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r SAMLET PLAN
ANLEGGSOMKO STNINGER

ENTREPRENØRUTGIFTER
LEVERANDØROMKOSTNINGER

(Bygningsmessige arbeider)
(Maskin og elektro)

F.1.0 GENERELT

c

F.1.1 Orie ntering

I 1982 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 est imert prisvekst fra
januar 1986 til januar 87.

En ny revidering ble gjort i 1990 til prisniv 01.01.1990.

Herværende rapport er en revisjon av 1990-rapporten med angitte priser i
prisniv a 1. januar 1995.

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 A/S (elektrisk
utstyr).

Oppdatering av denne rapportens deler er gjort av henholdsvis Statkraft
Engineering as (maskinelt- og elektrisk utstyr) og Ingeniør A.B. Berdal A/S
(bygningsmessige arbeider). Kap. B.3.4 Betong buedam 0g B.11
Kraftstasjoner i dagen er hentet fra vårt "Kostnadsgrunnlag for mindre
vannkr aft anle gg (100 - 5000 kW), og er utarbeidet av NVK A/S Norsk
Vandbygningskontor.

F.1.2 Rapportens innhold

Rapporten angir grunnlag for beregning av gjennomsnitt lig 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. Dette gjelder særlig
de bygningsmessige arbeidene, men også maskinelt og elektroteknisk
utstyr.

De gitte hjelpemidler (priskurver etc) er imidlertid basert på forutsetninger
som kan anses som normale.



F.1.3

De viktigste forutsetningene og anmerkningene ør angitt på figurene og i
tilhørende tekst. ·

Byggherreutgiftene er ikke inkludert i det angitte prisgrunnlaget.
Hovedårsaken til dette er at disse utgiftene kan være avhengig av forhold
for det enkelte anlegg på en slik måte at skjemat iske
omkostningsbere gning er vanskelig kan oppsti lles.

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

Rapportens hensikt

Samlet plan for vassdrag skal rangere vannkraftprosjekter etter en avveiing
av økonomi og konflikt med andre brukerinteresser. Her kommer
påregnelige anleggsomkostninger inn, og det er vikt ig at
omkostningskalkulasjonene utføres på en slik måte at utbyggingsprisen for
de enkelte utbyggingsobjekter kan sammenliknes uten for store skjevheter
som måtte skyldes benyttelse av 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:

1. Om kostning sbere gni ngene kan utføres forholdsvis raskt , og
2. De beregnede omkostni nger kan sammen l i knes med akseptabel

nøyaktighet. (Korrekt relativ forskjell mellom de kalkulerte
omkostningene for de enkelte utby gging sobjekter er i denne
sammenheng viktigere enn stor nøyaktighet i forhold til virkelige
anleggsomkostninger).

F.1.4 Rapportens oppbygging

Rapporten er bygget opp i 4 avsnitt:

F Felleskapittel
B Bygningsmessige arbeider

.r_-1_., M Maskintekniske installasjoner
\ E Elektro tekni ske inst allasjoner

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 a revidere enkelte
kapit ler separat.
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F.1.6

Bruk av rapporten

Rapporten kan benyttes for a omko stning sberegne anleggsdeler på et tidlig
stadium i planleggingen.

Rapportens kostnadstall/kurver gir til resultat et gjennomsnitt lig påregnelig
kostnadstall. Dersom en ønsker et kostnadsoverslag med stor sikkerhet mot
overskridelser, må tillegg gjøres. De angitte usikkerhetsmarginer er til hjelp
for dette.

En rekke kostnadsbærere er ikke medtatt i det grunnlag som er presentert.
Forutsetningene for, og merknadene til, priskurvene må derfor studeres.
Ikke medtatte kostnader må selvsagt kalkuleres separat dersom en ønsker
et komplett overslag.

Rapporten er ikke ment ve re et verktoy/hjelpemiddel under prosjektering
til f.eks. optimalisering og valg av konstruksjonstyper.

Prisnivå

Rapporten angir priser i prisnivå 1. januar 1995.
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BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER GENERELT

B.0.1 Gjennomsnit tlig påregnelige kostnader og usikkerhet

Kapittelet gir grunnlag for beregning av gjennomsnitt lig påregnelige
entreprenørutgifter for bygningsmessige arbeider.

Med "gjennomsnitt lig påregnelige" forstås at det er 50% risiko for at de
virkelige kostnader blir høyere, og 50% risiko for at de blir lavere.

For de enkelte anleggsdeler er det også anslått usikkerhetsmarginer. Vi
anser sannsynligheten for at de virkelige kostnader ligger innenfor de
angitte marginer a ve re 90%.

Generelt sett bør en ved alle kostnadsoverslag angi hvor stor risikoen er for
at de virkelige kostnader blir høyere.

. 0.2 Entreprenøromkostninger
Medtatt/ikke medtatte kosnadselementer

Det gitte prisgrunnlag omfatter samtlige omkostninger t il entreprenør med
de unntak som er nevnt under de enkelte anleggsdeler.

Generelt gjelder at følgende er medtatt/ikke medtatt:

• Anleggsveier:
Bygge- og vedlikeholdskostnader for hovedvei til anlegget og for vei
mellom f.eks. massetak og damkropp er ikke medtatt . Visse
retningslinjer for a kalkulere slike kostnader er gitt i pkt B.12. Mindre
lokale veier (faringer) er medtatt i kostnadsgrunnlaget for de enkelte
anleggsdeler.

• Transportutgifter:
I de t ilfeller der vei fører fram til anleggsplassen er alle transportutgifter
medtatt i kostnadsgrunnlaget for de enkelte anleggsdeler.

Der vei ikke fører fram er ingen ekstrautgifter til anlegg og drift av
spesielle tran sportanle gomedtatt. Saledes er f.eks . helikopt er og
taubanetransport ikke medtatt i kostnadsgrunnlaget for de enkelte
anleggsdeler. Visse retningslinjer for a beregne slike kostnader er gitt i
pkt B. 12.

• Anleggskraft :
Bygge- og vedlikeholdsutgifter for kraftlinjer og transformatorer er ikke
medtatt. Heller ikke utgifter til forbruk av elektrisk kraft. Visse
retningslinjer for a beregne slike kostnader er gitt i pkt E.

• Rydding av neddemte områder:
Omkostninger for dette er ikke medtatt og må beregnes separat.
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A • Riggutgifter:

Entreprenørens riggutgifter er inkludert i omkostningskurvene for de
enkelte anlegs deler. Utgifter til kjop elle r leie av grunn er ikke medtatt.
Dersom vannforsynings- eller avløpsforholdene er spesielt vanskelige,
bør dette tas hensyn t il ved skjønnsmessige RS tillegg.

• Avgifter:
Kostnadene omfatter ikke merverdiavgift eller investeringsavgift.

r
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B.0.3 Byggherreutgifter

Byggherreutgiftene er ikke medtatt i omkostningskurvene og må
kalkuleres/vurderes separat for det enkelte anlegg under hensyntaken t il
bl.a. anleggstiden og de periodiske utbetalinger.

Byggherreutgiftene kan variere meget , avhengig av bl.a. anleggets art og
beliggenhet, byggetid og rentenivå etc. Det har vært nokså vanli g a
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 bør 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
• Byggeledelse og kvalitetskontroll (administrasjon lokalt)
• Administ rasjon sentralt
• Landskapspleie, tiltak
• Grunnervervelse, skjnn / erstatning er
• Renter i anleggstiden, finansieringsomkostninger
• Fond og ytelser t il kommuner o.a.
• Bygging av permanente boliger, verksted
• Terskler, spesiell landskapspleie. (Normal opprydding og istandsetting

av anleggsområdet med masetak og tipper er inkludert i kostnads-
kurvene)

• Fri kraft til entreprenøren
• Magasinrydding (trefelling under HRV).
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B.0.4 Entreprenoro mkostninger - Prisn iva

Kostnadene er gitt i prisnivå pr januar 1995.

Ved fastleggelse av prisnivå har en hatt som siktemal a angi et prisnivå
som reflekterer en normal markedssituasjon.

Ved variable markedsforhold kan en oppleve markerte prisendringer over
kort t id. Vi har ikke funnet det riktig a la slike forhold influere på vårt valg av
basispriser.

Grunnlaget skal brukes for kalku lere kostnad for et anlegg hvis faktiske
utfø reise kan ligge langt fram i tid, og de relative markedsforhold lett kan
endre seg.

Forholdet kan illustreres ved følgende figur:

r

PRIS

Normal pris
benyttet som
prisgrunnlag
i  rapporten

Fakti sk
markedspris

Entreprenørens
marked

DArlig
marked

Normalt
marked

Godt
marked

B.0.5

TIDSAKSE

Anleggsstedets beliggenhet

Kostnadene gitt i raporten refererer seg til et gjennomsnittli g paregnelig niva
i hele landet.

Anlegg som ligger værhardt til, i stor høyde og med kort anleggssesong,
må en forvente vil bli dyrere enn gjennomsnittet. Dette gjelder spesielt for
damarbeider. På den annen side vil anlegg som ligger gunstig klimamessig,
utenom pressområder og med en god tilgang på rimelig arbeidskraft , bli
rimeligere enn gjennomsnittet.

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.



r B.1.0 STEINFYLLINGSDAM MED MORENEKJERNE
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B.1.1 Dammens hoveddimensjoner

Dammens hoveddimensjoner vil, foruten bestemmelsene i Forskrifter for
dammer og eventuelle minst emalskrav av beredskapshensyn, være
bestemt av naturgitte forhold i damfundamentet , beskaffenhet/kvalitet og
tilgjengelighet av materialer, flomstigning (flomdemping), magasinets
overflate og beliggenhet (bolgepakj enning). 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 valgt to normaltverrsnitt som masseberegning kan foretas etter.

Normalttverrsnitt A er vist på fig B.1.1. Tverrsnitt et 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 normaltverrsnitt er utarbeidet og vist på fig B.1.3,
B.1.4 og B.1.5.

Kronebredde fribord o bredde a 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 + Fribord
overgangssone

30 5,5 7,0 3,5

50 6,0 7,5 4,0

'
100 10,0 9,0 4,5

J
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B.1.2

B.1.2.1

Med fribord menes her avstanden fra topp dam til dimen s jonerende
flomvannstand. Gjennomsnitt lig damhøyde er antatt lik 80% av maks
damhøyde.

Flomstigning en (Q1000) er valgt lik 1,5 m, som i mange t ilfeller 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 HRV og ned til
gjennomsnitt lig høyde på damfundamentet i de enkelte soner.

Normaltverrsnittet må kun betraktes som et grunnlag for en omkostnings-
beregning på et tidlig stadium i planleggingen. Avhengig av stedlige forhold,
materialkvalitet og materialtilgjengelighet må økt tverrsnitt som dammen
skal bygges etter bestemmes.

Damfundament

Omkostningene forbundet med damfundament er ordnet i 3 grupper. De
angitte kostnadstall omfatter alle gjennomsnitt lige, påregnelige entreprenør-
omkostninger (fellesutgifter inkludert).

Løsmasseavdekking

Omfanget av løsmasseavdekking må som hovedregel alltid anslas/bereg-
nes separat i hvert enkelt tilfelle. En må benytte alle de tilgjengelige
opplysninger en har.

Vi vil gi følgende retning slinj er

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 t ilsvarende 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
gjennomsnittsavdekking. I de tilfeller en har kartlagt myrområder eller andre
massetyper som må fjernes, må en ta hensyn til dette og øke avdekkings-
volumet.

Morene og filtersoner skal forutsettes fundamentert på fjell, og
løsmassemektigheten i disse områdene ma anslas/beregnes separat.



Kostnadsbæreren "løsmasseavdekking" settes lik volum løsmasse x 40
kr/m°. '

B.1.2.2
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B.1.2.3

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:

a) Fjerning av fje ll i fundamentet
b) Ren sk og rengjøring av fundamentet
c) Utstøping av betong, slamming med sementvelling i fundamentet
d) Ut legging av første morenelag
e) Nødvendig sikring av fot for skråningsbeskyttelse

Omfanget av enkelte av disse arbeidene har et meget stort variasjons-
område, men totalt sett viser  vårt  erfaringsmateriale at disse kostnadene
kan settes lik 2.500 kr/ Im damfot pluss 600 kr/m morene sone fundament.

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 3.200 kr/ Im dam pluss 110 kr/m for
injeksjonsskjerm areal dypere enn 10 m.

Kostnadene for injeksjonsarbeidene som funksjon av damhøyden er gitt på
fig B.1.7.

C

B.1.3 Damkrop pen

Som øvrige kostnadsbærere for dammen er valgt volumene av de fem
hovedsonene i fyllingsdammen: Tetningssone, filter, overgangssone,
støttefylling og skrani ngs-/kro nebe skyttelse.

De angitte kostnadstall omfatter alle gjennomsnitt lige, påregnelige
entreprenøromkostninger for dambyggingen (inkl. fellesutgifter og
massetakskostnader).

Kostnadstallene gjelder for dam av størrelse 500.000 m3• Enhetskost-
nadstallene vil erfaringsmessig bli mindre for store dammer og større for



B.1.3.1

B.1.3.2

A

små. Dette korrigeres 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.

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 a anta ferdig damfunda-
ment 1 m lavere enn opprinnelig fjelloverflate.

Gjennomsnittskostnaden for tetningssonen settes lik 100 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/m/km.

Sikting av morene og steinutskilling for øvrig i morenetak i et normalt
omfang er inkludert i prisen.

Kostnadene 100 kr/m3 består i hovedsak av følgende elementer:

a) Omkostninger i morenetak til skogrydding, avdekking og arrondering
etter endt drift. Nødvendig grøfting under driften og evt. fjerning av
ubrukbar masse.

b) Løsgjøring av morene
c) Opplasting og transport (2 km)
d) Utlegging og komprimering

Filtersonen

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.14.

Beliggenhet av fundamentet for filtersonen kan antas a vere opprinnelig
fjelloverflate.

Gjennomsnittskostnaden for filtersonen kan settes lik 95 kr/m?.

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 a
sikre en tilfredsstillende korngradering. Innenfor rammen av den angitte
gjennomsnittskostnaden ligger kostnader til f.eks. sikting eller mellom-
lagring.

Unntaksvis har en så gunstige grustak at tilfredsstillende korngradering
oppnås direkte ved opplasting i grustak over vann. I slike tilfeller kan
filterkostnaden settes lik 65 kr/m3•
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Dersom avstanden til grustaket overstiger 4 km, bør det t illegges en
kostnad lik 4 kr/m?/km .

I de tilfeller brukbar naturgrus ikke er t ilgjengelig innen økonomisk avstand,
må det forutsettes brukt knuste materialer. Kostnaden kan i slike tilfeller
settes lik 170 kr/m?.

Hovedelementene i normaltprisen 95 kr/m3 er følgende:

a) Omkostninger i grustak til skogrydding, avdekking og arrondering etter
endt dritt . Evt . fjerning av ubrukbar masse.

b) Opplasting og t ransport
c) Sikting og mellomlagring
d) Ut legging og komprimering

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 100 kr/m?. Denn e
prisen forutsetter at overgangssonen blir framstilt ved en enkel knuse-
prosess med sprengt stein som utgangspunkt , og at t ransportlengden ikke
overstiger 2 km.

I enkelte tilfeller vil tunnelstein være tilgjengelig i dammens nærhet. Denne
kan da i de fleste t ilfeller bli brukbar som overgangssone ved en enklere
sikteprosess. Kostnader kan i slike tilfeller settes lik 70 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 130 krim ".

Hovedelementene i normalprisen 100 kr/m3 vil bestå av følgende:

a) Andel av avdekking og istandsetting av bruddet etter endt drift.
Arronderingsutgitter t il knuseriggområdet.

b) Sprengning av stein
c) Opplasting og t ransport
d) Knusing
e) Tran sport (2  km).
f) Utlegging og komprimering

Støttefylling

Mengdeberegning kan foretas ved hjelp av mengdekurver gitt på fig B.1.5,
del 1 eller del 2.
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B.1.3.5

Beliggenhet av fundamentet for støttefylling antas ved fjelloverflate,
alternativ 1 m under terre ng.

Gjennomsnittskostnad for støttefyllingen kan settes lik 53 kr/m?.

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 komme t il 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 35 kr/m?.

Hovedelementene i normalprisen 53 kr/m? vil bestå av følgende

a) Avdekking og arrondering av steinbrudd
b) Sprengning
c) Opplasting og transport
d) Utlegging og komprimering

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 skran ings- og kronebeskyttelse kan settes lik 105
krim °.

Denne prisen forutsetter at støttefyllingen produseres i bruddet og at
gravsteinen 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 gravstein relativt sett er størst under bygging av damtoppen,
er en viss grad av mellomlagring av gravstein også normalt, og er
innbefattet i prisen.

