjekteringsfasenbør tunnelentømmesog inspiseres.Det er viktigå
kontrolleretilstandenav eksisterendesikringog lokalisereeventuelleras og større
nedfall,for å unngåforsinkelseri en kortanleggsperiode.
Ved valg av strossingav tunnelerer det en del anleggstekniskemomentersom
må vurderes:
Tilrigging og inndrifter

Tilriggingfor konvensjonellstrossinger enkel når tverrslagethar atkomstvei.
Sprengningsarbeidenei tunnelenkan starteumiddelbartetter at atkomsti tverrslageter etablert.Tidsforbruketved nedrigginger også kort.
Ved strossingav eksisterendetunneler,kan en forventegode inndrifter,kanskje
dobbelproduksjon,i forholdtil normaltunneldrift,dersomforholdeneliggergodttil
rette.
Tverrslag

Størrelsenpå tverrslagetog tverrslagsportenmå vurderesmed tanke på anleggsmaskinenefor strossejobben.En løsningvil være å sprengeborteksisterende
port,utvidetverrslagettilsvarendeog sette innen ny tverrslagsport.Det er viktig
for kostnadeneom tverrslagethar veiforbindelseog muligheterfor tipplassering.
Strossemetoder

Sidestrosser mest aktuellfor storeog mellomstoretverrsnitt,for å få en god
utnyttelseav boreriggenskapasitet.I storetverrsnitt(høyde ca 10 m) vil sidestross
være nødvendigpå grunnav boreriggensrekkevidde.
Geologiskeforholdkan gjøre sidestrossaktuell.I tunnelermed anisotropespenningsforhold("dalsidespenninger")
og mye sikringi deler av tverrsnitteter det mest
praktiskmed sidestross.
Rundstrossegner seg godtfor alle tverrsnittstørrelser
med unntakav de ekstra
store,der boreriggensetter begrensninger.Rundstrosssetterstrengekravtil
utførelsenfordiså stor del av tverrsnittetblirfornyet,og dermed må renskesog
sikres.
Bunnstrossegner seg best i storeog mellomstoretverrsnitt.Strossenkan utføres
som ligger-eller stenderstross.Liggerstrossenhar knaptnoen begrensninger,
mensstenderstrossenstillerkravtil strossehøydenog tunnelhøydenfor at
arbeideneskal fungeredriftsteknisk.Anbefaltpallhøydeer minimm3 m, og for at
boringenskal fungeregodt,bør eksisterendetunnelhøydevære 1,5 - 2 m høyere
enn høydenpå strossen.For å få til en effektivstenderstrosser det nødvendig
med to atkomster;en for boringog lading,og en for opplastingog utkjøring.
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Eksisterendesikring
Eksisterendesikringer en ulempefor strossingen,der det kan bli problemermed
boringpå bolterog fjerningav utstøpningerog nettarmertsprøytebetong.Av
drivemessigegrunnerer i sliketilfelleroftestbunnstrosså foretrekke.I tunneler
med liteeksisterendesikringog dermedlitebehovfor ny sikring,vil valg av
strossemetodevære fritt.
Funksjonskrav
Erfaringsmesiggir dagenssprengningsteknikk
større ruhetenn tidligere.Årsaken
er som regelav anleggsmessigog kontraktsmessigkarakter.Kostnadenefor en
ønsketfalltapsforbedring
ved hjelpav nøyaktigspreng-ningbør alltidvurderesopp
mot kostnadenefor et noe størretverrsnitt.Forutsetningenefor å oppnåglattere
tunnelveggerved strossinger imidler-tidde aller beste. Eksisterendetunnelkan
betraktessom en stor kutt,og det kan foretasen forsiktigeresprengningenn ved
drivingav ny tunnel.

B.5.6.2

Kostnader

Det har ikkevært utførtstrossearbeideri et sliktomfangat en kan dokumentere
tilstrekkeligeerfaringerog resultateri generellekostnaskurver.Kostnadenevil
variere med strosseareal,fjellforhold,tunnellengde,stedligeforholdosv.Som en
indikasjonkan antydesat drivekostnaden(sprengningog utkjøring,ekskl.riggog
drift)vil variere mellomca 270 kr/fm3for små utvidelser(ca 10 m2)og ca 160
kr/fm3for størreutvidelser(>30 m3).En viktigforutsetningher er at det ikkeer
produksjons-ellervanntap i strosseperioden.
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og kr. 53.000-78.000 ved store
tverrsnitt (H=80-300m).
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Kurven angir kostnader for bekkeinntak.
Sjakt eller tunnel samt eventuelt damanlegg må beregnes separat.
Rigg og drift er inkludert.
Helikoptertransport.
For små inntak hvor kostnaden i stor grad
utgjøres av timekostnader vil helikoptertransport øke kostnadene med 30-50%.
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B.6.0

BOREDE TUNNELER

B.6.1

Fullprofilboring

B.6.1.1

Generelt

Fullprofilboring
er en formfor roterende,knusendeboring,Borhodetpressesmed
stor kraftmotstuffensamtidigsom det roterer.For hveromdreiningtrenger
borhodetet litestykkeinn i stuffen,fra 1 til 15 mm. Resultateter et sirkulært
tunnelprofilmed jevne vegger.
Begrunnelsenfor å velge fullprofildrifti stedetfor konvensjonelldriftkan være
flere.
Fullprofildrifthar sinefordelerog ulemper.Det tungeTBM-maskinerietkan synes
tregtog tungvindt,men det har alltidsine fordeleri arbeidsmiljøet,og når de
fjelltekniskeog geometriskeforholdeneliggertil rette,vil fullprofildriftogsåvære
økonomiskgunstig.
Kostnadsoverslagovertunnelanlegghvordet forutsettesfullprofilboredetunneler,
må baserespå en plan hvorfullprofilboringens
fordelerog ulempergjenspeiles.
Spesieltkan det framhevesat optimalstufflengdeved fullprofildrift
vil være lengre
enn ved konvensjonelldrift,og tverrsnittetkan ved vanntunnelervære mindrefordi
falltapetblirmindrei en fullprofilborettunnelpå grunnav glatterevegger. Regelen
er at man kan reduserearealet med ca 40%; hvilketogså betyrat ved en fullprofilborettunnelblirsteintippenmindre.
For beregningav tidsforbrukog kostnaderi forbindelsemed fullprofilboring
kreves
det en ingeniørgeologiskkartleggingsom er tilpassetformålet.Noen fjelltekniske
parametreer av størrebetydningfor fullprofildriftenn for konvensjonelldrift.I et
systematiskoppsprukketfjellvil en få høyestinndrift,og her telleregentligalle
typersprekker.
Bergartensborbarheter uttryktved borsynkindeksenDRI, og er en medbestemmendefaktorfor inndriften.Det samme gjelderbergartenssliteegenskapersom
har betydningfor matekraftog kutterneslevetid.Kutterbyttebetyrdriftsstansog
dermed reduksjonav effektivdriftstid.Bergtrykkog bergartensporøsiteter
parametresom har betydningfor utformingenav selve maskinen.I de fleste
tilfeller"skreddersys"maskinentil oppgaven.
På grunnav den gunstigeformenet sirkulærttverrsnittrepresenterer,blirbehovet
for sikringmindre.
Feilanslagi borbarhet,oppsprekkingsgardog slitasjeverdikan gi storeavviki
forholdtil inndrifts-og kostnadsprognoser.Kostnadsoverslagfor fullprofilborede
tunnelermå derforbaserespå en vesentliggrundigereingeniørgeologisk
kartleggingenn ved konvensjoneltsprengtetunneler.
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Under beslutningsprosessen
hvorvidtman skal velge konvensjonelleller fullprofildrevettunnel,er det viktigå foretasammenliknendestabilitetsvurderinger
og
svingeberegningerfor kraftverket.De glatteretunnelveggeneved fullprofildrift
vil gi
andre resultaterbl.a. med tanke på svingegrenserenn ved konvensjonelldrift.

B.6.1.2

Kostnadskurver

Kostnadskurverfor fullprofilboring
er gittpå fig B.6.1 - B.6.4.
Normalkostnadenkan tas ut som funksjonav følgendeparametre:
Tunneldiameter
Tunnellengde
Fjelletsborbarhetskoeffisient,
DRI
Fjelletsoppsprekkingsklasse
Tverrslagi synk
Som for sprengtetunnelerinnbefatterden angittenormalkostnadenalle gjennomsnittligpåregneligeentreprenørutgifter.Sikringskostnaderog fellesutgifterer
medtatt.

B.6.1.2.1

Normalkostnadskurve

På fig B.6.1 er visten normalkostnadskurve
som funksjonav diameterTBM, og
det er angittkorreksjonsfaktor
ved tunnellengdeavvikendefra
6 km.
Normalkostnadskurven
byggerpå følgendeforutsetninger:
Gneis, DRI = 49, sprekkeklasseI
Vinkel mellomsvakhetsplanog tunnelakse= 200
Moderatvanninntrengning(inntil500 l/mm)
Moderatstigningi driftsretning(2-6 %.)
Sikringsarbeiderlik50% av sikringsarbeideneved sprengtetunnelermed
samme tverrsnitt
50% totalutnyttelseav disponibeldriftstid
Tunnellengdelik6 km
Tipp ved påhugg(maksavstand300 m)
Kostnadenemå korrigeresfor avvikendegeologiskeforhold.På fig B.6.2 er gitt
kurversom angir korreksjonsfaktor
avhengigav borsynkindeks,DRI, og på fig
B.6.3 er gittkurversom angirkorreksjonsfaktor
avhengigav bergartens
oppsprekking.Samlet korreksjonsfaktor
pga. geologiskeforholdskal ikke
underskride0,7 for D = 8 m og 0,75 for D = 3 m.
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B.6.1.2.3 Tverrslag på synk
Tverrslagpå synk representereren størreulempeved fullprofilboredetunnelerenn
ved konvensjoneltsprengte,og bør helstunngås.På fig B.6.4 er visttilleggtil
tunnelkostnadpga. tverrslagi synk.Det er forutsatttverrslagslengdelik300 m og
sporbundendrift.Kostnadenefor drivingav selve tverrslageter ikke medtatt.

B.6.1.2.4 Grunnlag og prisnivå
Kostnadskurvener i storgrad bygdopp etter prosjektrapportIC-98 "HardRock
Tunnel Boring,Cost"fra Instituttfor bygg-og anleggsteknikk,NTNU. Det er også
innhentetpriserfra maskinleverandørog Statkraft.Entreprenørerhar ikke hattfullprofiloppdragav betydningi perioden.
Alle kostnaderer angitti prisnivåjanuar2000.

B.6.1.2.5 Usikkerhet
Usikkerheteni kostnadsoverslagetfor fullprofilboredetunnelerbasertpå dette
forenkletematerialeter megetstor. En usikkerhetpå + 60% til ÷ 40% kan indikere
spriket.
Det synessom om internationalaktivitetde senere åreneharforårsaketen
effektivisering som gir seg utslag i en prisnedgang på ca. 20% fra 1995.

B.6.2

Pilot og opprømming

Denne typen boredetunnelerer i størregrad utførti forbindelsemed vann- og
avløpstunnelertil nå. Det har imidlertidblitten mer aktuellmedodefor overføring
av mindrevannmengder.
Grunnlagetfor kostnadskurveneer foreløpigbegrenset.Det synes imidlertidsom
om prisenefor sjaktboringettersamme metodener tildelssammenfallende.
Metodener i utgangspunktettenktfor mindretverrsnitt,maks2,0 m i diameter.
Tunnelenebør i dag ikkevære lengreenn 5-600 m.
Ved behovfor stortreffsikkerhetkan styringav pilothulletvære aktuelt.
Kostnadeneer vist i kurvenpå fig. B.6.5.
Det er forutsattDRI=49, dvs, middelsborbarhet.
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B.7.0

SPRENGTE SJAKTER

B.7.1

Generelt

Det som herundersies er ment å skullegi en grovorienteringom påregnelige
entreprenørutgifterog leverandørutgifterfor sjakter,råsprengteog stålforede.
Priseneer mentå skullekunnebrukesbåde for 1:1-sjakterog loddsjakter.Prisene
forutsetterat sjaktenedrivesmed heis på skinnemonterti hengen(Alimak),og
gjelderikkefor kortesjakter.For stålforedesjakterer forutsattskinnegangpå
sålen, men rørmontasjenkan også skjeved å brukegeiderenfor stigortheisen.
Med en Alimakvil man normaltkunnedrivesjakttverrsnittpå opptil16 m2.Sjakttverrsnittopp mot20 m2kan drivesi ett undergunstigeforhold.Ved drivingav
størretverrsnittvil man måtte drive med to opprigginger,samt ta spesiellehensyn
til personelletssikkerhet.Ved f.eks. to oppriggingervil det være muligå drive
sjakttverrsnittopp mot40 m2.Ved størresjakttverrsnittenn 40 m2vil man strosse.
Det må påregnesvesentligesikringsomkost-ninger
ved størresjakttverrsnitt.
Omkostningenefor sjakterer, som anmerketfor tunneler,påvirketav stedlige
forholdsom bor-og sprengbarhet,sjatktverrsnittog -lengde,transportlengderog
ikke minstbehovfor sikring.Skjematiseringav omkostningsberegning
for sjakter
må derforbaserespå forenkledeforutsetningerom ikke "skjemaet"skal blifor
kompliserti bruk.
Hovedforutsetningen er angitt som anmerkninger på figur B.7.1. Det bemerkes

spesieltat sikringer inkluderti kurvenemed 20% av grunnprisenfor sjaktermed
litetverrsnitt(4-8 m2)og 35% for storetverrsnitt(30 m2).

