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0. Sammendrag.

Rapporten gir en oversikt over kostnadene for kraftverks-
prosjekter som kan tenkes innpasset i det norske kraft-
produksjonssystem på relativ kort sikt. På varmekraft-
siden omfatter oversikten kjernekraftverk av lettvanns-
typen, konvensjonelle grunnlastverk basert på olje/eller
gass og store gasstubiner,for et utvalg av aggregat-
størrelser. Kombinerte gassturbin - dampturbinanlegg
er også tatt med.

På vasskraftsiden har en vurdert anleggskostnadene for
en del av de vasskraftprosjektene som er kjent idag,
og som ikke er varig vernet. Dette er gjort på grunn-
lag av den oversikt en har over kostnadsutviklingen i de
senere år.

Konklusjonen av underskelsen gr i korthet ut p@ at
kostnadsstigningen har vært noe større for varmekraft
enn for vasskraft i de siste tre år.

Mengden av Økonomisk nyttbar vasskraft synes således
& vre ket i forhold til tidligere.

1. Innledning.

I 1973 ble det i NVE utarbeidet en over-
sikt over kostnadene for de kraftverksprosjekter som
da var aktuelle i Norge på relativt kort sikt.
Prisnivået var den gang januar 1973.

Konklusjonen den ganq gikk ut på at konkurranseevnen
for vannkraft var blitt redusert i forhold til tidligere.

Samme hst inntraff den kraftige priskningen p& olje,
og det gjorde at fossilfyrte kraftverk ble dårligere
stilt. Våren 1975 fikk vi en debatt i Stortinget,
der spørmålet om kjernekraftverk i Norge ble utsatt
til sikkerhetsproblemene var belyst av en norsk komite.
Men fremdeles må vi regne med at de samme alternativer
vil være aktuelle i tiden fremover. Det er derfor viktig
& fdlge kostnadsutviklingen og dermed den innbyrdes
konkurranseevnen for disse.

På denne bakgrunn ble det i september 1975 tatt initia-
tiv til å fremstille kostnadene på nytt, denne gang
ved prisnivå januar 1976.



2

Mot slutten av 1975 ble det nedsatt et utvalg, bestående
av T. Asvall (SV), O. Frystein (VU), Ø. Myrset (SB) og
K. KOber (EE) med sistnevnte som formann.

Utvalget har hatt 6 moter.

I kapitel 4 gis utvalgets konklusjon.

2. Varmekraft.

Det vises til bilag 1 når det gjelder det arbeid som er
gjort i utvalget.

Som angitt er tallgrunnlaget skjonnsmessige middelverdier,
fremregnet på basis av prisopplysninger og pristilbud
fra leverandrer, underhandsopplysninger fra kraftselskap
og publiserte kostnadsdata. Tallene ansees imidlertid
rimelig riktig for simuleringsbruk sammen med vasskraft-
kostnader.

3. Vasskraft.

For vasskraft er kostnadsstigningen vurdert. Grunnlaget for
denne vurdering er gjengitt i bilag 2.

I tillegg har utvalget vurdert hva en rekke av de ikke
igangsatte vasskraftprosjekter ville ha kostet, denne gang
etter prisnivå januar 1976. En har brukt de ferskeste
kostnadsoverslag, og omregnet kostnadene etter den indeks
som utvalget har laget. I enkelte tilfelle er også brukt
de kostnader i 1976-priser som NVE-ESF har utarbeidet på
grunnlag av innhentede opplysninger om ikke igangsatte
prosjekter fra august 1975.
Kildematerialet fordvrig er konsesjonssoknader, forhands-
meldinger og forprosjekter som NVE har kjennskap til.

Utvalget har valgt ut det prosjekt-alternativ som ser mest
aktuelt ut for øyeblikket, men har ikke denne gang vurdert
nytteverdien av prosjektet i forhold til varmekraft. Dette
kan imidlertid fores inn i tabellene senere.

En har kostnadsvurdert prosjekter for tilsammen ca. 37
milliarder kroner, og den midlere produksjonsevne for
disse prosjekter er ca. 46 TWh pr. år. Dette gir en gjennom-
snittskostnad på ca. 80 re pr. kWh.Prosjekter som er varig
vernet er ikke tatt med, men enkelte prosjekter med 10 års
vern er inkludert. Anbefaling fra Sperstad II-utvalget om
ytterligere vern er anqitt i de tilfeller slike prosjekter
er tatt inn i oversikten. Fig. 1 viser resultatet av
vurderingen.
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Fig. 1. Ikke igangsatte vasskraftprosjekter, ordnet etter
stigende kostnad (januar 1976) pr. kWh midlere
årlig produksjonsevne.

4. Konklusjon.

Dersom vi sammenholder resultatet fra 1973 med tilsvarende
fra 1976, kan vi finne ut om utviklingen har vært for-
skjellig for de forskjellige kraftslag.

um en bare ser på anleggskostnadene ligger Økingen for
kjernekraftverk og vanlige dampkraftverk for sammenlign-
bare installasjonsstørrelser i området 60 - 70%, se bilag
2, tabell 4. For vasskraft har den vært noe lavere, i under-
kant av 60%, se bilag 3, fig. s.8.

Om en imidlertid ser på de samlede produksjonskostnader har
stigningen vært relativt kraftigere for termisk kraft.
For å trekke nøyaktige konklusjoner må en finne kostnaden
for fastkraftøking i det norske system dersom en bygger
ut det ene eller det andre prosjektet. Dette har ikke vært
utvalgets oppgave. Videre vil sammenligningen påvirkes
betraktelig av hvilken pris som legges til grunn både
for kjernebrensel og for olje. Hvilken tilgjengelighet
som forutsettes,innvirker også.

24. september 1976

T.Asvall

Ku l6ZR.oer
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1. INNLEDNING

Elektrisitetsdirektoratet har bedt om at kostnadene for
termisk kraft oppdateres til et felles prisniv& jan.76.
oppdatering gjaldt for prisniv jan.73. Det er nedsatt
arbeidsutvalg for å gj¢re dette,

vannkraft og
Den forrige
et NVE/S/V/E-

Denne rapport gir tallene for termisk kraft, for overnevnte oppdatering.