Dersom støttefylling bygges av tunnelstein, vil det føre til at eget brudd for
produksjon av gravstein må etableres. I slike t ilfeller kan prisen settes lik
140 krlm°.



r B.1.4 Prisn iva

Det har vært få dammer under bygging siden 1990, men masseflytting
generelt har gjenspeile t en nedgang i prisnivået på ca. 5 - 10 %. Det
forventes en økning i prisnivået i 1995, og dette er av denne grunn ikke
endret fra 1990, dvs. prisstigningen 1990 - 1995 = 0 %.

De angitte priser representerer prisnivå januar 1995.

B.1.5 Medtatte/ikke medtatte kostnader

Det vises til kapit lene 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:
Kostnader til dette er ikke inkludert i kostnadstallene. Disse kostnadene
må kalkuleres separat.

• lnstrumenteringskostnader:
Kostnader er ikke medtatt.

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

B.1.6

B.1.7

C)

Usikkerhet i kostnadsberegningen

Usikkerheten i beregning av damfundamentkostnadene vil vi anslå lik +70%
til +30%.

Usikkheten i beregning av damkroppkostnadene vil vi anslå lik ±25%.

Økt høyde på eksisterende dammer

Det kan vanskelig gis generelle retningslinjer for hvor stor påbygging som
er tilrådelig. I de fleste tilfeller vil forhøyningen være begrenset til noen få
meter. De forskjellige sonene er dimensjonert etter materialkvalitet og
vanntrykk, og avtrappet mot toppen av dammen. En økning av vannstanden
gir økt gradient gjennom morenekjernen, og det må kontrolleres om
materialkvalitet og dimensjoner tåler dette.

En slik kontroll gir også svar på hvor langt ned de avtrappede sonene må
fjernes før påbyggingen kan starte.

Spesielle forhold som tilgjengelighet og mektighet av masser, transport-
avstander o.l. kan ha gjort at dammens soner er gitt en utforming som ikke
er statisk betinget , og dette har også betydning for hvilke muligheter det er
til å øke damhøyden.

Påbyggingen vil i de fleste tilfeller foregå på nedstrøms side og på topp



dam. Det kreves derved ingen spesielle reguleringsrestriksjoner i
an leggstiden.

Kostnadene kan regnes ved a benytte enhetspriser som angitt i det foran-
stående, pkt B.1.2.6, mens mengder må regnes separat for hvert enkelt
tilfelle.

Det skal bemerkes at i de tilfeller der påbyggingen for det meste består av
skråningsbeskyttelse, skal det tas hensyn til andelen av stor stein i relasjon
til utsprengt volum. Prisen for skråningsbeskyttelse vil således kunne økes ·
med inntil 100 % - men må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

/ \
\ /
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1. STEINFYLLINGSDAM MED MORENETETNING.

Forhøyelse på noen få meter

vil som regel være teknisk

mulig .

2.  STEINFYLLINGSDAM MED SENTRAL ASFALTTETNING .

Forhøyelse vil som regel være

teknisk mulig. En forhøyelse.--"-, ,., ' .
" , so ikke berører oppstrøms

' ' > side av dammen vil sannsynligvis
' ' begrense seg til 2-3 meter.

' '

3.  STEINFYLLINGSDAM MED FRONTAL TETNING.

- - - -- -

Denne damtype gir mulighet til

forhøyelse uten vesentlige

restriksjoner i anleggstiden med

hensyn til vannstanden i magasinet.
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EKSEMPLER PA FORHØYNING AV
STEINFYLLINGSDAMMER.
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ANMERKNINGER

1. Valgt hØyde mellom HRV og
topp morene avhengig av flom-
stigning (QlOOO og PMF) og
magasinets funksjon også til
flomdemping.

2. Damhøyden tillagt 1% som
kompensasjon for setning i
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3. Kroneforsterkningsmålene vil
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(KSFN 's vurdering).

.4. Gyldig kun som grunnlag for
mengdeberegning for omkost-
ningsoverslag.
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B.2.0
I

STEINFYLLINGSDAM MED ASFAL TBETONGKJERNE
'

8 .2.1 Dammens hoveddimensjoner

Dammens hoveddimensjoner vil, foruten bestemmelsene i Forskrifter for
Dammer og eventuelle minst emalskrav av beredskapshensyn, være
bestemt av naturgitte forhold i damfundamentet, beskaffenhet/kvalitet og
tilgjengelighet av materialer, flomstigning (f lomdemping) , magasinets
overflate og beliggen het (bo lgepakjen ning). Av disse forhold er det oftest
bare beliggenheten og damforskrifenes minimumskrav som vil være kjent
på et t idlig 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 fast legges
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. Tverrsnit tet kan brukes i de tilfeller
løsmassene er så små at hele dammen fundamenteres på fjell.
Skråningene er 1:1,5.

Normaltverrsnitt 8 er vist på fig 8 .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 8 .2.3
og B.2.4.

Kronebredde fribord o bredde ade 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 Kronebredde Bredde filter + Fribord
overgangssone

30 5,5 4 ,5 3,5

50 6,0 4,5 4,0

100 10,0 6,0 4,5

\ /
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B.2. 2

B.2.2. 1

Med fribord menes her avstanden fra topp dam til dimensjonerende
flomvanns tand. Gjennomsnit tlig damhoayde er ant att lik 80% av maks
damhøyde.

Flomstigning en (Q1000) er valgt lik 1,5 m, som i mange tilfeller vil være et
rimelig flomdempingsmagasin. Det kan selvsagt være aktuelt med
avvikende f lomstigning, 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
gjennomsnitt lig høyde på damfundamentet i de enkelte soner.

Normaltverrsnittet må kun betraktes som et grunnlag for en omkostnings-
beregning på et t idlig stadium i planleggingen. Avhengig av stedlige forhold ,
materialkvalitet og materaltilgjengelighet må økt tverrsnitt som dammen skal
bygges etter bestemmes.

Damfundament

Omkostningene forbundet med damfundamentet er ordnet i 3 grupper.  De
angitte kostnadstall omfatter alle gjennomsnitt lige, påregnelige entreprenør-
omkostninger (fellesutgifter inkludert).

Løsmasseavdekking

Omfanget av løsmasseavdekking må som hovedregel alltid anslås/bereg-
nes separat i hvert enkelt tilfelle. En må benytte alle de tilgjengelige
opplysninger en har.

Vi vil gi følgende retningslinjer:
I de t ilfeller 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 t ilfeller
der damfundamentet inneholder minimale løsmasseforekomster, regnes det
med en kostnad t ilsvarende 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. I de 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 "løsmasseavdekking" settes lik volum løsmasse x 40
kr/m ?.



8 .2.2.2

8 .2.2.3

8 .2.3

Fundament- og damfotbeha ndling

Omkostningene til alle normalt nødvendige arbeider i damfot er medtatt i fig
8 .2.6, hvor størrelsen av disse omkostningene som funksjon av damhøyden
er gitt.

Hovedelementene i disse kostnadene er fø lg ende:

a) Fjerning av fjell i fundamentet
b) Rensk og rengjøring av fundamentet
c) Støping av betongsokkel som fot for tetnings- og filtersone
d) Nødvendig sikring av fot for skråningsbeskyttelse

Omfanget av enkelte av disse arbeidene har et meget stort variasjons-
område, men totalt sett viser vårt erfaringsmateriale at disse kostnadene
kan settes lik 19.500 kr/Im damfot for damhøyder inntil 50 m, og lik 21.000
kr/Im for damhøyde lik 100 m.

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 dypinj eksjonsskjerm til
dybde lik halve vanntrykket , dog minst 10 m. Dypinjeksjonshull forutsettes
boret inntil en tetthet lik 1 Lugeon er oppnådd.

Normalomkostningene kan settes lik 3.500 kr/ Im dam pluss 110 kr/m for
injeksjonsskjerm areal dypere enn 10 m.

Kostnadene for injeksjonsarbeidene som funksjon av damhøyden er gitt på
fig 8 .2.6.

Damkroppen

Som øvrige kostnadsbærere for dammen er valgt volumene av de fem
hovedsonene i fyllingsdammen: Tetningssone, filter, overgangssone,
støttefylling og skrån i ngs-/kronebeskyttelse.

De angitte kostnadstall omfatter alle gjennomsnitt lige, påregnelige
entreprenøromkostninger for dambyggingen (inkl. fellesutgifter og
massetakskostnader).

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
8 .2.7. I tillegg kommer den effekt at ved store dammer utgjør de billigste
sonene en større andel.



r 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 a anta ferdig damfunda-
ment (topp av betongsokkel ) 1 m lavere enn opprinnelig fjelloverflate.

Gjennomsnittskostnaden for tetningssonen settes lik 2.400 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.

C
Beliggenhetne av fundamentet for filtersonen kan antas avere 1 m under
opprinnelig fjelloverflate.

Gjennomsnittskostnaden for filtersonen kan settes lik 170 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.

Hovedelementene i normalprisen 170 kr/m3 er følgende:

a) Andel av avdekking og istandsetting av bruddet etter endt drift.
Arronderingsutgifter til knuseriggområdet.

b) Sprenging av stein
c) Opplasting og transport

r + d) Knusing\
e) Transport (2 km)
f ) Utlegging og komprimering

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 100 kr/m . Denne
prisen forutsetter at overgangssonen blir framstilt ved en enkel knuse-
prosess med sprengt stein som utgangspunkt, og at transportlengden ikke
overstiger 2 km.



B.2.3.4

2

0

B.2.3.5

I enkelte t ilfeller vil tunnelstein være tilgjengelig i dammens nærhet. Denne
kan da i de fleste t ilfeller b li brukbar som overgangssone ved en enklere
sikteprosess. Kostnader kan i slike tilfe ller settes lik 70 kr/m .

Hovedelementene i normalprisen 100 krm ? vil bestå av fø lgende:

a) Andel av avdekking og istandsett ing av bruddet etter endt drift .
Arronderingsutgifter t il knuseriggområdet.

b) Sprengning av stein
c) Opplasting og t ransport
d) Knusing
e) Ut legging og komprimering

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 53 kr/m?.

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 t ilfeller der
fjerning av større mengder løsmasse er nødvendig for a komme til fjell, må
ekstrakostnader for dette legges til.

Dersom tunnelstein er t ilgjengelig i dammens nærhet , vil denne normalt bli
benyttet t il støttefylling og til en lavere pris. I slike tilfeller kan kostnaden
settes lik 35 kr/m3 •

Hovedelementene i normalprisen 53 kr/m? vil bestå av følgende

a) Avdekking og arrondering av steinbrudd
b) Sprengning
c) Opplasting og t ransport
d) Ut legging og komprimering

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 105
kr/m?".

Denne prisen forutsetter at støttefyllingen produseres i bruddet og at grav-
steinen 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 gravstein relativt sett er størst under bygging av damtoppen,
er en viss grad av mellomlagring av gravstein også normalt , og er
innbefattet i prisen.

Dersom støttefylling bygges av tunnelstein, vil det føre til at eget brudd for
produksjon av gravstein må etableres. I slike tilfeller kan prisen settes lik
140 kr/m3•

r
/

B.2.4 Prisnivå

Det har vært få dammer under bygging siden 1990, men masseflytting
generelt har gjenspeilet en nedgang i prisnivået på ca. 5 - 10 %. Det
forventes en økning i prisnivået i 1995, og dette er av denne grunn ikke
endret fra 1990, dvs. prisstigningen 1990 - 1995 = 0 %.

De angitte priser representerer prisnivå januar 1995.

c/

B.2.5 Medtatte/ikke medtatte kostnader

Det vises til kapitelen B.0.2 og 8 .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:
Kostnader til dette er ikke inkludert i kostnadstallene. Disse kostnadene
må kalkuleres separat.

• lnstrumenteringskostnader:
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%.

C



r B.2.7
)

0 kt hoyde pa 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 ha en tykkelse på mins t 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 a benytte enhetspriser som angitt i det foran-
stående, pkt 8 .2.2.6, mens mengder må regnes separat for hvert enkelt
tilfelle.

Ref. kommentar om skråningsbeskyttelse pkt. B.1.7.
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mengdeberegning for omkost-
ningsoverslag.

5. Tykkelse for tetningssonen
H < 50 m, t = 50 cm
H > 50 m, t = 0,01 H
t eridres i sprang på 10 cm •
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t endres- i sprang på 10 cm .
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8 .3.0 BETONGDAMMER

B.3.1.1 Generelt

Flere typer betongdammer kan være aktuelt i Samlet Plan sammenheng. De
forskjellige damtype rs aktualit etsomrader 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 fast legges når prosjektmuligheter
undersøkes. Det er her utarbeidet kurver for følgende fire damtyper:
Gravitasjonsdammer, platedammer , buedammer og RCC dammer.
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
flomtap 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 aomlegge vannet dit ved hjelp
av fangdarr . 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 1995.

Kurver og enhetspriser gir påregnelige entreprenørutgifter (bygnings-
tekniske arbeider) ekskl. merverdiavgift/investeringsavgift, med unntak
som nedenfor spesifisert.

Forutsetninger vedrørende stedlige forhold fremgår av prinsipptverrsnit ts-
tegning og tekst andre steder i pris-/omk ostningsmaterialet.

Hovedplan for damanlegget utarbeides slik at grunnlaget foreligger for
omkostningsberegning av anleggsveier, bunnløp/omløp og flomtap.

Damhøyde er for gravitasjonsdam, platedam og RCC dam definert lik
høyden fra HRV og ned til gjennomsnittelig hoyde på damfundamentet i
de enkelte soner. For buedam gjelder fra topp dam.



8 .3.1.3 Medtatte/ikke medtatte omkostninger

Det vises til kapit lene 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.

d .
Medtatt i kostnadene i fig. B.3.1 og fig. B.3.3 er damfun'amentarbeidene.
Kostnadene vedrørende løsmasseavdekking og beliggenhet av fremtidig
ferdig preparert løsmasseavdekking og beliggenhet av fremtidig ferdig
preparert damfundament bør fast legges ved en vurdering av de stedlige
forhold. Selv ved de gunstigste forhold anbefaler vi at en medtar kost-
nader tilsvarende 1 m avdekking til en total enhetspris lik 65 kr/m°, og at
ferdig preparert damfundament antas 1 m under terreng.

I kostnadene gitt i fig. B.3.1 og fig. B.3.3 er medtatt kostnader for 2 m
avdekking til total enhetspris lik 65 kr/m3.

rl 1

Ikke medtatte omkostnin er:

Bunnløp/omløp/fangdammer:
Kostnader til bunnløp, omløp og fangdammer er ikke inkludert i kostnads-
tallene. Disse kostnadene må kalkuleres separat.

Flomløp og evt. nødtappeanordninger:
Kostnader til dette er ikke inkludert i kostnadstallene. Disse kostnadene
må kalkuleres separat.

Kostnader knyttet til eventuell bro langs damkronen er ikke medtatt.

lnstrumenteringskostnader:
Kostnader er ikke medtatt.

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

B.3.1.4 Bruk av omkostningskurvene

6 (

Paregnelige entreprenaromkostninger pr. 1 m dam for betong git asjons-
dammer og betong platedammer kan avleses direkte på henholdsvis fig. B.3.1
og fig. B.3.3. Basert på lengdeprofil i damaksen av antatt ferdig preparert
damfundament oppdeles dammen i passende seksjoner, og omkostningene
for hver seksjon beregnes.

Sum omkostninger for hver seksjon gir påregnelige entreprenørutgifter på
dammen. Omkostninger ikke inkludert i kurven beregneslanslas for seg og
legges til omkostningene funnet ved hjelp av kurvene.



8 .3.1.5 Kostnadsbærere

rt
Kostnadskurven i fig. B.3.1 og B.3.3 er basert på følgende hovedkostnads-
bærere.

Graving
Fundamentpreparering
Forskaling
Armering
Betong

65 kr/m° ,
400 krlm'-
500-750 krlm?
7000-10000 kr/ton n
1000-1300 krim °

Prisene er gitt med normalt variasjonsområde og omfatter de normalt påregne-
lige entreprenørkostnader (diverse, uforutsett og entreprenørens fellesutgifter
er inkludert).

Prisnivået i jan uar 1995 regnes a vaere det samme som i 1990. For betong-
dammer og prisstigningen dermed antatt å være 0% for perioden 1990-1995.

r )  B.3.1.6 Usikkerhet i kostnadsberegn ing en

Usikkerhet i beregningen av kostnadene vil vi anslå til ± 25 %.