B.7.2 Råsprengt sjakt
Priskurven(B.7.1) gir påregneligeentreprenørutgifterinklusiveforutsattesikringsarbeider(20-35%), diverseog utforutsett(10%) og entreprenørensriggog drift
(30%).
I tilleggtil omkostningeneifølgekurven,kommerfor trykksjakterden utvidete,
uforededel oppstrømsfor den stålforededelen, samt proppmed tverrslagsport.
Den råsprengtedelen kan medtasi omkostningeneved å inkludereekstrakostnadenved utvidelseninn i den totale sjaktlengden,ellerved å anslåvolumet(m3)
og regne525 kr/m3som enhetsprisinkl.riggog drift.
Omkostningenefor proppenmed portkan avlesesav omkostningskurven
for
tverrslagsproppfor tunneler.
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Betongkonuseni oppstrømsende av den stålforededelen henregnesomkostningsmessigtil den stålforededelen av sjakten.

B.7.3

Stålforede trykksjakter

Som stålforettrykksjaktregnesforutenforede 1:1-sjakterogså den stålforededel
av vannveienpå oppstrømsside av kraftstasjonenfor stasjonermed råsprengt
eller trykktunnel.
Omkostningenefor stålforettrykksjaktsammensettesav omkostningerfor
bygningsmessigearbeider(entreprenøromkostninger)
og for stålrørene
(leverandøromkostningene).
I tilleggtil omkostningersom kan beregnesetter lmpriskommeromkostningertil innløpskonus(er)med varegrindsamt grentunneler
(om man har 2 aggregatereller mer).
Omkostyningerfor de b

nin smessi e arbeiderkan avlesesav:

KurveB.7.2 som gir prispr Im sjaktavhengigav rørdiameter.
KurveB.7.3 som gir prisfor innløpskonusavhengigav tunneltverrsnittog
trykkhøyde.Kurvenkan brukesfor konuserbåde for innstøpterør og
frittliggenderør nedstrømsfor konusen.
Trykkhøydenkommerinn som parameterfor propplengdenbare i sistnevnte
tilfelle.For innstøpterør avleses konusomkostningene
etter den kurvesom
gir de lavesteomkostningeneinklusiveden stiplededelen. Det bemerkesat
konuslengdenvil være bestemtav geometriskekrav (strømningsforhold)
for
beskjednetrykkhøyder.Dette er innarbeideti kurven.
Leverandøromkostninene framgårav kapittelM.

B.7.4 Usikkerhet
Usikkerheteni kostnadsoverslaget
for sjakterkan setteslik± 25%.
Generellprisstigningsiden 1995 syneså ha vært 0-10% på råsprengtesjakter,og
10-20% på stålforedesjakter.Dette skyldesøket prosentsatsfor riggog drift.
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Kostnadskurven
omfatter alle entreprenørutgifter for de bygningsmessige
arbeider for inntakskonuser til trykksjakter.
Kostnadskurvene
ningsarbeidene
Kostnadene
forgrening

i meter.

2000.

omfatter ikke sprengi konusområdet.

Rørtverrsnitt regnet ca 1/4 av tunneltverrsnitt. Konus
forutsatt
forskallet,men kan være stål.
Kurven gyldig også om røret nedstrøms
konusen er frittliggende. Kurven kan
også brukes for lukeinnstøping
i
tunnel om ikke nøyaktigere beregninger
utføres. Sammenlign også Fig. B.5.2.
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B.8.0

BOREDE SJAKTER

B.8.1 Generelt

Entreprenoromkostningene
for en sjaktboretved pilothullog opprømming
omfatter:
Transportav utstyr
Opp- og nedriggingav nødvendigutstyrsamt driftav rigg(inkl.forlegningfor
mannskapog verksted)
Borekostnader
Opplastingog transportav borkaks
Felleskostnader(sentraladministrasjon,
fortjenestem.v.)
Kostnaderved boringav sjaktermed pilothullog opprømminger, i likhetmed
kostnadenefor fullprofilboring
av tunnel,sværtavhengigav fjellforholdene.For
pilothull/oppromming
er det fjelletsborbarhetsom først og fremster avgjørende,
men også fjelletsoppsprekkingbidrarnoe. For at kostnadsberegningene
skal bli
mest mulignøyaktiger det derforviktigå kjennefjellforholdenepå det stedet
boringenskalforegå.
I tilleggtil fjellforholdeneer kostnadenfor en sjakt boretved pilothullog opprømmingavhengigav sjaktenstverrsnitt,lengde,helning(dersomhelningener mindre
enn 45°) og beliggenhetav arbeidssted.

B.8.2

Kostnadskurve

Kostnadskurvenfor pilothull/oppromming
er satt opp som en funksjonav sjaktens
tverrsnittog fjelletsborbarhet.Det er videreforutsatten sjaktlengdepå 150 m, og
at sjaktenhar en helningmellom45° og 900. Korreksjonfor sjaktlengdeer gitti
egen figur,mens en for sjaktermed helningfra 45° og nedovertil 0° kan regne
med en jevnt økende kostnadopp til 30%.
I kostnadener det regnetin 20% tilleggfor uforutsettekostnaderog 30% tilleggfor
riggog drift.De uforutsettekostnadeneer satt såpass høytfordien erfaringsmessigfår en del uforutsettekostnaderbåde i forbindelsemed selve boreoperasjonenog fordiarbeidsstedeneofte er vanskeligtilgjengeligeog liggerutsatttil ved
dårligvær.
Eventuellveibyggingi forbindelsemed boringav sjakter ikke medregnet.Dersom
arbeidsstedetliggerspesieltvanskeligtil slikat riggog transportkostnaderblir
ekstra høye, bør kostnadeneøkes noe.
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B.8.3

Usikkerhet

Usikkerheteni kostnadsoverslagbasertpå dette materialetvil være avhengigav
hvorgodtman kjennerfjellforholdenepå det aktuellested. Normaltbor kostnadsoverslagetliggeinnenfor± 30%.
På grunnav en utviklingav metoderog utstyrhar prisenegenereltsunketnoe for
boringav sjakter.Begrensningeri diameterog lengdeer flyttetog det synes mulig
i dag å bore sjaktermed diameter3,5 —4,0 m i lengderpå 3-400 m, mindresjakter
godtover 500 m.
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B.9.0

B.9.1

RØRGATER

Generelt

Rørgater kan utføres som tradisjonell rørgate opplagt på pendelbukker/-glidesadler med betong forankringsklosser i knekkpunktene.
De mest aktuelle rørtyper er stålror og glassfiberarmerte, umettede polyesterrør
(GUP-ror). Kostnader for disse rortypene er angitt i kap M.6. Trerør, betongrør og
duktile støpejernsrør anvendes også i enkelte tilfeller. Spesielt GUP-rør og betongrør kan, hvis terrenget passer for det, legges nedgravet. Et interessant alternativ til
rørgater kan være sjakter boret i fjell med frittliggende rør i rørtunnel det siste
stykket oppstrøms for kraftstasjonen. Det vises til kap B.8 for borede sjakter.
For omkostningsberegningene i Samlet plan-sammenheng ses det bort fra de
foran antydede alternative utførelser av rørgater, og omkostningene kalkuleres
under den forutsetning at rørgaten utføres av stålrør eller plastrør for lave trykk.
Omkostningene for de bygningsmessige arbeidene i forbindelse med rorgater er
sterkt avhengig av terrengforholdene (kupert-jevnt terreng, fjell eller
løsmassefundamentering, evt. losmassenes bæredyktighet), og om det blir bygget
vei både til bunn og topp av rørgaten. Det understrekes derfor at omkostningene
man kommer fram til ved herværende hjelpemiddel er rent orienterende, og
omkostningene forutsetter gunstige stedlige forhold.
Omkostningene for rorgater kan deles i 3 hovedgrupper:
Leverandøromkostninger
Finnes i kap M.6.
Entreprenøromkostninger (bygningsmessige arbeider)
Rydding, masseflytting, sprengning i trasé for rør og trallebane. Trallebane
m/spill og tralle, spillkjører. Forankringsklosser og fundamenter for
pendelbukker/glidesadler, stillaser. Sjauer- og håndlangerhjelp for
rormontasjen. Lokaltransport innen anleggsområdet. Rigg og drift av
byggeplass.
Omtrentlige entreprenoromkostninger for tradisjonell rorgate avleses av fig
B.9.1.
Kostnader for grøfter for nedgravde rør finnes i kap B.9.3.
Byggherreomkostninger
Beregnes separat.
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B.9.2

Tradisjonell rorgate

Grove omkostningskalkyler
for de bygningsmessigearbeiderfor rørgaterer utført
basertpå forenkledeforutsetninger:
Ryddingi tras: 130-140 kr/Imfor lite/stortrør.
Masseflytting:0,5 m dybdesom gjennomsnittovertraslengden.
Sprengning:0,5 m dybdesom gjennomsnittovertraslengden (somer snaut
dersomterrengeter kupert).
Avstandmellompendelbukker/glidesadler:
12 m
Avstandmellomforankringsklosser:
90 m i gjennomsnitt(som er langt
dersomterrengeter kupert).
Forankringsklosser:
40 m3/stkfor liteog 80 m3/stkfor stortrør som
gjennomsnittstørrelse:
Enhetspriser
Masseflytting

70 kr/m3

Sprengning

180 kr/m3

Forskaling

650 kr/m2

Armering

9.000 kr/tonn

Betong

1.300 kr/m3

Følgendekommeri tillegg:
Transporti trasen:
For vanskeligterrengbør det regnesmed 50% høyere lm-pris
Diverseog uforutsett:
15%
Riggog driftav byggeplass: 30%
Omkostningenefor de b nin smessi e arbeider(entreprenørutgiftene)avleses
av kurvenfor midlererordiameteri kr/Im.
Lm-prisenx rorlengdengir påregneligeutgifterinkl,diverse,uforutsettog entreprenørensriggog driftfor rortrasémed relativtenkleterrengforhold.Ved sterktkupert
terrengi trasen eller hvoren større del av trasen går i løsmasseterreng,bør det
beløp som framkommerved hjelpav kurvengiset skjønnsmessigtillegg,antydningsvisopptil 50%.
Priserer gitti prisnivåjanuar 2000
Usikkerheti kostnadsoverslag+ 60% til ÷ 40%.
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B.9.3

Grofter

Til brukfor kostnadsberegning
for nedgravderør angis kostnadstallfor kombinerte
jord/fjell-grøfter.
Kostnadenei tabelleneomfatteralle entreprenørkostnader(også riggog driftav
byggeplass)for graving,sprengningog tilbakefyllingfra 30 cm over rør. Kostnader
til eventuellavstivningav grøfteneer ikke medtatt.
Omfyllingrundtrør kostnadsberegnesseparat med en enhetsprislik220 kr/m3.
Ved spesieltulentterrengøkes prisenemed 50%.
Bunnbreddeav grøftsettes lik rordiameterpluss0,5 m.
Usikkerheti kostnadsangivelsekan setteslik ± 40%.
TabellB.9.3.A. Grøftekostnad(kr/Im).Grøftebreddelik 1,0 m i bunn.
inkl.riggog driftav byggeplass
Total grøftedybde:

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

Jordgrøft

300

400

900

1900

Fjellgrøft

650

1 100

2 500

4 000

Kombinertejord/fjellgrofter,
fjelldybde:

1 m:

800

1 500

2 500

2 m:

2 000

3 000

3 m:

4 000

Priseneinkludererriggog driftav byggeplass
TabellB.9.3.B. Grøftekostnad(kr/Im).Grøftebreddelik2,0 m i bunn
inkl.riggog driftav byggeplass
Total grøftedybde:

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

Jordgrøft

540

720

1 600

3 400

Fjellgrøft

1 200

2000

4 500

7 200

Kombinertejord/fjellgrøfter,
fjelldybde:

1 m:

1 450

2 700

4 500

2 m:

3 600

5 400

3 m:

7 200

Priseneinkludererriggog driftav byggeplass.
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B.9.3 Rørgate i tunnel
Omkostningerfor bygningstekniskearbeiderfor rør lagt i tunneler vist i fig. B.9.2.
I figurener det regnetmed det samme prisgrunnlagetsom i B.9.2, tradisjonell
rørgate.
For GUP rør er det regnetmed støttefor hver 6m mensdet for stålrører regnet
med støttevarierendefra 6 til 12 m avhengigav rørdiameter.I oversiktener det
medtatten enkel bunnrenskav tunnelenog oppbyggingav en gang/kjørebanepå
røretsene side. Det er også medtatten enkel drensgrøfti en av tunnelsiden.Selve
tunnelenmed sikringer ikke medtatt,se B.4. Proppi tunnelender røretstarteer
hellerikke med og det visestil fig B.5.2, tverrslagspropper.
Det er forutsattat røret leggesi rettstrekki tunnelen.For rør med litendiametervil
det uten merkbarkostnadsøkningkunneanordnesstøttefor bendkrefter.For store
rør bør det gis et tilleggved retningsendringer.
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B.10.0

KRAFTSTASJONER I FJELL. KRAFTSTASJONSOMRÅDET

B.10.1

Generelt

Bygningsmessigeanleggsomkostninger
i kraftstasjonsområdet
for anleggi fjell
utgjøresav omkostningerfor:
Atkomsttunnelmed veibane og eventuellkabelkanalsamt eventuelt
portalbygg.
Avløpstunnel(U-tunnel)med eventueltsvingekammer.
Eventuelttransformatorkammer
Eventuellkabelsjakt
Eventuellehjelpetunnelerfor utsprengningav stasjonshallog avløpstunnel.
(Hjelpetunnelfor drivingav trykksjakt/trykktunnel
tas med i
omkostningsberegningen
for trykksjakten).
Kraftstasjon
Koplingsanlegg/bryteranlegg
(friluftsanlegg)
Eventuelteget byggfor kontrollanlegg/verksted/driftssentral/administrasjon
I dette kapitteler det gittgrunnlagfor å omkostningsberegne
selve kraftstasjonen
og atkomsttunnelen.
Andre kostnadselementersom avløpstunnelog hjelpetunnelerfor utsprengningen,
må beregnesseparat. Hjelpetunnelerog ramper,som i hovedsaker innenfor
stasjonshallen,er inkluderti omkostningeneangitti dette kapittel.
For elektro/mekaniskutrustningvisestil separateavsnitti kap E og M.

