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Sammendrag 
 Usikkerhetsanalysen er gjennomført som en del av konseptvalgutredning (KVU) for behandling av norsk brukt 

reaktorbrensel. Usikkerhetsanalysen omhandler investeringskostnad knyttet til alternative løsninger for behandling av 
16.5 tonn brukt reaktorbrensel. Resultatet fra usikkerhetsanalyse investeringskostnad for de ulike alternativene er vist i 
tabellen nedenfor.  
 

KOSTNADSOVERSIKT 
 

 
Element 
  

Alt. 0                            
Null-

alternativet 
 

Alt. a, b) 
Reprosessering 

 

Alt. c) 
Oksidering 

  

Alt. d) 
Mekanisk 

forbehandling 

 Oppdatert basiskostnad 600 MNOK 3 100 MNOK 2 700 MNOK 1 800 MNOK 
+ Forventet tillegg 800 MNOK 900 MNOK 1 400 MNOK 800 MNOK 
= Forventningsverdi  1 400 MNOK 4 000 MNOK 4 100 MNOK 2 600 MNOK 
+ Usikkerhetsavsetning 700 MNOK 1 300 MNOK 1 200 MNOK 600 MNOK 
= P85-estimat 2 100 MNOK 5 300 MNOK 5 300 MNOK 3 200 MNOK 

  Standardavvik  
600 MNOK 

44% 

 
1 200 MNOK 

31% 

 
1 200 MNOK 
              29% 

   
600 MNOK 

22% 
Alle kostnader i 2020-priser MNOK ekskl. mva 

Analysen viser blant annet at  
 Nullalternativet, heretter kalt Alternativ 0, har et basisestimat på 600 MNOK og en forventet verdi på 1 400 MNOK 

og et P85-estimat på 600 MNOK. Det er dette alternativet som viser en lavest investeringskostnad.   
 Kostnadene for reprosesseringsalternativene a og b (heretter omtalt som Alternativ a, b) vurderes under ett, fordi 

valg av returavfall ikke har noen direkte påvirkning på kostnadene. Alternativ a, b) har et basisestimat på 3 100 
MNOK, en forventet verdi på 4 000 MNOK og et 85%-estimat på 5 300 MNOK.  

 Alternativet for oksidering og utskifting av aluminiumskapsling, heretter kalt Alternativ c), har et basisestimat på     
2 700 MNOK, en forventet verdi på 4 100 MNOK og et 85%-estimat på 5 300 MNOK.  

 Alternativ c) har et noe lavere basisestimat enn Alternativ a, b), men Alternativ c) har en høyere usikkerhet. Av 
denne årsak blir 85%-estimat likt for Alternativ a, b) og Alternativ c). 

 Alternativ for mekanisk forbehandling, heretter kalt Alternativ d), har et basisestimat på 1 800 MNOK, en forventet 
verdi på 2 600 MNOK og et 85%-estimat på 3 200 MNOK. 

 Den usikkerhetsdriveren som har størst påvirkning på alle alternativene er U5-Fremdrift.  
 Den usikkerhetsdriveren som er spesielt ulik for alternativene er U3-Teknologisk utvikling. 
 Driftskostnad er ikke en del av denne analysen. 
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1 Innledning 
Usikkerhetsanalysen er utført av WSP. Analysen er gjennomført som en del av et avrop for 
bistand til konseptvalgutredning behandling av norsk brukt reaktorbrensel, heretter omtalt 
som KVU, mellom NND og WSP. 
 

2 Bakgrunn og rammebetingelser for prosjektet 

2.1. Bakgrunnen for prosjektet 
 
Institutt for energiteknikk (IFE) drev fire forskningsreaktorer i Norge i løpet av perioden 1951 
til 2019. Reaktorene er nå stengt og prosessen for å rive anleggene og håndtere avfallet er i 
planleggingsfasen. Driften av atomreaktorene i Halden og på Kjeller har medført produksjon 
av 16.5 tonn brukt reaktorbrensel. 
 
Norsk brukt brensel kan deles i fire kategorier: 
 10 tonn metallisk uran innkapslet i aluminium fra JEEP I-reaktoren på Kjeller og den 

første brenselsladningen som ble brukt i Haldenreaktoren. 
 1.5 tonn uranoksid innkapslet i aluminium. Dette brenselet ble brukt i JEEP II-reaktoren. 
 3.6 tonn brensel av uranoksid innkapslet i zircaloy. Dette var driftsbrensel i 

Haldenreaktoren, etter den første ladningen. 
 1.4 tonn eksperimentalbrensel, hovedsakelig av uranoksid innkapslet i zircaloy, men også 

oksider av thorium og plutonium og andre kapslinger (for eksempel stål, aluminium og 
andre legeringer). 
 

Hvilke materialer brenselet består av er vesentlig, fordi materialenes egenskaper påvirker 
hvordan brenselet kan oppbevares på en trygg måte. KVU-en har identifisert ulike 
alternativer for hva Norge kan gjøre med de 16.5 tonn brukt reaktorbrensel. 
 
Samtidig planlegges en parallell KVU for oppbevaring av radioaktivt avfall, inkludert brukt 
brensel. Et annet grensesnitt for denne utredningen er det mot konseptvalgutredningen av 
dekommisjonering av de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden (KVU 
dekommisjonering). Problemforståelsen for KVU dekommisjonering og denne utredningen 
henger sammen i den forstand at brenselet må fjernes fra anleggene for at 
dekommisjoneringen skal kunne fullføres. 
 
Denne usikkerhetsanalysen omhandler investeringskostnad knyttet til ulike alternative 
løsninger for behandling av 16.5 tonn brukt reaktorbrensel. 
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2.2. Prosjektets mål og styringsstrategi 
Samfunnsmål 
 Forsvarlig og kostnadseffektiv behandling av norsk brukt reaktorbrensel i et langsiktig 

perspektiv  
 
Effektmål  
Behandling av norsk brukt brensel 
 Sikrer at avfallet eller brenselet er egnet for langsiktig oppbevaring 
 Gir ingen skadelige virkninger på menneskers helse eller miljøet 
 
Måloppnåelse 
 Samfunnsmålet og effektmålene være oppnådd når NND har fått de nødvendige 

tillatelsene og konsesjonene 
 

2.3. Rammebetingelser 
 Lover og forskrifter 
 Internasjonale forpliktelser og avtaler 
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3 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen  
Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både basisestimat og usikkerhetsdrivere, og 
den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale 
kostnader.  

3.1. Mål for analysen 
Hovedmålet med usikkerhetsanalysen: 
 Fremskaffe et komplett og realistisk grunnlag for estimatene av investeringskostnad per 

alternativ 
 Beskrive forutsetningene for kostnadsoverslagene 
 Identifisere og kvantifisere relevant usikkerhet (både risiko og muligheter)  
 Fremskaffe et grunnlag for kommunikasjon, beslutning, oppfølging og styring av 

prosjektkostnadene. 
 
Program for analysedagene og deltakeren i ressursgruppen er vist i vedlegg 3. 
 

3.2. Konsept-alternativene 
Konseptene som skal utredes, ref. oppdrag og mandat i KVU, er som følger: 
 Alternativ 0 - Nullalternativet 
 Alternativ a) og b) Reprosessering  
 Alternativ c) Oksidering og utskifting av aluminiumskapsling 
 Alternativ d) Mekanisk forbehandling 
 
Alternativ 0 - Nullalternativet 
Nullalternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon, det vil si ingen kjemisk 
behandling av brensel som inneholder metallisk uran og ingen utskifting av 
aluminiumskapsling. Nullalternativet går ut på fortsatt lagring av brenselet i Norge. Den 
gjenværende levetiden til dagens midlertidige lagre anslås av NND/IFE til å være ikke lenger 
enn omtrent ti år. Denne vurderingen støttes bl.a. av et pålegg fra DSA om å forbedre 
dagens lagre. Derfor legger vi til grunn at i nullalternativet så opprettes nye lagre for brukt 
brensel i form av såkalte dual-purpose casks, dvs. oppbevaringsbeholdere som både kan 
brukes til transport og midlertidig lagring. 
 
I dag lagres noe av brenselet på Kjeller, og noe i Halden. I denne utredningens nullalternativ 
tar vi ikke stilling til om brenselet i fremtiden skal oppbevares på ett eller flere steder. Å 
vurdere eventuelle fordeler og ulemper med samlokalisering, er et av temaene for den 
fremtidige KVU-en om oppbevaring av radioaktivt avfall. 
 