Kostnadstallene er angitt i vedlagte tabeller l-l+. Endel forutsetninger
som ligger til grunn for dem er omtalt i de flgende avsnitt.

2. GENERELLE FORUTSETNINGER

2.1 Anleggsostnader

Grunnlaget for anleggskostnadstallene omfatter prisopplysninger fra
leverand¢rer, underhåndsopplysninger fra utenlandske kraftselskap, og
publiserte kostnadsdata. Ut fra dette materiale er det framregnet
gjennomsnittstall. Dette omfatter at de enkelte opplysninger er be-
arbeidet på en enhetlig måte, og at det er foretatt en skjnnsmessig
avveining de enkelte resultater imellom.

Anleggskostnadene omfatter alle mekaniske, elektriske og bygnings-
messige anlegg og arbeider, og all prosjektering og administrasjon.
De er stort sett ikke knyttet til et bestemt byggested, og må betraktes
som middelkostnader for en gjennomsnittslokalisering.

Anleggskostnadene er angitt som en avrundet sum, ikke oppdelt på de
enkelte anleggsdeler. Dette skyldes at en del av bakgrunnsmaterialet
ikke gjengir en slik underoppdeling.

For å lette sammenligning med tilsvarende tall fra andre kilder er det
angitt hvilke nominelle beldp investeringsavgift og renter inngår med
i denne avrundede sum.

2.2 Forsikrin er o skatter

Det er ikke tatt med noen bel¢p for forsikringer ved beregningen av
årlig utgifter. Forsikringer er utelatt fordi staten er antatt å stå
som selvassurandr.

Det er heller ikke tatt med noen belp for skatter eller konsesjons-
avgifter. Slike er utelatt fordi beregningsregler for beskatning av
termisk kraft ennå ikke foreligger.

2.3 Investerin sav ift

Som tidligere er det antatt at en mindre del av anleggskostnadene ikke
vil bli belagt med investeringsavgift, og at andelen som fritas vil
variere noe med kraftslaget.

For kjernekraft, dampkraft og kombinerte anlegg er det således for-
enklet antatt at 16,5% av anleggskostnadene fritss for investerings-
avgift. For gassturbinanlegg antas 10 fritatt. Dette er stort sett
overensstemmende med tidligere anslag.
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2.4 Renter i b etid

Det er antatt en jevn utbetaling av den samlede anleggskostnad,
i perioden fra bestillingstidspunkt til oppstartingstidspunkt.

Lengden av denne periode er anslått til 5,5 år for kjernekraftverket,
4,5 år for dampkraftverket, begge alternativ, 4 år for det kombinerte
anlegget, og snaut 2 år for gassturbinanlegget.

Dette gir et samlet belp for rente i byggetid som flger:

Kjernekraft = 32t

Dampkraftverk = 25%

Kombinertanl. = 22%

Gassturbinanl.= 10

2.5 Ka italkostnad

Det er forutsatt 25 &r avskrivningstid for alle kraftslag. Med
avskriving, 10 kalkulasjonsrente utgj¢r de årlige kapitalkostnader
11.017 av anleggskostnaden.

2.6 Prisstimin

Det er sett bort fra prisstigning frem til oppstartingstidspunkt.
Kostnadene gjelder derfor ved oppstartingstidspunkt, men uttrykt
i jan.76 kroner.

3. KJERNEKRAFT

Det angitte tall for personellkostnad (tabell 2) forutsetter 120
driftsansatte, og en samlet kostnad på 10 Mkr/år.

Årlig vedlikehold er anslått til 20 Mkr.

Alie kostnader er forbundet med brenselssyklus inngår nå i rrlig
brenselskostnad. Dette avviker noe fra tidligere, der brensels-
kostnaden var delt opp i en fast andel, og en r¢rlig andel.

Rrlig brenselskostnad omfatter således kostnaden for f&rste kjerne,
og kreditten for siste kjerne p det tidspunkt driften instilles etter
25 &r. I tillegg omfatter den som vanlig kostnaden for uran, konversjon,
anriking, transport og reprossesering av erstatningsbrensel i 1¢pet av
driftsperioden. Kreditt for gjenvunnet uran og plutonium er også med.

Nåverdibetraktning er lagt til grunn ved beregning av både brensels-
sykluskostnader og produksjon. Kostnadene er basert på på 1976 pris-
nivå. Det er videre antatt en utnyttelsesgrad over verkets levetid
som angitt i avsnitt 7.

I den angitte totale brenselskostnad på 3,52 ¢re/kWh inngår f¢rste
kjerne med 0,77 ¢re/kWh.
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4 . D.AMPKRAFTVERK

Ekstra inveseringer for r¢kgassrenseutstyr er ikke med. Slikt utstyr
kan omfatte mekaniske eller elektrostatiske partikkelutskillere, even-
tuelt ogs@ anlegg for S-fjerning. Variasjonsomr&det for slike til-
leggsinvesteringer er ansl&tt til l0 kr/kW - l00 kr/kW.

Anleggskostnadene baserer seg på tilbud på 2 x 350 MW aggregat for
Karmy -prosjektet, innhentet v&ren 75. Tallene er skjnnsmessig
justert for prisstigning siden da. Tallene for et 1 x 600 MW baserer
seg på en skjematisk omregning fra et 2 x 350 MW anlegg.

Det· er antatt 110 driftsansatte for anlegget med 2 x 350 MW aggregater.
Årlig personellkostnad er anslått til 9 Mkr. For et 1 x 600 MW anlegg
er antall driftsansatte skjnnsmessig redusert til 90, og rlig perso-
nellkostnad til ca. 7,5 Mkr.