B.10.2

Kraftstasjon

Formåletmed dette kapitteler å angi en forenkletframgangsmåtesom rasktkan gi
anslagom påregneligeanleggsomkostninger
for en kraftstasjoni fjell.
Framgangsmåtenbenytteter i grovetrekkforklartnedenfor.Framgangsmåten
byggerpå forenkledeforutsetningerbasertpå en forholdsvisgrovanalyseav en
rekke utførtehøytrykkskraftstasjoneri fjell.
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Det understrekesat resultatetman kommerfram til er av orienterendenatur,og at
det må regnesmed at omkostningenefor utførtanleggkan vise betydeligeavvik
fra omkostningsoverslaget
utførtpå forprosjektstadietved brukav herværende
hjelpemiddel.Årsakenetil dette er flere, men drøftesikke her i detalj.

B.10.2.1 Grunnlag, forutsetninger
Det er i utgangspunktetvalgtå knytteanleggsomkostningene
(bygningsmessige
arbeider)til utsprengtvolumi kraftstasjonene.Ut fra en mer detaljert
gjennomgåelseav et begrensetantall kraftstasjonerer det utførtforenklede
omkostningsberegninger
basertpå følgendevurderteforutsetningerog priser.
Sprengning:Midlereenhetspris:
Betongvolum= 20% av utsprengtvolum:
Armering:60 kg/m3betong:
Forskaling:2,1 m2/m3betong:

200 kr/m3
1.300 kr/m3
9.000 kr/tonn
500 - 600 kr/m2

Sikringsarbeider(fjell):15% av sprengningsomkostningene.
Mur- og pussarbeider:5% av omk.for sprengnings-og betongarbeidene.
Innredning(gulvbelegg,maling,stål, glass, m.v.): 15% av omkostningenefor
sprengnings-og betongarbeidene.
Uforutsett:10% av foran nevnteomkostninger.
Riggog driftav byggeplass:25-30% av foran nevntearbeider.
VVS, (ventilasjon,vann og avlop): 2-6 millkr for en middelsstorstasjon.
Elektriskeinstallasjonerlysog varme etc.: 0,5-2 millkr for en middelsstor
stasjon

B.10.2.2 Volumbehov, sprengningsbehov
Volumbehoveti en kraftstasjoner påvirketav en rekkeparametresom dels er
objektive(tekniskbasert)og dels er subjektive(byggherrensønsker,
planleggerensmeningeretc). Volumbehovethar troligogså endretseg overtid.
For å søke å kartleggesammenhengenmellompå den ene side aggregatantallog størrelse,og på den annen side utsprengtvolumi kraftstajsonenfor ulike
turbintyper,er dette plottetopp for eksisterendekraftstasjonerpå fig B.10.1, fig
B.10.2 og fig B.10.3.
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Av diagrammeneses at det er betydeligspredningi volumsammenholdtmed
installasjon.
Til trossfor den betydeligespredningi volumhar man våget å uttrykke
rombehoveti en enkel formelmed nettofallhøyde,total maksvannføringfor
stasjonenog antallaggregatersom parametre.
En orienteringom utsprengtvolumfor kraftstasjoneri fjellfås ved beregningetter
følgendeformel:
SprengningsvolumV = 78 x H0,5x Q0,7x
V
H
Q
n

= utsprengtvolum,m3
= nettofallhøyde,m
= total maksvannføring,m3/s
= antall aggregater

Anslagetter denne formelvil være sværtomtrentligog det anbefalesderforat det
for det enkelteanleggskissereset arrangementsom benyttessom grunnlagfor
beregningav utsprengtvolum.

B.10.2.3 Påregnelige anleggsomkostninger
Orienterendeanslagover påregneligeanleggsomkostninger(bygingsentreprenoren)ekskl. byggherreutgifter
for kraftstasjoni fjell, kan fås ved i rekkefølgeå:
Kalkulerestasjonensinstallasjon[N
aggregatantallog -type.

8,5 x Q x Hn (kW)] og velge

Forhåndsdimensjonere
kraftstasjonenved forprosjektslikat utsprengtvolum
kan kalkuleres.For en grovereorienteringkan spreningsvolumetberegnes
på grunnlagav formelenovenfor.
Total enhetsprisfor de totalebygningsmessigeentreprenørutgiftenekan
settes lik 1.400 —1.500 kr/m3utsprengtvolum. Prisnivåjanuar2000.

B.10.2.4 Usikkerhet i omkostningsberegningene
Kostnadsoverslagbasertpå individuellforprosjektdimensjonering
og total
enhetspris:+ 30% til + 70%.
Kostnadsoverslagbasertpå gittekurverfor volumog kostnad: 50% til + 100%.
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B.10.3

Atkomsttunneler

Atkomsttunnelenebestår i hovedsakav selvetunnelenmed kontinuerligsikret
heng, kjørbartdekke, drenasje,lys, kabelgrøftog eventuellebygningsmessige
installasjonertil f.eks. ventilasjon.
Atkornsttunnelens
tverrsnittvil varieresterkt.Absoluttminstetverrsnittkan anslås
til 18 m2,men normaltvil imidlertidtverrsnittetvære i størrelsesorden30-40 m2.
Det vil være størrelsenpå det maskinelleutstyretsom skal monteresinne i
kraftstasjonensom vil være dimensjonerendefor tunneltverrsnittet.For Francisturbinener det normalttransformatorensomvil bestemmehøydeni tunnelen.
Likeledesvil det være statorensom vil bestemmeden permanentebreddeni
atkornsttunnelen.
Portaleneller inngangspartiettil kraftstasjonenvil variere både i størrelseog i
utførelsegenerelt.Portalenkan bl.a. byggessammenmed andre
bygningsmessigefunksjonersom kontorer,møterom,garderober,dusjog vaskeanleggetc. Portalener ikke med i kostnadskurvenepå fig B.10.4.
Ventilasjontilknyttetkraftstasjonenkan prosjekteresenten gjennomen eventuell
rømningssjakteller i forbindelsemed atkomsttunnelen.Det vil i det sistetilfellet
være flere muligeløsninger.En kombinertløsningsammen med f.eks. kabelføring
er en aktuellløsning.Et annet alternativer enkel opphengingav
ventilasjonsrørenei hengen. Kostnadenetilknyttetventilasjoner meget
varierende,avhengigav valg (evt. pålegg)av løsningsalternativ,og er således
ikke inkluderti kostnadskurvene.
Det er ofte byggeten skjermetgangbarkabelkulvert.En ca. 3 m høy og 1,5 - 2 m
bred kulvertvil grovtkunnekostnadsberegnestil ca 10.000 kr/Im.Den gangbare
kulvertenvil forutenå gi anleggetto adskilteadkomsterogså kunnebrukestil
ventilasjon.
Kablerleggesofte i kabelkulvertlagtsom fortaueti atkomsttunnelen.Dette er en
enklereog billigereløsningsom grovter kostnadsberegnettil 3 500 kr/Im.
Kraftkableneog andre stromførendekablerleggesi kanalen mens signalkabler
leggespå kabelbroi heng eller langsvegg. Normaltvil det i tilleggi eget kabelrør
leggeskommunikasjonskabler
til redningsromog eventueltandre nødsamband.
I fig B.10.4 er det grovtskjematiserten kostnadskurvefor atkomsttunneler.Det er
angitten kurvefor totalprisog tunneldriftpå moderatstigning,og en kurvefor
totalprisfor tunneldriftpå moderatsynk(slakereenn 1:10). I kostnadskurvenfor
tunneldriftpå synker det ilagten tilleggskostnadpå 5% av grunnprisen.Følgende
forutsetningerinngåri kostnadskurvene:

1. Grunnpris
Tunnellengde3 km (korreksjonfor avviki forholdtil egen figur).
Kontursprengning,hullavstand0,7m.
Transportlengdetotalt600 m fra tunnelmunningtil tipp.
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Middelssprengbarhetog borbarhet(DRI = 49). Korreksjonfor tungsprengt
eller tungboretfjell maksimalt5% for mindretverrsnitt,10% for større
tverrsnitt.
Tunnelener drevetpå moderatstigning(3 - 6%.). Korreksjonfor drivingpå
moderatstupog mindrevanninntrengning(ca 500 l/min)er satt til 5%.
Sikring
Sikringenvil være delt mellomstuffsikringog bakstuffsikring,
og vil bestå av ekstra
rensk,bolting,sprøytebetongog utstøpning.Tilleggfor sikringer beregnetetter
35% av grunnprisenfor mindretunneltverrsnitt,og 60% av grunnprisenfor større
tunneltverrsnitt.I tillegger det beregnetkostnaderfor et ekstrasprøytebetonglagi
hengenpå 5,0 cm tykkelse.Dette gjenspeilernormaletil gunstigeforhold.
Lys
Lysarmaturerog andre installasjonerer kostnadsberegenttil 80 kr/lmtunnel,
hvilketgir en megetenkel men likevelakseptabelløsning.
Kjøredekke
Et fulltoppbyggetkjørbartasfaltdekkeer inkluderti kostnadskurvenemed 600
kr/Im.
Drenasje
Dobbelsidigdrenasjegroftmed drensledninger inkluderti kostnadskurvenemed
550 kr/Imfor begge sider.
Diverse,uforutsett
Inngåri kurvenemed 10% av grunnpris+ sikringsarbeider(1+2).
Rigg og driftav byggeplass
Riggog driftav byggeplassmedtattmed 30% av (1+2+3).
Prisnivå
Kostnadeneer gitti prisnivåjanuar 2000.
Usikkerhet
Usikkerheti kostnadenekan settes lik± 30%.
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Forutsatt

fjell av middels

Avstand

påhugg-tipp:

8.
borbarhet.

Evt. gangbar skjermet kabel og
ventilasjonskulvert
kommer i tillegg
og vil grovt sett koste 10 000 kr/lm.

300m.

Sikringsarbeider
inkludert i
kurvene med 40% av grunnpris
for små tverrsnitt og 60% av
grunnpris for store tverrsnitt.

175

\

Rigg og drift er inkludert
med 30% av grunnpris og sikring.

Diverse og uforutsett er inkludert med
10% av grunnpris og sikring.
Evt. kabelkanal i betong lagt som
fortau kommer på 3500 kr/lm i tillegg.
Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Gangbar skjermet
kabel og
ventilasjonskulvert
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B.10.4

B.11.0

KRAFTSTASJONER

B.11.1

Gjennomsnittlig

I DAGEN

påregnelige kostnader og usikkerhet

Kapitlet gir grunnlag for beregning av gjennomsnittlig påregnelige kostnader for de
bygningsmessige arbeider for kraftstasjon i dagen.
Omkostningene for kraftstasjoner i dagen er i all hovedsak basert på erfaringstall.
Det må sies at disse erfaringstall spriker mye. Dette fordi det er stor forskjell på
kraftstasjoner både av hensyn til beliggenhet, størrelse og generell
bygningsmessig standard.
Det er for kurven i figur B11.1 tatt utgangspunkt i kraftstasjoner med ett
kaplanaggregat. Fallhøyde vil være i området 10-30m. Bestemmende for
bygningstekniske kostnader vil for slike anlegg være slukeevne i mye større grad
enn ytelse i MW da trykket spiller liten rolle for de bygningstekniske
konstruksjoner. Det er inkludert en kort tilløps- og avløpskanal. Eventuelle tillegg
for fangdammer damkonstruksjoner etc. er ikke medtatt.