Alternativ a og b – Reprosessering ved Orano   
Kostnadene for reprosesseringsalternativene a og b, heretter kalt Alternativ a, b) vurderes 
under ett, fordi valg av returavfall ikke har noen direkte påvirkning på kostnadene. 
Orano har drevet med reprosessering i La Hague siden 1966, uten alvorlige ulykker. De 
reprosesserer omtrent 1700 tonn brukt brensel i året. Driften medfører rutinemessige 
utslipp av radioaktivitet. Disse blir nøye overvåket. Effektiv dose til en representativ person 
er det beste målet på hvor alvorlige disse utslippene er. Effektiv dose til en representativ 
person er et mål på hvor stor stråledose en person i verste fall kan få, som konsekvens av 
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utslippene, gitt antagelser om f.eks. rikelig inntak av sjømat fra områdene rundt La Hague. 
Ifølge OSPAR-kommisjonen1 er effektiv dose fra La Hague til en representativ person 0.003 
mSv, hvilket tilsvarer mindre enn en promille av den gjennomsnittlige årlige stråledosen i 
Norge. Vi anser derfor de rutinemessige utslippene fra Orano som forsvarlige og ikke noe 
sterkt argument imot å reprosessere det norske brenselet.  
Fordi Orano i mange år har reprosessert store mengder brensel, er reprosessering en svært 
pålitelig teknologi. Det er fastsatt konkrete kvalitetskrav for det høyradioaktive og 
mellomradioaktive avfallet som kommer ut av prosessen. Det gir forutsigbare forhold for 
utviklingen av oppbevaringsløsninger for avfallet.   
Anlegget i La Hague er et stort industrielt anlegg, hvor store mengder nukleært avfall 
behandles og oppbevares. Det er derfor en risiko for ekstremhendelser der, for eksempel 
brann og eksplosjon med utslipp av store mengder radioaktivitet. Anlegget er imidlertid 
underlagt strenge sikkerhetskrav og de franske myndighetene er på hyppige inspeksjoner. 
Vår vurdering er derfor det er svært lav sannsynlighet for alvorlige ulykker.  
 
Alternativ c – Oksidering og utskifting av aluminiumskapsling ved Studsvik  
Behandling hos Studsvik innebærer å etablere et småskalaanlegg tilpasset det norske 
brenselet. Det må gjøres nye sikkerhetsvurderinger og utformes nye rutiner. Mangelen på 
driftserfaring kan ha noe å si for sikkerheten, men TUV-Nord vurderte oksidering som en 
tilstrekkelig moden teknologi allerede i 2017 [3]. Studsvik har videreutviklet konseptet siden 
den gang. I tillegg har Studsvik erfaring med å håndtere brukt brensel av metallisk uran fra 
den svenske R1-reaktoren. Det brenselet var vesentlig mer korrodert enn det som har blitt 
påvist under inspeksjon av norsk brensel. Å oksidere metallisk uran og skifte ut 
aluminiumskapsling er svært enkle operasjoner, sammenlignet med reprosessering. Derfor 
kan Studsvik sannsynligvis på ganske kort tid utligne Oranos forsprang i teknologisk 
modenhet, hvilket indirekte vil forbedre sikkerheten under behandling. I tillegg vil 
sikkerheten måtte dokumenteres og verifiseres av Strålsäkerhetsmyndigheten før, under og 
etter behandlingen gjennomføres. 
Studsviks behandlingsløsning er mindre teknologisk moden enn reprosessering. Mangelen på 
teknologisk modenhet medfører en del risikoer.  
 
Alternativ d – Mekanisk forbehandling  
Mekanisk forbehandling er i seg selv en moden teknologi. Alternativet skiller seg vesentlig 
fra alternativene a, b og c i forhold til at mekanisk forbehandling ikke nødvendigvis løser 
samfunnsmålet om å legge til rette for trygg oppbevaring av radioaktivt avfall i et langsiktig 
perspektiv. 
 
  

 
1 OSPAR er et samarbeidsorgan for 15 europeiske stater, inkludert Norge, som har til hensikt å 
beskytte det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren. 
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4 Grunnleggende forutsetninger for analysen 
Kapittelet omhandler prosjektets grunnleggende forutsetninger, definerer arbeidsomfang og 
prosjektavgrensninger.  
 

4.1. Nøkkelinformasjon om prosjektet 
 Kostnadsnivå i Basis: Januar 2020 
 Prisstigning: Ikke inkludert 
 Byggherrekostnad: Tillegges estimatene  
 MVA: Inkluderes i egen post 
 Valuta i basisestimat per 27.01.2020: 

 100 SEK = 95 NOK 
 1 EUR = 10 NOK 

 

4.2. Avgrensninger 
Investeringskostnaden omfatter IKKE:  
 Driftskostnader, inkludert vakt og sikring i Norge 
 Kostnad for lagring etter 2040 og deponering – Egen KVU 
 Kvantifisering av helt spesielle risikohendelser – Er beskrevet i KVU-en 

 

4.3. Basisestimat for de ulike alternativene 
Tabellen nedenfor viser prosjektets opprinnelige basisestimat for de ulike alternativene. 
 
Tabell 4.3.1: Basisestimat for de ulike alternativene.  

Alternativ Post 1. 
Transport, 

forbehandling, 
behandling 

Post 2. 
Midlertidig 
lagring frem 

til 2040  

Post 3. 
Felles-

kostnader  
SUM 

  

Alternativ 0   500  100 600 
Alternativ a, b)  3 000  100 3 100 
Alternativ c)  2 600  100 2 700 
Alternativ d) 1 700  100 1 800 

Alle tall i MNOK ekskl. mva. 
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4.4. Generelle analytiske forutsetninger 
De generelle analytiske forutsetninger er som følger:  
 Minimum» kostnad (”i beste fall”) defineres i beregningene som P10. Det er 10 % 

sannsynlighet for at sluttkostnaden blir lavere og dermed 90 % sannsynlighet for at 
sluttkostnaden blir høyere enn denne verdien.  

 «Maksimum» kostnad (”i verste fall”) defineres tilsvarende som P90. Det er 90 % 
sannsynlighet for at sluttkostnaden blir lavere og 10 % sannsynlighet for et sluttresultat 
høyere enn denne verdien.  

 «Mest sannsynlig» er den kostnaden ressursgruppen har mest tro på, i henhold til 
forutsetningene.   

 Basisestimatet skal reflekterer mest sannsynlig kostnad med en normal realistisk 
prosjektgjennomføring uten hendelser og i henhold til definert prosjektomfang og 
kvalitet. 
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5 Resultat av usikkerhetsanalysen – Alle alternativer 

5.1. Kostnadsberegninger – Alle alternativer 
 
S-kurven nedenfor viser den kumulative sannsynlighetsfordelingen for 
investeringskostnaden for de tre analyserte alternativene. Tolkningen er at y-aksen viser 
sannsynlighet for at investeringskostnaden havner innenfor kostnaden langs x-aksen for 
hvert punkt på s-kurven.  
 
Figur 5.1.2: S-kurve for investeringskostnad for de tre alternativene 

 
 
Ulik helning på S-kurvene viser ulik grad av usikkerhet i MNOK. S-kurvene viser at 
Alternativene a, b) og c) er de alternativene som har høyes usikkerhet målt i MNOK.  
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Kostnadsoversikten under viser resultatene fra usikkerhetsanalysen. Tabellen viser en 
oppbygging av kostnadsestimatet fra opprinnelig basiskostnad til usikkerhetsanalysens P85-
estimat med tilhørende usikkerhet. Standardavvik tolkes ofte som et mål på 
usikkerhetsnivået. 

Tabell 5.1.1: Oversikt over alternativenes kostnadsramme  

KOSTNADSOVERSIKT 
 

 
Element 
  

                 Alt. 0                  Alt. a, b) 
          ---------                --------  

            Alt. c)             Alt. d) 
     --------                ----------  

 Oppdatert basiskostnad 600 MNOK 3 100 MNOK 2 700 MNOK 1 800 MNOK 
+ Forventet tillegg 800 MNOK 900 MNOK 1 400 MNOK 800 MNOK 
= Forventningsverdi  1 400 MNOK 4 000 MNOK 4 100 MNOK 2 600 MNOK 
+ Usikkerhetsavsetning 700 MNOK 1 300 MNOK 1 200 MNOK 600 MNOK 
= P85-estimat 2 100 MNOK 5 3000 MNOK 5 300 MNOK 3 200 MNOK 

  Standardavvik  
600 MNOK 

44% 

 
1 200 MNOK 

31% 

 
1 200 MNOK 
              29% 

   
600 MNOK 

22% 
Alle kostnader er avrundet i MNOK, ekskl. mva. 

Tabellen viser blant annet: 
 Alternativ 0 har et basisestimat på 600 MNOK og en forventet verdi på 1 400 MNOK. 

Alternativ 0 er det alternativet som har lavest investeringskostnad både i basisestimat, 
forventningsverdi og P85-estimat, men det er også dette alternativet som har den 
høyeste usikkerheten, målt i %-vis standardavvik. 

 Alternativ a, b) har et basisestimat på 3 100 MNOK, en forventet verdi på 4 000 MNOK og 
et 85%-estimat på 5 300 MNOK. 

 Alternativ c) har et basisestimat på 2 700 MNOK, en forventet verdi på 4 100 MNOK og et 
85%-estimat på 5 300 MNOK. Alternativ c) har et noe lavere basisestimat enn Alternativ 
a, b), men Alternativ c) har en høyere usikkerhet. Av denne årsak blir P85-estimat likt for 
Alternativ a, b) og Alternativ c). 

 Alternativ d) har et basisestimat på 1 800 MNOK, en forventet verdi på 2 600 MNOK og 
et 85%-estimat på 3 200 MNOK. 