B.3.2 Beton ravitas'onsdam

Entreprenørutgifter knyttet t il bygging av betong gravitasjonsdammer er vist på
B.3.1. Meng deku rver for de sentrale kostnadsbærere er vist på fig. B.3.2. For
å redusere riss som har sin opprinnelse i tidlig herdefase vil valg av betong-
kvalitet være avgjørende. Det anbefales a benytte betong med v/c = 0.55.
Seksjonering av gravitasjonsdammer vil og være avgjørende for grad av
opprissing. I det senere er seksjonen blitt mindre , og en seksjonsbredde på 6
meter er i dag anbefalt. Eventuelle andre tiltak for a begren se rissdannelse,
f.eks. kjole ror i damkroppen, er ikke medtatt i kostnadsberegningene.

8 .3.3 Beton latedam

tEntrepren orutgifter knytet til bygging av betong platedammer er vist på fig.
B.3.3. Meng dekurv er for de sentrale kostnadsbærere er vist på fig. B.3.4. En
platedam av betong vil t ilpasses mot vederlagene ved en overgang bestående
av en betong gravitasjonsdam. Kostnadene for dette finner man ved a benyt te
kostnadskurven konstruert for betong gravitasjonsdammer. I kostnadstallene
som her er presentert er det fors att en pilaravstand pa 6 meter, mens det i
praksis er blitt benyttet avstander mellom 4.5 og 6.5 meter. Utforming av
pilarer og seksjonering ved hjelp av pilaravstand er primært bestemt av statisk
system man velger di mensjonere frontplaten for. Mellom pilarene er det og
fortsatt konstruert en isolasjonsvegg. Eventuell andre tiltak for a unnga
isdannelse er ikke medtatt i kostnadskurven på fig. B.3.3. Platedammer vil i
henhold til NS 3473 Prosjektering av betongkonst ruksjoner måtte dimensjone-
res etter miljøklasse meget aggresivt miljø. Dette har særlig innflytelse på krav
t il betong som benyttes, og vi har forutsatt betong med v/c = 0.45 brukt både i
frontplate og pilarer.



8.3.4

r
Beton buedam

Smale damsteder vil kunne egne seg for en buedam. En betong buedam
kjennetegnes ved lite massevolum i forhold til høyden og er derfor svært
gunstig ved egnede damsteder.

I kostnadskurven for buedam er minste tykkelsen satt til 0,6 m og dammen er
uisolert og fungerer som flomløp. Det er ikke medregnet andre tilstøtende
kostnader som for tappeluke, gangbane, større vederlag el.

Bortrensket fjell i damfot erstattes med betong. Som grunnlag er følgende
enhetspriser benyttet:

Graving, løsmasseavdekking
Fundamentpreparering (inkl. betongfot)
Forskaling
Armering
Betong

65 kr/m ?
2.000 kr/m3

750 kr/m2

10 kr/kg
1.400 krlm?

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 a 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 RCC

B.3.5.1 Generelt

Valsebetong eller Roller Compacted Concrete dams (RCC), har i ut landet fått
økt innpass i markedet for gravitasjonsdammer i betong og fyllingsdammer.
Utviklingen av damtypen fra co1980 har ført til at valsebetongdammen er en
fullt akseptert damkonstruksjon.

Valsebetongen karakteriseres av et normalt til lavt sementinnhold (35 -
20k g/m'). Betongens vanninnhol d tilpasses (80 - 130 I/m?) 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 forskjellige type og korngradering benyttes.
Det finnes et uttall variasjoner med hensyn på damtyper og egenskaper.

Vannsiden på dammen er tilnærmert vertikal. Her benyttes konstruksjons-
betong mot forskaling, betongelementer eller paneler som avslutning. Tilsvar-
ende benyttes på nedstrøms side som har en helning pa 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, betong-
proporsjonering, støpekjøter og tilgjengelig anleggsutstyr.
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8 .3.5.2 Valsebetongdammer i norsk klima

Forutsetni ngene for kostnadene gitt nedenunder er at det produseres en
betong av god kvalitet for hele damkroppen. Denne betongen vil være mot-
standsdyktig mot de fleste miljøpåvirkninger og laster. Frostbestandighet vil
normalt lages i frostsikker betong med et eget luftporevolum.

Utlegging av valsebetong er betinget av at den ferske betongen ikke fryser det
første døgnet etter ut legging. Dette begrenser byggetiden til noen få måneder
hvert år de fleste steder i Norge.

Sterkt regnvær vil umuliggjøre ut legging, men regnværsintensiter på 2 til 4
mm/time vil normalt ikke være et problem; unntaksvis er større intensiteter blitt
tillatt på eksisterende dammer.

8 .3.5.3 Hovedforutsetninger

Prisniv januar 1995. Prisene er basert på internasjonale anbud i perio-
den 1988 til 1995 samt opplysninger innhentet fra norske entreprenører.

Kostnadskurvene er basert på betongvolumer fra ca. 30.000 - 1.000.000
m?.omdamtypen er konkurransedyktig for mindre damvolum enn 30.000
m3 må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kurver og enhetspriser gir påregnelige entreprenørutgifter (bygnings-
tekniske arbeider) ekskl. merverdiavgift/investeringsavgift , med unntak
som nedenfor spesifisert.

Forutsetninger vedrørende stedlige forhold som for andre betongdammer.

Hovedplan for damanlegget utarbeides slik at grunnlaget foreligger for
omkostningsberegningen av anleggsveier, bunnløp/omløp og flomtap.

c Betongkvalit et C25 - C35, antatt sammensetning:
v/c forhold = 0,45 (vann/sement og pozzolan)
sement 150 kg/m3 betong
pozzolan 80 kg/m3 betong

8 .3.5.4 Medtatte/ikke medtatte omkostninger

Det vises til kapit lene B.0.2 og B.0.3. Spesielt gjelder:

Medtatte omkostnin er:

Kostnader til bygging av selve damkroppen.

Kostnaden tilknyttet transport av sement fra distribusjonssenter til anleg-
get, antatt 150 km, er inkludert.

Damfundamentarbeider er medtatt i kostnadskurven i fig. B.3.6.



r Ikke medtatte omkostnin er:

Bunnløp/omløp/fangdammer:
Bunnløp/omløp blir normalt gjennom dammen. Kostnadene for de byg-
ningsmessige arbeider er inkludert i damprisene. Kostnadene for fang-
dammer må kalkuleres separat.

Flomløp og evt . nødtappeanordninger:
Kostnadene for f lomtap er inkludert i prisgrunnlaget forutsatt at f lomtapet
går over damkroppen.

lnstumenteringskostnader:
Kostnader er ikke medtatt.

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

8 .3.5.5 Bruk av omkostningskurvene

Etter beregning av omtrentlig damvolum og opptegning av lengdeprofil i
damakse, kan entreprenøromkostninger pr. Im dam for seksjoner med gitt
høyde leses fra kurven i fig. B.3.6. Totalkostnad er gitt ved summasjon av
seksjoner med varierende høyde tillagt stipulerte kostnader for de omkost-
ninger som ikke er inkludert i kurven.

B.3.5.6 Kostnadsbærere

Kostnadskurvene i fig. B.3.6 er basert på følgende hovedkostnadsbærere:

(
t

Graving
Fundamentpreparering
Forming av dammens ytterflater
T ilslag: fremstilling, t ransport,
mellomlagring, blanding av sement ,
t ransport t il dammen, utlegging og
komprimering

Innkjøpspris for sement , eksk. t ransport
Innkjøpspris for pozzolan, eksk. transport :
Armering

65 kr/m?
400 kr/m2

500 kr/m2

100 til 400 kr/m° etter
dammens totalvolum
500 kr/tonn
300 kr/ton n
9500 - 12500 kr/tonn

Prisene er gitt med normalt variasjonsområde og inkluderer de normalt
påregnelige entreprenørkostnader.
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8 .3.6 Økt h de å eksisterende dammer

8 .3.6.1 Generelt

Det kan vanskelig gis generelle retningslinjer for kostnadene ved a oke
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 t ilfelle.

>

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 a klargjore dammen for
påbygging. Kostnadene må omfatte riving og brystning og rekkverk, etablering
av samvirke og behandling av gammel betongoverflate. For overslagsbereg-
ning kan kostnadene settes til 2.000 kr/ Im + 250 kr/m2 betongoverflate som
skal prepareres (kontaktflaten mot ny betong).

8 .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 planlegges og kostnadsregnes separat i det enkelte tilfelle.

8 .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.

8 .3.6.5 Øvrige damtyper

Utførelsen må planlegges og kostnadsregnes separat i det enkelte tilfelle.
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r B.4. 0
I

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. Bje/kestengse/
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 flere parametre som varierer med bl.a.
naturgitte forhold som man oftest har begrenset kjennskap til når de første
overslag skal utarbeides.

Den enkeltfaktor 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 forserings-
tillegg), men også byggherreutgiftene (bl.a. renteutgiftene dersom tunnelen
er bestemmende for anleggstiden). Det er viktig at behovet for sikrings-



arbeider ikke vurderes for optimistisk, og det er viktig for bruk av
omkostni ngskurvene ha i minne at kurv en g jeld ernormal e  tilg unstige.
forhold hva sikring sbeho vetangar.

Lm-prisen for tunneldriving er under ellers like forhold avhengig av
tunneltverrsnittet. Økende tverrsnitt muliggjør overgang t il en mer rasjonell
drift ved bruk av mer effektivt utstyr og andre drivemåter.

I tidligere utgaver av dette kostnadsgrunnlaget har det vært med priser på
tunneler drevet med skinnedrift. I dag ansees dette som en lite aktuell
driveform. Det ventes a bli billig ere a drive minimumstverrsnitt med hjuldrift
enn dr i ve små tverrsnitt med skinnedrift.

I praksis er det en tendens til at tunneler blir drevet med større tverrsnitt
enn angitt i anbudspapirene, ofte også i kontrakten. Situasjonen kan
beskrives med følgende eksempel:

Anbudspapirene ber om pris på f.eks. en 20 m2 tunnel, mens entreprenøren
gir en så gunstig pris for en 25 mtunnel at kontrakten blir basert på 25 m 2

tunneltverrsnitt. Byggherren kan imidlertid få andre omkostninger hvis han
gjør denne avtalen, f.eks. ved større sikringsomfang, økte tipparealutgifter
etc.

Det er atskillig flere forhold enn her berørt som påvirker Im-prisen for
tunneler og som kunne vært drøftet. Det kan nevnes at priskurven gir for
lav pris for korte tunneler, og at anbud gir betydelig prisspredning for
kortere tunneler (noen hundre meter). Dette skyldes bl.a. at det sjelden
oppnås rytme i arbeidet i starten, mulighet/ikke mulighet for vekseldrift på 2
stuffer etc. Forholdet kan det grovt tas hensyn til i omkostningsbereg-
ningene ved korrigere for lengden i henhold til korreksjonskurvene.

Grunnprisen, her kr/lm ekskl . sikring, diverse og uforutsett samt
entreprenørens fellesutgifter, kan leses ut fra en figur B.4.1. De samme
verdier er angitt i tabellform nedenfor:

Tverr- Grunnpris Marginal- Anmerkninger
snitt kr/ Im (ca) pris kr/m2

m° (ca)

18 6.350 85 18-35 m Hjullastere tas i bruk

35 7.400 80 35-70 m Grovere transportutstyr er aktuelt

70 9.750 80 70 m? og > Større dumpere, boggie

85 10.700 80 85 mog > Palling vil være aktuelt når
tunnelhøyden overstiger 7,5 m

Tabellen viser Im-priser og marginalpriser (ved mindre justeringer i
tunneltverrsnittet) samt anmerkninger for aktuelle utstyrsskift.



Grunnprisen må justeres for forhold som avviker fra forutsetningen. I
Samlet Plan-sammenheng antas at justeringen i mange tilfeller må skje på
skjønnsmessig grunnlag fordi kjennskap til de stedlige forhold er beskjedne.

På fig B.4.1 er det vist kostnadskurver for grunnpris og totalpris. Tunnelen
er forutsatt drevet på stigning. Følgende forutsetninger inngår i kostnads-
kurven:

1. Grunnpris

a) Tunnellengde 3 km (korreksjon for avvik i henhold til egen figur).

b) Kontursprengning, hullavstand 0,7m.

c) Transportlengde antatt til totalt 600 m (300 + 300 m)

d) Middels sprengbarhet og borbarhet (ORI = 49). Korreksjon for tung-
sprengt eller tungboret fjell maksimalt 5% for mindre tverrsnitt, 10% for
større tverrsnitt).

e) Tunnelen er drevet pa moderat stigning (3-6%) og med moderat
vanninntrenging (< 500 I/min).
Vanninntrenging > 500 I/min vil typisk kunne gi 500 kr/Im i tilleggs-
kostnad.
Ved synkedrift tillegges 5% ved forutsatt vanninntrenging < 500 I/min.
Dersom tunnelen drives på stigning, men har et tverrslag på synk, økes
tunnelgrunnprisen med 1%.

f) Normal, representativ beliggenhet.

2. Sikring

Sikringen vil være delt mellom stuffsikring og bakstuftsikring, og vil bestå av
ekstra rensk, bolting, sprøytebetong, utstøping og noe injeksjon. Tillegg for
sikring er beregnet etter 25% av grunnprisen for mindre tunneltverrsnitt og
35% 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.

3. Diverse, uforutsett

Inngår i kurvene med 10% av grunnpris + sikr i ngsarbeider (1+2).
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4. Felles utgifter

Entreprenørens fellesutgifter medtatt med 20% av grunnpris + sikrings-
arbeider (1+2). Dette kan være snaut for mindre anlegg og anlegg med
ugunstig beliggenhet f.eks. høyt til fjells eller med vanskelige transport-
forhold.

B.4.2 Prisnivå og usikkerhet i overslaget

De angitte priser er i prisnivå januar 1995.

Usikkerhet i overslag basert på dette kapittel vil vi anslå lik + 30% til +
20%.

Gjeno msr i g prisstigning fra 1990 til 1995 synes a ligge pa 5 - 10 % for
tunneler med små tverrsnitt, mens prisen for tunneler med store tverrsnitt
synes a ve re uendret. Dette antas a skyldes økt bruk av kraftigere og mer
rasjonelt utstyr for store tunneler.
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Alle priser er gitt i prisnivå januar 1995

Gjeno msnit telig prisstigning siden 1990 synes for spren gning s- og
sikringsarbeider å ligge på ca. 5%. For bygningsmessige arbeider for øvrig
synes prisene uendret.

B.5.1 Fors kjaering

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) kan benyttes:

B.5.2.

B.5.2.1

DIVERSE VEDRØRENDE SPRENGTE TUNNELER

Sprenging:
Graving:

170 krlm ?
70 krlm ?

Til orientering er utført omkostningsberegning forutsatt at terrenget stiger
1:1 pa 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
pahugget.

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 tunnel-
tverrsnitt.

Kurvene gir de normalt påregnelige entreprenørutgifter (inkl. entreprenørens
fellesutgifter) for forskjæring.

Kostnader til veier, anleggskraft og byggherreutgifter generelt er ikke
medtatt.

Tverrslag

Tunnel

Tverrslagets tverrsnitt kan variere både med hovedtunnelens tverrsnitt og
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B.5.2.2

B.5.3

B.5.3.1

dens lengde. Videre kan transport av f .eks. luke og lukedeler være bestem-
mende for tverrslagets strr e lse. Omkostni ngene pr Im kan variere med
tverrslagets lengde (dyrest for kort tverrslag).

I Samlet plan-sammenheng antas det hensiktsmessig a forenkle dimensjo-
nering og omk ostningsberegni ng av tverrsla g slik:

1. For tunneltverrsnitt opp til ca 25 mregne s tverrslaget a utgjore en del
av hovedtunnelen, dvs. tverrslagets lengde medtas i tunnellengden.

2. For tunneltverrsnitt over ca 25 m2 søkes tverrslagstverrsnittet holdt på
ca 25 mog det omkostningsberegnes etter følgende enhetspriser inkl.
sikring, uforutsett/diverse og entreprenørens fellesutgifter:

De første 100 Im: 12.000 kr/ Im
Overskytende lengde: 10.750 kr/ Im

3. Kostnad for a oppn a påhugg medtas med kr 100.000

Forskjæring etc : Se pkt B.5.1.

Tverrslagspropp

Entreprenøromkostningene for tverrslagspropp er beregnet under disse
forutsetninger:

1. Proppl eng de 1/20 av vanntrykket , men minst 4 m.

2. Stålport 2 x 2 m (porten ikke inkludert i kurven).

3. Lengde av stålforing 4 m, som kan være lite for høyt t rykk (foring ikke
inkludert i kurven).

4. Betongtykkelse mot fjell oppst røms 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.

Lukesjakt, bekkeinntak, lukehus

Sjakter

Mens lukesjakter er vertikalsjakter, er bekkeinnføringssjakter nesten alltid
skråsjakter av hensyn til ut luftingen. 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).