B.11.2

Kostnadselementer

Prisgrunnlaget omfatter entreprenørens utgifter ved de bygningsmessige arbeider.
Grovt sett er følgende enhetspriser lagt til grunn i kalkulasjonen:
Masseflytting
kr 50,- pr. m3
Sprengning, opplasting og transport
kr 100,- pr. m3
Forskaling
kr 500-700,- pr. m2
Armering
kr 8 000,- pr. tonn
Betong
kr 1.200,- pr. m3
Innredning etc. (av overstående poster)
20%
.
Rigg og drift av byggeplass
30%
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Inkludert betongtromme
kaplanturbin.

for vertikal

Forutsetter:
Fall på 15 - 40 m
1 stk. aggregat
stasjon i dagen
rigg og drift inkludert
eksklusiv kostnader for damanlegg

Norges
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B.12.0

TRANSPORTANLEGG

B.12.1

Anleggsveier

Byggekostnadenefor anleggsveiervil ha et megetstortvariasjonsspekter
avhengigav terrengforhold.
Som rettesnorfor vurderingav slike kostnaderangirvi følgendetotalkostnaderfor
anleggsveier(kr/Im):
Høy standard

Lav standard

700

200

Normaltterreng

1.400

400

Vanskeligterreng

2.300

700

Lettterreng

Broerer ikke medregneti dissekostnadene.Kostnadenfor normale,mindrebroer
(spennviddeopp til 6 m) kan setteslik200.000 kr/bro.
Årligevedlikeholdskostnader
for anleggsveierunderanleggetsdriftkan setteslik
10% av byggekostnadene.
Usikkerheteni kostnadsoverslagetbør setteslik÷ 50% til + 100%.

B.12.2

Betongtransport på vei

Inkluderti de normalebetongkostnadeneer transportfra blandeverktil støpested
innenen avstandlik5 km.
Ved avstandutover5 km økes kostnadenemed 6 kr/km/m3betong.

B.12.3

Helikoptertransport

B.12.3.1 Generelt
Utgiftertil helikoptertransport
vil variere med en rekkeforskjelligeforhold.
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I det følgendeer det oppgittbåde gjennomsnittskostnader
og en del nøkkeldata
slikat kostnadenekan beregnespå et fellesgrunnlagder en kjenner
anleggsforholdenemer i detalj.
De angittekostnadeneer totaleekstrakostnadersom påløperpga.
helikoptertransport.

TabellB.12.3.A. Betongtransportm/helikopter.Gjennomsnittligtransportkapasitet
Avstandi km (en
vei)

Transportvolum,m3betong/time
Helikoptermed
lasteevne1 tonn

Helikoptermed
lasteevne3 tonn

1

9

2,8

5

4,5

1,4

10

2,8

0,9

15

2,0

0,6

TabellB.12.3.B. Helikopterflytider
Langdistranseuten last:200 km/t
T/R-tiderved normaletransportforhold
Avstandi km
(en vei)

Normallast
(min.)

Betongtransport Brakketransport
(min.)
(min.)

1

3

4

6

5

7

8

10

Flytidenøkes med 1 min/km.
Hoydedifferanseinntil15% av avstander inkluderti tabellen.Ved større
høydedifferanserkan flytidberegnesved å legge0,5 km til avstandpr ekstra 100
m høyde.

B.12.3.2 Transportpriser for helikopter
Helikoptertransport
benyttesbåde til transportav materialerog personell.Prisfor
et transportoppderagfremkommersom sum av prisfor flygningtur og retur
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mellomhelikopterbasenog utgangspunktetfor oppdragetplussflygningerinnen
anleggsområdet.Prisenangis i kr pr. time effektivflytidog er i prinsippetlikfor
tilflygningog for flygninginnenanleggsområdet.Ofte vil det være muligå oppnå
rabattpå tilflygningen.
Det benyttesnormalthelikoptermed lasteevnefra ca. 1 tonntil 3 tonn. De
forskjelligeselskapertilbyrforskjelligemaskinerfra forskjelligebaser. Det er også
flere typer maskinersomtilbysmed lastekapasitetmellomde som er angitther.
Genereltblirprisenpr tonn relativtlik uansettvalg av maskin.
Arbeidersom utføresmed brukav helikoptervil normaltbli betydeligmer
kostbare.Avsidesbeliggenhetmed transportav både mannskapog materialer
med helikoptergir høye enhetspriser.Priseneøker normaltvesentligmer enn
transportprisenoppgittav helikopterselskapet.
Det foreslåsbenyttetfølgendeenhetspriserfor slikearbeider:
Forskaling
Armering
Betong
Riggog drift

800,- kr/ m3
16.000,- kr/ tonn
6000-8000,- kr / m3
30% i tilleggpå mengdeposter

Priserpå ren helikoptertransport
som oppgittav helikopterselskaputen
entreprenørenspåslager gitt i tabellennedenfor.
TabellB.12.3.C. Helikopterleiekostnad
Type

Leiekostnad
kr/ driftstime

Litenmaskin
Stor maskin

Lastekapasitet
9.500

1,0 t

31.000

3,0 t

Timeprisfor helikoptertransport
ca. kr 10.000 pr tonn
TabellB.12.3.D. Transportpriser
pr km og tonnkm ved brukav helikopter
Priser
Helikoptermed
Helikoptermed
lastekapasitet1
lastekapasitet3 tonn
tonn
Tilflygning

50 kr/km

170kr/km

Transport

50 kr/tonnkm

55 kr/tonnkm

Det må regnesreelledistansertur og retursamttilleggfor startog landing
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B.12.5

Taubaner

Kostnaderfor taubanervil avhengeav mange forhold:
Terrengforhold
Beliggenhet
Lastekapasitet
Hastighet
Til støtteved kostnadsvurdering
angis kun kostnadeneved 2 aktuelletaubaneprosjekter:
Vetlefjorden
Taubanelengde:
Kostnad:

1,8 km
4,5 millkr (1985)

Svartisen
Taubanelengde:
Kostnad:

2,2 km
6,5 millkr (1987)

Kostnadeneomfatterkunanleggskostnadenefor taubanen. Evt. ekstrakostnader
for anleggetfor øvrigpga. driftav taubanener ikke medtatt.
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B.13.0

KANALER

B.13.1

Generelt

Kanalerbenyttesnormaltder det ikke liggertil rettefor tunneldrift.Det er i liten
grad benyttetkanaleri størreomfangved norskekraftanlegg.Det benyttesbåde
kanaler i fjellog i løsmassersamt også i kombinasjonfjell/losmasser.
Avgjørendefor om kanal er et aktueltalternativvil være kanalenestotaledybdefra
terrengoverflatetil bunn. For kanaleri løsmassehvordet forsiktiger regnetmed
kanalskråningermed helning1:2 vil kanalbreddenfort bli betydeligdersom
kanalener dyp. I fjell hvordet er regnetmed steile(5:1) siderfår dybdenliten
betydningfor bredden.For kanaleri losmassekan sideskråningenstrammesopp,
men dette kan føre til økte kravtil plastring.
For kanaleri løsmasservil vannhastighetog kravtil plastringvære av betydning
for utførelsen.Det er her regnetmed hastigheteri løsmassekanalermellom0,5 og
1,0 m/sek. Dette gir en enkel plastringbeståendeav et lag sprengsteinlagt i
kanalensmåte del. For en kanaletter disseforutsetningerkan det regnesmed et
vått tverrsnittlik 1-1,5 gangervannføringen.
For kanaleri fjeller det i praksisingenbegrensningpå hastigheten.Av hensyntil
falltapetnår kanalener en del av vannveientil et kraftverk,bør imidlertidkanalen
også her dimensjoneresslikat hastighetenblirliggendei området 1,5-1,0 m/sek.
Priserpå kanalervil i storgradvære avhengigav kanalensstørrelseog
entreprenørensmulighetertil å få en rasjonellproduksjonpå sitt utstyr.Det er her
regnet med priserfor utførelseav et størrekanalanleggmed tipp i rimelignærhet.
Følgendepriserer benyttet:
Masseflytting
30 kr/m3Sprengning,opplastingog transport
80 kr/m3
Plastring
50 kr/m3
Riggog drift
30% i tilleggtil
mengdepostene
FigureneB.13.1 og B.13.2 viser kanalpriserpr.mfor kanaler med forskjellig
bunnbreddeog dybdemåltfra terrengoverflaten.For kanaler i fjeller det regnet
med sideskråninger5:1 og for losmassekanalersideskråninger1.2.
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Inkludert enkel plastring av sideskråning med et lag samfengt
sprengstein.
Forutsetter:
Sideskråninger 1:2
Ingen plastring av bunn
Rigg og drift inkludert
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Forutsetter:
Sideskråninger 5:1
Rigg og drift inkludert
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B.13.2

E.0.0

ELEKTROTEKNISKE

E.0.1

Gjennomsnittlig

ARBEIDER GENERELT

påregnelige kostnader og usikkerhet

Kapitletgir grunnlagfor beregningav gjennomsnittligpåregneligekostnaderfor
elektrotekniskeinstallasjoneri kraftstasjonerog transformatorstasjoner.
Med "gjennomsnittlig"
menes at de virkeligekostnaderkan avvikefra estimatet
med + 10-20%.
Ved innhentingav tilbudpå komponentersom generatorer,transformatorer,
apparatog kontrollanleggsamt høyspenningsapparater,kan prisenefra ulike
leverandørervariere med 0-15% på samme tidspunkt.I tilleggkan prisenevariere
overtid pga. markedsforholdog endringeri lønn, råvarerog valuta.Til sammen
dannerdette et noksåkomplisertbilde.Vi har benyttetpriserfor oppnådde
kontrakteri perioden1995-2000, dvs, de mest konkurransedyktige
prisenei
markedet.

E.0.2

Forutsetninger for bruken av prisunderlaget

De oppgittepriserskalvære en støttefor planleggerei en tidligprosjektfase,der
en foretaren growurderingav lønnsomheten,og utrederalternativetekniske
løsninger.
Prisunderlagetmå ikkeoppfattessom fasitsvar;da det enkelteanleggvil ha sine
særegenhetersom vanskeligkan dekkesav en generellkalkyle.Før det tas
beslutningom utbygging,må en foretaen nøyaktigerekostnadsvurdering
av det
enkelteprosjekt,der oppdatertepriserhentesinnfra markedet.Markedsprisener
i dag (år 2000) sterktpregetav internasjonaltprispress.De sistinnkommende
tilbudene(1999-2000) visertydeligat prisenpå elektrotekniskekomponenterer
fallende(opptil20%).

E.0.3

Kostnadselementer

Prisgrunnlagetomfattergenereltleverandørensmateriellprislevertfra fabrikk,
inkludertingeniørarbeidog rutinemessigeoverleveringsprøver.
Videre inkluderes:
Kostnaderfor transportog forsikringertil vilkårliganleggsstedi MidtNorge
Kostnaderfor montasjeav utstyret
Kostnaderfor utprøvingpå anleggog idriftsettelse

I de følgendekapitlerpresenteres kostnaderfor følgendeanleggsdeler:
Generatorer
Transformatorer
Høyspentkoplingsanlegg
Kontrollanlegg
Hjelpeanlegg
Kabler
Kraftlinjer
I hvertkapitteler det gjortnærmere rede for grunnlagetfor kostnadsestimatene.
I kapittel8 har en framstiltde totale kostnaderfor elektrotekniskeanleggsom
funksjonav generatorytelse,basertpå forenkledeforutsetningerom anleggets
utførelse.

E.0.4

Kostnader som ikke er med

Følgendekostnaderer ikke med i underlaget,men må tas med i samletoverslag:
Investeringsavgift(7% prjanuar 2000, fritakfra 1.7.2000)
Merverdiavgift(23%)
Renteri byggetiden.Denne postenvil avhengeav rentenivået,
byggeperiodenslengdeog utbetalingstidspunktene.
Renteri byggetidenkan
være en betydeligpostpå 10-15% av totalkostnadenfor utbyggingen.
Planleggingog administrasjon
Montasjeoppfølgingog kvalitetskontroll.
Følgendemer beskjednebyggherreutgifterer hellerikke med:
Fri krafttil montasjearbeidene
Plassfor mellomlagringav materiell
Sjauerhjelpog leie av mobilkranog lignendeundermontasjen
Dersomdet er ønskeligå inkluderede nevntetilleggenei kalkylen,har vi søkt å
tallfestetilleggenesom prosentvisepåslagtil sum komponentpris.Prisenesom
finnesfra de etterfølgendekapitlermultipliseresmed en faktorpå ca 1,18 som
bestårav:
Investeringsavgift
7%(fritakfra 1.7.2000)
Renteri byggetiden11% (7% rente,jevn utbetalingover 3 år)
Planlegging,administrasjonog oppfølgingpå anlegget:3-5% avhengigav
anleggetsstørrelse.For storeanlegg regnes3%, for små anlegg5%.
Diversemindrebyggherreutgifter:
ca 2%

E.0.5

Prisnivå

Kostnadeneer gitti prisnivåpr. januar 2000. Oppdateringav priserfra nivåeti
januar 1995 er basertpå oppnåddekontraktspriserisamme periodensamt
indeksregulering.Det har også vært nødvendigå innhenteleverandørenes
budsjettpriserfor kontrollpå enkelt komponenter.
Vi har i denne utgavenvalgt å indeksregulereinngåttekontraktsummerfremtil
januar 2000. Det er benyttetSSB' indekser for lønn, metallerog valutagjeldende
for denne 5 års perioden.Prisenpå elektrotekniskekomponenterhar sunketsom
følge av hardereinternasjonalkonkurransei markedet,selv om lønn, råvarerog
valuta har blittdyrere.
Etter å ha vurdertprisutviklingen
for de ulikekomponenter,og vektet dissefor sin
midlereandel i et "normalt"kraftverk,harvi kommettil at prisenfor elektroteknisk
utstyri kraftstasjonenhar falt med 10-15% i perioden1995-2000.
I denne 5 års periodener det ikke byggetmange nye linjer,noe man kan anta vil
føre til sterkkonkurranseog presspå priser.Men på grunnav lav
byggevirksomhethar det ikkevært muligå sjekkepriserfor alle typer kraftlinjerog
prisenefor kraftlinjerer derforindeksregulert.Med denne bakgrunnener prisene
på kraftlinjervurderttil å ha steget med 15% i perioden1995-2000.