Kostnader for vedlikehold, utover kostnad for egne driftsansatte, er
avrundet satt til 15 Mkrl&r. Dette gjaldt for Karmy-prosjektet, med
7000 h/år. Den angitte r¢rlige kostnad på 0,3 ¢re/kWh gjelder derfor
strengt tatt bare for denne brukstid, og for 2 x 350 MW. Tallet an-
tas imidlertid tilstrekkelig n¢yaktig også for andre brukstider, og
for 1 x 600 MW, hva angår simuleringsbruk... ·

Ved beregning av brenselskostnaden er det forutsatt et netto varme-
forbruk p& 2l00 Kcal/kWh, tilsvarende l1 virkningsgrad.

5. UFYRTE KOMBINERTE ANLEGG

Anleggskostnadene baserer seg på tilbud for Karm¢yverket, justert for
prisstigning siden da.

Det er antatt 110 driftsansatte, og en årlig personalkostnad på 9 Mkr.
Årlig vedlikehold utover egne driftsansatte, er anslått til 58 :Mkr/år,
justert for prisstigning. Dette gjaldt for 7000 h/år brukstid. Den an-
gitte rrlige vedlikeholdskostnad på 1,2 ¢re/kWh gjelder derfor strengt
tatt bare for denne brukstid. Det burde imidlertid ikke gjres noen
særlig stor feil om en antar at den også gjelder for kortere brukstid,
så lenge det ikke blir for hyppige start og stopp.

For beregningen av brenselskostnad er det antatt et varmeforbruk p%
1900 Kcal/kWh, tilsvarende l5% virkningsgrad.

6. GASSTURBINER

Det er antatt en fjernbetjent stasjon, kj¢rt som understasjon til
nærmeste vannkraftverk eller transformatorstasjon. Personalbehovet
er derfor anslått å bli beskjedent, 2 mann. Årlig kostnad for personell,
og tilfeldige utgifter, er derfor anslått til bare ,2Mkr.

R¢rlig kostnad på 1,6 ¢re/kWh baserer seg igjen på Karm¢yprosjektet.
Strengt tatt gjelder også dette tallet bare for lang brukstid, 7 h/&r.
Så sant det ikke forutsettes for hyppige start og stopp burde imidlertid
tallet også være indikativt for lavere brukstider.

Det er antatt et midlere varmeforbruk på 2850 Kcal/kWh,
tilsvarende 30% virkningsgrad.
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7. DRIFTSSIKKERHET

Det er stor spredning i publiserte tall over oppnådd driftsikkerhet
hittil, for de ulike kraftslag. Det råder derfor stor uenighet om
hvilken driftssikkerhet det er som kan forventes for fremtidige anlegg.
De flgende br imidlertid kunne anvendes ved simuleringsberegninger:

[.l Kernekraftverk

"Samkj¢ringsnamndens allmanna kommitte" (SKNA) publiserte våren 75
en rapport om tilgjengelighet for ulike varmekraftslag. Deres anbe-
falinger baserte seg på statistikk frem til jan. 75, for eurcpeiske
og amerikanske anlegg.

På basis av dette materialet foreslår SKNA at flgende tall for energi-
tilgjengelighet over året antas for kjernekraft:

Driftsår nr. 1 2 3 4 og videre

Energi til-
gjengelig-
het% 55 60 65 70.

Det må imidlertid igjen understrekes at avvikene i oppnådde tilgjenge-
lighetstall for enkeltanlegg, fra overnevnte middelverdier, er be-
tydelige. Eksempelvis har noen vest-tyske anlegg oppnådd en bedre til-
gjengelighet enn det overnevnte tall angir.

Forel¢pig anbefales det imidlertid at en baserer seg på SKNA's tall,
ved simuleringsberegninger.

7.2 Dampkraftverk

For oljefyrte dampkraftverk foreslår SKNA f¢lgende tilgjengelighets-
forl¢p:

Driftsår nr 1 2 3 4 og videre

Energi til-
gjengelig-
het  % 65 7o 75 80.

Dette gjelder for aggragatst¢rrelser i omr&det 200-399 MW.

For Karm¢yverket, med 350 MW dampkraftaggregat ble det antatt at
energitilgjengeligheten for innkj¢rt anlegg burde ligge i området
80--85%, ved gassfyring.

Med ¢kende aggregatst¢rrelse antas det stort sett at tilgjenge-
li0heten vil avta. Eksempelvis antyder en bearbeidet EEI statistikk
at tilgjengeligheten avtar ca. 5%-enheter ved overgang fra 200-389 MW-
klassen til 390-599 MW klassen. Ved ytterligere king til klassen over
600 MW avtar tilgjengeligheten videre, med st¢rrelseorden nye5 en-
heter.

RWE anser på den annen side at tilgjengeligheten påvirkes lite ved
¢king til 600 MW aggregater.

Forel¢pig b¢r en derfor forenklet kunne anta at et tilgjengelighets-
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forlØp som angitt ovenfor av SKNA for 200-399 MW, for begge aggregat-
strrelser omtalt i avsnitt l.

7.3 Ur rte kombinerte anle

Det foreligger meget begrenset driftserfaring for oljefyrt anlegg.
Anslag for forventbar tilgjengelighet blir tilsvarende usikre.

For KarmØyverket ble det for det frste drifts&ret, der lettolje var
forutsatt som brensel, ansl&tt en energitilgjengelighet? 70.
Tilgjengeligheten for et innkjrt anlegg ble videre skjnnmessig frem-
regnet ti1 80%. Ti1 sammenligning ble et innkjØrt, oljefyrt damp-
kraftverk her anslått å ligge 4%-enheter hØyere enn det ufyrte kombinerte
anlegget (8).

SKNA foreslår på sin side en energitilgjengelighet for innkj¢rte gass-
turbiner, oljefyrte, på 75%.

Ut fra ovenstående foreslås det forel¢pig antatt en tilgjengelighet for
innkjrte anlegg på 75%, for simuleringsbruk.

7.l Gassturbiner

Led utzangspunkt i ovenst&ende foresl&s det forenklet sanme energitil-
gjengelighet ogs& z> bare gassturbindelen, alts& 75.