 
S-kurvene og mer detaljert kostnadsoversikt for hvert alternativ er vist i kapittel 9-9, og 
detaljert basiskostnad med kvantitative usikkerheten per alternativ er vist i vedlegg 1. 
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6 Resultat av usikkerhetsanalysen – Alternativ 0 

6.1. Kostnadsberegninger – Alternativ 0 
 
S-kurven nedenfor viser den kumulative sannsynlighetsfordelingen for 
investeringskostnaden. Tolkningen er at y-aksen viser sannsynlighet for at 
investeringskostnaden havner innenfor kostnaden langs x-aksen for hvert punkt på s-kurven.  
 
Figur 6.1.3: S-kurve for investeringskostnad Alternativ 0 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i tabellen under. Tabellen viser opprinnelig 
basisestimat, resultat av analysen i form av forventet verdi og standard avvik i MNOK. 
Standard avvik er en målform for usikkerhet. 
 
Figur 6.1.1: Basisestimat og forventet verdi Alternativ 0 

Post   MNOK 
 Basis 

estimat 
Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
1. Transport, forbehandling, behandling 0   
2. Midlertidig lagring frem til 2040  500 1 054 463 
2.1 Lagring/oppgradering 300 555 308 
2.2 Inspeksjon av brensel 200 498 345 
3. Felleskostnader 100 113 26 
Sum basisestimat eks. mva 600 1 166 464 
Usikkerhetsdrivere  273 289 
Investeringskostnad eks. mva 600 1 439 631 
96 Merverdiavgift  150 360 158 

Investeringskostnad inkl. mva 750 1 799 789 
Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

  

Per-
centile

MNOK
eks. mva

MNOK
 inkl. mva

90 2 316 2 896
85 2 096 2 620
80 1 945 2 431
70 1 696 2 120
60 1 513 1 891
50 1 346 1 683
40 1 192 1 490
30 1 040 1 300
25 965 1 206
20 884 1 106
10 691 864
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Resultatene fra analysen ekskl. mva. viser blant annet:  
 Oppdatert basisestimatet er 600 MNOK. 
 50%-estimatet (P50) viser 1 300 MNOK 
 Forventningsverdi for prosjektet er 1 400 MNOK.  
 Forventningsverdien er høyere enn 50%-estimatet fordi usikkerheten er høyre-skjev 

(større sannsynlighet for kostnadsøkning enn kostnadsreduksjon)  
 Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå (P85) er 2 100 MNOK.  
 Usikkerhetsnivå, uttrykt som standardavvik, er 600 MNOK og relativt standardavvik i 

forhold til forventet verdi er 44%. 
 
I usikkerhetsanalysen ble det identifisert og kvantifisert de største usikkerhetsdriverne (også 
kalt indre/ytre påvirkninger) for hvert alternativ. Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i 
tabellen under. Tabellen viser resultat av analysen i form av forventet verdi og standard 
avvik i MNOK.  
 
Figur 6.1.2: Forventet verdi av usikkerhetsdrivere, Alternativ 0 

Generelle usikkerhetsforhold MNOK 
  Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
U1 - Regelverk 74 79 
U2 - Marked 50 189 
U3 - Teknologisk utvikling 0 0 
U4 - Prosjektorganisering 0 93 
U5 -Fremdrift 149 162 
Sum usikkerhetsdrivere 273 289 

Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

 
Tabellen viser blant annet at det er usikkerhetsdriverne U5-Fremdrift som har den største 
påvirkningen på forventningsverdien med en økning på 149 MNOK. Tabellen viser også at 
det er den usikkerhetsdriveren som har størst usikkerhet målt i MNOK standardavvik. En 
nærmere beskrivelse av årsaken til økningen for U5-fremdrift og de andre faktorene er 
beskrevet i kap.6.2. 
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6.2. De faktorer som påvirker usikkerheten mest – Alternativ 0 
Tornadodiagrammet nedenfor viser hvilke usikkerhetselementer (kalkyleposter og 
usikkerhetsdrivere) som bidrar mest til den totale kostnadsusikkerheten, rangert med størst 
usikkerhet øverst. Grønn søyle viser potensial for kostnadsreduksjon, mens rød søyle viser 
potensial for kostnadsøkning i forhold til basiskostnaden. P10-estimatene (utfallet vi håper 
på) og 90-estimatene (utfallet vi frykter) angir ytterpunktene for hver søyle i diagrammet. 
Midtaksen representerer basiskostnad (0-punktet).  
 
Figur 6.2.1: Tornadodiagram – Alternativ 0 

 
 
I det etterfølgende utdypes usikkerheten knyttet til de faktorene som påvirker 
investeringskostnaden for Alternativ 0 mest. 

Post 2. Midlertidig lagring frem til 2040 
Nullalternativet omfatter fortsatt lagring ved Kjeller og Halden. Det er sannsynlig at 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) ikke vil godkjenne dagens 
lagringssituasjon, og det vil bli behov for å kjøpe lagringsplass eller oppgradere eksisterende 
lager. Posten omhandler i hovedsak innkjøp av casks, samt oppføring av industrilager.  

 
Trolig må det gjennomføres inspeksjoner av brenselet for bl.a. korrodering. Inspeksjoner av 
brenselet kan vise at det er behov for at brenselet transporteres til Studsvik for behandling. 
Dette forventes å være en kostnadskrevende operasjon. Det er stor usikkerheten knyttet til 
kvaliteten på brenselet. Det er også muligheter for at inspeksjoner viser at brenselet ser greit 
ut og at det ikke vil stilles ytterligere krav, men den muligheten anses å ha lav sannsynlighet. 

 
Ved nullalternativet vil det også være behov for vedlikehold og oppgradering av Metlab II 
som trolig vil måtte holdes i drift så lenge brenselet lagres i Norge. Investeringskostnadene 
for inspeksjon av brenselet anslås til 200 MNOK, men det uttrykkes stor usikkerhet knyttet til 
kostnadene her.  
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U2 – Marked 
Markedsbildet vil være forskjellig for de ulike alternativene, selv om kvantifiseringen av 
markedsusikkerheten er lik i alle alternativer. For nullalternativet vil det være en offentlig 
anskaffelse. Det antas at det vil kunne være så mange som 4-5 tilbydere i dette alternativet. 
 
U6 – Fremdrift 
Fremdriften for nullalternativet er usikkert pga. krav i plan- og bygningsloven som f.eks. 
reguleringsprosesser og konsekvensutredninger, etc.  
Dersom ikke løsninger med Studsvik eller Orano blir benyttet vil nullalternativet bli mer 
aktuelt over tid. Det vil ta tid å etablere nullalternativet også, og det vil være nødvendig med 
en beslutning tidlig nok til at det blir mulig å sette opp lager. 

U5 – Prosjektorganisering 
Dagens prosjektorganisering er under endring, men vil være på plass før prosjektene 
gjennomføres. Det er mulig å opprette prosjektorganisasjonen både ved egne ansatte og ved 
innleie. I dag besitter anleggene i Kjeller og Halden spesialkompetanse som er viktig for 
flytting av brenselet. Risikoen for å miste denne spesialkompetansen øker dess lengre tid det 
går før beslutning tas. Det er mulig å kjøpe denne kompetansen fra utlandet, men det vil bli 
svært kostnadskrevende. Ved kjøp av utenlandsk spesialkompetanse vil aktørene måtte 
sette seg inn i store mengder dokumentasjon og regelverk som gjelder i Norge. 
 
U1 – Regelverk 
Det kan komme regelverksendringer gjennom hele prosessen som vil kunne medføre nye 
krav og økte kostnader. Eksempelvis nevnes det at det kom en endring for noen år siden som 
strammet inn regelverket og som har kostet et par hundre millioner. Slike 
regelverksendringer vil ikke kunne medføre lavere kostnader, og vil utelukkende påvirke 
med høyere kostnader.  
 
I nullalternativet er det et håp om at DSA ikke stiller krav til inspeksjoner og fysisk 
behandling, men at det gis tillatelser til å flytte brenselet fra et lager til et annet. Trolig vil 
DSA stille en del krav, men at vi får på plass nødvendige tillatelser til å bygge midlertidig 
lager. Det er en frykt for at DSA vil stille strenge krav som vil kunne medføre både 
forsinkelser og økte kostnader.  

6.3. Vurderinger og anbefalinger Alternativ 0 
Oppdatert basisestimatet er 600 MNOK. Analysen viser et 50-estimat på 1 300 MNOK, en 
forventningsverdi på 1 400 MNOK og kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 2 100 
MNOK. Usikkerhetsnivå, uttrykt som standardavvik er 44%. Det er knyttet en betydelig 
usikkerhet i investeringskostnad til dette alternativet. Det er det alternativet som har lavest 
investeringskostnad, men høyest usikkerhet knyttet til investeringskostnaden. De 
usikkerhetsmomentene som kan få størst økonomisk konsekvens er knyttet til kvaliteten på 
brenselet og eventuelt behovet for oppgradering av Metlab II. 
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7 Resultat av usikkerhetsanalysen – Alternativ a, b) 

7.1. Kostnadsberegninger – Alternativ a, b) 
S-kurven nedenfor viser den kumulative sannsynlighetsfordelingen for 
investeringskostnaden. Tolkningen er at y-aksen viser sannsynlighet for at 
investeringskostnaden havner innenfor kostnaden langs x-aksen for hvert punkt på s-kurven.  
 