E.0.6

Effektfaktor (coso)

Ytelsen for elektrotekniskekomponentersom generatorer,transformatorerog
apparaterangis i MVA. I kapitlenefor bygningstekniskeog maskintekniske
installasjonerbrukesMW som mål for ytelsen.Av hensyntil sammenhengen
mellomkapitlenebrukesMW også for elektrotekniskmateriell.Vi har antatten
fast effektfaktor(cosø)på 0,85. Dette medførerat den elektriskeytelseni MVA er
18% høyereenn den som er angitti MW.

E.1.0

GENERATORER

E.1.1

Generatorer med ytelse under 10 MW

For mindregeneratorervil tekniskekravsamt mengdeog kravtil tilleggsutstyr
utgjøreen vesentligstørreprismessigkonsekvensenn for størregeneratorer.
Som eksempelkan nevnesasynkronutførelse,samt helstøptstator-utførelse.
Derforvil toleransenvære tilsvarendestørre.
Avhengigav ytelse og turtall,vil mindregeneratorerkunnebli levert i standardisert
utførelsemed utgangspunkti motor-produksjon,hvorkonkurransener meget
sterkfordidet er mange leverandører,hvorkostnadsnivåetkan liggeopptil1/3
lavere, men hvorkvalitetsnivåetogsåvil være lavere,selv om det i mangetilfeller
likeveler tilstrekkelig.
Ofte inngårslike generatoreri en totalleveranse,og prisenblirikke nødvendigvis
representativselv om den er spesifisertseparat.

E.1.2

Generatorer med ytelse over 10 MW

De fleste generatoreneover 10 MW vil være i vertikalutførelse.De minsteog
hurtigstekan levereshorisontal-akslet,med et prisnivåca 15% lavere.
For øvriger prisenebasertpå vanligetekniskekriterierog krav. Spesielleverdier
for svingmomenteller for spenningvil få hellermarginaleutslag.
Priseneer basert på vanligleveringsomfang,dvs, levertpå anlegget,ferdig
montert,prøvetog idriftsatt,inklusivemagnetiseringsutrustning,
reservedelerog
tilleggsutstyrsom for eksempelovervåkingsutstyr.

E.1.3

Prisnivå

De angittepriserrepresentererprisnivåjanuar 2000.. Selv om prisenetil en viss
grad følger inflasjonsutviklingen,
vil markedetsinnflytelsedog være avgjørende.
Det er satt en erfaringsmessigtoleransepå + 15%.
Det har i periodenblittidriftsattvesentligflere kraftverkenn i forrigeperiode(19901995), og ca 10 nye anleggdannergrunnlagfor det angitteprisnivået.
For tiden er det stortprispressfra internasjonaleleverandører.Imidlertider det
stor usikkerhetom det lave prisnivåetpå generatorervil vedvare.
Det er vanskeligå forutseprisenei årene framover,men så lenge
utbyggningsaktiviteten
er lav, vil det være med på å holdeprisenenede.
Erfaringsmessighar det vistseg at prisenei Norgehar vær litepåvirketav
valutasvingningene,i alle fallvesentligmindreenn av markedsforholdene.

170
160

Y = 4,0122t6071

150
140
130
120

Y = 2,935t6071

110
100
n= 00

Y = 2,4445t6071

90
[milLNOK]
Pris 80
n= 00

y = 1,9415x"°71

70
n=
60

50

Y = 1,6171x"0"

n= 000

y = 1,4203t6071

50

n=

y = 1,1829t6071

40
30
20
10

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ytelse (MW]

ANMERKNINGER:
Prisnivå

januar

2000

Prisene gjelder generator
ferdig montert og
idriftsatt på anlegget.
Toleranser
Cos(j)

+ /- 159.

= 0,85

orges
vassdrags- og
energidirektora

GENERATORPRISER

Fig: E.1.1a
Rev.01.07.00

N V E

50

45
=100

y = 4,0122t6071

=200

y = 2,935t6071

=300

y = 2,4445x°'6071

40

35

30
[mill.NOK]
Pris 25
=500

y = 1,9415x°'6071

20

15

=750

y = 1,6171x"071

=1000

y = 1,4203x°'6071

=1500

y = 1,1829x°'6071

10

5

10

0

20

30

40

50

60

Ytelse [MW]

ANMERKNINGER:
Prisnivå

januar

2000

Prisene gjelder generator
ferdig montert og
idriftsatt på anlegget.
Toleranser
Cos(j)

+ /- 1596.

= 0,85

orges
vassdrags- og
energidirektora

GENERATORPRISER

Fig:E.1.1b
Rev.01.07.00

NVE

E.2.0

TRANSFORMATORER

E.2.1

Omfang

Prisenegjelderfor kraftransformatorer/generatortransformatore
forralle verdierfor
høyspenningsuttaket,
fordiden verdienikkealltider kjent.Erfaringsmessigfølger
dette noenlunneenhetsytelsenog utgjørmindreenn den øvrigetoleransensom
skyldesmarkedsforholdene.
Tilleggsutstyrer inkluderti rimeliggrad med for eksempellastkobler.For større
enhetervil likevelogså tilleggsutstyretutgjøremindreenn den øvrigetoleransen
som skyldesmarkedsforholdene.

E.2.2

Prisnivå

Her gjelderde samme betraktningersomfor generatorersprisnivå,med
unntakelseav følgende:
Krafttransformatorers
priserer i noe størregrad enn for generatoreravhengigeav
leverandørvalg,fordileverandørenehar spesialisertseg noe mer. Fordidet også
er størreforskjellermellomleverandørernår det gjelderkvalitet,og det gjerne blir
et utvelgseskriterie,bør man regnemed en littstørrepristoleranseenn for
generatorer(+20%).
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E.3.0

HØYSPENT KOPLINGSANLEGG

E.3.1

Omfang

Omfanget, og dermed kostnadene, for det høyspente koplingsanlegget ved en
kraftstasjon kan ikke angis uten kjennskap til behovet for utgående linjer og antall
aggregater. Spenningsnivå og type av koplingsanlegg innvirker også på prisen.
Koplingsanlegget kan leveres i ulike varianter tilpasset kundens behov og
anleggets beskaffenhet. Rapporten ineholder priser for de viktigste hovedtypene
innen hvert spenningsnivå.

E.3.2

Prisnivå

De angitte priser representerer prisnivå januar 2000.
Prisene baseres på oppdaterte kontrakter i perioden 1995-2000, samt innhentede
budsjettpriser fra leverandører. Videre baserer prisene seg på bestykningen i.h.t.
prinsippskjema for mindre til middels stor stasjon fig. E3.1.
En nøyaktig sammenlikning av priser er vanskelig, da leveringsomfanget varierer
fra anlegg til anlegg. Det kan være en eller to effektbrytere pr felt, egne
koplingsbryterfelt, varierende antall skillebrytere, avledere og
måletransformatorer. Varierende grunn- og terrengforhold kan også slå ut på
bygningsmessige grunninvesteringer, som er inkludert i feltprisene.
Prisene for koplingsanlegg er betydelig nedjustert. Denne nedjusteringen kan ha
noe med bestykningen av feltet å gjøre, men komponentprisene har også vist
fallende tendens i perioden. Prisene for SF6-anlegg baserer seg på innhentede
budsjettpriser fra leverandører.

E.3.3

Medtatte/ikke medtatt kostnader

Pristabellene gjelder for ett komplett felt med effektbryter, skillebryter,
måletransformatorer og overspenningsavledere, ferdig montert, prøvet og idriftsatt
på anlegget. Spenningstransformatorer og jording på samleskinner er inkludert.
Bygningsmessige og elektrotekniske grunninveseringer er inkludert.

E 3.4 Valg av koplingsanlegg

Innendørs/utendørs konvens'onelt ko lin sanle
For spenningsnivå fra 11 kV og opp til 66 kV vil det være praktisk og økonomisk å
benytte standardiserte høyspentceller for innendørs montasje.

Fra 132 kV og oppoverer det vanligå byggekoplingsanleggetsom konvensjonelt
friluftsanlegg.
Enkel/dobbelsamleskinne
Dobbeltsamleskinnevil kostenoe mer, men gir mulighetfor mer fleksibeldrift.
Ved reparasjonerkan en også legge driftenover til den andre samleskinnen,og
foreta reparasjonerog vedlikeholdpå den spenningslosesamleskinnen.
Effektbrytere
En kan viderevelge mellomen og to effektbryterepr felt.
To-brytersystemer mye bruktfor de høyerespenningsnivåer.Dette er en kostbar
løsning,som blantannet gir mulighetfor momentanreservedersomen
samleskinnefaller ut. Denne løsninger illustrerti prinsippskjemafor store
stasjoner,fig E.3.2.
Er det over 3-4 felt i koplingsanleggetvil dobbelsamleskinnemed en effektbryter
pr felt samt koplingsbrytergi en rimeligereløsningsom gir mulighetfor fleksibel
drift.
Effektbryternehar blittmer driftsikrede senere år, og serviceintervallenelengre,
slikat en i dag regnermed å kunneha høy tilgjengelighetmed en effektbryterpr
felt og dobbelsamleskinne.
SF6-anlegq
Dersomdet er liteplassfor et friluftsanlegg,eller hvisatmosfæriskeforurensninger
skaper driftsproblemer,kan en velge SF6-isolertkoplingsanlegg.Disseer i dag
meget driftsikre,men kostnadene for SF6-anleggene ligger i dag betydelig over
konvensjonelle anlegg, spesielt for 300 og 420 kV.

E3.5 Forklaring av begreper
Begreper merket med * er hentet fra heftet "Kraftuttrykk"utgitt av Statkraft.

Aggregat*:

Produksjonsenhet for elektrisk energi. Omfatter turbin og
generator.

Apparat og kontrollanlegg:

Omfatter høyspent koblingsanlegg, kabler, lokalkontroll,
likestrømsanlegg, lavspentanlegg, stasjonsforsyning,
brannvarsling og slukkeanlegg.

Bryterfelt:

Del av koblingsanlegg. Sørger for inrilutkobling av linje,
transformator eller aggregat til en samleskinne.

Hjelpeanlegg:

Deler av apparatanlegget; bla likestrømsanlegg, lavspentanlegg,
stasjonsforsyning, brannanlegg. Dessuten lys & varme,
ventilasjon, pumper og andre "stØttefunksjoner i kraftstasjonen.

Høyspent koblingsanlegg*:

Anlegg for elektrisk sammenkobling / adskilling av generatorer,
transformatorer og/eller ledninger. Hovedelementer i et
koblingsanlegg er samleskinner og bryterfelt.

Maksimal stasjonsytelse*:

Den ytelse (effekt) stasjonen (aggregatet) kan gi i et bestemt
tidsrom uten påviselige skadevirkninger på lengre sikt. Maksimal
stasjonsytelse kan være begrenset av turbiner, generatorer og/
eller vannveier.

Merkeytelse*:

Ytelse (effekt) stemplet på navneplaten, faller gjerne sammen
med full-lastytelse.

Midlere årsproduksjon*:

Beregnet, gjennomsnittlig årlig produksjon over en årrekke.

Nett-tap*:

Energitap i overførings- og fordelingsnettet.

Nominell effekt*:

Den effekt som er angitt i turbinens, generatorens eller
transformatorens påstemplede data. Denne kan overskrides under
spesielle forhold.

Overføringskapasitet*:

Overføringsevne - i forbindelse med kraftoverføring, den last som
tillates, hensyn tatt til varmeutvikling, (temperatur), stabilitet og
spenningsfall.

Samleskinne:

Del av koblingsanlegg. Benevnes ofte A, B eller C, alt etter om
en har èn, to eller tre samleskinner. Forbinder ulike bryterfelt
med hverandre. Strømmen kan feks gå inn på samleskinnen fra
transformatorens bryterfelt, via samleskinnen og ut på kraftlinjen.
Se også prinsippskjemaet for kraftstasjoner.

Utgåendelinje
22, 66 eller 132 kV

+i
Ute

i
i
i

PRINSIPPSKJEMA FOR MINDRE TIL MIDDELS STOR STASJON
KOBLINGSANLEGGET I FJELL
OG UTGÅENDE LINJE PÅ 22, 66 ELLER 132 kV

Fig. E.3.1

Høyspentkoblingsanlegg
132,300eller 420 kV
utført enten som SF6-anlegg
(plassbesparende)eller
konvensjonellutendørstype.