8. KOMMENTARER

8.1 Rikti heten av kostnadstallene

Som nevnt er det noe varierende kvalitet på kostnadsunderlaget, og det
ligger en del skjØnn i bearbeidingen av dem. På den annen side er det
rimelig overensstemmelse de enkelte kilder imellom, Tallen anses derfor
rimelig riktige til simuleringsbruk sammen med vannkraftkostnader, Dette
gjelder for anleggskostnader og faste årskostnader.

De stdrste usikkerhetene gelder selvsagt hva olje kan komme til @ koste
over levetiden for det enkelte anlegg, og hvordan prisforholdet de
enkelte oljeslag imellom vil bli. Kjernekraftbrenselkostnadene er også
usikker.

8.2 Kostnadsutviklingen de siste år

Tabell 4 viser som illustrasjon på utviklingen noen sammenlignende
'ostnadstall for kjernekaftverk og dampkraftverk, for jan.73 og jan. 76.

Sorn vist har anleggskostnaden for dampkraftverk av omtrent samme størrelse
nominelt ket 65%. For kjernekraftverk er Økningen noe hyere, 7.
Forskjellen skyldes imidlertid i alt vesentlig at byggetiden er antatt
noe lengere r& emn tidligere.

Hvor nye samlet produksjonskostnad har endret seg i denne tiden avhenger
av hvilke anslag som legges til grunn hva angår fremtidig oljepris,
og hva angår brukstid.

I januar 73 ble det i gjennomsnitt antatt at fremtidig oljepris vine
ligge p& 15 kr/Goal. I januar 76 var tilsvarende anslag 0 kr/Goal,
eller noe i underkant av dette.
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Om h.r.v 15 og l0 kr/Gcal anvendes, og den teknisk mulige brukstid
eksempelvis legges til grunn (7000 h/år, tilsvarende 80% tilgjenge-
lighet), viser tabell l som illustrasjon at produksjonskostnaden har
kt 100%, for elektrisitet fra oljefyrte dampkraftverk, I praksis vil
selvsagt den virkelige ¢kning avhenee av hvine brukstid.er det er som
kan forvenes for et oljekraftverk. Normalt vil den bli lavere enn
7  h/&r. I tillegg til overnevnte kan det også bli ytterligere kning
i rØrlige kostnader, utover det som er angitt, om arr.fattende rØkgass-
renseanlegg kommer på tale. Dette vil ifall ke produksjonskostnader
tilsvarende.



ANLEGGSKOSAD FOR TERMISKE KRAFTSLAG, PRISNIVÅ JANUAR 1976.

KALKULASJONSRENTE= 10%.

Kraftslag jernekraft Dampkraft verk Ufyrt komb. Gassturbin
LWR anle

Installas 'on MWe 1 X 1000 1 x 600 2 X 350 2 X 350 1 x 80

Anleggskostnad,eks.avg.rentekr/kW 2935 180 1875 1700 1065

Investeringsavgift II " 320 200 205 185 123

Rente i byggetid II II 10l5 510 520 15 121

Total anleggskostnad kr/kW 300 2550 2600 [ 1300



FAST ÅRSKOSTNAD FOR TERMISKE KRAFTSLAG, PRISNIVÅ JANUAR 1976.

Kraftslag Kjernekraft Dampkraft verk Kamb. Gassturbin
LWR anle

Installasjon MW 1 X 1000 1 X 600 2 X 350 2 X 350 1 X 80

Kapitalkostnad kr/kW år 75 282 287 25 1l3

Vedlikehold " " 20 1) 1) 1) 1)

Perso:·,.ell II II 10 12 13 13 3

Sum fast årskostnad kr/kW år 505 29l 300 267 1l6

1) innkludert i rØrlig kostnad, se tabell 3.
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RØRLIG VEDLIKEHOLDSKOSTNAD OG RØRLIG PRODUKSJONSKOSTNAD FOR TERMISKE KRAFTSLAG, JANUAR 1976.

RØRLIG PRODUKSJONSKOSTNAD= VEDLIKEHOLDSKOSTNADER+ BRENSELSKOSTNAD

Kraftslag Kjernekraft Dampkraft Komb. Gassturbin
oljefyrt oljefyrt oljefyrt

R¢rlig vedlikeholdskostnad ¢re/kWh 1) 0,3 1,2 1,6

R¢rlig produksjonskostnadved

- 30 kr/Gcal II II 6,6 6,9 10,1
o II " II " 8,7 8,8 13,o

- 50 II II " II 10 ,8 10,7 15,9
60 II II II "

2)
12,9 12,6 18,6

1) innkludert i fast kostnad, se tabell 2.

2) TotP,l .brenselskostnad for kjernekraft. over levetiden = 3.52 ¢re/kWh.
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SAMMENLIGNING AV NOEN NVE KOSTNADSTALL FOR KJERNEKRAFT OG OLJEBASERT DAMPKRAFT,

FOR TIDSPUNKTENE JAN. 73 og 76.

TOTAL PRODUKSJONSKOSTNAD= FASTE+ RØRLIGE KOSTNADER

Kraftslag KjernekraftLWR Dampkraft

Prisnivå Jan.73 Jan.76 Jan.73 Jan.76

Installasjon MWe 1 X 900 1 X 1000 2 X 300 2 X 350

Anleggskostnad kr/kW 2500 300 1600 2600

Tekniskmulig brukstid h/år 7 6150 7 7

Midlere oljepris kr/Gcai 15 lo

Total produksjonskostnad,
ved ovenenvntebrukstid
og oljepris ¢re/kWh 5.7 11. 72 6.1 13.0



Bilag 2

KOSTNADSUTVIKLINGEN

VED UTBYGGING AV VASSKRAFT

I 1970-ARENE.

SBP, April1976, .M.



INNHOLD

Kostnadsutviklingen ved utbygging av vasskraft i
3-årsperioden 1973-75 • • • • • • • • • • • • • • •

Byggetekniske arbeider (entreprendrarbeider), lnns- og
prisstigning jan. 1973 - jan. 1976 .

Anleggsmaskiner og -utstyr. Kostnadsstigning jan. 1973 - jan.
1976 .

Bygningstekniske arbeider (entreprenrarbeider). Midlere
kostnadsstigning maskiner/utstyr, materialer og forbruksartikler
jan. 1973 - jan. 1976 .