Figur 7.1.3: S-kurve for investeringskostnad Alternativ a, b) 

 

 
 
 

 

 
 
Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i tabellen under. Tabellen viser opprinnelig 
basisestimat, resultat av analysen i form av forventet verdi og standard avvik i MNOK. 
Standard avvik er en målform for usikkerhet. 
 
Figur 7.1.1: Basisestimat og forventet verdi Alternativ a, b) 

Post  MNOK 
   Basis 

estimat 
Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
1. Transport, forbehandling, behandling 3 000 3 000 744 
2. Midlertidig lagring frem til 2040          
3. Felleskostnader 100 113 26 
Sum basisestimat eks. mva 3 100 3 113 744 
Usikkerhetsdrivere  862 894 
Investeringskostnad eks. mva 3 100 3 974 1 223 
96 Merverdiavgift  775 994 306 

Investeringskostnad inkl. mva 3 875 4 968 1 528 
Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

 
  

Per-
centile

MNOK
eks. mva

MNOK
 inkl. mva

90 5 657 7 071
85 5 308 6 635
80 5 022 6 278
70 4 571 5 714
60 4 211 5 264
50 3 883 4 854
40 3 552 4 441
30 3 226 4 033
25 3 053 3 817
20 2 878 3 597
10 2 455 3 069
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Resultatene fra analysen eks. mva viser blant annet:  
 Oppdatert basisestimatet er 3 100 MNOK. 
 50%-estimatet (P50) viser 3 900 MNOK 
 Forventningsverdien er høyere enn 50%-estimatet fordi usikkerheten er høyre-skjev 

(større sannsynlighet m/konsekvens for kostnadsøkning enn for kostnadsreduksjon).  
 Forventningsverdien er 4 000 MNOK.  
 Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå (P85) er 5 300 MNOK.  
 Usikkerhetsnivå, uttrykt som standardavvik, er 1 200 MNOK og relativt standardavvik er 

31%. 
 
I usikkerhetsanalysen ble det identifisert og kvantifisert de største usikkerhetsdriverne (også 
kalt indre/ytre påvirkninger) for hvert alternativ. Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i 
tabellen under. Tabellen viser resultat av analysen i form av forventet verdi og standard 
avvik i MNOK.  
 
Figur 7.1.2: Forventet verdi av usikkerhetsdrivere, Alternativ a, b) 

Generelle usikkerhetsforhold MNOK 
  Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
U1 - Regelverk 198 195 
U2 - Marked 132 476 
U3 - Teknologisk utvikling 0 0 
U4 - Prosjektorganisering 0 239 
U5 -Fremdrift 531 530 
Sum usikkerhetsdrivere 862 794 

Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

Tabellen viser blant annet at det er usikkerhetsdriverne U5-Fremdrift som har den største 
påvirkningen på forventningsverdien med en økning på 500 MNOK. Tabellen viser også at 
det er den usikkerhetsdriveren som har størst usikkerhet målt i MNOK standardavvik. En 
nærmere beskrivelse av årsaken til økningen for U5-fremdrift og de andre faktorene er 
beskrevet i kap. 7.2. 
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7.2. De faktorer som påvirker usikkerheten mest – Alternativ a, b) 
Tornadodiagrammet nedenfor viser hvilke usikkerhetselementer (kalkyleposter og 
usikkerhetsdrivere) som bidrar mest til den totale kostnadsusikkerheten, rangert med størst 
usikkerhet øverst. Grønn søyle viser potensial for kostnadsreduksjon, mens rød søyle viser 
potensial for kostnadsøkning i forhold til basiskostnaden. P10-estimatene (utfallet vi håper 
på) og 90-estimatene (utfallet vi frykter) angir ytterpunktene for hver søyle i diagrammet. 
Midtaksen representerer basiskostnad (0-punktet).  
 
Figur 7.2.1: Tornadodiagram – Alternativ a, b) 

 
 
I det etterfølgende utdypes usikkerheten knyttet til de faktorene som påvirker 
investeringskostnaden for Alternativ a, b) mest. 

Transport, forbehandling, behandling 
Orano benytter seg av reprosessering til behandling av brenselet, dette har de lang erfaring 
med og metoden er godt etablert. Likevel knyttes det usikkerhet til hvor mye forbehandling 
av det norske avfallet som må til før reprosessering kan gjennomføres. Noe av det norske 
brenselet må kappes før det kan reprosesseres, og Orano har ikke dette utstyret. I 
basisestimatet er det lagt inn forbehandling hos Studsvik. 
 
Tilbudet fra Orano omhandler 15 tonn av totalt 16,5 tonn brensel inkl. transport. I tillegg skal 
det gjennomføres en mulighetsstudie av resterende 1,5 tonn som det per i dag knyttes en 
del usikkerheter rundt. 1 tonn av de resterende 1,5 tonnene vil sannsynligvis kunne 
reprosesseres i Frankrike, mens det mangler ytterligere avklaringer for 0,4 tonn og hvorvidt 
dette brenselet kan reprosesseres. De resterende 0,1 tonn kan av kjemiske årsaker ikke 
reprosesseres ved Orano, og må løses på annen måte. Vi håper at disse kan behandles hos 
Studsvik med anslåtte kostnader på ca. 20 MNOK. Det er risiko for at detaljstudier viser at 
dette restavfallet er mye mer komplekst å løse og dermed kan bli kostnadsdrivende. 
 
Det knyttes noe usikkerhet til hvor forbehandling av brenselet kan gjennomføres. Det kan 
gjøres hos Studsvik i Sverige. I verste fall kan det måtte gjennomføres i Norge med ny hot-
celle. Dersom det må gjennomføres i Sverige anslås det at det vil medføre store kostnader til 
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transport. Det kan også være en mulighet for å få løst dette i Frankrike nokså rimelig, men 
dette er usikkerhet knyttet til om en slik løsning er mulig. Det er risiko knyttet til at brenselet 
er mer komplekst enn antatt og dermed fordyrende for reprosesseringen. Blant annet kan 
en mer krevende forbehandling utløse behov for transport til 3.part.  

U2 – Marked 
Markedsbildet er forskjellig for de ulike alternativene og for de ulike elementene. For 
alternativ a, b) vil det kun være to tilbydere og en begrenset konkurransesituasjon, og 
forhandlingssituasjonen vil være en viktig driver.  
 
Orano har mange kontrakter og vil klare seg fint uten det norske avfallet. Dette tilsier at 
forhandlingssituasjonen ikke er like bra som den vil være mot Studsvik som er mer avhengig 
av å få kontrakt med Norge.  
 
Det er en forventning om at andelen avfall til dekommisjonering vil øke skarpt i årene som 
kommer. Dette kan gi fremtidige kapasitetsutfordringer, og dessuten kan det medføre at det 
norske avfallet ikke vil være like attraktivt i fremtiden som det er i dag.  

U6 – Fremdrift 
Det planlegges for kontrakt i 2022/2023. Det er risiko knyttet til utsettelser av både KVU-
beslutningen og utsettelse av behandlingsform. Dersom det blir utsettelse til etter 2026 vil 
det også være en risiko for at Orano alternativet forsvinner iht. signaler som har kommet fra 
Frankrike. Det har kommet en offentlig debatt i Frankrike om det kanskje skal avvikles 
reprosessering og mottak av denne type avfall i fremtiden. Det diskuteres også om fremtidig 
oppstart av oksidering av brensel i Frankrike. Orano kan ikke garantere at de kan ta imot 
brensel etter 2026. 
 
Det ligger til rette for at flere aktører i fremtiden vil dekommisjonere. Det er relativt få 
aktører til å ta imot, og det er en risiko for at kapasiteten kan bli spist opp. Ved større 
forsinkelser av beslutning vil det kunne medføre risiko både for at Orano alternativet blir 
borte, samtidig som det kan tilkomme flere aktører som vil dekommisjonere og dermed 
legge et press i marked med begrenset kapasitet.  
 
U5 – Prosjektorganisering 
Dagens prosjektorganisering er under endring, men vil være på plass før prosjektene 
gjennomføres. Det anses å være veldig lav risiko for at vi ikke får etablert en 
prosjektorganisering. Dette kan gjøres både gjennom egne ansatte og innleid arbeidskraft. 
Dagens prosjektorganisasjon har god kontakt med leverandørmarkedet.  

U1 – Regelverk 
Det knyttes usikkerhet til hvorvidt fremtidige politiske myndigheter og 
strålevernsmyndigheter i Norge og Frankrike tillater eksport/import, og hvor lang tid det vil 
ta dem å behandle nødvendige søknader. Per i dag har prosjektet laget et tidsvindu med 
relativt store muligheter. Dersom dette tidsvinduet ikke utnyttes kan det være en risiko for 
store kostnadsøkninger eller bortfall av løsningsalternativer.  
 
I tillegg kan det være risiko for ytterligere krav og nye regelverksendringer. Innstramming av 
regelverk kan også komme etter politisk beslutning og vil kunne medføre økte kostnader og 
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forsinkelser. Det er også en risiko for at Frankrike kan komme med nye krav og 
regelverksendringer som vil kunne medfør både forsinkelser, kostnadsøkninger eller i verste 
fall bortfall av løsningsalternativ, ref. tidligere nevnte indikasjoner fra Frankrike om 
pågående offentlige debatt om hvorvidt reprosessering vil være en fremtidig 
behandlingsløsning i Frankrike. 
 