8 .5.3.2

8 .5.3.3

0
8 .5.3.4

8 .5.3.5

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 8 .4).

Lukeinnstøping

Lukeinnstøpingen kan omkostningsberegnes etter priskurve for tverrslags-
propper dersom ikke nøyaktigere beregninger basert på mengdebereg-
ninger utfo res. Velges meng deberegning, kan disse totalpr i ser brukes:

Strass
Rensk
Bolter
Forskaling
Armering
Betong
Injisering

II

230 kr/m3

330 kr/m2

500 kr/stk
800 kr/m2

10.000 kr/t onn
1.300 kr/m3

50.000 kr for lite tverrsnitt
125.000 kr for stort tverrsnitt

Totalenhetsprisene inneholder alle normalt påregnelige entreprenørutgifter.

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

Bygningsmessige arbeider i lukesjakten

Bygningsmessige arbeider i lukesjakten (støttelagre for opptrekkstang,
leiderfester, reposer etc) vil omkostningsmessig være avhengig av utførel-
sen 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 a regne
10.000 kr/ Im sjakt (fra topp lukeføring t il HAV + 2 m).

Lukehus, lukekammer

Lukehusomkostningene kan variere mye avhengig av bl.a. terrenget ,
t ransportforholdene og evt. krav om forsvarsmessig forsterkning. Omkost-
ningene 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 totalenhetspris
Iik 320 kri m?.

Bekkeinntak

Kurve Fig. 8 .5.3 gir forenklede normalkostnader for bekkeinntak ved norske
vannkraftanlegg, kostnadsniv 1995.
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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 torrleggelses-
muligheter 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, terrengheining, bekkeløpets karakter, sediment-
transport, løsmasser 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 .

Kostnadene inkluderer byggherrens administrasjons- og planleggings-
kostnader, samt entreprenørkostnader ved a bygge inntaket. Entreprenør-
kostnadene inkluderer riggomkostninger, grunnarbeider og betongarbeider
inkl. montasje av stengeorgan og rister.

Ved sto rre inntak med O, aa. Storre enn 3 m/ s vil lokale forhold ha sa stor
betydning at usikkerheten blir stor. Kurvene er likevel ført ut t il 5 m3/s.

Kostnad for inntaks-sjakt, samt investeringsavgift , byggelånsrenter og evt.
kosnader til grunnerhverv o.l. 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:

Sprenging:
Fot for betongkonstruksjonen:
Fjellbolter:
Forskaling:
Armering:
Betong:

365 kr/m3

350 krim
550 kr/stk
850 kr/m2

12.000 kr/tonn
1.500 krlm?

Rister, luker, bjelkestengsler: 50.000 kr + 25.000 kr pr m3/s dimensjone-
rende vannføring som meget grovt anslag.

\
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B.5.4.1  Tunnelinntak

Vannførende tunneler har selvsagt alltid inntak, nesten alltid stengean-
ordning (bjelkestengsel som enklere utførelse) og som oftest varegrinder.
Omkostningene er avhengig av flere forhold som dimensjonerende vannfø-
ring og trykk, om arbeidene kan utføres fra dagen med eller uten fang-
dammer eller via tunnelen m.v.

Omkostningene for tunnelinntak vil gjerne være forskjellig for en
overføringstunnel og en driftstunnel (tilløpstunnel eller avløpstunnel), 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 fast lagt.

For et meget grovt anslag over omkostninger kan man i t illegg til omkost-
ningene for lukesjakt , lukeinnstøping, lukehus etc. sette omkostningene til
kr 60.000 +kr 10.000 pr m' /s vannforing.

8 .5.4.2

Tunne linntak, utslag under vann

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 ,
tilløpstunnel 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

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

Stor tunnel (70 m) 40- 70 m trykk

450.000

1.600.000

3.200.000
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mot utslaget , og omfang av nødvendig injisering foran stuff, få betydelig
virkning på tiden og dermed omkostningene, ikke bare direkte, men indirek-
te, ved at idriftsettelsen kan bli forsinket dersom tilløpstunnelen er bestem-
mende for anleggstiden.

B.5.5 Fordelingsbasseng

B.5.5.1 Gene relt

Utførelse både som konvensjonelt sjaktbasseng med pådrags- og avslags-
kammer og som t rykkluftbasseng kan være aktuelt. Eventuell svingesjakt
(evt. m/kamre) i undervannet regnes også som fordelingsbasseng.

r
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Valget mellom sjaktbasseng og t rykkluftbasseng vil være bestemt av
anleggets topografiske forhold og om fjellet er brukbart for t rykkluft løs-
ningen. Omkostningene er for begge løsninger påvirket av flere variable
parametre som fallhøyde, vannføring, tunneldimensjoner, verkets beliggen-
het 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 t il det som oppnås.
Orienterende omkostningsberegning for fordelingsbasseng bør utføres på
grunnlag av forhåndsdimensjonering og enhetspriser.

B.5.5.2 Sjaktbasseng

Sjakttverrsnitt (F) kan settes til:
1,3 x Thomatverrsnittet
F 1,3 x 12 ,3 x £?/

f = tunneltverrsnitt
H = minste netto fallhøyde

Enhetspris i henhold til priskurve for sjakter. Evt . øvre kammer og evt .
st rass for nedre kammer omkostningsberegnes etter total enhetspris
320 kr/m3•

B.5.5.3 Luftputebasseng

Nødvendig luftvolum kan tilnærmet settes til Va = 1,2 x 17,2 x f ° og fjell-
volum V = 1,35 x Va

Kammeret kan omkostningsberegnes etter Im-pris i henhold til priskurve for
tunneler (V = tverrs nitt x lengde) eller etter total enhetspris lik 320 kr/m?
(forutsatt tverrsnitt av kammer omkring 80 m).



Omkostninger til injeksjon og lufttyllin g samt driftskostnader er ikke inklu-
., dert. Slike omkostninger kan bli betydelige. Det bør i det hele tatt være

svært god økonomi i et luftputeprosjekt før det velges foran en konvensjo-
nell svingesjakt.
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8.5.6 Strossing av tunneler

8 .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 konven-
sjonell sprengning. Andre metoder som maskinell strossing (fresing) eller
glatt ing av overflaten (uten egentlig utvidelse) er enten anleggsteknisk ikke
godt nok løst , eller kan kostnadsmessig ikke konkurrere med konvensjonell
strossing.

I prosjekteringsfasen bør tunnelen tømmes og inspiseres. Det er viktig a
kontrollere tilstanden av eksisterende sikring og lokalisere eventuelle ras og
større nedfall, for un ng a forsinkelser i en kort anleggsperiode.

Ved valg av strossing av tunneler er det endel anleggstekniske momenter
som må vurderes:

Ti/rigging og inndrifter

Tilrigging for konvensjonell strossing er enkel når tverrslaget har atkomst-
vei. Sprengningsarbeidene i tunnelen kan starte umiddelbart etter at
atkomst i tverrslaget er etablert. Tidsforbruket ved nedrigging er også kort.

Ved st rossing av eksisterende tunneler, kan en forvente gode inndrifter,
kanskje dobbel produksjon, i forhold til normal tunneldrift , dersom forholde-
ne ligger godt til rette.



r

•

Tverrslag

Størrelsen på tverrslaget og tverrslagsporten må vurderes med tanke på
anleggsmaskinene for strossejobben. En løsning vil vaere a sprenge bort
eksisterende port, utvide tverrslaget tilsvarende og sette inn en ny
tverrslagsport. Det er viktig for kostnadene om tverrslaget har veiforbindelse
og muligheter for tipplassering.

Strossemetoder

Sidestross er mest aktuell for store og mellomstore tverrsnitt , tor a faen
god utnyttelse av boreriggens kapasitet. I store tverrsnitt (høyde ca 10 m)
vil sidestross være nødvendig på grunn av boreriggens rekkevidde.

Geologiske forhold kan gjøre sidestross aktuell. I tunneler med anisotrope
spenningsforhold ("dalsidespenninger") og mye sikring i deler av tverrsnittet
er det mest praktisk med sidestross .

Rundstross egner seg godt for alle tverrsnittstørrelser med unntak av de
ekstra store, der boreriggen setter begrensninger. Rundstross setter
strenge krav til utførelsen fordi så stor del av tverrsnittet blir fornyet , og
dermed må renskes og sikres.

Bunnstross egner seg best i store og mellomstore tverrsnitt. Strossen kan
utføres som ligger- eller stenderstross. Liggerstrossen har knapt noen
begrensninger, mens stenderstrossen stiller krav til strossehøyden og
tunnelhoyden for at arbei dene skal fungere driftsteknisk. Anbefalt pallho yde
er minirrlfn 3 m, og for at boringen skal fungere godt , bør eksisterende
tunnelhøyde vaere 1,5 - 2 m høyere enn høyden på strossen. For a fa til en
effektiv stenderstross er det nødvendig med to atkomster; en for boring og
lading, og en for opplasting og utkjøring.

Eksisterende sikring

Eksisterende sikring er en ulempe for strossingen, der det kan bli problemer
med boring på bolter og fjerning av utstøpninger og nettarmert sprøyte-
betong. Av drivemessige grunner er i slike tilfeller oftest bunnstross a
foretrekke. I tunneler med lite eksisterende sikring og dermed lite behov for
ny sikring, vil valg av strossemetode være fritt.

Funksj onskrav

Erfaringsmesig gir dagens sprengningsteknikk større ruhet enn tidligere.
Årsaken er som regel av anleggsmessig og kontraktsmessig karakter.
Kostnadene for en ønsket falltapsforbedring ved hjelp av nøyaktig spreng-
ning bør alltid vurderes opp mot kostnadene for et noe større tverrsnitt.
Forutsetningene for a oppna glattere tunnelvegger ved strossing er imidler-
tid de aller beste. Eksisterende tunnel kan betraktes som en stor kutt , og
det kan foretas en forsiktigere sprengning enn ved driving av ny tunnel.
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B.6.0 BOREDE TUNNELER

r ,

8.6.1 Generelt

Erfaringene fra fullprofilborede tunneler i Norge begynner etter hvert å bli
ganske gode, og maskinene har gjenomgått en slik utvikling de siste 10 år
at en i dag snakker om en ny generasjon TBM, de såkalte HP (HighPower)
maskinene. På disse maskinene er bl.a. matekraften økt med 40-50% 0g
kutterdiameteren med ca 20%.

Fullprofilboring er en form for roterende, knusende boring, Borhodet
presses med stor kraft mot stuffen samtidig som det roterer. For hver
omdreining trenger borhodet et lite stykke inn i stuffen, fra 1 til 15 mm.
Resultatet er et sirkulært tunnelprofil med jevne vegger.

For boring i hardt fjell er det utviklet maskiner med diameter fra 1,8 m til 12
m (2 ,5 mtl 113 m).

Begrunnelsen for a velge fullprofildrift i stedet for konvensjonell drift kan
være flere.

Fullprofildrift har sine fordeler og ulemper. Det tunge TBM-maskineriet kan
synes t regt og tungvindt , men det har alltid sine fordeler i arbeidsmiljøet , og
når de fjelltekniske og geometriske forholdene ligger til rette, vil fullprofildrift
også være økonomisk gunstig.

Kostnadsoverslag over tunnelanlegg hvor det forutsettes fullprofilborede
tunneler, må baseres på en plan hvor fullprofilboringens fordeler og
ulemper gjenspeiles. Spesielt kan det framheves at optimal stufflengde ved
fullprofildrift vil være lengre enn ved konvensjonell drift , og tverrsnittet kan
ved vanntunneler være mindre fordi falltapet blir mindre i en fullprofilboret
tunnel på grunn av glattere vegger. Regelen er at man kan redusere arealet
med ca 40%; hvilket også betyr at ved en fullprofilboret tunnel blir stein-
tippen mindre.

For beregning av tidsforbruk og kostnader i forbindelse med fullprofilboring
kreves det en ingeniørgeologisk kartlegging som er tilpasset formålet. Noen
fjelltekniske parametre er av større betydning for fullprofildrift enn for
konvensjonell drift. I et systematisk oppsprukket fjell vil en få høyest inndrift,
og her teller egentlig alle typer sprekker.

Bergartens borbarhet er utt rykt ved borsynkindeksen DRI, og er en
medbestemmende faktor for inndriften. Det samme gjelder bergartens
sliteegenskaper som har betydning for matekraft og kutternes levetid.
Kutterbytte betyr driftsstans og dermed reduksjon av effektiv driftstid.
Bergt rykk og bergartens porøsitet er parametre som har betydning for
utformingen av selve maskinen. I de fleste tilfeller "skreddersys" maskinen
til oppg aven.
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8 .6.2

B.6.2.1

På grunn av den gunstige formen et sirkulært tverrsnitt representerer, blir
behovet for sikring mindre.

Feilanslag i borbarhet , oppsprekkingsgard og slitasjeverdi kan gi store avvik
i forhold til inndritts- og kostnadsprognoser. Kostnadsoverslag for fullprofil-
borede tunneler må derfor baseres på en vesentlig grundigere ingeniør-
geologisk kartlegging enn ved konvensjonelt sprengte tunneler.

Under beslutningsprosessen hvorvidt man skal velge konvensjonell eller
fullprofildrevet tunnel, er det vikt i g a foreta sammenliknende stabilitets-
vurderinger og svingeberegninger for kraftverket. De glattere tunnelveggene
ved fullprofildrift vil gi andre resultater bl.a. med tanke på svingegrenser
enn ved konvensjonell drift.

Kostnadskurver

Kostnadskurver for fullprofilboring er gitt på fig B.6.1 - B.6. 4.

Normalkostnaden kan tas ut som funksjon av følgende parametre :

• Tunneldiameter
• Tunnellengde
• Fjellets borbarhetskoeffisient , DAI
• Fjellets oppsprekkingsklasse
• Tverrslag i synk

Som for sprengte tunneler innbefatter den angitte normalkostnaden alle
gjennomsnitt lig påregnelige entreprenørutgifter. Sikringskostnader og
fellesutgifter er medtatt.

Normalkostnadskurve

På fig B.6.1 er vist en normalkostnadskurve som funksjon av diameter
T8M, og det er angitt korreksjonsfaktor ved tunnellengde avvikende fra
6 km.

Normalkostnadskurven bygger på følgende forutsetninger:

• Gneis, DAI = 49, sprekkeklasse I
• Vinkel mellom svakhetsplan og tunnelakse = 20°
• Moderat vanninntrengning (inntil 500 I/mm)
• Moderat stigning i driftsretning (2-6 %)
• Sikringsarbeider lik 50% av sikringsarbeidene ved sprengte tunneler

med samme tverrsnitt
• 50% totalutnyttelse av disponibel driftstid
• Tunnellengde lik 6 km
• Tipp ved påhugg (maks avstand 300 m)



B.6.2.3

B.6.2.4

C

Kostnadene må korrigeres for avvikende geologiske forhold. På fig B.6.2 er
gitt kurver som angir korre ksjonsfaktor avhengig av borsynkind eks, DRI, og
på fig B.6.3 er gitt kurver som angir korreksjonsfaktor avhengig av
bergartens oppsprekking. Samlet korreksjonsfaktor pga. geologiske forhold
skal ikke underskride 0,7 for D = 8 m og 0,75 for D = 3 m.

Tverrslag på synk

Tverrslag på synk representerer en større ulempe ved fullprofilborede
tunneler enn ved konvensjonelt sprengte, og bør helst unngås. På fig B.6.4
er vist tillegg til tunnelkostnad pga. tverrslag i synk. Det er forutsatt
tverrslagslengde lik 300 m og sporbunden drift. Kostnadene for driving av
selve tverrslaget er ikke medtatt.

Grunnlag og prisnivå

Kostnadskurven er i stor grad bygd opp etter prosjektrap port 1-94 "Ful lpro fil-
boring av tunneler" fra Institutt for anleggsdrift , NTH. Det er også innhentet
priser fra maskinleverandør og Statkraft. Entreprenører har ikke hatt full-
profiloppdrag av betydning i perioden.

Alle kostnader er angitt i prisnivå januar 1995.

8 .6.2.5 Usikkerhet

Usikkerheten i kostnadsoverslaget for fullprofilborede tunneler basert på
dette forenklete materialet er meget stor. En usikkerhet på + 60% til 40%
kan indikere spriket.

Det har ikke vært noen merkbar prisendring siden 1990.
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B.7.0 SPRENGTE SJAKTER

B. 7 .1 Generelt

Det som herunder sies er ment a skulle gi en grov orientering om
påregnelige entreprenørutgifter og leverandørutgifter for sjakter, raspreng te
og stålforede. Prisene er ment a skulle kunne brukes både for 1:1-sjakter
og loddsjakter. Prisene forutsetter at sjaktene drives med heis på skinne
montert i hengen (Alimak ), og gjelder ikke for korte.sjakt er._For stalforede
sjakter er forutsatt skinnegang pa salen , men rormontasjen kan ogsa skje
ved a bruke geideren for stigortheisen.