Arbeider med permanentutstyret (leverand&rarbeider). Lnns- og
prisstigning jan. 1973 - jan. 1976 .

Kostnadsstigning for et midlere vasskraftverk i 3-årsperioden
1973  -  75 .

Kostnadsstigningen i 6-årsperioden 1970 - 75 .

Kostnadsstigning vasskraftverk i 3-&rsperioden 1973-75 (indeks)

Kostnadsstigning vasskraftverk 6-årsperioden 1970 - 75 (indeks).

Sammenlikning med andre utarbeidede indekser

side 1

II 2

II 3

II 4

II 5

II

II

II

II

II

6

7

8

9

10

Bilag.

Kostnadsfordeling entreprenr- og leverandrarbeider ved et
"midlere vasskraftverk (hytrykksanlegg)" ......................

Kostnader turbinrØr .

Anliggningskostnadsindex fir ikke statliga vattenkraft-

anldgghlngal ...···············································

Diverse anslagsvise indekser med tilknytning til norsk vass-
kraftutbygging .

Kostnadsutvikling vasskraftbygg, Rapport S0-3/75 .............

Diverse offisielle indekser

Rasjonaliseringsgevinst ved entreprenørarbeider .

TimelØnn "anlegg" og "verksted" 1975 .

nr. 1

II 2

II 3

II 4

II 5

II 6 og 6°

II 7

II 8
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KOSTNADSUTVIKLINGEN VED UTBYGGING AV VASSKRAFT I 3-4RSPERIODEN

1973-75

Dette er en fortsettelse av arbeidet som ble utf&rt ved VU i

1970 og 1973.

Resultatet av arbeidet i 1973 inngår i "Kostnader for kraftverks-

prosjekter, utgitt ma1 1973. Undersdkelsene i 1973 var grundigere

gjennomf&rt enn nå. På den annen side tipper man trolig riktigere

med Økt erfaring, og i tillegg til statistikk og beregninger kommer

man ikke utenom visse vurderinger.

Det materiale som er samlet, er konkretisert og skjematisert i det

p&fdlgende. Oppbyggingen er som i utredningen i 1973:

For de bygningstekniske arbeider (her kalt entreprenørarbeidene) går

man ut fra ldnns- og prisstigningen på de ytelser og maskiner/

materialer som inngår ved byggingen av et kraftverk. For arbeidene

med permanentutstyret (her kalt leverandØrarbeidene) er leverandrer

i bransjen blitt forespurt. Svarene er m.a. sammenholdt mot lØnns-

stigningen i bransjen.

Stålprisene har midt i perioden ligget betydelig hyere enn i slutten

av perioden. Innkjdpspolitikk og konkurranseforhold kan ha hatt

betydelig innvirkning på leverandØrprisene over en kortere periode.

Over noen tid vil disse jevne seg ut mot produksjonspris+ en rimelig

fortjeneste.

Ved et "midlere vasskraftverk" forstås et hytrykksanlegg med stor

andel tunnelarbeider, se bilag nr. 1.
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BYGNINGSTEKNISKE ARBEIDER (ENTREPRENØRARBEIDER), LØNNS- OG PRIS-

STIGNING JAN. 1973 - JAN. 1976

Lnn og materialer

LØnn inkl. sosialeut

EL, anlegg le} t l5 De offisielle tall

40 + 48 50 angir stigningen fra
u 2 V 1972 til 2 kV

1975): 3 årsperiode

52
et halv&r forskjvet-
inkl. stigning i sos-
iale utgifter.

NVE, anlegg 2} t l9 De offisielle tall an-

40 t 55
gar stigningen fra 4

/ kV 1972 til 4 kV 1975
akkord+% lØnn i tunnel 51 J ]ekskl. stigrins i sos-

iale utgifter.

Materialer

Sprengstoff inkl. tenn-
ere,
dvnamitt
lynitt

!-sek. tennere
millisek. -"-

Trelast, (lOOxlOO),
( 25x100) og
(23x98)

Sement,

Borstål,
fastborr
skj Øtborr

Drivstoff,
superbensin
dieselolje

Stål,
handelsstål
armeringsstål

Stormbulls indeks for
byggematerialer eks.
stål

1) . .
Off1s1elle
tall ( tall
fra kilde)

67
86
65
65

l5

2

57
52

40
106

36
36

°'Bereznet/
vurdert for
Jan. 1973-
1976

7o

5

2

ca. 55

fca. 90

ca. 30

Merknad

De offisielle tall an-
gir stigningen jan.
1973 til jan. 1976.
I rubrikk 2 er angitt
vurdert veiet middel.

Trelastbrukernes F.

I sekk levert SjursØya

De offisielle tall an-
gir stigningen jan.
1973 til jan. 1976.
I rubrikk 2 er angitt
vurdert veiet middel.

I rubrikk l fra des.
72 til des. 1975.
I rubrikk 1 fra okt.
72 til des. 1975.

5 l5
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ANLEGGSMASKINER OG - UTSTYR.

KOSTNADSSTIGNING JAN. 1973 - JAN. 1976

Indeks/kilde

1) . .
Offs1elle
tall ( tall
fra kilde)

CM & E, USA l9

2)
Beregnet/
vurdert for
Jan. 1973-
Jan. 1976

15

Merknad

1) Gjelder for jan.
1973 ti1 okt. 1975

2) Også tatt hensyn
til kursendring

Statistisk sentralbyrå,
engrosprisindeks, ta-
bell 7l: Maskiner
og transportmidler,
ialt.

Svenska Byggna dsentre-
prenØrforeningens
"Maskinlist a"

Tyske hjullastere iflg.
A/S Motordrift

30 33 1) Gjelder for jan.
1973 til okt. 1975.

38 38 1) Des. 1972 til des.
1975 for maskinleie

3 3

I middel reknes med 4o
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BYGNINGSTEKNISKE ARBEIDER (ENTREPRØNØRARBEIDER).