7.3. Vurderinger og anbefalinger Alternativ a, b) 
Oppdatert basisestimatet er 3 100 MNOK. Analysen viser et 50%-estimat på 3 900 MNOK, en 
forventningsverdi på 4 000 MNOK og kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 5 300 
MNOK. Usikkerhetsnivå, uttrykt som standardavvik er 1 200 MNOK, og uttrykt i % av 
forventet verdi, er 31%. Det er knyttet en mindre usikkerhet til investeringskostnad til dette 
alternativet i forhold til alternativ c). Orano har en gjeldende teknologisk løsning som er i 
bruk. Til sammenlikning har Studsvik en ny metode for kjemisk behandling, oksidering, som 
er mindre teknologisk moden enn reprosessering.   
 
Forslag til tiltak for å sikre muligheten, konkurransesituasjonen og opprettholdelse av Orano 
 Sikre opprettholdelse av tilbudet og dialogen med Orano.  
 Utnytte tidsvinduet som nå er skapt til å ta en beslutning mens vi enda har konkurranse i 

markedet og vi er i en forhandlingssituasjon. 
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8 Resultat av usikkerhetsanalysen – Alternativ c) 

8.1. Kostnadsberegninger – Alternativ c) 
S-kurven nedenfor viser den kumulative sannsynlighetsfordelingen for 
investeringskostnaden. Tolkningen er at y-aksen viser sannsynlighet for at 
investeringskostnaden havner innenfor kostnaden langs x-aksen for hvert punkt på s-kurven.  
 
Figur 8.1.3: S-kurve for investeringskostnad Alternativ c) 

 

 
 
 

 

 
 
Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i tabellen under. Tabellen viser opprinnelig 
basisestimat, resultat av analysen i form av forventet verdi og standard avvik i MNOK. 
Standard avvik er en målform for usikkerhet. 
 
Figur 8.1.1: Basisestimat og forventet verdi Alternativ c) 

Post   MNOK 
  Basis 

estimat 
Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
1. Transport, forbehandling, behandling 2 600 2 770 602 
2. Midlertidig lagring frem til 2040     
3. Felleskostnader 100 113 27 
Sum basis-estimat eks. mva 2 700 2 883 603 
Usikkerhetsdrivere  1 167 833 
Investeringskostnad eks. mva 2 700 4 050 1 166 

96 Merverdiavgift  675 1 012 291 
Investeringskostnad inkl. mva 3 375 5 062 1 457 

Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

  

Per-
centile

MNOK
eks. mva

MNOK
 inkl. mva

90 5 593 6 991
85 5 210 6 512
80 4 957 6 196
70 4 550 5 688
60 4 211 5 263
50 3 903 4 879
40 3 634 4 542
30 3 352 4 190
25 3 202 4 003
20 3 058 3 822
10 2 693 3 366
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Resultatene fra analysen eks. mva viser blant annet:  
 Oppdatert basisestimatet er 2 700 MNOK. 
 50%-estimatet (P50) viser 3 900 MNOK 
 Forventet verdi er 4 100 MNOK.  
 Forventningsverdien er høyere enn 50%-estimatet fordi usikkerheten er høyre-skjev 

(større sannsynlighet m/konsekvens for kostnadsøkning enn for kostnadsreduksjon).  
 Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå (P85) er 5 300 MNOK.  
 Usikkerhetsnivå, uttrykt som standardavvik, er 1 200 MNOK og relativt standardavvik er 

29%. 
 
I usikkerhetsanalysen ble det identifisert og kvantifisert de største usikkerhetsdriverne (også 
kalt indre/ytre påvirkninger) for hvert alternativ. Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i 
tabellen under. Tabellen viser resultat av analysen i form av forventet verdi og standard 
avvik i MNOK.  
 
Figur 8.1.2: Forventet verdi av usikkerhetsdrivere, Alternativ c) 

Generelle usikkerhetsforhold MNOK 
  Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
U1 - Regelverk 183 181 
U2 - Marked 122 439 
U3 - Teknologisk utvikling 369 353 
U6 - Prosjektorganisering 0 220 
U5 -Fremdrift 492 486 
Sum usikkerhetsdrivere 1 167 833 

Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

Tabellen viser blant annet at det er usikkerhetsdriverne U5-Fremdrift som har den største 
påvirkningen på forventningsverdien med en økning på 490 MNOK. Tabellen viser også at 
det er den usikkerhetsdriveren som har størst usikkerhet målt i MNOK standardavvik. Den 
nest største usikkerhetsdriveren for alternativ c) er U3-Teknologisk utvikling. Årsaken er at 
oksidering er en teknologisk umoden behandlingsmetode per i dag. En nærmere beskrivelse 
av årsaken til økningen for U5-fremdrift og de andre faktorene er beskrevet i kap. 8.2. 
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8.2. De faktorer som påvirker usikkerheten mest – Alternativ c) 
Tornadodiagrammet nedenfor viser hvilke usikkerhetselementer (kalkyleposter og 
usikkerhetsdrivere) som bidrar mest til den totale kostnadsusikkerheten, rangert med størst 
usikkerhet øverst. Grønn søyle viser potensial for kostnadsreduksjon, mens rød søyle viser 
potensial for kostnadsøkning i forhold til basiskostnaden. P10-estimatene (utfallet vi håper 
på) og 90-estimatene (utfallet vi frykter) angir ytterpunktene for hver søyle i diagrammet. 
Midtaksen representerer basiskostnad (0-punktet).  
 
Figur 8.2.1: Tornadodiagram – Alternativ c) 

 
 
I det etterfølgende utdypes usikkerheten knyttet til de faktorene som påvirker 
investeringskostnaden for Alternativ c) mest. 

 

Transport, forbehandling, behandling 
Studsvik har en ny metode for kjemisk behandling, oksidering, som er mindre teknologisk 
moden enn reprosessering. Oksidering har blitt gjort i liten skala så langt, og Studsvik har 
behov for å oppgradere for å gjennomføre dette i større skala. Det vil kunne kreve mer folk 
og utstyr. Det vil også være risiko for at det vil stilles strengere sikkerhetskrav som vil kunne 
medføre behov for utsettelser. 
 
Noe av brenselet må kappes før det kan reprosesseres. Orano har ikke utstyr til denne 
prosessen, mens Studsvik har dette utstyret tilgjengelig. 
 
Det trekkes frem at mer kjennskap til det norske brenselet, samt økt kjennskap til metoden 
hos Studsvik, kan medføre at det kan bli noe rimeligere enn basisestimatet. Det vil 
gjennomføres nærmere undersøkelser av brenselet for å øke kunnskapen om kvaliteten.  
 

U5 – Fremdrift 
Det planlegges for kontrakt i 2022/2023. Det er risiko knyttet til utsettelser av både KVU-
beslutningen og utsettelse av behandlingsform. Dersom det blir utsettelse til 2026 vil det 
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også være en risiko for at Orano alternativet forsvinner. I så fall kan det bli stort press i et lite 
marked, med påfølgende store kostnadsøkninger. Studsvik vil trolig opprettholde drift, men 
de kan ha funnet andre tjenester og produkter frem til 2026 noe som kan medføre at de 
mister interessen og at kostnadene vil bli høyere.  

 
Det fremheves at det kan få store kostnadsøkninger for alle alternativer, foruten 
nullalternativet, dersom det ikke kommer en beslutning før 2026. Det kan bli et stort press i 
et lite marked dersom det blir flere aktører som skal dekommisjonere. Det finnes relativt få 
aktører og kapasiteten kan bli spist opp. Studsvik har relativt liten kapasitet, og dersom 
deres kapasitet blir spist opp vil det kunne få konsekvenser ved forsinket fremdrift.  

 
 
U2 – Marked 
Markedsbildet er forskjellig for de ulike alternativene og for de ulike elementene. For 
alternativ a, b og c) vil det kun være to tilbydere og en begrenset konkurransesituasjon, og 
forhandlingssituasjonen vil være en viktig driver.  
 
For Studsvik vil det ha stor verdi i å få kontrakt med Norge, mens Orano har mange 
kontrakter og vil klare seg fint uten det norske avfallet. Det er forventet at andelen avfall til 
dekommisjonering vil øke skarpt i årene som kommer. Dette kan gi fremtidige 
kapasitetsutfordringer, og dessuten kan det medføre at det norske avfallet ikke vil være like 
attraktivt i fremtiden som det er i dag.  
 
Dersom Frankrike skulle velge å avslutte reprosessering etter 2026 vil 
konkurransesituasjonen vi har i dag bli borte. Da vil Norge stå i en helt annet 
forhandlingsposisjon mot Studsvik og det er stor sannsynlighet for økte kostnader. På lengre 
sikt kan det skapes et marked for oksidering av brensel ved at Canada skal starte 
oksideringer etter 2030. 
 

U3 – Teknologisk utvikling 
Driveren dreier seg om modenheten i de ulike teknologiene som benyttes i de ulike 
alternativene. I Alternativ c) dreier teknologien seg om kjemisk forbehandling (oksidering) 
hos Studsvik. 
 