Utgåendelinjer
Ll

Lokal 20 kV linje

L2

Transformatorfelt
(Aggregatfelt)
20 kV

A
Samleskinner

ST4

B
400 V

Linjefelt
ST3

ex.,

Dieselaggregat

Ute

PRINSIPPSKJEMA FOR MIDDELS / STOR KRAFTSTASJON
I FJELL MED 2 AGGREGAT OG 2 UTGÅENDE LINJER

Fig. E.3.2

HØYSPENTE KOBLINGSANLEGG
TOTALE PRISER PR. FELT (1000 KR):
SF6
anlegg:

KONVENSJONELLE ANLEGG:
Innendørs: Utendørs:
22 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne:

375
500

66 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne:

1 200
1 600

1 500
1 900

132 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne:

2 500
3 200

3 675
4 900

300 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne:

4700
5 900

7 125
9 500

420 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne:

6 500
8 300

9 750
13 000

Prisnivå pr. januar 2000
Toleranse +/- 20%.
Prisene er pr. felt, ferdig montert og idriftsatt på anlegget.
Med dobbel samleskinne menes her dobbel samleskinne og to effektbrytere pr. felt.
Prisene inkluderer kontrollanlegg
Forutsetter at kostnaden for enkel samleskinne ligger på ca. 75% av dobbel ssk.
Kostnad for 22 kV felt vil variere mere med feltets kapasitet enn for de andre spenningsnivå.
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E.4.0

KONTROLLANLEGG

E.4.1

Analysens omfang

I kostnadskurvenfor kontrollanlegginngårlokalanlegg,pumperog
pumpeaggregater,samt fellesanlegg,objektdatamaskin,skjermsystemog
fjernkontroll.Lokalkontrollfor bryterfelter inkludertunderbryterfelt.Lokalkontroll
for felt i hjelpeanlegger inkludertunderhjelpeanlegg.
Det gjøresoppmerksompå at kraftstasjonervil være høystforskjelligesom følge
av ulikalder, størrelse,tekniskeløsningerog grad av påkostning.Derforvil de
angittekostnaderfor kontrollanleggvære av generellkarakter.

E.4.2

Priskurvene

I priskurveneer det angittprisfor komplettkontrollanleggnår aggregatytelseer
gitt. Priseneinkluderermontasjeog prøving/idriftsettelse.

E.4.3

Prisnivå

De angittepriserrepresentererprisnivåjanuar 2000.

E.4.4

Stasjoner med flere enn 2 aggregater

Det er i Fig. E.8.1 og E8.2 vist kostnaderfor elektrotekniskutrustningi kraftstasjon
hvorytelsener fordeltpå et og to aggregater.I de tilfellerhvorytelsener fordelt
på flere enn to aggregaterbenyttes50% av kostnadenpå kontrollanleggfor et
aggregat, for hvert installertaggregatmer enn to aggregater.
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E.5.0 HJELPEANLEGG

E.5.1 Analysens omfang
I kostnadskurvenfor hjelpeanlegginngårhøyspentog lavspentstasjonsforsyning,
stasjonstransformator,
høyspentog lavspentkabel,dieselaggregat,batterianlegg
med DC-forsyning,jording,brannvarslings-og slukkeanlegg,brannmerkingog
tetning,samttelefonanlegg.
Det gjøresoppmerksompå at kraftstasjonervil være høystforskjelligesom følge
av ulikalder, størrelse,tekniskeløsningerog grad av påkostning.Derforvil de
angittekostnaderfor kontrollanleggvære av generellkarakter.

E.5.2 Priskurvene
I priskurveneer det angittprisfor kompletthjelpeanleggnår kraftstasjonenstotale
ytelseer gitt. Priseneinkluderermontasjeog prøving/idriftsettelse.

E.4.3 Prisnivå
De angittepriserrepresentererprisnivåprjanuar 2000.

E.4.4 Stasjoner med flere enn 2 aggregater
Det er i Fig. E.8.1 og E8.2 vist kostnaderfor elektrotekniskutrustningi kraftstasjon
hvorytelsener fordeltpå et og to aggregater.I de tilfellerhvorytelsener fordeltpå
flere enn to aggregaterbenyttes50% av kostnadenpå hjelpeanleggfor et
aggregat, for hvertinstallertaggregatmer enn to aggregater.
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hver 100 m adkomst- og kabeltunnel
hver 230/400 V felt inkl. lokalkontroll
hvert 12/24 kV felt inkl. lokalkontroll
hvert BFH-samband
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hvert radiolinjesamband(begge
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samband (begge ender)
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E.6.0 KABELANLEGG

E.6.1 Analysens omfang
Analysener beregnettil å gjelde kabelanleggsom overførereffektfra generatortil
koblingsanleggi kraft-og transformatorstasjoner.
Kabelanleggsom
kraftoverforingeri formav jordkablermellomstasjonerer såledesikke med i
analysen.

E.6.2 Priskurvene
I priskurveneer det angittprisfor komplettkabelanleggnår spenningsnivåog
kabelenstraslengde er gitt. Priseneinkluderermontasjeog prøving/idriftsettelse.
For de ulikespenningsnivåer det angittomtrentligeffekt i MW som kabelenkan
overføremed utgangspunkti et kabeltverrsnittpå 800 mm2. Det forutsettesda en
stromstyrkepå hhv.750 A for oljekablenepå 300 og 420 kV, og 1000-1100 A for
PEX-kablenepå 22, 66 og 132 kV.

E.6.3 Prisnivå
De angittepriserrepresentererprisnivåpr januar 2000.
Priseneer ikkeendretfra 1995, dette i hovedsakav to grunner:
For de to høysetespenningsnivåer300 og 420 kV er det ikkebyggetanleggi
perioden.
Prispresspå kabeler betydeligfra internasjonaleleverandører,slikat
prisnivåetfra 1995 er dekkendefor kabelanleggopp til 145 kV også i år 2000.
For 300 og 420kV anlegger prisenbasertpå oljekabel.
For 24 - 145 kV anlegger prisenbasertpå PEX-isolertkabel.
Fabrikantenehar i dag typegodkjentPEX-isolert kabelogså for 300 og 420 kV,
og vil noktilstrebeleveranseav PEX-isolertkabel.

E.6.4 Medtatte/ikke medtatte kostnader
Priseninkludererikke reservekabeleller reservemateriell.
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Prisene gjelder kabelanlegg
ferdig montert og prøvet.
Kabeltverrsnitt
800 mm2.
Al.
For
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For
pris

1200

Ved ekstremt korte eller
lange traseer bør en
innhente tilbud hos
leverandør.Dette
gjelder
også 300 og 420 kV anlegg.

300 og 420 kV oppgis
på oljekabler.
22-132 kV oppgis
på PEX-kabel.
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E.7.0

KRAFTLINJER

E.7.1

Analysens omfang

Analysenomfatterlinjerfor systemspenning24, 72,5, 145 og 300/420 kV. For
dissespenningsnivåenekan en finne kostnadenefor henholdsvislinjermed
masterav tre og av stål.
Figurene(E.7.1 til E.7.4) viserde totale kostnadersom må påregnesnår et elverk
byggerlinjeri egen regi. Det vil si at såvel materiell-og lønnskostnaderer
inkludert.

E.7.2

Kostnadsvariasjoner

Figurenegjenspeilerkostnadsvariasjonene
fra lettetil vanskeligeterrengforhold.
Linjetrasen må vurderesi hvertenkelttilfelle.
Diagrammenevisertotal prisfor 1 km ferdigmontertog driftsklarlinje.Dersom
linjelengdener vesentligkortereeller lengre,kan kostnadsestimatetekstrapoleres
ved å anta at 90% av prisenvariererproporsjonaltmed linjelengden,mens 10%
er fast. Med vanskeligterrengmenesstore hoydeforskjellerog ulendtterreng.
Med lettterrengmenes byggingi lavlandetog i nærhetenav veg.
For 300/420 kV er det i den seneretid utvikleten ny lett mastetypesom kan antas
å være billigereenn de mastetypersom har vært brukttil nå. Denne mastetypen
er ikke inkluderti prisgrunnlagetfor 300/420 kV ledninger.
E.7.3

Prisnivå

De angittepriserrepresentererprisnivåjanuar 2000.

E.7.4

Medtatte/ikke medtatte kostnader

Kostnaderfor nødvendigkoplingsanleggi linjensfjernendeer ikke inkludert.
Grunnerstatningerer ikke inkludert.

E.7.5

Økonomisk belastning

Økonomiskbelastninger vurdertved å kalkulerereduksjoneni kapitalisertetap
ved å øke linetverrsnittetog sammenliknedette med de tilsvarendeøkte
anleggskostnader.
Resultateter avhengigav linjensbrukstidog kalkulasjonsrenten.En har valgtå ta
utgangspunkti EFI-TR 1975 "Kostnaderav elektrisketap i overforings-og

fordelingsnett". Økning av anleggskostnader er tatt ut av fig E.7.1-E.7.4 under
forutsetning av at bare linetverrsnittet varierer. Betraktningsmåten gir store
usikkerhetsmarginer, men en kan likevel konkludere med at økonomisk
strømbelastning overslagsmessig kan settes til 40-60% av termisk grenselast,
dvs. strømtettheter i området 1,0-1,5 Nmm2 regnet i forhold til totalverrsnittet. De
laveste tallverdiene brukes for de minste tverrsnittene og vice versa.

E.7.6

Valg av spenning og linjetverrsnitt.

Som line anvendes i dag praktisk bare stålaluminium (FeAl). Tverrsnittet angis
med et tall, og tallet angir det kobbertverrsnittet i mm2somhar samme motstand.
Eksempel: FeAl nr. 95 har samme motstand pr. m som en Cu-tråd med tverrsnitt
95 mmz.
Figur E.7.5 viser omtrentlig overføringsevne som funksjon av overføringslengden
for ulike spenninger og linjetverrsnitt og med spenningsfall ca. 5%. Hvis det kan
aksepteres høyere spenningsfall, vil overforingslengden øke tilsvarende. Ved en
dimensjonering av nye linjeer vil den økonomisk riktige belastning være lavere
enn det figuren angir.
Vanligvis står man ikke fritt til å velge den optimale overføringsspenning for den
aktuelle effekt da det må tas hensyn til det overforingsnett som allerede er for
hånden i området.
E.7.7

Overforingsevne

for kraftlinjer 300-420 kV.

Generelt om dimens'onerin skriterier for større lin'er:
Ved planlegging av kraftlinjer over lengre strekninger er det mange forhold å ta
hensyn til. Utgangspunktet vil alltid være en gitt effekt [MW] som skal overføres.
For det første må en velge spenningsnivå på overforingen. Jo høyere spenning
en velger, desto lavere strøm vil det gå ved samme effekt, og følgelig blir også
tapene mindre. Effekttapet i linjen er proporsjonalt med kvadratet av strømmen,
derfor er det om å gjøre å holde så lav strøm som mulig.
Ved høyere spenning (særlig 300 og 420 kV) oppstår det problemer med
coronastøy dersom linediameteren er for liten. Dette medfører at 420 kV linjer må
bygges som duplex- eller triplexlinje for å oppnå tilstrekkelig ekvivalent
ledertverrsnitt og dermed unngå corona.
Maksimal strømstyrke for en kraftlinje avhenger av ledertverrsnittet angitt ved
FeAl nr; dette angir ekvivalent kobbertverrsnitt for lederen. Maksimal stromstyrke
for et gitt tverrsnitt avhenger videre av hvilken temperatur en kan tillate på
lederen. For nye linjer i dag er det vanlig å dimensjonere ut fra +80°C på lederen
og omgivelsestemperaturer på +20°C og +5°C for henholdsvis sommer og vinter.
Tverrsnittet kan reguleres ved ulike ledertverrsnitt, eller ved å benytte duplex-linje
(2 ledere pr fase) eller triplex-linje (tre ledere pr fase). Ulempen med store

ledertverrsnittog duplex/ triplexer at lineneblirtunge. Mastene må konstrueres
for å tåle de storepåkjenningersom oppstårsom følge av vekten på linenog
ekstrapåkjenningerpå grunnav islastog vind.
Overførin sevne termisk renselast:
De oppgittemaksimaleoverføringsevnerpå kraftlinjeneer basertpå høyeste
tillattestrømmerutenat temperaturenpå faselineneoverstiger80°C.

Spenning

Termiskgrenselast[MVA]
420 kV
300 kV

Lufttemperatur

5°C

20°C

SimplexParrot
DuplexParrot
DuplexCurlev
DuplexGrackle
TriplexGrackle

915

820

1830
1435
1560

1640
1280
1400
2100

2340

5°C

20°C

2440
1900
2080
3120

2190
1710
1870
2800

Tabell 1
Termiskgrenselastfor ulikelinetverrsnittavhengigav spenningsnivåog lufttemperaturved linetemperaturpå 80°C.
Forutsetninger:0,6 m/sekvind,termiskabsorbsjons-og emisjonskoeffesient
lik0,5, blanklineog ingensolbestråling.Kilde:
Statnett.

Be rensetoverførin sevne a. s ennin sfall:
Kraftlinjerhar en serieimpedanssom er hovedårsakentil spenningsfalllangs
linjen.Dette spenningsfalleter den viktigstefaktorsom begrenser
overforingsevnenpå linjen.
Seriekompensasjonredusererlinjensserieimpedans,og gjør at spenningsfallet
kan reduserestil et minimumpå noenfå prosent.Behovetfor kompensering
avhengermye av lastforholdenei nettet.Ved tomtgåendelinjerkan spenningen
stige i mottakerendensom følge av linjenskapasitiveavledning,mens
spenningsfallgjør seg gjeldendenår belastningenøker. SVC anleggvil regulere
tilforselav reaktiveffektetter behov.
Ved planleggingav lengrekraftlinjerer det nødvendigå foreta lastflytanalyserder
hele det omkringliggendenett leggesinn i en datamodell.Dette vil kunneforutsi
hvordanaktivog reaktiveffektvil flyte i en planlagtlinjeunderlettlast(sommer)og
tunglast(vinter)og spenningsfallog behovfor kompenseringkan kartleggespå
planstadiet.
Overføringsevnenbasertpå termiskegrenselaster(tabell 1) må reduseresdersom
det oppstårspenningsfallsom følge av manglendekompensering.
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E.8.0 TOTALE KOSTNADER

E.8.1 Generelt
Kapitteletgir de totale kostnaderfor elektrotekniskeanlegg i kraftverk,basertpå
forutsetningersom angittnedenfor.Totalprisenframkommersom summenav
kostnadenefor enkeltkomponentersom angitti det foregående.