MIDLERE KOSTNADSSTIGNING MASKINER/UTSTYR,

MATERIALER OG FORBRUKSARTIKLER. JAN. 1973- JAN. 1976

Maskiner/utstyr
Materialer,
forbruks artikler

Maskiner/utstyr

Hovedmaterialer,

sprengstoff

trelast

sement

borrstål

drivstoff

stål

Diverse material,

Stormbulls byggeinn-
deks eks. stål

Andel ved -vis
midlere kraft- prisstign.

(tippet/ · 1verk t a a1flg. bz agrov vur ery -

0,25 lo

0,15 7o

0,05 5
0,02 2

0 ,10 55

0 ,10 90

0,03 30

%
i alt Merknad

10 Avskrivn., slit.

10

2

1

5

9

1

0,30 l5 13

Gummi, maskin- og

!
utstyrsdeler, div.
forbruksartikler.

Samsvarer ikke
godt med indeksen,
men nyttes i
kontrakter.

Totalt veiet middel ca.. 50
I
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ARBEIDER MED PERMANENTUTSTYRET ( LEVERANDØRARBEIDER).

LØNNS- OG PRISSTIGNING JAN. 1973 - JAN. 1976

Ldnn og utstyr
-loeisielle
tall

2)
Beregnet/
vurdert fra
jan. 1973-
j an. 1976

Ldnn inkl. sos. ut .

MVL, mannlige fagarb.

Oslo

Hele landet

56

56
58

1) Fra. 3.v. 1972-
3 v. 1975.

Materialer

Jern

Grovplater, Stormbull

Kaldv. tynnplater,
Stormbull

Kobber

Diverse utstyr

TurbinrØr, inkludert
hovedmontasje

Turbiner, inkl. hoved-
montasje

Generatorer, inkl.
hovedmontasje

Apparatanlegg, inkl.
hovedmontasje

Diverse indekser

Reuters råvareindeks

50

25

50

l5

ca. 30

1) Fra okt. 1972-
okt. 1975

10

-10 -10

85 85

50

5

Iflg. norsk leveran-
dØr (bilag nr. 2)

Iflg. norsk leveran-
dØr, muntlig

lo 4o

Iflg. norsk leveran-
dØr, muntlig

. x)K1lde ved SA

44 ca. l0 1) Jan. 1973-okt.
1975. Vesent-
lig metaller.

x) Den lavere pris her må i så fall skyldes at endel komponenter er serie-

fremstilte. Montasjen utgjdr en større del her enn for aggregatet og

lØnningene er som fremgår ovenfor steget med 58%.
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KOSTNADSSTIGNING FOR ET MIDLERE VASSKRAFTVERK I 3-RS

PERIODEN 1973-1975

I. Entre renrarbeider

Fordelingen av disse på de forskjellige kategorier av arbeider frem-

går av bilag nr. l.

Det har ingen hensikt å se nærmere på kostnadsstigningen for disse

separat. Det synes klart at bortsett fra for litt stdrre fyllings

dammer har rasjonaliseringsgevinsten vært beskjeden (kfr. bilag

nr. T). Entreprendrkostnadene antas fordelt som fdlger:

l. l0-l5 16nn.

2. l5-50 materialer og maskiner.

3. 5-10% generalomkostninger.

Ved generalomkostninger inkluderes da administrasjon ved hovedkon-

tor, forsikringer, skatter og avgifter, fortjeneste etc. Skal

entreprenørene overleve,må også disse stige. Vi fordeler der-

for her for enkelthets skyld post 3 i 1 og 2 og får:

l5% 1inn.

55% materialer/maskiner.

Kostnadsstigningen for entreprenØrarbeider uten hensyn til rasJ0-

naliseringsgevinst skulle da bli:

0,+5 · 52% + 0,55 · 50% = 51%. (side 2 og 4)

Dette er uten rasjonaliseringsgevinst. Vi anslår denne her til

10% (tilsvarer 10% fastandel for beregning

entreprendrkontrakter).

Den resulterende sti nin for entre renØrarbeider skulle da

av glidningen i

bli ca. 5%.

II. Leverandrarbeider

Maskintekniske arbeider 12/25 65%

J
55%=

Elektrotekniskearbeider13/25 5
(se bilag nr. 1 og side 5)
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III. B herrens elser

Disse består av:

l. Administrasjon ): Underskelser, planlegging og kontroll.

Antas Økt med 2-3% av (I+II).

2. Byggelånsrenter.

Rentefoten antas i middel kt med 1}% i perioden. Med l

byggetid tilsvarer dette en Økning på ca. 3% av (I+II).

0ars

3. Diverse ): Økte ytelser til lokalsamfunn og naturvern,

Økt sikkerhet m.m.

Tilsammen antatt Økning 1-2% av (I+II).

Den resulterende stigning i byggherrens ytelser skulle etter

dette bli ca. 7% av (I+II).

I 1973 var disse anslått til 30% av (I+II), idag således til

(30 + 7) = 37%.

IV. Midlere sti nin sum entre ren&r- o leverandrarbeider

( I+II)

0,75 · l5 + 0,25 · 55% = 187.

V. Midlere sti nn for alle kostnader (I+II+III)

1,48 · 1,37 = 1,8 · 1,05 = 1,56 ): 56
, 30

): eksponensielt i middel 16% pr. år i 3-årsperioden.

Økningen var dog størst i 197l med anslagsvis 19%, se side 8.

KOSTNADSSTIGNINGEN I 6-ÅRSPERIODEN 1970-75

Med basis i materialet fra l1973 samt nå utfØrte undersØkelser

er det si de 9 satt opp en anslagsvis kostnadsindeks for et

"midlere vasskraftverk" for hele 6-årsperioden 1970-75.
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Kostnadsstigning Vasskraftverk (totalt)

3- 6rsperioden 1973-75.

160

150

II

Ln
0

("'f) ...._

140 - 0

........ Ln-O
u-

- - '-
130

II
0........

o 0

120 - 0)- -........
u
M-

110
I
Ior.......:

0
("'f).