Oksidering er en teknologisk umoden behandlingsmetode. Studsvik har gjennomført tester 
for behandlingsmetoden, men det gjenstår fremdeles mye arbeid og det er usikkert om 
teknologien er moden nok.  
 
Det er risiko knyttet til at resultatet fra behandlingen ikke gir god nok kvalitet på det 
behandlede brenselet. Dersom kvaliteten ikke er god nok, kan det utløse behov for ny 
etterbehandling som kan bli svært kostnadskrevende, eller at det i verste fall må lages et 
spesialtilpasset lager i Norge til store kostnader. Det kan også være at vi må tilbake til Orano 
igjen i ettertid og forhandle frem en avtale med dem, men dette vil nok gi økte kostnader i 
forhold til dagens tilbud fra dem. Risikoen er en slags domino-effekt kvantifisert til inntil en 
milliard NOK i økte kostnader å fremforhandle ny avtale med Orano dersom det skulle vise 
seg at teknologien for oksidering i Studsvik ikke er moden nok. En slik risiko er holdt utenfor 
denne analysen. 
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En testperiode hos Studsvik forventer å ta inntil ett år. Prosjektet har behov for mer tid til 
evaluering av alternativene før en anbefaling kan gis.  
Forlag til usikkerhetsreduserende tiltak for å sikre for store konsekvenser hvis Studsvik ikke 
består testen.  
 Planlegge for en testperiode hos Studsvik.  
 Inngås delkontrakter for å sikre en utvei dersom det skulle vise seg at teknologien ikke er 

moden nok som behandlingsmetode. 
 

U6 – Prosjektorganisering 
Dagens prosjektorganisering er under endring, men vil være på plass før prosjektene 
gjennomføres. Det anses å være veldig lav risiko for at vi ikke får etablert en 
prosjektorganisering. Dette kan gjøres både gjennom egne ansatte og innleid arbeidskraft. 
Dagens prosjektorganisasjon har god kontakt med leverandørmarkedet.  

U1 – Regelverk 
Det knyttes usikkerhet til hvorvidt fremtidige politiske myndigheter og 
strålevernsmyndigheter i Norge og Sverige tillater eksport/import, og hvor lang tid det vil ta 
dem å behandle nødvendige søknader. Per i dag har prosjektet laget et tidsvindu med store 
muligheter. Dersom dette tidsvinduet ikke utnyttes kan det være en risiko for store 
kostnadsøkninger eller bortfall av løsningsalternativer.  
I tillegg kan det være risiko for ytterligere krav og nye regelverksendringer fra respektive 
strålevernsmyndigheter som kan føre til økte kostnader, ref. nylig innstramming i 
regelverket for fysisk sikring som medførte ekstra kostnader på et par hundre millioner NOK. 
Innstramming av regelverket kan også komme etter politisk beslutning og vil kunne medføre 
både forsinkelser og økte kostnader.  
 

8.3. Vurderinger og anbefalinger Alternativ c) 
Oppdatert basisestimatet er 2 700 MNOK. Analysen viser en forventningsverdi på 4 100 
MNOK og kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 5 300 MNOK. Usikkerhetsnivå, uttrykt 
som standardavvik er 1 200 MNOK, og uttrykt i % av forventet verdi, er 29%. Det er knyttet 
størst usikkerhet til at Studsvik har utviklet en ny metode for kjemisk behandling, som er 
mindre teknologisk moden enn reprosessering.  
 
Forlag til usikkerhetsreduserende tiltak for å sikre for store konsekvenser hvis Studsvik ikke 
består testen.  
 Planlegge for en testperiode hos Studsvik.  
 Inngås delkontrakter for å sikre en utvei dersom det skulle vise seg at teknologien ikke er 

moden nok som behandlingsmetode. 
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9 Resultat av usikkerhetsanalysen – Alternativ d) 

9.1. Kostnadsberegninger – Alternativ d) 
S-kurven nedenfor viser den kumulative sannsynlighetsfordelingen for 
investeringskostnaden. Tolkningen er at y-aksen viser sannsynlighet for at 
investeringskostnaden havner innenfor kostnaden langs x-aksen for hvert punkt på s-kurven.  
 
Figur 9.1.3: S-kurve for investeringskostnad Alternativ d)  

 

 
 
 

 

 
Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i tabellen under. Tabellen viser opprinnelig 
basisestimat, resultat av analysen i form av forventet verdi og standard avvik i MNOK. 
Standard avvik er en målform for usikkerhet. 
 
Figur 9.1.1: Basisestimat og forventet verdi Alternativ d) 

Post   MNOK 
   Basis 

estimat 
Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
1. Transport, forbehandling, behandling 1 700 1 808 225 
2. Midlertidig lagring frem til 2040     
3. Felleskostnader 100 113 26 
Sum basisestimat eks. mva 1 800 1 921 227 
Usikkerhetsdrivere  696 490 
Investeringskostnad eks. mva 1 800 2 617 571 
96 Merverdiavgift  450 654 143 

Investeringskostnad inkl. mva 2250 3 271 714 
Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

  

Per-
centile

MNOK
eks. mva

MNOK
 inkl. mva

90 3 374 4 218
85 3 202 4 003
80 3 059 3 824
70 2 866 3 583
60 2 696 3 371
50 2 549 3 187
40 2 413 3 016
30 2 271 2 839
25 2 201 2 752
20 2 122 2 653
10 1 927 2 409
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Resultatene fra analysen eks. mva viser blant annet:  
 Oppdatert basisestimatet er 1 800 MNOK. 
 50%-estimatet (P50) viser 2 600 MNOK 
 Forventet verdi er 2 600 MNOK.  
 Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå (P85) er 3 200 MNOK.  
 Usikkerhetsnivå, uttrykt som standardavvik, er 600 MNOK og relativt standardavvik er 

22%. 
 
I usikkerhetsanalysen ble det identifisert og kvantifisert de største usikkerhetsdriverne (også 
kalt indre/ytre påvirkninger) for hvert alternativ. Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i 
tabellen under. Tabellen viser resultat av analysen i form av forventet verdi og standard 
avvik i MNOK.  
 
Figur 9.1.2: Forventet verdi av usikkerhetsdrivere, Alternativ d) 

Generelle usikkerhetsforhold MNOK 
  Forventet 

verdi 
Standard 

avvik 
U1 - Regelverk 122 116 
U2 - Marked 82 289 
U3 - Teknologisk utvikling 164 156 
U4 - Prosjektorganisering 0 146 
U5 -Fremdrift 328 309 
Sum usikkerhetsdrivere 696 490 

Alle tall i MNOK, ekskl. mva. 

 
Tabellen viser blant annet at det er usikkerhetsdriverne U5-Fremdrift som har den største 
påvirkningen på forventningsverdien med en økning på 328 MNOK. Tabellen viser også at 
det er den usikkerhetsdriveren som har størst usikkerhet målt i MNOK standardavvik. En 
nærmere beskrivelse av årsaken til økningen for U5-fremdrift og de andre faktorene er 
beskrevet i kap. 9.2. 
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9.2. De faktorer som påvirker usikkerheten mest – Alternativ d) 
Tornadodiagrammet nedenfor viser hvilke usikkerhetselementer (kalkyleposter og 
usikkerhetsdrivere) som bidrar mest til den totale kostnadsusikkerheten, rangert med størst 
usikkerhet øverst. Grønn søyle viser potensial for kostnadsreduksjon, mens rød søyle viser 
potensial for kostnadsøkning i forhold til basiskostnaden. P10-estimatene (utfallet vi håper 
på) og 90-estimatene (utfallet vi frykter) angir ytterpunktene for hver søyle i diagrammet. 
Midtaksen representerer basiskostnad (0-punktet).  
 
Figur 9.2.1: Tornadodiagram – Alternativ d)  

 
 

I det etterfølgende utdypes usikkerheten knyttet til de faktorene som påvirker 
investeringskostnaden for Alternativ d) mest. 

U6 – Fremdrift 
Det planlegges for kontrakt i 2022/2023, men det fryktes utsettelser av både KVU-
beslutningen og utsettelse av behandlingsform. Dersom det blir utsettelse til 2026 vil det 
også være en risiko for at Orano alternativet forsvinner. I så fall kan det bli stort press i et lite 
marked, med påfølgende store kostnadsøkninger. Studsvik vil trolig opprettholde drift, men 
de kan ha funnet andre tjenester og produkter frem til 2026 noe som kan medføre at de 
mister interessen og at kostnadene vil bli høyere.  
Det fremheves at det kan få store kostnadsøkninger for Alternativ a, b, c og d dersom det 
ikke kommer en beslutning før etter 2026, selv om det anslås noe lavere kostnadsøkninger 
for dette alternativet.  
 
U2 – Marked 
Markedsbildet er forskjellig for de ulike alternativene. For Alternativ d) er det 
forhandlingsposisjonen mot Studsvik for å få mekanisk forbehandling av brenselet før lagring 
i deponi.  
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Det er forventet at andelen avfall til dekommisjonering vil øke i årene som kommer. Dette 
kan gi fremtidige kapasitetsutfordringer, og dessuten kan det medføre at det norske avfallet 
ikke vil være like attraktivt i fremtiden som det er i dag.  
 