Med en Alimak vil man normalt kunne drive sjakttverrsnitt på opptil 16 m2•

Sjakttverrsnitt opp mot 20 m kan drives i ett under gunstige forhold. Ved
driving av større tverrsnitt vil man måtte drive med to opprigginger, samt ta
spesielle hensyn til personellets sikkerhet. Ved f.eks. to opprigginger vil det
være mulig a drive sjakttverrsnitt opp mot 40 m.Ved større sjakttverrsnitt
enn 40 m2 vil man strosse. Det må påregnes vesentlige sikringsomkost-
ninger ved større sjakttverrsnitt.

Omkostningene for sjakter er, som anmerket for tunneler, påvirket av
stedlige forhold som bor- og sprengbarhet, sjatktverrsnitt og -lengde,
transportlengder og ikke minst behov for sikring. Skjematisering av
omkostningsberegning for sjakter må derfor baseres på forenklede
forutsetninger om ikke "skjemaet" skal bli for komplisert i bruk.

Hovedforutsetningen er angitt som anmerkninger på figur 8 .7.1. Det
bemerkes spesielt at sikring er inkludert i kurvene med 15% av grunnprisen
for sjakter med lite tverrsnitt (4-8 m) og 30% for store tverrs nitt (30 m) .

8 .7.2 Raspren gt sjakt

Priskurven (8 .7.1) gir påregnelige entreprenørutgifter inklusive forutsatte
sikring sarbeider (15-30%) , diverse og utforutsett (10%) 0g entreprenørens
fellesutgifter (20%) . Fellesutgiftene er lave og forklares ved at spesialriggen
for sjaktdrivingen (vesentlig stigortheisen) er inkludert i kurven.

I tillegg til omkostningene ifølge kurven, kommer for t rykksjakter den
utvidete, uforede del oppstrøms for den stålforede delen, samt propp med
tverrslagsport.

Den råsprengte delen kan medtas i omkostningene ved a inkludere
ekstrakostnaden ved utvidelsen inn i den totale sjaktlengden, eller ved a
anslå volumet (m3} og regne 475 kr/m3 som enhetspris.

Omkostningene for proppen med port kan avleses av omkostningskurven
for tverrslagspropp for tunneler.

C



r

8 .7.3

( )

Betongkonusen i oppstrøms ende av den stålforede delen henregnes
omkostningsmessig til den stålforede delen av sjakten.

Stalforede trykksjakter

Som stålforet t rykksjakt regnes foruten forede 1:1-sjakter ogsa den stål-
forede del av vannveien på oppstrøms side av kraftstasjonen for stasjoner
med rasp rengt eller t rykktunnel.

Omkostningene for stålforet trykksjakt sammensettes av omkostninger for
bygningsmessige arbeider (entreprenøromkostninger) og for stålrørene
(leverandøromkostningene). I t illegg til omkostninger som kan beregnes
etter Im-pris kommer omkostninger t il innløpskonus(er) med varegrind samt
grentunneler (om man har 2 aggregater eller mer).

Omkostyning er for de b ninsme ssi e arbeider kan avleses av:

1. Kurve 8 .7.2 som gir pris pr Im sjakt avhengig av rørdiameter.

2. Kurve 8 .7.3 som gir pris for innløpskonus avhengig av tunneltverrsnitt
og trykkhøyde. Kurven kan brukes for konuser både for innstøpte rør
og fritt liggende rør nedst røms for konusen.

Trykkhøyden kommer inn som parameter for propplengden bare i
sistnevnte tilfelle. For innstøpte rør avleses konusomkostningene etter
den kurve som gir de laveste omkostningene inklusive den stiplede
delen. Det bemerkes at konuslengden vil være bestemt av
geometriske krav (st rømningsforhold) for beskjedne t rykkhøyder. Dette
er innarbeidet i kurven.

Leverandøromkostnin ene framgår av kapittel M.

B.7.4 Usikkerhet

Usikkerheten i kostnadsoverslaget for sjakter kan settes lik ± 25%.

Generell prisstigning siden 1990 syne s a ha vært ca. 5% pa raspren gte
sjakter, noe lavere på stålforede sjakter.









B.8.0 BOREDE SJAKTER

B.8.1 Generelt

Entreprenøromkostningene for en sjakt boret ved pilothull og opprømming
omfatter:

• Transport av utstyr
• Opp- og nedrigging av nødvendig utstyr samt drift av rigg (inkl.

forlegning for mannskap og verksted)
• Borekostnader
• Opplasting og transport av borkaks
• Felleskostnader (sentraladministrasjon, fortjeneste m.v.)

Kostnader ved boring av sjakter med pilothull og opprømming er, i likhet
med kostnadene for fullprofilboring av tunnel, svært avhengig av fjellfor-
holdene. For pilothull/opprømming er det fjellets borbarhet som først og
fremst er avgjørende, men også fjellets oppsprekking bidrar noe. For at
kostnadsberegningene skal bli mest mulig nøyaktig er det derfor viktig a
kjenne fjellforholdene på det stedet boringen skal foregå.

I tillegg til fjellforholdene er kostnaden for en sjakt boret ved pilothull og
opprømming avhengig av sjaktens tverrsnitt , lengde, helning (dersom
helningen er mindre enn 45°) og beliggenhet av arbeidssted.

B.8.2 Kostnadskurve

Kostnadskurven for pilothull/opprømming er satt opp som en funksjon av
sjaktens tverrsnitt og fjellets borbarhet. Det er videre forutsatt en sjakt-
lengde på 150 m, og at sjakten har en helning mellom 45° og 90°.
Korreksjon for sjakt lengde er gitt i egen figur, mens en for sjakter med
helning fra 45° og nedover til 0° kan regne med en jevnt økende kostnad
opp til 30%.

I kostnaden er det regnet in 20% tillegg for uforutsette kostnader og 15%
tillegg for felleskostnader. De uforutsette kostnadene er satt såpass høyt
fordi en erfaringsmessig får en del uforutsette kostnader både i forbindelse
med selve boreoperasjonen og fordi arbeidsstedene ofte er vanskelig
tilgjengelige og ligger utsatt til ved dårlig vær.

Eventuell veibygging i forbindelse med boring av sjakt er ikke medregnet.
Dersom arbeidsstedet ligger spesielt vanskelig til slik at rigg og transport-
kostnader blir ekstra høye, bør kostnadene økes noe.

Det er grenser for hvilke sjaktlengder det er praktisk mulig a bore.
Grensene avhenger av hulldiameter og fjellets struktur. Kostnadsgrunnlaget
for borede sjakter bør kun benyttes ved kortere sjakter enn 400 m for
diameter under 1,5 m. Ved d = 1,8 m settes grensen lik 300 m, og ved 2,1
m lik 200 m. Disse verdier gjelder ved pilotboring nedover og rømming

( )



oppover. Ved omvendt situasjon halveres grensene.

B.8.3 Usikkerhet

Usikkerheten i kostnadsoverslag basert på dette materialet vil være
avhengig av hvor godt man kjenner fjellforholdene på det aktuelle sted.
Normalt bør kostnadsoverslaget ligge innenfor ± 30%.

Gjennomsnittelig prisstigning siden 1990 synes a ha vært ca. 5%.
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r B.9.0 RØRGATER

B.9.1 Gen erelt

Rørgater kan utføres som tradisjonell rørgate opplagt på pendelbukker/-
glidesadler med betong forankringsklosser i knekkpunktene.

De mest aktuelle rørtyper er stålrør og glassfiberarmerte, umettede
polyesterrør (GUP-rør). Kostnader for disse rørtypene er angitt i kap M.6.
Trerør, betongrør og duktile støpejernsrør anvendes også i enkelte tilfeller. ·
Spe sielt  GUP-ror og betongrør kan, hvis terrenget passer for det , legges
nedgravet. Et interessant alternativ til rørgater kan være sjakter boret i fjell
med fritt liggende 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 antydete 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 rørgater er sterkt avhengig av terrengforholdene (kupert-
jevnt terreng, fjell eller løsmassefundamentering, evt. løsmassenes
bæredyktighet), og om det blir bygget vei både til bunn og topp av rørgaten.
Det understrekes derfor at omkostningene man kommer fram til ved her-
værende hjelpemiddel er rent orienterende, og omkostningene forutsetter
gunstige stedlige forhold.

Omkostningene for rørgater kan deles i 3 hovedgrupper:

1. Leverandoromkostninger

Finnes i kap M.6.

2.  Entrepre noromkostni ng er (bygningsmessige arbeider)

Rydding, graving, sprengning i trase for rør og trallebane. Trallebane
m/spill og tralle, spillkjører. Forankringsklosser og fundamenter for
pendelbukker/glidesadler, stillaser. Sjauer- og håndlangerhjelp for
rørmontasjen. Lokaltransport innen anleggsområdet. Entreprenørens
fellesutgifter.

Omtrentlige entreprenøromkostninger for tradisjonell rørgate avleses
av fig B.9.1.

Kostnader for grøfter for nedgravde rør finnes i kap B.9.3.

3. Byggherreomkostninger

Beregnes separat.



r B.9.2 Tradisjonell rørgate

Grove omkostningskalkyler for de bygningsmessige arbeider for rørgater er
utført basert på forenklede forutsetninger:

1. Rydding i trase: 130-140 kr/Im for ltjb/stort ro r.

2. Graving: 0,5 m dybde som gjennomsnitt over traselengden.

3. Sprengning: 0,5 m dybde som gjennomsnitt over traselengden (som er
snaut dersom terrenget er kupert).

4. Avstand mellom pendelbukk er/glidesadler: 12 m

5. Avstand mellom forankringsklosser: 90 m i gjennomsnitt (som er langt
dersom terrenget er kupert).

6. Forankri ngsklosser: 40 m' /stk for lite og 80 m/ stk for stort ror som
gjennomsnitt størrelse:

7. Enhetspriser

Graving 65 kr/m

Sprengning 180 kr/m?

Forskaling 650 kr/m2

Armering 9.000 kr/t onn · I
J

Betong 1.000 kr/m?

Transport i t raseen:
For vanskelig terreng bør det regnes med 50% høyere Im-pris
Diverse og uforutsett : 15%
Entreprenørens fellesutgifter: 25%

Omkostningene for de b nin smessi e arbeider (entreprenørutgiftene)
avleses av kurven for midlere rørdiameter i kr/Im.

Lm-prisen x rørlengden gir påregnelige utgifter inkl. diverse, uforutsett og
entreprenørens fellesutgifter for rørtrase med relativt enkle terrengforhold.
Ved sterkt kupert terreng i traseen eller hvor en større del av traseen går i
løsmasseterreng, bør det beløp som framkommer ved hjelp av kurven gis
et skjønnsmessig tillegg, antydningsvis opp til 50%.

Priser er gitt i prisnivå januar 1995.

Prisstigning 1990 - 1995 = 0%

Usikkerhet i kostnadsoverslag + 60% til 7 40%.



r B.9.3 Grøfter

Til bruk for kostnadsberegning for nedgravde rør angis kostnadstall for
kombinerte jord/fjell-grøfter.

Kostnadene i tabellene omfatter alle entreprenørkostnader (også felles-
utgifter) for graving, sprengning og tilbakefylling fra 30 cm over rør.

Omfylling rundt rør kostnadsberegnes separat med en enhetspris lik 150
kr/m°.

Ved spesielt ulent terreng økes prisene med 50%.

Bunnbredde av grøft settes lik rørdiameter pluss 0,5 m.

Usikkerhet i kostnadsangivelse kan settes lik ± 40%.

Tabell 8. 9.3.A. Grøftekostnad (kr/ Im). Grøftebredde lik 1,0 m i bunn.

Total grøftedybde: 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m

Jordgrøft 200 280 440 560

Fjellgrøft 600 900 1.400 2.300

Kombinerte jord/fjellgrøfter, 1 m: 750 1.100 1.700
fjelldybde:

2 m: 1.200 1.800

3 m: 2.000

Tabell 8 .9.3.B. Grøftekostnad (kr/ Im). Grøftebredde lik 2,0  m  i bunn
,- =

Total grøftedybde: 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m

Jordgrøft 220 310 500 650

Fjellgrøft 850 1.300 2.000 3.100

Kombinerte jord/fjellgrøfter, 1 m: 1.000 1.400 2.100
fjelldybde:

2 m: 1.600 2.300

3 m: 2.500
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1. Prisnivå januar 1995

2. Graving o g sprengning satt til gjennom-
snittlig 0,5 m . Avstand mellom glide-
sadler/mellomsadler 12m o g forankringa-
klosser 90 m . Stedlige forhold kan
medf re betydlige avvik fra dette.

4. Kurve for grunnarbeid forankringakloss-
er o g mellompilarer er iberegnet diverse
uforutsett, samt entreprenørens felles-
utgifter .

5. Forankringaklosser utgjør ca 2000 kr/m .

6. GUP-r r kan kun benyttes ved lave trykk.
Se be/grensninger på fig. M .6.A .

3. Transportkostnader i traceen satt til 50%
av enhetskost . Stedlige forhold kan med-
føre betydelige avv ik. Kurve for sum ut-
gifter er inkl. transportkost.
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r B.10.0

B.10.1

KRAFTSTASJONER I FJELL. KRAFTSTASJONSOMRÅDET,,

Generelt

Bygningsmessige anleggsomkostninger i kraftstasjonsområdet for anlegg i
fjell bygger seg opp av omkostninger for:

• Atkomsttunnel med veibane, eventuelt portalbygg med port og
eventuell kabelkanal.

• Avløpstunnel (U-tunnel) med eventuelt svingekammer.

• Eventuelt transformatorkammer

• Eventuell kabelsjakt

•
r

Eventuelle hjelpetunneler for utsprengning av stasjonshall 0g avlops -
tunnel. (Hjelpetunnel for driving av trykksjakt/trykktunnel tas med i
omkostningsberegningen for trykksjakten).

• Kraftstasjon

• Koplingsanlegg/bryteranlegg (friluftsanlegg)

• Eventuelt eget bygg for kontrollanlegg/verksted/driftssentral/admini-
strasjon

I dette kapittel er det gitt grunnlag for omk o stni ng sberegne selve
kraftstasjonen og atkomsttunnelen.

Andre kostnadselementer som avsløpstunnel og hjelpetunneler for
utsprengningen, må omkostningskalkuleres separat. Hjelpetunneler og
ramper, som i hovedsak er innenfor stasjonshallen, er inkludert i
omkostningene angitt i dette kapittel.

For elektro/mekanisk utrustning vises til separate avsnitt i kap E og M.

B.10.2 Kraftsta sjon

Formålet med dette kapittel er a angi en forenklet framgangsmåte som
raskt kan gi anslag om påregnelige anleggsomkostninger for en kraftstasjon
i fjell.

Framgangsmåten benyttet er i grove t rekk forklart for brukerens orientering.
Framgangsmåten bygger på forenklede forutsetninger basert på en
forholdsvis grov analyse av en rekke utførte høytrykks kraftstasjoner i fjell.

Det understrekes at resultatet man kommer fram til er av orienterende
natur, og at det må regnes med at omkostningene for utført anlegg kan vise



betydelige avvik fra omkostningsoverslaget utført på forprosjektstadiet ved
bruk av hervaerende hjelpemi d del. Arsakene til dette er flere, men draftes
ikke her i detalj .

B.10.2.1  Grun nlag, forutsetninger

Det finnes få kraftstasjoner av såpass ny dato at anleggsomkostningene
referert til prisnivå januar 1995 kan justeres for inflasjon basert på indeks-
tall. Det er derfor valgt a foreta omkostningsberegninger basert på
kontraktsmengder og "dagens" enhetspriser for noen kraftstasjoner.

For et fåtall av disse har man hatt grunnlag for a sammenlikn e kontrakts-
mengdene med oppgjørsmengdene (utført mengde). Denne
sammenlikningen viser at kontraktsmengdene eller teoret iske mengder som
hovedregel er mindre en utførte mengder. Dette gjelder særlig
betongmengder hvor forskjellen for de sammenliknede anlegg dreier seg
om 14-18% (for Hylen og Kvilldal 20-22%). Av denne grunn er det for de
utførte omkostnings-beregningene valgt å øke betomjnengden ifølge
anbudets (kontraktens) mengdefortegnelse med 15%.

Tendensen er også markert for sprengningsvolumet, og dette er det tatt
hensyn til ved å øke sprengningsmengdene med 10% for de anlegg hvor
omkostningskalkylene er basert på anbudets mengdefortegnelse.