E.8.2 Stasjoner fra 1-4 MVA
For små kraftstasjonerfra 1-4 MVA finnessamlet elektrotekniskkostnadpåp figur
E.8.3. Leveransertil små stasjonertilbysofte som komplettepakkeløsninger.
For små kraftverkantas stasjoni dagen med 1 aggregat,og enkletekniske
løsninger.

E.8.3 Stasjoner fra 5 MVA og oppover
Som utgangspunkthar vi valgtet kraftverkmed følgendehovedtrekk:
Stasjoni fjell med 800 m kabeltras
Stasjonsytelsenfordeltpå 1 eller 2 aggregati blokkopling1)
Utgåendelinjerfra stasjonen.
Koplingsanleggav konvensjonelltype med enkel samleskinneog en
effektbryter.Dersomen ønskerSF6-anlegg, må en leggetil ekstra kostnader
for dette,jfr. fig E.3.3 høyspentkoplingsanlegg.
For stasjonerover ca 150 MW forutsettesbrukav kapsietskinneføringog
generatoreffektbryter.
1) Blokkoplingbetyrat det er en transformatortil hvertaggregat,sliksom vistpå prinsippskjemaetfig. E.3.1. I andretilfeller
kan for eksempelto aggregatha en fellestransformatorsom dekker samletgeneratorytelse.

E.8.4 Variasjoner i stasjonsutforming
De faktorersom har størstbetydningfor kostnadeneforutenstasjonsytelse(MW)
er:
Antallaggregater
Aggregatenesturtall
Antall linjefelt
Type koplingsanlegg
Lengde,type og antallkabler

Omfangetav, og dermed prisenfor elektrotekniskutstyri kraftverkvil i prinsippet
være det samme om stasjonener byggeti dagen eller i fjell. For en stasjoni
dagen vil det imidlertidoftevære muligå plasserehøyspentanleggetså nær
transformatorene,at man kan unngåden lange kabelforbindelsensom er forutsatt
for stasjoneri fjell. Dersomstasjonenbyggesi dagen, må en trekkefra kostnader
for kabel,jfr. priskurveE.6.1.

E.8.5 Anleggsdeler som ikke er inkludert i overslaget

Kostnadertil kraftlinjerog telesambander ikke med. Kraftlinjerkan utgjøre
betydeligebeløp,jfr. kap E.7. Ved stasjonermed vidstrakterguleringsområder
kan kraftforsyningog sambandi reguleringsområdenebli kostbare.

E.8.6 Stasjoner med flere enn 2 aggregater
Det er i Fig. E.8.1 og E8.2 vist kostnaderfor elektrotekniskutrustningi kraftstasjon
hvorytelsener fordeltpå et og to aggregater.I de tilfellerhvorytelsener fordelt
på flere enn to aggregaterbenyttes50% av kostnadenpå kontrollanleggog
hjelpeanleggfor et aggregat, for hvertinstallertaggregatmer enn to aggregater,
forøvrigbenyttesenhetskostnadenesom er oppgitti figurene.

250

n-100
117x"529

Y=

225
n=200

Y = 3, 526)("628

200
n=300

175

n=500

Y=

729)(9'6689

Y=

832x3'6767

y = 2,
n=750

150

794x 0,6872

yy = 2,

n.1000

691 x 0,6829

61 5x 0,6931

n=1500

SF125
0
£100
75
50
25
0
0

50

100

150

250

200

Stasjonsytelse

3. Toleranser

350

400

og kraftlinjer
5.Teleanlegg
inkludert, se kap. E.5.0

ANMERKNINGER:
1. Prisnivå

300

januar

2000

450

[MW]

er ikke

6. Velges SF6-anlegg, må en legge til
differansen mellom SF6 og konvensjonelt
anlegg jfr.fig.E.3.3.

+ /- 10%.

gjelder samlet
2. Beregningene
utrustning inkl.
elektroteknisk
for middels stor
ontroll/hjelpeanlegg
stasjon i fjell.
inkluderer 800 meter
4. Beregningene
varierer fra 22 kV
kabel. Spenningsnivå
til 420 kV etter ytelsen [MW]

orges
vassdrags- og
energidirektora

NVE

TOTALE KOSTNADER FOR
LEKTROTEKNISK UTRUSTNING
KRAFTSTASUON
YTELSEN FORDELT PÅ ETT
AGGREGAT.

I

Fig.E.8.1
Rev.01.07.2000

80

70

y=1,0117)("529

60

n=100

50

n=200

2'40
0

-

n=300

, =

,9526x0,6628

y=

,4729x0,6689

Y=

,9832x"

y =

,6691X ° '6829

767

,4794x 0,6872

n=500
n=750

I.

(030

y =

,2515x"931

n=1000
n=1500

20

10

0
0

10

20
Stasjonsytelse

3. Toleranser

50

40

[MW]

og kraftlinjer
5.Teleanlegg
inkludert, se kap. E.5.0

ANMERKNINGER:
1. Prisnivå

30

januar

2000

er ikke

6. Velges SF6-anlegg, må en legge til
mellom SF6 og konvensjonelt
differansen
anlegg jfr.fig.E.3.3.

+ /- 10%.

gjelder samlet
2. Beregningene
inkl.
utrustning
elektroteknisk
for middels stor
ontroll/hjelpeanlegg
stasjon i fjell.
inkluderer 800 meter
4. Beregningene
varierer fra 22 kV
abel. Spenningsnivå
til 420 kV etter ytelsen [MW]

orges

vassdrags- 0 9
energidirektora

NVE

TOTALE KOSTNADER FOR
LEKTROTEKNISK UTRUSTNING
KRAFTSTASJON
YTELSEN FORDELT PÅ ETT
AaGREGAT.

I

Fig.E.8.1b
Rev.01.07.2000

450

n=100

,063x 0,6142

425
400
375

n=200
Y = 8, 063x"159

350
325

n=300

y=

, 239x°'6169

300
n=500

275
n=750

250

n=1000

225

n=1500

R200
•_.
E175
117:150
.

125
100
75
50
25
0
0

50

100

150

200

250

Stasjonsytelse

3. Toleranser

350

400

januar

2000

+ /- 10%.

450

[MW]

5.Teleanlegg
og kraftlinjer
inkludert, se kap. E.5.0

ANMERKNINGER:
1. Prisnivå

300

er ikke

6. Velges SF6-anlegg, må en legge til
differansen mellom SF6 og konvensjonelt
anlegg jfr.fig.E.3.3.

2. Beregningene
gjelder samlet
elektroteknisk
utrustning
inkl.
ontroll/hjelpeanlegg
for middels stor
stasjon i fjell.
4. Beregningene
inkluderer 800 meter
abel. Spenningsnivå
varierer fra 22 kV
til 420 kV etter ytelsen [MW]

orges
vassdrags- 09

TOTALE KOSTNADER FOR
LEKTROTEKNISK UTRUSTNING
energidirektora
KRAFTSTASJON
YTELSEN FORDELT PÅ TO
AGGREGATER.

N V E

I

Fig.E.8.2
Rev.01.07.2000

150 ---

-11,o63x"142

125

n=100
y=

100

,9063x°'6159

y = 7,9239xo,6169
n=200
y = 6,91 6x°'6183

n=300

75
0

„2655x°'6195

n=500
n=750

y =

,8708x°6203

y =

,3946x0,6214

n=1000
.=
a

50

n-I500

25

0

10

30

20
Stasjonsytelse

januar

2000

er ikke

6. Velges 8F6-anlegg, må en legge til
differansen mellom SF6 og konvensjonelt
anlegg jfr.fig.E.3.3.

+ /- 10%.

3. Toleranser

[MINI

og kraftlinjer
5.Teleanlegg
inkludert, se kap. E.5.0

ANMERKNINGER:
1. Prisnivå

50

40

gjelder samlet
2. Beregningene
inkl.
utrustning
elektroteknisk
for middels stor
ontroll/hjelpeanlegg
stasjon i fjell.
800 meter
inkluderer
4. Beregningene
varierer fra 22 kV
kabel. Spenningsnivå
[MW]
til 420 kV etter ytelsen

orges
vassdrags- og
energidirektora

NVE

•

TOTALE KOSTNADER FOR
LEKTROTEKNISK UTRUSTNING
KRAFTSTASJON
YTELSEN FORDELT PÅ TO
AGGREGATER.

I

Fig.E.8.2b
Rev.01.07.2000

E.9.0 ANLEGGSKRAFT

E.9.1 Generelt
Kraftforsyningen
til anleggsarbeiderkanvariere mye, avhengigav kraftforbrukog
anleggetskompleksitet.En har derforikkefunnetdet muligå etablere kurvereller
tabellerfor et entydigkostnadsoverslag.
Ofte er det byggherrensoppgaveå sørgefor anleggskrafti henholdtil
entreprenørensbehov. I så tilfellevil kostnadenemåtteanses som
byggherreutgifterog derforfalle utenforrammenfor denne rapporten.Nedenforer
det angittpriserfor enkeltkomponentersom inngåri anleggskraftforsyningen.

E.9.2 Høyspentlinje
Det henvisesher til kap. E.7.

E.9.3 Kabelanlegg
Det forutsettesbrukt3 x 50 mm2Al. Ferdiginstallertkan en anta
ca. 250 kr/m.Ved brukav kabel med bærelinemå en regneet tilleggpå
ca. 75 kr/m.

E.9.4 Kiosker
En høyspentmatekioskav transportabeltype kan anskaffesfor kr. 150.000 200.000 ekskl.transformator.Prisenvarierermed kravtil flyttbarhet.
Videre er det behovfor en eller flere fordelingskiosker
med lav-spentuttak.Disse
kan kostefra kr 75.000 - 125.000 ekskl.trans-formator.
Det finnesogsåenklereog rimeligerekioskerpå markedet,beregnetfor
midlertidiganleggskraft.Disseer ikkeberegnetfor flyttinginnenområdetetter at
de er montert.

E.9.5 Prisnivå
De angittepriserrepresentererprisnivåjanuar2000.

M.0.0 MASKINTEKNISKE

M.0.1 Gjennomsnittlig

ARBEIDER GENERELT

påregnelige kostnader og usikkerhet

Kapittelet gir grunnlaget for beregning av gjennomsnittlig påregnelige kostnader
for maskintekniske leveranser.
De oppgitte kostnader har en anslått nøyaktighet på ± 20%, med like stor
sannsynlighet for at virkelige kostnader blir liggende høyere som at de blir
liggende lavere.

M.0.2 Medtatte/ikke medtatt kostnader
De oppgitte prisene inkluderer følgende i tillegg til konstruksjon, produksjon og
levering av komplett driftsferdig anlegg:
Transport til "midt i" Norge, inkl. transportforsikringer
Reservedeler
Montasje og ferdigmaling, kost og losji for montører
Sjau og håndlangerhjelp (5% av samlet kostnad)
Leverandørs tekniske service under montasje og idriftsettelse
Ytelser i garantitiden
De oppgitte prisene inkluderer ikke følgende:
Lokaltransport på anlegget
Bygnings- og elektrotekniske utgifter i forbindelse med installasjonen
Merverdiavgift
Byggherreutgifter

M.0.3 Byggherreutgifter
Byggherreutgiftene er ikke tatt med i de oppgitte prisene. De mest dominerende
byggherreutgiftene for maskintekniske leveranser er vanligvis:
Planlegging og administrasjon, herunder konsulenthonorar
Finansiering, renter i byggetiden
Merverdiavgift
Lokaltransport på anlegget
Oppfølging under montasje og idriftsettelse
"Diverse og utforutsett" er ikke tatt med

1\ntfc2\pro2\332\3323200\dok\ferdigdokument\maskin.doc
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M.0.4 Prisnivå
De oppgitte prisene refererer seg til januar 2000. Prisene er hovedsakelig basert
på inngåtte kontrakter, og det er tatt hensyn til et litt lavere prisnivå for
Francisturbiner i de siste årene i forhold til grunnlaget fra 1995. For andre
komponenter er det ikke registrert noen vesentlig endring i ut over den generelle
prisstigningen.
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M.1.0 TURBINER