Transport, forbehandling, behandling 
Fysisk forbehandling som inspeksjon, fjerning av grafitt, tørking og pakking, inkl. transport av 
avfallet. Estimatet er basert på NNDs markedsundersøkelser, tilbud, dialoger og egne 
vurderinger.  
 
Det er risiko knyttet til at inspeksjoner viser behov for mer omfattende fysisk behandling, og 
at det stilles nye krav til behandlingen. Behandlingen som ligger i basisestimatet er relativ 
lett å gjennomføre, men det er usikkert i hvilken grad det oppfyller den overordnede 
ambisjonen til Norge på lang sikt. En risiko er at dette konsepteret velges nå, og så kommer 
det ny politisk runde om 10 år hvor det fremkommer det at denne metoden med 
forbehandling ikke er god nok for deponering i forhold til våre ambisjoner. 

U3 – Teknologisk utvikling 
Behandlingen går ut på inspeksjon, fjerning av grafitt, tørking og pakking, og skal i 
utgangspunktet være enkel å gjennomføre.  
 

U6 – Prosjektorganisering 
Dagens prosjektorganisering er under endring, men vil være på plass før prosjektene 
gjennomføres. Det anses å være veldig lav risiko for at vi ikke får etablert en 
prosjektorganisering. Dette kan gjøres både gjennom egne ansatte og innleid arbeidskraft. 
Dagens prosjektorganisasjon har god kontakt med leverandørmarkedet.  

U1 – Regelverk 
Det knyttes usikkerhet til hvorvidt fremtidige politiske myndigheter og 
strålevernsmyndigheter i Norge og Sverige tillater eksport/import, og hvor lang tid det vil ta 
dem å behandle nødvendige søknader. Per i dag er tjenesten for fysisk forbehandling 
tilgjengelig hos Studsvik, og det antas at det vil gå greit å få nødvendige tillatelser. 
Det er risiko for ytterligere krav og nye regelverksendringer både i Norge og Sverige. 
Konsekvensene av dette kan være at det vil ta lengre tid eller at forbehandlingen må gjøres 
på en vesentlig annerledes måte enn hva det har blitt tatt høyde for så langt. Dersom det 
skulle komme ytterligere krav, kan det være at Studsvik må vente med å ta imot brenselet til 
de nye kravene innfris. Dette vil kunne medføre store forsinkelser og/eller økte kostnader. 
Etter at brenselet er sendt til leverandør vil det nok ikke være kostnadsdrivende om 
brenselet må være der lengre enn planlagt.  
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9.3. Vurderinger og anbefalinger Alternativ d) 
Oppdatert basisestimatet er 1 800 MNOK. Analysen viser en forventningsverdi på 2 600 
MNOK og kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 3 200 MNOK. Usikkerhetsnivå, uttrykt 
som standardavvik er 600 MNOK, og uttrykt i % av forventet verdi, er 22%.  
 
Den største risiko er at dette konsepteret velges nå, og så kommer det ny politisk runde om 
10 år hvor det fremkommer at denne metoden med forbehandling ikke er god nok for 
deponering i forhold til Norges ambisjoner. De er usikkerhetene som påvirker 
investeringskostnaden mest er fremdrift, marked og risiko knyttet til at inspeksjoner viser 
behov for mer omfattende fysisk behandling og nye krav til behandlingen.  
 
 

10 Referanseliste 
[1] Foreløpig versjon - Konseptvalgutredning for behandling av norsk brukt 

reaktorbrensel 
[2] Kostnadsestimat Brukt brensel 
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Vedlegg 1. Estimatusikkerhet  
 
Tabellen nedenfor viser prosjektets opprinnelige basisestimat for de ulike alternativene. 
 
Tabell 4.3.1: Basisestimat for de ulike alternativene.  

Alternativ Post 1. 
Transport, 

forbehandling, 
behandling 

Post 2. 
Midlertidig 
lagring frem 

til 2040  

Post 3. 
Felles-

kostnader  
SUM 

  

Alternativ 0   500  100  600 
Alternativ a, b)  3 000  100 3 100 
Alternativ c)  2 600  100 2 700 
Alternativ d) 1 700  100 1 800 

Alle tall i 2020-MNOK ekskl. mva 
 
 
Tabellene i vedlegg 1 viser de vurderinger som ligger til grunn for kvantifisering av 
estimatusikkerheten. 
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Alt. 0 Post 1. Midlertidig lagring frem til 2040 

Beskrivelse: Investering 
 Innkjøps- og byggekostnadene anslås til 300 MNOK, i hovedsak innkjøp av 

casks, samt oppføring av industrilager. 
 Inspeksjon av brenselet kan medføre investeringskostnader i størrelsesorden 

100 - 1 000 MNOK. 
Status i 
forutsetningene 
 

 Fortsatt lagring ved to lokasjoner; Kjeller og Halden. 
o Kjøpe lagring/oppgradering (casks) 300 MNOK inkl. en liten 

industrihall el. 
 Ingen fysisk behandling 
 Inspeksjon av brenselet 

Tror  Innkjøp av casks                                                 300 MNOK 
 Inspeksjon av brenselet                                    200 MNOK 

Frykter  Kan få krav om inspeksjon og krav knyttet til ytterligere forbedringer for 
brenselet. Mulig løsning: Krav om gjennomsyn og inspeksjon for korrosjon 
mm. 

Håper  Får godkjent bruk av beholdere 
 Unngå krav om inspeksjoner og forbedringer av brenselet. Færre operasjoner 

kan redusere sannsynligheten for at noe skjer med brenselet under transport, 
inspeksjon eller håndtering. 

Tallanslag  Minimum  
10/90 

Sannsynlig: Maksimum  
90/10 

Innkjøp av casks 200 MNOK 300 MNOK 1 000 MNOK 
Inspeksjon av 
brensel  

100 MNOK 200 MNOK 1 000 MNOK 
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Alt. a, b) Post 2. Transport, forbehandling, behandling – Orano  

Beskrivelse:  Reprosessering hos Orano 
Usikkerhets-
momenter: 
 

 Noe av brenselet må kappes før det kan reprosesseres. Orano har ikke utstyr 
til denne prosessen. 

 Hvor mye forbehandling må til før reprosessering kan gjennomføres?  
 Hva koster det?  
 Hvor skal det eventuelt utføres (I Norge, Frankrike eller Sverige?)  

Status i 
forutsetningene 
 

Prisene er basert på: 
 Tilbud som omhandler 15 tonn av alt brenslet, inkl. transport mm 
 Forbehandling hos Studsvik (kutting av grafitt mm) 
 Tillagt transport hjem til Norge 
 Stort sammenfall mellom pris og mengder i tilbud av 7.2.2019 og KS1 2016 
 Pris 15 tonn + mulighetsstudie på 1,5 tonn 

o Minst 1 tonn av de 1,5 tonn kan reprosesseres hos Orano 
o 0,4 tonn har vi ikke fått endelig svar på 
o De resterende 0,1 tonn har vi ikke mulighet for å reprosessere.  Må 

løses i Alt. d). Kostnad ca. 20 MNOK 
 Transport: fra Viken til Frankrike. 

Tror  Basis 
 Inkl. 16,5 tonn 
 Det blir en løsning for de 1,5 tonn som det skal gjennomføres mulighetsstudie 

for 
Frykter  De 1,5 tonn som det ikke foreligger tilbud på kan bli svært kostnadskrevende. 

Frykter 30% prisøkning på denne delen. 
 Frykter at detaljstudiet viser at resterende avfall kan bli svært 

kostnadskrevende å løse.  
 Behov for endringer og justeringer i forhold til mottatt tilbud. 
 Forbehandling er mer krevende enn antatt. Kan utløse behov for transport til 

en 3. part eller bygging av nye anlegg. 
 Brenselet er mer komplekst enn antatt og fordyrende for reprosesseringen. 

Håper  Forhandlinger kan gi noe lavere pris 
 Behov for færre casks 
 Godt samarbeidsklima 

Tallanslag  Minimum  
10/90 

Sannsynlig: Maksimum  
90/10 

 MNOK 2 000 MNOK 3 000 MNOK 4 000 MNOK 
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Alt. c) Post 2. Transport, forbehandling, behandling – Studsvik  

Beskrivelse:  Oksidering hos Studsvik   
Usikkerhets-
momenter: 
 

 Oksidering er mindre teknologisk modent enn reprosessering. 
 Det er usikkert om politiske myndigheter og strålevernsmyndighetene i Norge 

og Sverige tillater eksport/import, og hvor lang tid det tar dem å behandle de 
nødvendige søknadene.  
Konsekvensene kan være at de tar lenger tid eller at de må gjennomføres på 
en vesentlig annerledes måte enn hva som har blitt tatt høyde for så langt. 

Status i 
forutsetningene 

 Godt samarbeidsklima 
 Tillater eksport/import 
 Tillagt transport hjem til Norge  

Tror  Tilbud – som estimert 
Frykter  Studsvik har ny metode for kjemisk behandling, de har gjort dette i liten 

skala, og de må dermed oppgradere for større mengder. Det vil kunne kreve 
mer folk, sikkerhetskrav, mer utstyr, og det kan medføre utsettelser. 