Det er i utgangspunktet valgt a knytte anleggsomkostningene
(bygningsmessige a i der) til utspreng t volum i kraftstasjonene. Ut fra en
mer detaljert gjennomgåelse av et begrenset antall kraftstasjoner er det
utført forenklede omkostningsberegninger basert på følgende vurderte
forutsetninger og priser.

Sprengning: Midlere enhetspris:
Betongvolum = 20% av utsprengt volum:
Armering : 60 kg/m betong :
Forskaling : 2,1 mIm? betong:

200 kr/m3

1.000 krim?
7.000 - 9.000 kr/ton n ? a, /la

350 - 500 kr/m2

Sikringsarbeider (fjell) : 10% av sprengningsomkostningene.

Mur- og pussarbeider: 5% av omk. for sprengnings- og betong-
arbeidene.

Innredning (gulvbelegg, maling m.v.): 12% av omkostningene for
sprengnings- og betongarbeidene.

Diverse (stål, glass, VVS etc): 10% av omkostningene for
sprengnings- og betongarbeidene.

Uforutsett : 10% av foran nevnte omkostninger.

Entreprenørens fellesutgifter: 25% av foran nevnte arbeider.
r



t B.10.2.2 Volumbe hov, spren gningsbeh ov

Volumbehovet i en kraftstasjon er påvirket av en rekke parametre som dels
er objektive (teknisk basert) og dels er subjektive (byggherrens ønsker,
planleggerens meninger etc). Volumbehovet har trolig også endret seg over
tid.

For å søke å kartlegge sammenhengen mellom på den ene side aggregat-
antall- og starrelse, og pa den anne n side utspre ngt volum i kraftstajbonen
for ulike turbintyper, er dette plottet opp for eksisterende kraftstasjoRer på ·
fig B.10. 1, fig B.10.2 0g fig B.10.3.

Av diagrammene ses at det er betydelig spredning i volum sammenholdt
med installasjon.

Til tross for den betydelige spredning i volum har man vaget a uttrykk e
rombehovet i en enkel formel med netto fallhøyde, total maks vannføring for
stasjonen og antall aggregater som parametre.

En orientering om utsprengt volum for kraftstasjoner i fjell fås ved beregning
etter følgende formel:

Sprengningsvolum V = 78 H"° Q"% n?'

V = utsprengt volum, m3

H = netto fallhøyde, m
Q = total maks vannforing, m'/s
n = antall aggregater

B.10.2.3 Paregn elige anleggsomkostninger

Orienterende anslag over paregnelige anle ggsomko stninger (byding sentre-
prenøren) ekskl. byggherreutgifter for kraftstasjon i fjell, kan fås ved i
rekke folge a:

1. Kalku lere stasjonens installasjon [N = 8,5 x Q x Hn (kW)] og velge
aggregatantall og -type.

2. Forhåndsdimensjonere kraftstasjonen ved forprosjekt slik at utsprengt
volum kan kalkuleres. For en grovere orientering kan sprenings-
volumet beregnes på grunnlag av formelen ovenfor.

3. Total enhetspris for de totale bygningsmessige entreprenørutgiftene
kan settes lik 1.400 kr/m utspreng t volum. Prisnivå januar 1995.

B.10.2.4 Usikkerhe t i omkostningsberegningene

C'
Kostnadsoverslag basert på individuell forprosjektdimensjonering og total
enhetspris: ..,..30% til + 70%.



r Kostnadsoverslag basert på gitte kurver for volum og kostnad: 7 50% til +
100%.

Enhetsprisene er redusert noe fra 1990. Med de usikkerheter som ligger i
beregningsmetodene er den lille variasjonen i prisnivå uten praktisk
betydning.

B.10.3  Atkomsttunneler

Atkomsttunnelene består i hovedsak av selve tunnelen, kjørbart dekke,
drenasjegrøfter, lys, kontinuerlig sikret heng, kabelgrøft og eventuelle
bygningsmessige installasjoner til f.eks. ventilasjon. Dertil vil man ha en
portal ved kraftanlegget.

Atkomsttunnelens tverrsnitt vil variere sterkt. Minste tverrsnitt kan anslås til
18 m?. Det vil være størrelsen på det maskinelle utstyret som skal monteres
inne i kraftstasjonen som vil være dimensjonerende for tunneltverrsnittet.
For Francis-turbinen er det normalt transformatoren som vil bestemme
høyden i tunnelen. Likeledes vil det være statoren som vil bestemme den
permanente bredden i atkomsttunnelen.

Portalen eller inngangspartiet til kraftstasjonen vil variere både i størrelse
og i utførelse generelt. Portalen kan bl.a. bygges sammen med andre
bygningsmessige funksjoner som kontorer, møterom, garderober, dusj og
vaskeanlegg etc. Portalen er ikke med i kostnadskurvene på fig B.10.4.

Ventilasjon tilknyttet kraftstasjonen kan prosjekteres enten gjennom en
eventuell rømningssjakt eller i forbindelse med atkomsttunnelen. Det vil i
det siste tilf ellet ve re flere mulige losni nger, En kombine rt losning sarfen
med f.eks. kabelføring er en aktuell løsning. Et annet alternativ er enkel
opphenging av ventilasjonsrørene i hengen. Kostnadene tilknyttet
ventilasjon er meget varierende, avhengig av valg (evt. pålegg) av
løsningsalternativ, og er således ikke inkludert i kostnadskurvene.

Det er ofte bygget en skjermet gangbar kabelkulvert. En 3 m høy 0g 1,5 - 2
m bred kulvert vil grovt kunne kostnadsberegnes til ca 8.500 kr/ Im. Kanalen
vil vanligvis også brukes til ventilasjon.

I fig B.10.4 er det grovt skjematisert en kostnadskurve for atkomsttunneler.
Det er angitt en k dve for totalpri s og tunneldrift pa moderat stigning , og en
kurve for totalpris for tunneldrift på moderat synk (slakere  enn  1:10). I
kostnadskurven for tunneldrift på synk er det ilagt en tilleggskostnad på 5%
av grunnprisen. Følgende forutsetninger inngår i kostnadskurvene:

1. Grunnpris

a) Tunnellengde 3 km (korreksjon for avvik i forhold til egen figur).
b) Kontursprengning, hullavstand 0,7m.
c) Transportlengde totalt 600 m fra tunnelmunning til t ipp.



d) Middels sprengbarhet og borbarhet (ORI = 49). Korreksjon for tung-
sprengt eller tungboret fjell maksimalt 5% for mindre tverrsn itt, 10% for
større tverrsnitt.

e) Tunnelen er drevet pa moderat stigning (3 - 6%) . Korreksj on for
driving på moderat stup og mindre vanninntrengning (ca 500 I/mi n) er
satt til 5%.

2. Sikring

Sikringen vil være delt mellom stuttsikring og bakstuftsikring, og vil bestå av
ekstra rensk, bolting, sprøytebetong og utstøpning. Tillegg for sikring er
beregnet etter 30% av grunnprisen for mindre tunneltverrsnitt , og 50% av
grunnprisen for større tunneltverrsnitt. I tillegg er det beregnet kostnader for
et ekstra sprøytebetonglag i hengen på 7 ,5 cm tykkelse. Dette gjenspeiler
normale til gunstige forhold.

3. Lys

Lysarmaturer og andre installasjoner er kostnadsberegent til 60 kr/Im
tunnel, hvilket gir en meget enkel men likevel akseptabel løsning.

4. Kjaredekke

Et fullt oppbygget kjørbart asfaltdekke er inkludert i kostnadskurvene med
150 kr/m?.

5. Drenasj e

Dobbelsidig drenasjegrøft med betongrør er inkludert i kostnadskurvene
med 550 kr/ Im for begge sider.

6. Diverse, uforutsett

Inngår i kurvene med 10% av grunnpris + sikringsarbeider (1+2).

7. Felles utgifter

Entreprenørens fellesutgifter medtatt med 20% av (1+2+3). Dette kan være
snaut for mindre anlegg og anlegg med ugunstig beliggenhet , f .eks. høyt til
fjells eller med vanskelige transportforhold.

8. Prisnivå

Kostnadene er gitt i prisnivå januar 1995.

9. Usikkerhet

Usikkerhet i kostnadene kan settes lik ± 30%.

r
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8.11.0  KRAFTSTASJONER I DAGEN

(

B. 11.1 Gjennomsnit tlig påregnelige kostnader og usikkerhet

Kapitlet gir grunnlag for beregning av gjennomsnitt lig 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.

B.11.2  Kostnadselementer

Prisgrunnlaget omfatter entreprenørens utgifter ved de bygningsmessige
arbeider.

For opjgitte priser er andel rigg og drift ikke inkludert ._

Prisgrunnlaget inkluderer ikke byggherreutgifter eller entreprenørutgifter ved
arbeid utenfor selve kraftstasjonsbygningen så som elveforbygning, tomte-
bearbeidelse osv.

B.11.3  Prisnivå

De angitte priser representerer prisnivå januar 1995.
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Tabell B. 12.3.A. Betongtransport m/helikopter. Gj ennomsnittli g transport-
kapasitet

Avstand i km
(en vei)

Skittproduksjon, m3 betong/8 timer

Bell 214 Lama

1

5

10

15

73

36

22

16

22

11

7

5

B.12.3.3  Generelle nøkkeldata

Tabell B. 12.3.B. Helikopterleiekostnad

Type

Lama

Bell 214

Leiekostnad kr/ Lastekapasitet
driftstime

7.500 1,0 t - 0,3 mbetong

18.000 3,0 t - 1,0 mbetong , 1 brakke

Forutsetning: Oppdrag større enn 5 tonn. Oppdrag over 20 tonn gir 15%
reduksjon i leiesatsene.

Tabell B.12.3.C. Helikop ter flytider

a) Langdist/anse uten last: 200 km/t
b) TIR-tider ved normale transportforhold

Avstand i km
(en vei)

4

5

Normal last
(min.)

3

7

Betongtransport
(min.)

4

8

Brakketransport
(min.)

6

10

Flytiden økes med 1 min/k m.

Høydedifferanse inntil 15% av avstand er inkludert i tabellen. Ved større
høydedifferanser kan flytid beregnes ved legge 0,5 km til avstand pr
ekstra 100 m høyde.



8 .12.4 Prisnivå

Kostnader er gitt i prisnivå januar 1995.

Prisstigning 1990 - 1995 = 0%.

B.12.5 Taubaner

Kostnader for taubaner vil avhenge av mange forhold :

• Terrengforhold
• Beliggenhet
• Lastekapasitet
• Hastighet

Til støtte ved kostnadsvurdering angis kun kostnadene ved 2 aktuelle
tauba ne-prosjekter :

1. Vetlefjorden

Taubanelengde:
Kostnad:

2. Svartisen

Taubanelengde:
Kostnad:

1,8 km
4,5 mill kr (1985)

2,2 km
6,5 mill kr (1987)

Kostnadene omfatter kun anleggskostnadene for taubanen. Evt. ekstra-
kostnader for anlegget for øvrig pga. drift av taubanen er ikke medtatt.

r
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ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER GENERELT

Gjennomsnittlig påregnelige kostnader og usikkerhet:

Kapitlet gir grunnlag for beregning av gjennomsnittlig påregnelige kostnader for
elektrotekniske installasjoner i kr aftstasjoner og transformatorstasjoner.

Med "gjennomsnittlig" menes at de virkelige kostnader kan avvike fra estimatet
med +/- 10-20 %, og at det er litt større sannsynlighet for at de virkelige kostnader
blir lavere enn at de blir høyere.

Ved innhenting av tilbud på komponenter som generatorer, transformatorer,
apparat og kontrollanlegg samt høyspentapparater, kan pri sene fra ulike
leverandører variere med 20-40 % på samme tidspunkt. I tillegg kan prisene variere
over tid pga. markedsforhold og endringer i lønn, råvarer og valuta. Tilsammen
danner dette et nokså komplisert bilde. Vi har skt afinne frem til pri snivået for
oppnådde kontrakter, dvs de mest konkurransedyktige prisene i markedet.

Forutsetninger for bruken av prisunderlaget:

De oppgitte priser skal være en støtte for planleggere i en tidlig prosjektfase , der
en foretar en grovvurdering av lønnsomheten, og utreder alternative tekniske
løsninger.

Prisunderlaget må ikke oppfattes som fasitsvar; da det enkelte anlegg vil ha sine
særegenheter som vanskelig kan dekkes av en generell kalkyle . Før det tas
beslutning om utbygging , må en foreta en nøyaktigere kostnadsvurdering av det
enkelte prosjekt, der oppdaterte priser hentes inn fra markedet.

n
Kostnadselementer:

Prisgrunnlaget omfatter generelt leverandørens materiellpris levert fra fabrikk,
inkludert ingeniørarbeid og rutineme ssige overleveringsprover.

Videre inkluderes:
• kostnader for transport og forsikringer til vilkårlig anleggssted i midt-Norge
• kostnader for montasje av utstyret
• kostnader for prøving og idriftsettelse

I det følgende kapitler presenteres kostnader for følgende anleggsdeler ;
1. Generatorer
2. Transformatorer
3. Høyspent koblingsanlegg
4. Kontrollanlegg
5. Hjelpeanlegg
6. Kabler
7. Kraftlinjer



I hvert kapittel er det gjort nærmere rede for grunnlaget for kostnadsestimatene.

I kapittel 8 har en fremstilt de totale kostnader for elektroteknisk anlegg som
funksjon av stasj onsytelsen, basert på forenklede forutsetninger om anleggets
utf relse.

E.0.4

r

Kostnader som ikke er med:

Følgende kostnader er ikke med i underlaget, men må tas med i samlet overslag :

• Investerin gsavgift (7% pr j anuar 1995) og merverdiavgift (23%)
• Renter i byggetiden. Denne posten vil avhenge av rentenivået,

byggeperiodens lengde og utbetalingstidspunktene. Renter i byggetiden kan
være en betydelig post pa 10- 15% av totalkostnaden for utbyggingen.

• Planlegging og administrasjon
• Montasjeoppfølging og kvalitetskontroll

Følgende mer beskjedne byggherreutgifter er heller ikke med :
• fri kraft til montasjearbeidene
• plass for mellomlagring av materiell
• sjauerhjelp og leie av mobilkran ol. under montasjen

Dersom leseren ønsker å inkludere de nevnte tilleggene i sine kalkyler, har vi s kt a
tallfeste tilleggene som prosentvise påslag til sum komponentpris.
Prisene som finnes fra de etterfølgende kapitler multipliseres med en faktor på ca.
1,25 som består av :

• Investeringsavgift 7%
• Renter i byggetiden 11 % (7% rente, j evn utbetaling over 3 år)
• Planlegging, administrasjon og oppfølging på anlegget: 3-5% avhengig av

anleggets størrelse. For store anlegg regnes 3 %, for små anlegg 5 %.
• Diverse mindre byggherreutgifter : ca. 2%

E.0.5 Prisniva

Kostnadene er gitt i prisnivå pr. j anuar 1995. Oppdateringen av priser fra nivå
januar 1990 er delvis basert på oppnådde kontraktspri ser. På grunn av nedgangen i
antall nye prosjekter de siste årene, gir dette et relativt svakt grunnlag . Det har
derfor også vært n dvendig a innhente leverandørenes budsjettpriser for kontroll.

Vi har i denne utgaven valgt autelate indekser for lønn, metaller og valuta over de
siste 5 år , da prisnivået i markedet vil fange opp disse svingninger.
Prisen på en komponent kan f.eks. ha sunket som følge av hardere konkurranse i
markedet, selv om lønn, råvarer og valuta har blitt dyrere.

Ett er aha vurdert prisutviklingen for de ulike komponenter, og vektet disse for sin
midlere andel i et "normalt" kraftverk , har vi kommet til at elektroteknisk utstyr i
kraftstasj onen har steget med 4 % i perioden 1990-95, mens prisen for kr aftlinj er
antas aha steget med 5-6 % i samme periode.



E.0.5 Effektfaktor cos(p)

Ytelsen for elektrotekniske komponenter som generatorer, transformatorer og
apparater angis i MVA. I kapitlene for bygningstekniske og maskintekniske
installasjoner brukes  MW  som mål for ytelsen. Av hensyn til sammenhengen
mellom kapitlene brukes MW også for elektroteknisk materiell. Vi har antatt en
fast effektfaktor (cosp ) pa 0,85. Dette medfører at den elektriske ytelsen i MVA
er 18% høyere enn den som er angitt i MW.



r E.1.0 GENERATORER

E. 1. 1 Generatorer med ytelse under 10 MW

For mindre generatorer vil tekniske krav samt mengde og krav til tilleggsutstyr
utgjøre en vesentlig større prismessig konsekvens enn for større generatorer.
Som eksempel kan nevnes asynkron utf relse, samt helstopt stator-utf relse.
Derfor vil toleransen være tilsvarende større.