100

1973 1974 1975 år
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Kostnadsstigning vasskraftverk (totalt)

6 - årsperioden 1970 -75

200 200

150 150

100
1970 71 72 73

AR

100
74 75
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SAMMENLIKNING MED ANDRE UTARBEIDEDE INDEKSER

Av bilag nr. 3 og nr. 4 fremgår at kostnadene for en svensk

underjordsanlgning (iflg. VAST-index) fra jan. 1970 til 2. kv.

1975 har steget noe mindre enn kostnadene for et "midlere norsk

vasskraftverk". Det skal dog bemerkes at i VAST-indexen inngår

ikke byggherrens ytelser og disse har iallfall i Norge steget

sterkere enn entreprenør- og leverandrarbeidene.

Som det fremgår av bilag 3 har også lØnnsutviklingen i Sverige

vært noe lavere enn i Norge.

Av bilag nr. 5 fremgår kostnadsutviklingen for forskjellige

anleggsdeler og utstyr ved kraft verk utf&rt av Statskraftverkene.

Med basis i en foEdeling som angitt i bilag nr. 1 har vi beregnet at

kostnadsstigningen for hele kraft verket over en 6-årsperiode

1970-75 har vært omlag 100%. Heri er da ikke inkludert administra-

sjon, byggelånsrenter, erstatninger etc.

Av forang&ede trekker vi den slutning at uten rasjonaliserings-

gevinst skulle kostnadsstigningen for et "midlere norsk vasskraft-

verk" kanskje vært 1 it t stØrre enn som fremgår av kurvene 8 , !i)

g 9(5jDet antas dog at man fortsatt har en mindre gevinst, se

bilag nr. 7. Den angitte indeks skulle derfor være et brukbart

redskap til grove oppjusteringer av kostnaden for kraftverks-

prosjekter. Vil man gå nøyere til verks, finner man trolig at

verk med små dimensjoner og stor andel leveranddrarbeider har

steget noe sterkere enn indeksen viser.



Bilag nr. 1

KOSTNADSFORDELING ENTREPRENØR- OG LEVERANDØRARBEIDER VED ET

"MIDLERE VASSKRAFTVERK (HØYTRYKKSANLEGG)"

Entrepren¢rarbeider( alle kostn. fordeltpå anleggsdelene) :

Tunneler 0-5%

Fyllingsdammer 15-20%

Betongarb. 5-10%

Diverse arb. ) :

transportinnretn.,

sentrale veger,

anleggskraftlinjerog

telefon,

finish kraftstasjon 5-10% - 75

LeverandØrarbeider( inkl.transportog hjelpemontasje):

Maskin.tekn. 10-15% 12

Elektro. tekn. 10-15 1? rU 25



Bilag nr. 2

..
KOSTNADER TURBINROR.

Levert Oslo, inkl. hovedmontasje, eks. avgift.
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Bilag nr. 3

ANNLEGGNINGSKOSTNADSINDEX FOR IKKE STATLIGA VATTEN-

KRAFTANLAGGNINGAR

Det henvises til bilag nr. 9 i (1).

I tillegg skal opplyses at ldnnsutviklinen i Sverige har

vært som fØlger (iflg. telefonisk oppgave):

Verkstadsindustrien (Sveriges offentlige statistikk)

1 kv. 1970 til l kv. 1973= 38%

1 kv. 1973 til 4 kv. 1975 = 51%

l v. 1970 til 4 kv. 1975 = 1,38· 1,51 = 2,08 = 108

Entre renØrbransen

Jan. 1970 til Jan. 1973 = 30%

Jan. 1973 til nov. 1975 = 3%

Jan. 1970 til nov. 1975 = 1,30 1,3l = 1,75 ) : 75%

Kurs 1 svenske krone:

1973 = 1,33 norske kroner

1975 = 1,26 II "



Kraftverksforeningens utvecklingsavdelning VAST
Telefon 08-24 23 90
Box 1704 111 87 Stockholm

AN LGGN 1NGSKCS'TN2DS INDY

l 9 5 0 = 1 0 0 l.9.Ji6

1 2

Bergarbeten
·Jordarbeten
Betongarbeten
11c]::anisk utru::.tninq
Elektrisk  utrustning
Totalindex, ovan-
jordsanliggning
Totalindex, undcr-
j o 1_·cJ sa n lggni n g

Bergarbeten
Jordarjeten
Betonqarbeten
Mekn i sk utrusting
Elektrisk utrustning
Totalindcx, ovan-
jordsanligqning
Totalindex, under-
jordsanlggni ng

Hergarbetcn-
i::Jordarbcten
Betongarbeten
Mekanisk utrustning
Elc]:tris}:;. utr1.-1stninq
Totalindex, ovan-
jordsanlggning
'rotalinde:z, under-
jordsanliggning

1965
1 2

122 122
105 10.1
184 186
198 198
158 1S8

166 16 7

1.51 152

1968

l 2

130 l 1  .,
- .......)

105 104
203 2 4
2 J.0 210
173 J 73

179 ]  or,
.U\.I

162 164

1971
1 2

161 165
113 115
255 265
3 325L  _)

262 ?62

243 247

215 219

1971_
ix) ax

'

123 124
105 104
188 190
203 203
161 161

169 170

153 154

1969

l 2

138 145
104 106
208 221
225 225
180 2.80

183 195

167 177

l.9_G_7

l 2

126 127
105 105
195 200
207 207
167 lG7

174 177

158 160

2970
1 2

118 156
107 111
233 244
287 287
229 229

? "j ,.., 22 5-· .L 0

195 201

U12.. 1_9_23 .

1
.... x) 1x) x
L 2'

175 176 183 !90
J.l 7 l , - 119 17.0-1.  /

273 276 293 313
345 351 ( 353) 386 (401) 15( 4 3 3)
273 279 304 324

258 261 280

2 3 0 _ 233 2 - 9

1975

297

264

Berqarb0te:n
Jordarbeten

204
128

Betongarbctcn
Mekanisk utrustning 472(487) 526 (535)
Elekrisk utrustni g 372 388
Totalindex, van-
jordsanlaggning
Totalindex, under
jordsan1&ggnins 292 299 321

X)  . .. k . , - • } 7.. - • r" k  · lBraknat or orttidsncex. var de na 1nom parentes or me a ns
utrustning  2 972-197 4 ar dock ick e kor tti dsindex utan ar resul-
tatet av den specialunders©king av orisuvecklingen fr tur-
ine och and silksruktionc so gjordes v5ran 19?5.