M.1.1 Generelt
Turbinprisene er gitt som kr/kW maksimal effekt og som funksjon av maksimal
vannføring Q, midlere effektiv fallhøyde H og turtall n. Prisene gjelder
hovedsakelig i effektområdet 1-300 MW.
Mellom 2 turtall i diagrammene må det laveste turtallet benyttes.
For et valgt turtall vil marginalkostnadene ved mindre variasjoner i slukeevne eller
fallhøyde være mindre enn kurvene gir inntrykk av.
Vi påpeker at ved å sammenlikne kurvene for småturbiner og større turbiner, kan
det synes som om det er motsetninger i prisene i overgangen mellom store og
små turbiner. Dette er helt naturlige prishopp som ligger i gråsonen mellom 8-12
MW. Disse prishoppene skyldes hovedsakelig størrelse og trykk. Dette gjør seg
bl.a. utslag i utformingen av aggregatet. De mindre turbinene er dessuten utført
med en del serieprodusert utstyr som gjør dem rimeligere.
Ved to eller flere like turbiner i samme stasjon koster turbin nr 2, hhv. nr 3 osv. ca
90% av turbin nr 1, hvis de kan installeres i naturlig rekkefølge.
Reserve turbinhjul er ikke med i prisene. For alle vertikale maskiner er
turbinstyrelager med, men ikke bærelager. For horisontale maskiner er verken
radial- eller aksiallager med i prisene. De lagere som ikke er med, er vanligvis
inkludert i generatorleveransen.
Virkningsgrader
Nedenfor er angitt noen typiske virkningsgradskurver for ulike turbintyper med
turbinytelse på ca 100 og ca. 5 MW. Levert effekt vil ligge anslagsvis 3-4% under
turbineffekten pga. tap i generator og transformator.
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M.1.2 Peltonturbiner med ytelse over ca 10 MW, fig. M.1.A
For priskurvene er det forutsatt turbiner med ringledning, ventil og frekvensregulator.
Kurvene er delt i to hovedområder: 2 strålede horisontale turbiner (horisontal
aksel) og 6-strålede vertikale turbiner. Områdene vil i praksis overlappe
hverandre, avhengig av bl.a. variasjon i driftsvannføring, om stasjonen ligger i dag
eller i fjell etc. Enkelte ganger kan også 5- eller 4-strålede vertikale turbiner være
fordelaktig.
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Peltonhjulet må alltid stå over høyeste undervann, for turbinene i diagrammet ca 1
til 4 m, avhengig av størrelsen og om det er en horisontal eller vertikal maskin.
Ved fallhøyder under ca. 650 m og store vannføringer kan Francisturbin være
aktuelt i stedet.

M.1.3 Francisturbiner med ytelse over ca 10 MW, fig M.1.B
For priskurvene er det forutsatt vertikale turbiner med stålspiral, ventil og
frekvensregulator.
Prisene gjelder for turbiner med lopehjulsenter moderat dykket i forhold til lavere
undervann. Hvis det kreves at turbinen ikke skal være dykket vil det oftest øke
prisen; noe avhengig av hvor nært en ligger turtallsgrensene.
Ved lave fallhøyder, høye vannføringer og store variasjoner i vannføring kan
Kaplanturbin være aktuelt i stedet. Ved store fallhøyder, små vannføringer og
store variasjoner i vannføring kan Peltonturbin være aktuelt.
Indeksregulerte priser har gått noe ned i løpet av 90 tallet. Kurvene fra 1995 har
ikke fått med noe av denne nedgangen.

M.1.4 Kaplanturbiner med ytelse over ca 6 MW, fig. M.1.0 og D
For priskurven er det forutsatt vertikale turbiner med frekvensregulator.
Det er gitt to ulike prisblad; ett for Kaplan med stålspiral, fallhøydeområde ca 35 m
til ca 50 m, og ett for Kaplan i betongspiral, fallhøydeområde ca 5 m til 30 m.
I øvre fallhøydeområde kan det, særlig ved liten slukeevne og liten variasjon i
vannføring, være aktuelt å benytte Francisturbin i stedet. I nedre fallhøydeområde
kan det også, hvis det er stabilitetsmessig forsvarlig, benyttes rorturbiner. Prisene
vil da ikke endres vesentlig, men turtallet vil være 10-20% høyere enn det som
framgår av diagrammet.
For Kaplanturbiner i stålspiral med slukeevne under ca 80 - 100 rn3/s kan det
være aktuelt med spjeldventil foran turbinen i stedet for inntaksfalluke. Ventilen
koster 20-30% av turbinprisen.

M.1.5 Småturbiner, fig M.1.E, F og G
Priskurvene dekker ulike turbintyper i et lavt effektområde. For anlegg med ytelse
mindre enn ca 2 MW vil oftest turbin og elektroteknisk utrustning inngå i en og
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samme leveranse. Den elektroniske utrustningen inngår ikke i de vedlagte
kurvene.
Følgende gjelder for de ulike kurvene:
H > ca 300 m:
1- og 2-strålede horisontale Peltonturbiner med ytelse ca 1,0-10 MW, inklusive
ringledning, ventil og regulator. Peltonhjulets senter må alltid stå over høyeste
undervann, ca 1 - 3 m avhengig av hjuldiameter og vannføring.
ca 20 < H < ca 300 m:
Horisontale Francisturbiner med ytelse ca 1,0 -10 MW, inklusive stålspiral, ventil
og regulator. Priser og turtall forutetter løpehjulsenter ca 2 m over laveste
undervann ved fullast, avhengig av hjuldiameter og vannforing.
ca 3 < H < ca 20 m:
Vertikale Kaplanturbiner i betongspiral, med ytelse ca 1,0 - 6 MW, inkludert
regulator. For turbiner med ytelse mindre enn 2 MW er gear inkludert i prisen,
oversetningsforhold for gear kan velges i område 1,5 - 4, lavest oversetning ved
høyeste ytelse.

M.1.6 Pumpeturbiner
Pumpeturbinprisene regnes ut ved å benytte prisene for en Francisturbin med
samme slukeeve og så legge på et prosenttillegg for merkostnadene for en
pumpeturbin. Forholdstallet mellom Francisturbiner og tilsvarende Pumpeturbiner
varierer noe, men har et middel på ca 1.25.
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M.2.0 PUMPER

Pumpeprisene er gitt som kr/kW stemplet motorstørrelse, og som funksjon av
maksimal vannføring og løftehøyde Fle• Prisene gjelder i området fra 1001/s og så
langt som kurvene er trukket. Kurvene er trukket så langt til høyre som
standardprogrammene til de fleste aktuelle pumpeleverandører rekker.
Virkningsgraden øker med økende vannføring fra ca 0,75 ved 0,1 m3/stil 0,9 over
2 m3/s.
Turtallene er i høyeste grad retningsgivende, og kan i praksis vise seg å gå både
ett og to trinn i vilkårlig retning, avhengig av dykking, løpehjulsutførelse og antall
pumpetrinn.
Det kan i praksis ikke gjøres regning med "kvantumsrabatt", med mindre det er
snakk om mer enn 3 pumper i samme stasjon.
Pumper og elektroteknisk utrustning vil ofte inngå i en og samme leveranse.
For kostnadskurvene er det forutsatt ensidig sugende pumper med innløp og
avløp normalt på hverandre, alternativt tosidig sugende pumper med innløp og
avløp langs samme akse.
Utover ca. 100 m trykkhøyde bør priser for sentrifugalpumper innhentes fra
leverandør.
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M.3.0 LUKER

M.3.1 Generelt
Lukeprisene er gitt i kroner avhengig av lukestørrelsen i m2 og konstruksjonstrykket H i m Vs. Prisene gjelder for lukene ferdig montert. For intaksluker og
tappeluker i tunnel kan prisgrunnlaget for betongpropper i tunnel og sprengte
sjakter brukes for å beregne byggekostnader.
Det er satt opp priskurver for:
Segmentluker
Klappeluker
Rulleluker
Glideluker
Tverrslagsporter

fig
fig
fig
fig

fig M.3.A
M.3.B
M.3.0
M.3.D
M.3.E

Det bemerkes at rulleluker er dårlig egnet som tappeluker.
Det bør regnes med rulleluker hvor det er krav til stenging ved ensidig trykk, og
hvor trykk (m) x areal (m2) er større enn 500.
Når det gjelder rulleluker og glideluker, er det ofte man har en revisjons-luke
umiddelbart oppstrøms hovedluka med opptrekksarrangement i samme sjakta.
Dette for enkelt å kunne rehabilitere hovedluka. Revisjons-luka er imidlertid ikke
tatt med i priskurvene.
Anslagsvis pristillegg for revisjonsluke er:
For rullelukerca 50%
For glideluker
ca 70%

M.3.2 Gummiluker
Gummiluker vil i noen tilfeller kunne benyttes i stedet for klappeluker, segmentluker, sektorluker og nålestengsler. Anvendelsesområder vil i første rekke være
der det ikke ligger store magasiner bak slik at konsekvensene ved evt. havari er
små.
Fordelene og ulempene med gummiluker er i første rekke følgende:
Fordeler
Prisgunstig ved store lengder
Enklere byggearbeid
Lite vedlikehold
Små driftskostnader
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Synes lite i terrenget
Kan lages i meget lange lengder
God tetning

Ulemper
Regulering med delåpningenn frarådes.
Problemer med vibrasjoner kan oppstå ved mer enn 20-30% overtopping
for luftfylte luker og 30-40% overtopping for vannfylte luker.
Kan kun brukes som overflateluker
Høydebegrensninger
Når det gjelder prisen, er det klart at gummi ikke kan konkurrere med stål på
mindre luker. For overflateluker må lengden sannsynligvis være mer enn 15 m før
prisen vil slå noe særlig ut til fordel for gummiluker. Med økende lengde utover ca
15 m blir prisforskjellen større.
Som et prisanslag kan man regne ca 25.000 kr/m2 lysåpning. Dette er da pris for
luke med kompressoranlegg, rør, styring, stålforankring etc. ferdig montert. Prisen
er ekskl. byggearbeider.
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M.4.0 DIVERSE UTSTYR, FIG M.4.A

Priskurvene viser i pris kr/kW for diverse utstyr som på et tidlig stadium i
prosjekteringen kan summeres, avhengig av turbinvannføringen i Q og
fallhøyden H. Med to aggregater i samme stasjon vil prisen pr kW reduseres
med ca 25%.
Kurvene inkluderer inntaksvaregrind dimensjonert for ca 10 m differansetrykk, 1
m/s hastighet og lysåpning mellom stavene tilpasset de ulike turbintypene. Oppvarming, grindrensker etc. er ikke inkludert.
Hvor det er aktuelt med Francis- og Kaplanturbiner, er det inkludert
sugerørsluke(r).
Kurvene inkluderer for øvrig maskinsalkran, kjølevanns- og lenseaniegg.
For fallhøyder under 15 m kan prisen pr kW tilnærmet finnes ved å multiplisere
prisen for 15 m med 15/He.
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M.5.0 RØRBRUDDSVENTILER, FIG M.5.A

Prisene er gitt i kr, avhengig av diameter og konstruksjonstrykk.
Prisene inkluderer rørbruddsutloser og ekspansjonsboks.
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M.6.0 RØR
M.6.1 Frittliggende og nedgravde rør, fig M.6.A og B
Priskurvenegir leverandøromkostninger
for frittliggenderør, inklusivemontering
med ekskl.bygningskostnader.
Kurveneer i prinsippetbasertpå tre rørtyper:Glassfiberarmerte,umettede
polyesterrør (GUP), stålrørog trerør.
Kurvene,med unntakav trerørene,inkludererinnløpskonusi oppstrømsende,
bend i nedstrømsende og utløpskonus.Priserfor inntakm/rør-bruddsventil
for
småkraftverker gitti kap M.5, for størrekraftverker rørbruddsventilikkeinkludert.
Kurveneer satt oppfor "lengre"rør, over ca 150 m, med 1 bend med utstyrpr 150
m. Ved kortererør, eller flere bend etc. vil kostnadeneøke. GUP-rør er tegnet inn
i det bruksområdethvorde har vistseg økonomiske.GUP-ror må ha det dobbelte
antallfundamenteri forholdtil stålrør,og fundamenteneblirdyrere,men fastpunktenebilligere.Prisenfor GUP-rør følger ikke alltidden ordinære
prisutviklingenen har for de øvrige maskinleveransene.Priskurvenefor GUPrøreneer basertpå en total lengdepå minimumca 300m.
Trerør forutsetterlave trykkog priseneforutsetterkun rette rør uten konus.
Stålrører delt i 3 grupper:
Område under 700 mm.
Prisenavhengernoe av hvilkenvekt som leggespå mulighetenfor framtidig
innvendig korrosjonsbeskyttelse.

Under ca 500 mm og 500 m trykk kan duktile

støpejernsrørvære et alternativ.
For dimmensjonca 0,7m < D < ca 2m avhengigav tlykk.
I dette områdeter innvendigkorrosjonsbeskyttelse
ikke noe problem,og det er
relativtstorpriskonkurranse.Leveransenbaseresofte på spiralsveisterør.
Store rør,
hvordet er relativtlitenpriskonkurranse.Ved de lavestetrykkenekan trerørvære
et alternativ.
For nedgravderør kan det benyttessamme prisersom for frittliggenderør.

M.6.2 Stålforede trykksjakter, fig M.6.0
Priskurvenegir leverandøromkostninger
for pansringsrøreneferdigmontert,
avhengigav samletlengdeca 100 m, fjelloverdekning(i m) ca 20% av
konstruksjonstrykket
og med innvendigvanntrykksom dimensjonerende.Om
utvendigvanntrykkblirdimensjonerendeeller om fjelloverdekningenblirliten,vil
priseneendres.
I priskurvener inkludertinnløpskonusmed overgangfirkant/-rund,bend i nedstrømsende og utløpskonusforanturbin.
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