Avhengig av ytelse og turtall, vil mindre generatorer kunne bli levert i
standardisert utførelse med utgangspunkt i motor-produksjon, hvor
konkurransen er meget sterk fordi det er mange leverandører, hvor
kostnadsnivået kan ligge opptil 1/3 lavere, men hvor kvalitetsnivået også vil
være lavere, selv om det i mange tilfeller likevel er tilstrekkelig.

Ofte inngår slike generatorer i en totalleveranse, og prisen blir ikke
nødvendigvis representativ selv om den er spesifisert separat.

E. 1.2 Generatorer med ytelse over 10 MW

De fleste generatorene over 10 MW vil være i vertikal utførelse. De minste og
hurtigste kan leveres horisontal-akslet, med et prisnivå ca. 15% lavere.

Forøvrig er prisene basert på vanlige tekniske kriterier og krav. Spesielle verdier
for svingmoment eller for spenning vil få heller marginale utslag.

Prisene er basert på vanlig leveringsomfang, d.v .s. levert på anlegget, ferdig
montert, prøvet og idriftsatt, inklusive magnetiseringsutrustning, reservedeler og
tilleggsutstyr som f.eks. overvåkningsutstyr.

E. 1.3 Pris niva

Kostnadene er basert på prisnivået primo 1995. Selv om prisene til en viss grad
følger inflasjonsutviklingen, vil markedets innflytelse dog være avgjørende.
Det er satt en erfaringsmessig toleranse pa ± 15%.

For tiden er det lite aktivitet med følgelig lave priser, nesten ned mot nedre
toleranse-grense. Imidlertid kan man ikke regne med at det lave prisnivået vil
vedvare, bl.a. som følge av at signaler om øket aktivitet allerede begynner a
spore leverandørene til a k e sine marginer, om enn foreløpig i det små.

Det er sannsynlig at prisnivået vil øke i årene fremover vesentlig mer enn
inflasjonen tilsier. Dette er det til en viss grad tatt høyde for, men disse
prognosene vil aldri kunne erstatte en kontinuerlig oppfølging i markedet.
Erfaringsmessig har det vist seg at prisene i Norge har vært lite påvirket av
valutasvingningene, iallfall vesentlig mindre enn av markedsforholdene.
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E.2.0 TRANSFORMATORER

E.2. 1 Omfang

Prisene gjelder for kraft-transformatorer/generator-transformatorer for alle
verdier for h yspennings-uttaket, fordi den verdien ikke alltid er kjent.
Erfaringsmessig følger dette noenlunde enhetsytelsen og utgjør mindre enn den
øvrige toleransen som skyldes markedsforholdene.

Tilleggsutstyr er inkludert i rimelig grad med f.eks. lastkobler. For større
enheter vil likevel også tilleggsutstyret utgjøre mindre enn den øvrige toleransen
som skyldes markedsforholdene.

E.2.2 Prisniva

C)
Her gjelder de samme betraktninger som for generatorers prisnivå, med
unntagelse av følgende:

Kraft-transformatorers priser er i noe større grad enn for generatorer avhengige
av leverandørvalg, fordi leverandørene har spesialisert seg noe mer. Fordi det
også er større forskjeller mellom leverandører når det gjelder kvalitet, og det
gjerne blir et utvelgelses-kriterie, bør man regne med en litt større pristoleranse
enn for generatorer (± 20% ).

C)
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r E.3.0 HØYSPENT KOBLINGSANLEGG

E.3. 1 Omfang

Omfanget, og dermed kostnadene, for det høyspente koblingsanlegget ved en
kraftstasjon kan ikke angis uten kjennskap til behovet for utgående linjer og antall
aggregater. Spenningsnivå og type koblingsanlegg innvirker også på prisen.

Koblingsanlegget kan leveres i mange ulike varianter tilpasset kundens behov og
anleggets beskaffenhe t. Rapporten inneholder priser for de viktigste hovedtypene
innen hvert spenningsnivå.

E.3.2 Pris niva

De angitte priser representerer prisnivå pr . j anuar 1995.

Prisene baseres på oppdatering av tidligere budsjettpriser, samt innhentede data fra
leverand rer.
En nøyaktig sammenligning av priser er vanskelig, da leveringsomfanget varierer fra
anlegg til anlegg. Det kan være en eller to effektbrytere pr felt, egne
koblingsbryterfelt, varierende antall skillebrytere, avledere og måletransformatorer.
Varierende grunn- og terrengforhold kan også slå ut på bygningsmessige
grunninvesteringer, som er inkludert i feltprisene.
Prisene for koblingsanlegg er betydelig oppjustert. Denne økningen er spesielt stor
for SF -anlegg for de h yeste spenningsnivaene. Prisene for SF -anlegg baserer seg
på innhentede budsjettpriser fra leverandører.

E.3.3 Medtatte/ ikke medtatte kostnader:

Prisene gjelder for et komplett felt med effektbryter, skillebryter, måle-
transformatorer og overspenningsavledere, ferdig montert, prøvet og idriftsatt på
anlegget. Spenningstransformatorer og jording på samleskinner er inkludert.
Bygningsmessige og elektrotekniske grunninvesteringer er inkludert.

E.3.4 Valg av koblingsanlegg:

Innend rs utend rs konvens on elt koblin sanle :
For spenningsnivå fra 11 kV og opp til 66 kV vil det være praktisk og k onomisk a
benytte standardiserte høyspentceller for innendørs montasje.

Fra 132 kV og oppover er det vanlig abygge koblingsanlegget som konvensjonelt
friluftsanlegg.

Enke dobbel samleskinne:
Dobbel samleskinne vil koste noe mer, men gir mulighet for mer fleksibel drift. Ved
reparasjoner kan en også legge driften over til den andre samleskinnen, og foreta
reparasjoner og vedlikehold på den spenningsløse samleskinnen.



r Effektbr yt er e:
En kan videre velge mellom enog to effektbrytere pr felt.

To-brytersystem er mye brukt for de høyere spenningsnivåer. Dette er en kostbar
løsning, som blant annet gir mulighet for momentan reserve dersom en samleskinne
faller ut. Denne løsning er illustrert i prinsippskjema for store stasjoner, fig E.3.2.

Er det over 3-4 felt i koblingsanlegget, vil dobbel samleskinne med en effektbryter pr
felt samt koblingsbryter gi en rimeligere løsning som gir mulighet for fleksibel drift.

Effektbryterne har blitt mer driftsikre de senere år, og serviceintervallene lengre, slik
at en idag regner med å kunne ha høy tilgjengelighet med en effektbryter pr felt og
dobbel samleskinne.

SF, -anlegg:

Dersom det er lite plass for et friluftsanlegg, eller hvis atmosfæriske
forurensninger skaper driftsproblemer, kan en velge SF -isolert koblingsanlegg.
Disse er idag meget driftsikre, men kostnadene for SF 6-anleggene ligger idag
betydelig over konvensjonelle anlegg, spesielt for 300 og 420 kV.

C



E3.5 Forklaring av begreper
Begreper merket med er hentet fra hefe t  "Kraftuttrykk"  utgitt av Statkraft,

(

Aggregat*: Produksjonsenhet for elektrisk energi. Omfatter turbin og
generator.

Kontrollanlegg:

Bryterfelt:

Omfatter kabler, lokalkontroll, likestromsanlegg, lavspentanlegg,
stasjonsforsyning.

Del av koblingsanlegg. Sørger for inn/utkobling av linje,
transformator eller aggregat til en samleskinne.

Hjelpeanlegg: Deler av apparatanlegget; bla likestrms anlegg, lavspentanl egg,
stasjonsforsyning, brannanlegg. Dessuten lys & varme,
ventilasjon, pumper og andre "stottefunksjoner" i kraftstasjonen.

Høyspent koblingsanlegg*: Anlegg for elektrisk samm enkobling / adskilling av generatorer,
transformatorer og/eller ledninger. Hovedelementer i etr koblingsanlegg er samleskinner og bryterf elt.

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

Merkeytelse : Ytelse (effekt) stemplet på navneplaten, faller gjeme sammen
med full-lastytelse.

Nett-tap*: Energitap i overfr i ngs- og fordelingsnettet.

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

Overf ringskapasitet :

Samleskinne:

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

Del av koblingsanlegg. Benevnes ofte A, B eller C, alt etter om
en har en, 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 prinsippskj emaet for kraftstasj oner.
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Utgående linje

22, 66 eller 132 kV

Ute

C

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

C Fig. E.3. 1



Høyspe nt koblingsanlegg
132,300 eller 420 kV

uttort enten som SF, -anlegg
(plassbesparende) eller
konvensjonell utendørs type .

Transformatorfelt
(Aggregatfelt)

Utgående linjer

L1 L2

Lokal 20 kV linje

... . ....-......

. ) I

A
Samles kinner

loll

Ute

0

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

Fig. E.3.2
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HØYSPENTE KOBLINGSANLEGG
TOTALE P RIS ER P R. FELT (1000 KR ):

KONVENSJONELLF ANLEGG:
innendors : Utendørs:

SF,
anle ;

22 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne:

66 k
Enkel samfeskinne:
Dobbel samle skin ne:

375
500

1.125
1.500

3.000
4.000

132 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne:

300 kV
Enkel samleskinne:
Dobbel samleskinne :

r 420 k
Enkel samleskin ne:
Dobbel samleskinne:

6.000
8.000

6.750
9.000

9.000
12.000

14.625
19.500

10.500
14.000

22.500
30.000

Prisnivå pr. januar 1995.
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.

Fig. E.3.3

r ).
' ·



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

KONVENSJONELLE ANLEGG: SF6
Innendørs: Utendørs: anle

22 kV
Enkel samleskinne: 375 375
Dobbel samleskinne: 500 500

33 kV
Enkel samleskinne: 750 1.175
Dobbel samleskinne: 1.000 1.500

66 kV
Enkel samleskinne: 1.125 2.000
Dobbel samleskinne: 1.500 2.500

132 kV
Enkel samleskinne: 4.000 4.000 6.750
Dobbel samleskinne: 5.000 5.000 9.000

300 kV
Enkel samleskinne: 8.000 8.000 14.625
Dobbel samleskinne: 10.000 10.000 19.500

420 kV
Enkel samleskinne: 10.500 10.500 22.500
Dobbel samleskinne: 14.000 14.000 30.000

Prisniva pr. januar 1995.
Toleranse +/- 20% .
Med dobbel samleskinne menes her dobbel samleskinne og to effektbrytere pr. telt.

Oppgitte kostnader inkluderer:
Prosjektering og oppfølging.
Fundamenter, stativer, montasje og idi tt settelse.
Kontrollanlegg.

Forutsetter at kostnaden for enkel samleskinne ligger på ca. 75 av dobbel ssk.

For andre spenningsnivå enn oppgitt her, benyttes priser for nærmeste høyere spenningsnivå.

HØYSPENT
KOBLINGSANLEGG

Fi g . E . 3 . 3
Re v . 2 2 . 0 5 . 9 7
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E.4.0 KONTROLLANLEGG

E.4.1 Analysens omfang:

I kostnadskurven for kontrollanlegg inngår lokalanlegg, pumper og
pumpeaggregater, samt fellesanlegg, objektdatamaskin; skjermsystem, og
fjernkontroll. Lokalkontroll for bryterfelt er inkludert under bryterfelt.
Lokalkontroll for felt i hjelpeanlegg er inkludert under hjelpeanlegg.

Det gjøres oppmerksom på at kraftstasjoner vil være høyst forskjellige som
følge av ulik alder størrelse, tekniske løsninger og grad av påkostning. Derfor vil
de angitte kostnader for kontrollanlegg være av generell karakter.

r E.4.2 Priskurvene:

I priskurvene er det angitt pris for komplett kontrollanlegg når aggregatytelse er
gitt. Prisene inkluderer montasje og prøving/idriftsettelse.

E.4.3 Prisniva:

De angitte priser representerer prisnivå pr j anuar 1995.
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t- Lokalkontrolltor aggregat

-L- Lokalkontrolltor pumpeaggregat

--Ii- Lokalkontroll tor pumpe

ANMERKNINGER :

1. Prisnivå januar 1995

2. Korriger kostnaden fra kurven ved a l e g g e til følgende (tall i 1000 kr)

For hver lukestyring med fjernoverf ring: 150
For hver vann standsm ling med fjernoverfr ing: 200
For hver 100 meter (sianalkabeltrase)
mellom fjellanle g og d a g a n l a g : 100 - : /

KONTROLLANLEGG

NVE
NORG VASSORAGS-

OG ENERGNERK

Fig .  E .4 .1
15.10.96
Rev .22 .05 .97

\



r

Basiskostnader for kontrollanlegg

5.000

4.500 - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.000 -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

s.00o
os...-2
3
::c:

2.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - _ - _ _ _ _

1.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0
I() 0 Ill O 0

C\I C'l
0 0 0
I() U) (X)

0
0

u o 0 o
C\l lll t-- O C\I

C\I C\I

0

8 e
C\I

8
C')

0 0
I() 0

¢

r

Aggregatytelse [MW]

Loka lkontroll for aggregat

--0- Loka lkontroll for pumpeaggregat

-.- Loka lkontroll for pumpe

ANMERKNINGER :

1. Prisnivå januar 1995

2. Korriger kostnaden i kurven ved å legge til følgende (tall i 1000 kr .)

For hver 100 meter adkomst- o g kabeltunnel: 150
For hvert 230 / 400 V felt inkl. lokalkontroll: 200
For hvert 12 / 24 kV felt inkl. lokalkontroll: 750

Forhvert BFH-samband (kun en ende): 700
For hvert radiolinjesamband (begge ender): 1500
For hvert fiberoptisk samband (begge ender): 1500

KONTROLL.ANLEGG Fi g . E . 4 . 1
1 5 . 1 0 . 9 6
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E.5.0 HJELPEANLEGG

r
E.5.1 Analysens omfang:

I kostnadskurven for hjelpeanlegg inngår forbindelse mellom generator og
transformator (kabel, åpen/kapslet skinneføring, evt generator effektbryter),
høyspent og lavspent stasjonsforsyning, stasjonstransformator, høyspent og
lavspent kabel i hjelpeanlegget, dieselaggregat, batterianlegg med DC-forsyning,
jording, brannmelde- og slukkeanlegg samt telefonanlegg.

Det gjøres oppmerksom på at kraftstasjoner vil være høyst forskjellige som
følge av ulik alder størrelse, tekniske løsninger og grad av påkostning. Derfor vil
de angitte kostnader for hj elpeanlegg være av generell karakter.

E.5.2 Priskurvene:

I priskurvene er det angitt pris for komplett hjelpeanlegg når kraftstasjonens
totale ytelse er gitt. Prisene inkluderer montasje og proving/idri ftsette lse.

E.5.3 Prisniva:

De angitte priser representerer prisnivå pr j anuar 1995.
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ANMERKNINGER :

1. Prisniv januar 1995

2. Korriger kostnaden fra kurven ved å legge til følgende (tall i 1 0 0 0 kr)

For hver lukestyring med fjernoverføring: 150
For hver vann standsmåling med fjernoverføring: 200
For hver 1 0 0 meter mellom fj l lanlegg og daganlegg: 100

HJELPEANLEGG Fig. E.5.1
15.10.96
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NVE
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Fig. E .5.1
15.10.96
Rev .12.06.97
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'-- E.6.0 KABELANLE GG

E.6. 1 Analysens omfang:

Analysen er beregnet til a gjelde kabelanlegg som inngår i kraft- og trans-
formatorstasjoner. Kabelanlegg som kraftoverføringer i form av jordkabler ·
mellom stasjoner er således ikke med i analysen.

E.6.2 Priskurvene:

I priskurvene er det angitt pris for komplett kabelanlegg når spenningsnivå og
kabelens traselengde er gitt. Prisene inkluderer montasje og
prøving/idriftsettelse. For de ulike spenningsnivå er det angitt omtrentlig effekt i
MW  som kabelen kan overføre med utgangspunkt i et kabeltverrsnitt på
800mm . Det forutsettes da en strømstyrke på hhv. 750A for oljekablene på
300 og 420 kV, og 1000-1100A for PEX-kablene pa 22, 66 og 132 kV .

E.6.3 Prisnivå:

De angitte priser representerer prisnivå pr j anuar 1995.

E.6.4 Medtatte/ikke medtatte kostnader:

Prisen inkluderer ikke reservekabel eller reservemateriell.







de minste tverrsnittene og vice versa.

E.7.6 Valg av spenning og linjetverrsnitt.