344

2)6
130
361.

239
141
33G
550
418

335 353

Stockholm 1975-J.0-16
VS

--------- ---·--·- - ----- - --·--·--•·•• . •··•

Sten Lasu 19?5- J.0 - 1.G



Br lag nr. l

Diverse anslagsvise indekser med tilknytning til
norsk vasskraftutbygging.

230

Kostnadsindeks midlere norsk

vasskraftverk. - -

VAST - indeks

under jordsaniggning.

Lonnsutgifter pr. timeverk

MVL (ink\.sosiale utg.).

Lonnsutgifter pr. timeverk

EL (inkl.sosiale utg.).

Lonnsutgifter pr. timeverk

NVE, kraftanlegg.

Alle basis jan. 1970= 100

•
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100

1970 71 72 73 74
100

75 Ar
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NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

STATSKRAFTVERKENE • S0-3/75

• .' ....
Tittel

KOSTNADSUTVIKLING VASSKRAFTBYGG

pr.  3. v. 1975

Ooaragsgiver

SB
'tar.i».'a. R-gr uppe

J. S¢rensen/K. Lindseth SO
Dato 'Arkiv

25.11. 75 so

Konklus ion

Det er i år nytt statistikkgrunnlag for tunnel og byggtekniske arbeider

i kraft stasjon.

Tunnelstatistikkene bygger på et utvalg tunneler, i alt 23 stk. (7 - 32)m2,

fra Skjomen, Grytten og Folgefonn. For kostnadsfordeling i kraftstasjon er

stasjonene Skjomen, Grytten, Mauranger og Jukla grunnlag for vekttabellene.

For fyllingsdammer har vi ingen ny fordeling da vi har for få nye dammer å

bygge på. Tallene fra SR-7/72 gjelder derfor fortsatt.

For kraftstasjon totalt gjelder også den tidligere fordeling.

Side 2 viser utviklingen fra basis&ret 1970, for tunnel, kraftstasjon1 fjell,

fyllingsdammer og kraftledninger.

INDEKSER PR. 3. KV. 1

TUNNELER ALLE TVERRSNITT ( 2 5 m2 )

STEINFYLLDAMMER

KRAFTSTASJON I FJELL:

• Byggteknisk

• Elektro, transformator m.m.
II , Generator

• Maskin

• Totalt

KRAFTLEDNINGER> 110 kV

177,2

163,3

168,6

151,0

175,0

208,0

KRAFTLEDNINGER 20 KV

180,3

17,2

156,0

3.  kvartal 1 0 = 100

3/. 9510 00. 1-5-70.



KOSTNADSUTVIKLING VASSKRAFTBYGG 1970

KRAFTSTASJON-

INNHOLD
t'!'

lo TUNNELER

180,
I

150' •
: .; --- -4-· _j___;__
: : I •

140:  . . . :
• ii

I I
! '

120'

100 r-

1970 71

150

140 .

130

I
120 I

I
110 I

100

I

180

140 l

120 I_. __ L
100

1970 71

120

100

1870

I

------
72

DAMMER

71 72

. I

72

.i

73

73

I

74 75 3

! .

74

73

76

+ .•

74 76 7

2p0. ' • '
I .. : __ j_ __ ---· - •

ta0.! LEDNINGER 22kV:
1so! · ··: r· •···

I ' ·1· 1_•:ii.i. l
: I

140

; .--} -di
I

'Totalt

1870 71 72 73 74 76 11,
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"L
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I

. i
l
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;
: -:.i.

160 :
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!

i I

140 j
I

I . i
I +i---!i •··120

L I: ...

100
!
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.. :i
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Bileg nr. 7

RASJONALISERINGSGEVINSTVED ENTREPRENØRARBEIDER

Ved en "korttidsindeks" tas kun hensyn til lnns- og pr1s-

stigningen for de ytelser og maskiner/materialer som inngår i

det ferdige arbeidet. Det klart at maskiner/utstyr/materialer

over noen tid gjennomgår en forbedring. Dessuten "utpønskes"

etterhvert bedre metoder til å utfØre arbeidene.

N&r ldnnsutgiftene (pr. timeverk) stiger sterkere enn maskiner/

utstyr vil man satse på større innsats av disse siste for å

redusere antall timeverk. En ukjent faktor er den menneskelige

ytelse pr. timeverk. Det formodes at også denne (arbeidsmoralen)

over noen tid endres (både hos arbeidere og ledelse av alle kate-

gorier).

Etter samtaler med representanter for entreprenører, konsulenter

og byggherrer er situasjonen vurdert slik at man ved enkelte

arbeider fortsatt har en viss rasjonaliseringsgevinst (fer eks.

store fyllingsdammer), men totalt sett har den i 1970-&rene

vært ytterst beskjeden.



Bilag nr. 8.

TIMELØNN ANLEGG OG VERKSTED 1975.

Statistikk Bransje

1)

TimelØnn
i kr. eks.
sosiale utg.

2)

Tvungne sosiale
utg. i av 1) Kilde

MVL, mannlige fagarbeidere Verksted

a)

b)

hele landet, 3 kv. 1975 28,84

31,05

ca. 36,6 Muntlig , MVL.

Oslo, II

Anlegg

2} time,

o II

2 kv. 1975 ca. EL's statistikk.

" II

35,8

3»,5

Statskraftverkene

2} h/uke,

Kraftverk

4 kv. 1975 3s,5o) Abildgaard's kurver.

(akkord + kurveavlnning)

Timelnn i tunnel

(akkord+% lØnn)

38 h/uke il Bo)
9

x) Eks. helligdaggodtgj¢relse som inkluderes i tvungne sosiale utgifter.

xx) Inkl. dyrtidstillegg, ekskl. andre tillegg.