Som line anvendes i dag praktisk bare stalaluminium (FeAl). Tverrsnittet
angis med et tall, og tallet angir det kobbertverrsnittet i mm somhar
samme motstand. Eksempel: FeAI nr. 95 har samme motstand pr. m sor:n
en Cu-t råd med tverrsnitt 95 mm2•

Figur E.} s viser omtrentlig overføringsevne som funksjon av overførings-
lengden for ulike spenninger og linjetverrsnitt og med spenningsfall ca. 5%.
Hvis det kan aksepteres høyere spenningsfall, vil overføringslengden øke
tilsvarende. Ved en dimensjonering av nye linjeer vil den okon omisk riktige
belastning være lavere enn det figuren angir.

Vanligvis står man ikke fritt til velge den optimale overføringsspenning for
den aktuelle effekt da det må tas hensyn til det overføringsnett som
allerede er for hånden i området.

E.7.7 Overføringsevne for kraftlinjer 300-420 kV.

Generelt om dimensjoneringskriterier for større linjer:
Ved planlegging av kraftlinjer over lengre strekninger er det mange forhold
t a hensyn til. Utgangspunktet vil alltid være en gitt effekt [MW] som skal
overføres.

For det første må en velge spenningsnivå på overføringen. 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 st rømmen, derfor er det om a gjore 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 FeAI nr; dette angir ekvivalent kobbertverrsnitt for lederen. Maksimal
strømstyrke for et gitt tverrsnitt avhenger videre av hvilken temperatur en
kan tillate på lederen. For nye linjer i dag er det vanli g a dimensjonere ut
fra +80°C på lederen og omgivelsestemperaturer på +20°C 0g +5°C for
henholdsvis sommer og vinter.

Tverrsnittet kan reguleres ved ulike ledertverrsnitt , eller ved a benytte
duplex-linj e (2 ledere pr fase) eller t riplex-linje (tre ledere pr fase).
Ulempen med store ledertverrsnitt og duplex / triplex er at linene blir tunge.
Mastene må konstrueres for t ale de store påkjenninger som oppstår som



C
følge av vekten på linen og ekstrapåkjenninger på grunn av islast og vind..,

Qygrfgringsevne_ termisk grenselast:
De oppgitte maksimale overføringsevner på kraftlinjene er basert på
høyeste tillatte strømmer uten at temperaturen på faselinene overstiger
80°C.

Termisk grenselast [MVA]

Spenning 300 kV 420 kV

Lufttemperatur 5°C 20°0 5°C 20°C

Simplex Parrot 915 820 ----- -----
Duplex Parrot 1830 1640 2440 2190

Duplex Curlev 1435 1280 1900 1710

Duplex Grackle 1560 1400 2080 1870

Triplex Grackle 2340 2100 3120 2800

Tabell 1.
Termisk grenselast for ulike linetverrsnitt avhengig av spenningsnivå og lufttemperatur ved linetemperatur på
80°C. Forutsetninger: 0,6 m/sek vind, termisk absorbsjons- og emisjonskoeffesient lik 0,5, blank line og ingen
solbestråling. Kilde : Statnett.

Begrenset overføringsevne pga. spenningsfall:
Kraft linjer har en serieimpedans som er hovedårsaken til spenningsfall
langs linjen. Dette spenningsfallet er den viktigste faktor som begrenser
overføringsevnen på linjen.

Seriekompensasjon reduserer linjens serieimpedans, og gjør at
spenningsfallet kan reduseres til et minimum på noen få prosent. Behovet
for kompensering avhenger mye av lastforholdene i nettet. Ved tomtgående
linjer kan spenningen stige i mottakerenden som følge av linjens kapasitive
avledning, mens spenningsfall gjør seg gjeldende når belastningen øker.
SVC anlegg vil regulere tilførsel av reaktiv effekt etter behov.

Ved planlegging av lengre kraftlinjer er det nødvendig å foreta
lastflytanalyser der hele det omkringliggende nett legges inn i en
datamodell. Dette vil kunne forutsi hvordan aktiv og reaktiv effekt vil f lyte i
en planlagt linje under lett last (sommer) og tunglast (vinter) og
spenningsfall og behov for kompensering kan kartlegges på planstadiet.

Overføringsevnen basert på termiske grenselaster (tabell 1) ma reduseres
dersom det oppstår spenningsfall som følge av manglende kompensering.
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Totale kostnader for luft linjer
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E.8.0 TOTALE KOSTNADER

E.8. 1 Generelt :

Kapitlet gir de totale kostnader for elektrotekniske anlegg i kraftverk, basert på
forutsetninger som angitt nedenfor. Total risen fremkommer som summen av
kostnadene for enkeltkom onentene som an itt i det fore ående.

E.8.2 Stasjoner fra 1-4 MVA: 0 71/
I

>

For små kraftstasjoner fra 1-4 MV A finnes samlet elektroteknisk kostnad på
figur E.8.3. Leveranser til små stasj oner tilbys ofte som komplette
pakkeløsninger.
For små kraftverk antas stasjon i dagen med 1 aggregat, og enkle tekniske
løsninger.

E.8.3 Stasjoner fra 5 MVA og oppover: 7 ' 1 ( U
r  ' 7 j

Som utgangspunkt har vi valgt et kraftverk med følgende hovedtrekk :

• Stasjon i fjell med 800 meter kabeltrase.
• Stasj onsytelsen fordelt på 1 eller 2 aggregat i blokk-kobling'
• utgående linjer fra stasjonen
• Koblingsanlegg av konvensjonell type med dobbel samleskinne og to

effektbrytere. Dersom en n sker SF -anlegg, ma en legge til ekstra
kostnader for dette j fr. fig. E.3.3 høyspent koblingsanlegg.

• For stasjoner over ca 150 MW forutsettes bruk av kapslet
skinneføring og generator effektbryter

E.8.4 Variasjoner i stasjonsutforming:

De faktorer som har størst betydning for kostnadene foruten stasjonsytelse
[MW]  er :

• Antall aggregater
• Aggregatenes turtall
• Antall linjefelt
• Type koblingsanlegg
• Lengde, type og antall kabler.

Omfanget av, og dermed prisen for elektroteknisk utstyr i kraftverk vil i
prinsippet være det samme om stasjonen er bygget i dagen eller i fjell. For en
stasjon i dagen vil det ofte være mulig a plassere høyspentanlegget så nær
transformatorene at man kan unngå den lange kabelforbindelsen som er forutsatt

1 Blokk-kobling betyr at det er en transformator til hvert aggregat,  slik  som vist på prinsippskjemaet fig. E.3.1.
I andre tilfeller kan f.eks. to aggregat ha en felles transformator som dekker samlet generatorytelse.



for stasjoner i fjell. Dersom stasjonen bygges i dagen, må en trekke fra
kostnader for kabel, jfr. priskurve E.6.1

E.8.5 Anleggsdeler som ikke er in kludert i overslaget:

Kostnader til kraftlinjer og telesamband er ikke med. Kraftlinjer kan utgjøre
betydelige beløp, jfr. kapittel E.7. Ved stasjoner med vidstrakte
reguleringsområder kan kraftforsyning og samband i reguleringsområdene bli
kostbare.

I
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ANMERKNINGER :
1. Prisniva januar 1995

2. Toleranse + / - 20%

3. Beregningene gjelder samlet
elektroteknisk utrustning
inklusive hjelpeanlegg for
stasjon i fjell .

4 . Beregningene inkluderer 800
meter kabel. Spenningsnivå
varierer fra 22 kV til
420 kV etter ytelse [MW].

5. Teleanlegg o g kraftlinjer
er ikke inkludert .
For kraftlinjer, se kap . E .5.0.

6. Velges SF6-anlegg, ma en
legge til differansen mellom
SF6 o g konvensjonelt anlegg
jfr. fig . E.3.3.
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3. Prisene baserer seg på elektro-
teknisk pakkeløsning,
eksklusive kraftlinjer og
teleutstyr. For kraftlinjer,
se kap . E.5.0.

4 . Toleranse +/- 20% .

NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK

SMÅKRAFTVERK
TOTALKOSTNAD  FOR
ELEKTROTEKNISKE
INSTALLASJONER

F I G . E . 8 . 3
15.10.96





( ' M.0.0 MASKINTEKNISKE ARBEIDER GENERELT

M.0.1 Gjennomsnitt lig påregnelige kostnader og usikkerhet

Kapittelet gir grunnlaget for beregning av gjennomsnitt lig påregnelige
kostnader for maskintekniske leveranser.

De oppgitte kostnader har en anslått nøyaktighet på ± 20%, med like stor
san nsynlighet for at virkelige kostnader blir liggende hoyere som at de blir
liggende lavere.

M.0.2 Medtatte/ikke medtatt kostnader

De oppgitte prisene inkluderer følgende i tillegg til konst ruksjon, produksjon
og levering av komplett driftsferdig anlegg:

• Transport til "midt i" Norge, inkl. transportforsikringer
'( • ReservedelerL

• Montasje og ferdigmaling, kost og losji for montører

• Sjau og håndlangerhjelp (8% av samlet kostnad)

• Leverandørs tekniske service under montasje og idriftsettelse

• Ytelser i garantitiden

De oppgitte prisene inkl uderer ikke folgende:

• 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 domine-

(= rende 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

M.0.4 Prisnivå

De oppgitte prisene refererer seg til januar 1995. Prisene er hovedsakelig
basert på inngåtte kontrakter, og det er tatt hensyn til eventuelle endringer i
prisnivå i de siste årene.

, \
\



M.1.0

M.1.1

TURBINER

Generelt

Turbinprisene er gitt som kr/kW maksimal effekt og som funksjon av maksi-
mal vannføring Q, midlere effektiv fallhøyde H og turtall n. Prisene gjelder
hovedsakelig i effektomradet 1-300 MW.

Mellom 2 turtall i diagrammene må det laveste turtallet benyttes.

For et valgt turtall vil marginalkostnadene ved mindre variasjoner i sluke-
evne eller fallhøyde være mindre enn kurvene gir inntrykk av.

Vi påpeker at ved sammen likne kurvene for småturbiner og større turbi-
ner, 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.
Levert effekt vil ligge anslagsvis 3-4% under turbineffekten pga. tap i
generator og t ransformator. For Kaplan- og Francisturbiner avhenger
virkningsgraden en del av turbinstørrelsen.
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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 frekvens-
regulator.

Kurvene er delt i to hovedområder: 2 strålede horisontale turbiner (horison-
tal aksel) og 6-stralede 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 ogs 5- eller 4-stralede
vertikale turbiner være fordelaktig.

Peltonhjulet må alltid stå over høyeste undervann, for turbinene i diagram-
met 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 Francisturbi ner med ytelse over ca 1 O MW, fig M.1.B

For priskurvene er det forutsatt vertikale turbiner med stålspiral, ventil og
frekvensregulator.

Prisene gjelder for turbiner med løpehjulsenter 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.

M.1.4 Kaplanturbiner med ytelse over ca 6 MW, fig. M.1.C 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 abenytte Francisturbin i stedet. I nedre fallhøyde-
område kan det også, hvis det er stabilitetsmessig forsvarlig, benyttes
rørturbiner. Prisene vil da ikke endres vesentlig, men turtallet vil vere 10-
20% hayere enn det som framgår av diagrammet.

For Kaplanturbiner i stålspiral med slukeevne under ca BO - 100 m3/s kan
det være aktuelt med spjeldventil foran turbinen i stedet for inntaksfalluke.
Ventilen koster 20-30% av turbinprisen.



r M.1.5 Sm4 turbiner, 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 samme leveranse. Den elektroniske utrustningen inngår ikke i
de vedlagte kurvene.

Følgende gjelder for de ulike kurvene:

H > ca 300 m:
1- og 2-stralede horisontale Peltonturbiner med ytelse ca 0,5-10 MW,
inklusive ringledning, ventil og regulator. Peltonhjulets senter må alltid stå
over høyeste undervann, ca 1 - 3 m avhengig av hjuldiameter og vannfø-
ring.

ca 20 < H < ca 300 m:
Horisontale Francisturbiner med ytelse ca 0,5-10 MW, inklusive stålspiral,
ventil og regulator. Priser og turtall forutetter løpehjulsenter ca 2 m over
laveste undervann ved fullast, avhengig av hjuldiameter og vannføring.

ca 3 < H < ca 20 m:
Vertikale Kaplanturbiner i betongspiral, med ytelse ca 0,5 - 6 MW, inkludert
regulator. For turbiner med ytelse mindre enn 2 MW er gear inkludert i
prisen, oversetningsforhold for gear kan velges i omra de 1,5 - 4, lavest
oversetning ved høyeste ytelse.

M.1.6 Pumpeturbi ner

Pumpeturbinprisene regnes ut ved abenytte 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 stemple t motorstørrelse, og som funksjon av
maksimal vannfo ring og lofteho yde H, . Prisene gjelder i omradet fra 100 I/s og sa
langt som kurvene er t rukket. Kurvene er t rukket så langt til høyre som
standardprogrammene til de f leste aktuelle pumpeleverandører rekker.

Virkningsgraden øker med økende vannføring fra ca 0,75 ved 0,1 m'/s til 0,9over
2 m?Is.

Turtallene er i høyeste grad retningsgivende, og kan i praksis vise seg a ga både
ett og to trinn i vilkårlig retning, avhengig av dykking, løpehjulsutførelse og
antall pumpetrinn.

Det kan i praksis ikke gjøres regning med "k vantumsraba tt", 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 t rykkhøyde bør priser for sentrifugalpumper innhentes fra
leverandør.





M.3.0 LUKER

M.3.1 Gene relt

Lukeprisene er gitt i kroner avhengig av lukestørrelsen i m? og
konstruksjonstrykke t H i m Vs. Prisene gjel d er for lukene ferdig montert . Det
er satt opp priskurver for:

M.3.2

Segmentluker
Klappeluker
Rulleluker
Glideluker
Tverrslagsporter

fig M.3.A
fig M.3.8
fig M.3.C
fig M.3.D
fig 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 t rykk,
og hvor t rykk (m) x are al (m ) er større enn 500.

Når det gjelder rulleluker og glide luker, er det ofte man h ar en revisjons-luke
umiddelbart oppstrøms hovedluka med opptrekksarrangement i samme
sjakta. Dette for enkel t a kunne rehabilitere hovedluka. Revisjons-Iuka er
imidlertid ikke tatt med i priskurvene.

Anslagsvis pristillegg for revisjonsluke er:

For rulleluker ca 40%
For glideluker ca 70%

Gummiluker

Gummiluker vil i noen tilfeller kunne benyttes i stedet for klappeluker,
segment luker, sektorluker og nalesteng sler. Anvend elsesomradervil i fo rste
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:

Eordeler

1. Prisgunsti g ved store lengder
2. Enkl ere byggearbeid
3. Lite vedlikehold
4. Små driftskostnader
5. Synes lite i terrenget
6. Kan lages i meget lange lengder
7. God tetning



Ulemer

1. Problemer med a regulere mer enn ned til ca 0,8 x høyden
2. Problemer med vibrasjoner kan oppstå ved mer enn 20-30% over-

topping for luftfylte luker 0g 30-40% overtoppi ng for vannfylte luker.
3. Kan kun brukes som overflateluker
4. Høydebegrensninger

Når det gjelder prisen, er det klart at gummi ikke kan konkurrere med stål på
mindre luker. For overflateluker m lengden sannsynli gvis vere 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/m lysapni ng . Dette er da
pris for luke med kompressoranlegg, rør, styring, stålforankring etc. ferdig
montert. Prisen er ekskl. byggearbeider.
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y M.4.0 DIVERSE UTSTYR, FIG M.4.A

Priskurvene viser i pris kr/k W for diverse utstyr, avhengig av turbinvann-
føringen 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 differanse-
trykk, 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 lenseanlegg.

For fallhøyder under 15 m kan prisen pr kW tilnærmet finnes ved amulti -
plisere prisen for 15 m med 15/He.
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r M.5.0 INNTAK SMÅKRAFTVERK, FIG M.5.A

Prisene er gitt i kr, avhengig av turbinens slukeevne og av konstruksjons-
trykk i inntaket.

For Kaplanturbiner H < 50 m, Q > 4 m3/s, gjelder kurven inntaksrulleluke.

For Francis- og Peltonturbine r, hele fallh eydeomra det, Q < 4 m' /s, gjelder
kurvene både for inntak plassert direkte i dam og inntak i betongpropp i
tunnel. Kurvene omfatter inntakskonus/-ror, rarbruddsventil m/hydraulisk
aggregat og alle rør og ventiler  i  ventilkammeret. Revisjonsventil for
rørbruddsventil er ikke inkludert.

For konstruksjonstrykk 100 og 400 m er videre inkludert port for atkomst til
tunnelen.
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