Håper  Forhandlinger kan gi noe lavere pris 
 Behov for færre casks 
 Godt samarbeidsklima 

Tallanslag  Minimum  
10/90 

Sannsynlig: Maksimum  
90/10 

 MNOK 2 000 MNOK 3 000 MNOK 4 000 MNOK 
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Alt. d) Post 2. Transport, forbehandling, behandling 

Beskrivelse:  Fysisk forbehandling (inspeksjon, fjerning av grafitt, tørking og pakking  
Status i 
forutsetningene 

 Tall basert på NNDs markedsundersøkelser, tilbud, dialoger og vurderinger 
 Q1 2020-priser (gjennomgang av hvilke SEK som er benyttet 

Tror  Basisestimatet inkluderer fjerning av grafitt 
 Det må etableres en «on-demand» bankgaranti 

Frykter  Mer omfattende fysisk behandling 
 Inspeksjon viser behov for fysisk behandling  
 Inspeksjon kan føres til nye krav 
 Behandlingen er lett å gjennomføre, men det er usikkert om det oppfyller 

den overordnede ambisjonen til Norge på lang sikt. 
 Frykter at det kommer en ny politisk runde om 10 år hvor det fremkommer 

det at denne metoden med forbehandling ikke er god nok for deponering. 
Håper  Forhandlingsrom kan være bedre hos mindre leverandør 

 Brenselet ikke er mer komplekst enn hva som er lagt til grunn i basis 
Konkurs risiko Konkurs ligger ikke innenfor 90/10 og kostnader knyttet til konkurs beregnes ikke 

i denne analysen, men siden Studsvik er en kommersiell aktør er det viktig å 
synliggjøre risiko ved konkurs: 

 Konkurs hos leverandør kan medføre at Norge må hente brenselet hjem 
tidligere enn planlagt.  

 Dette vil medføre at det må bygges kjappere opp i Norge for lagring av 
brenselet.  

 Det er ikke store marginer hos Studsvik, så det kan være risiko for 
konkurs selv om det inngås en kontrakt med Norge siden andre deler av 
businessen kan være mer usikker.  

 Selv om Studsvik skulle gå konkurs, vil noen ta over boet, og det vil da 
kunne reforhandles om fortsatt lagring. Kostnadsbildet vil da kunne 
endre seg betydelig, men det vil være lite trolig at brenselet må tilbake til 
Norge.  

 Det blir veldig viktig med en godt gjennomarbeidet plan B. Det foreslås 
som usikkerhetsreduserende tiltak at det etableres en «on-demand» 
bankgaranti i tilfelle konkurs hos Studsvik. 

Tallanslag  Minimum  
10/90 

Sannsynlig: Maksimum  
90/10 

 MNOK -10% 1 700 MNOK +25% 
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Alternativ  
0, a), b), c) og d) 

Post 3 Felleskostnader 

Beskrivelse Felleskostnader inkluderer 
 Utredning og analyser 
 Prosjektering 
 Administrasjon byggherre, 3 årsverk 
 Intern prosjektledelse og administrasjon 
 Ekstern prosjektledelse og administrasjon 
 Bikostnader  
 Gebyrer og avgifter 

 
Periode fra oppstart til midlertidig lager avsluttes, ca. år 2040. 
 

Forutsetning i 
basiskostnads-
estimatet 

 Dette vil for det meste bestå av prosjekteringskostnader 
 Enkelte tilbud inkludere noen prosjekteringskostnader 

Usikkerhetsrelevante karakteristikker pr. alternativ 
Alle alternativer  Risiko knyttet til  

 Evt. andre krav til prosjektering 
 Prosjektering av nytt lager 
 Pris og mengde-usikkerhet 

Trippelanslag 

Alternativ P10 Tror P90 
Alt. 0, ab)  80 MNOK 100 MNOK 150 MNOK 
Alt. c) 80 MNOK 100 MNOK 150 MNOK 
Alt. d)  80 MNOK 100 MNOK 150 MNOK 
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Vedlegg 2. Usikkerhetsdrivere 
 
En usikkerhetsdriver, også kalt indre/ytre påvirkning, er noe som påvirker flere poster.  
Vedlegget viser de vurderinger som ligger til grunn for kvantifisering av usikkerhetsdriverne. 
 Alle de valgte usikkerhetsdriverne påvirker hele prosjektet. 
 

U1 – Regelverk   
Beskrivelse 

 Kapasitet hos DSA – kan ta ulike tid i forhold til de ulike alternativene. 
 Regelverk fra flere land å forholde seg til 
 Det er usikkert om politiske myndigheter og strålevernsmyndighetene i Norge, Sverige og 

Frankrike tillater eksport/import, og hvor lang tid det tar dem å behandle de nødvendige 
søknadene. 

 Konsekvensene kan være at de tar lenger tid eller at de må gjennomføres på en vesentlig 
annerledes måte enn hva som har blitt tatt høyde for så langt. 

o Studsvik må vente for å ta imot brenslet.  
o Stor usikkerhet knyttet til Studsvik sin tidslinje enn på Orano sin tidslinje. 

 Per i dag har prosjektet laget et tidsvindu med valgmuligheter. Hvis mulighetene ikke utnyttes 
kan dette medføre store kostnadsøkninger, eller evt. bortfall av løsning (Frankrike) 

Forutsetning i basiskostnadsestimatet 
 Får de nødvendige tillatelsene 
Alternativ 0 
 Større risiko for utsettelse 
Håper 
 DSA ikke har krav om inspeksjon og fysisk behandling (inkl. i estimatusikkerhet) 
 Får lov å gjennomføre den løsningen som er lagt frem i basisestimatet 
Risiko 
 Stiller svært strenge krav 
 Regelverksendringer som gir strengere krav enn vi har i dag. 
 Plan og byggings-loven (tid) og DSA 
Tror 
 DSA stiller noen krav 
 Får på plass nødvendige tillatelser til å bygge midlertidig lager 
Alternativ a) og b)  
 Per i dag har prosjektet laget et tidsvindu med muligheter.  
 Hvis mulighetene ikke utnyttes kan dette medføre store kostnadsøkninger, eller evt. bortfall av 

løsning.  
Risiko  
 Ytterligere krav og regelverksendringer 
 Regelverket kan bli strengere frem mot beslutning 
Alternativ c)  
 Per i dag har prosjektet laget et tidsvindu med muligheter.  
Risiko 
 Ytterligere krav og regelverksendringer 
 Regelverket kan bli strengere frem mot beslutning 
Alternativ d) 
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U1 – Regelverk   
 Tjenesten tilgjengelig per i dag. 
Risiko 
 Ytterligger krav og regelverksendringer  
Trippelanslag 

Alternativ P10 Sanns. P90 

Alt. 0.  0% 0% 15% 
Alt. a, b)  0% 0% 15% 
Alt. c)  0% 0% 15% 
Alt. d) 0% 0% 15% 
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U2-Marked 

Beskrivelse 
Forhandling 
 To aktuelle tilbydere – Konkurranse-situasjonen – Forhandlingsposisjon 
 Konkurransesituasjon i et marked 
 Forhandlingsdelen er inkl. i estimatusikkerheten 
 
Makro-økonomiske situasjonen 
 Få makroøkonomiske drivere  
 Kontrakt i 2022 – Planlagt fremdrift i basisestimatet 
 En kapasitetsutfordring pga. et sterkt økende marked 
Alternativ 0 
 Forhandlingsposisjonen – offentlig anskaffelse 
 Flere (4 eller 5) tilbydere på lagringsbeholdere (casks) 
 Offentlig anskaffelse 
 Planlegger for kontrakt 2021-2022 
Alternativ a) og b)  
 Forhandlingsposisjon – Orano 
 Lik usikkerhet knyttet til kontraktstidspunkt mellom Orano og Studsvik 
 Frankrike – lokale usikkerheter 

Alternativ c)  
 Forhandlingsposisjon – Studsvik  
 Lik usikkerhet knyttet til kontraktstidspunkt mellom Orano og Studsvik 
 Sverige – kanskje mer like usikkerhet som Norge? 

Alternativ d) 
 Forhandlingsposisjon – Studsvik 

Trippelanslag 
Alternativ P10 Sanns. P90 

Alt. 0.  -15% 0% +25% 
Alt. a, b) -15% 0% +25% 
Alt. c)  -15% 0% +25% 
Alt. d) -15% 0% +25% 
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U3 – Teknologisk utvikling 

Beskrivelse 
 Den teknologiske modenheten i de ulike teknologiene som benyttes i de ulike alternativene.  
 For nullalternativet dreier dette seg om lagring av brenselet i casks.  
 For Alternativ d) dreier det seg om fysisk (mekanisk) forbehandling.  
 For Alternativ c) dreier teknologien seg om kjemisk forbehandling (oksidering) hos Studsvik,  
 For Alteratniv ab) dreier teknologien seg om kjemisk forbehandling (reprosessering) hos Orano 
Alternativ 0 
Usikkerhetsrelaterte karaktrestikker 
 Kan lagre brensel i casks 
 Kurant, har vært gjort over lang tid 
 Teknologisk moden 
Alternativ d) 
Usikkerhetsrelaterte karaktrestikker 
 Studsvik har lite erfaring med fysisk forbehandling  
 Fjerning av grafitt, tørking og pakking forventer å være godkjente prosesser 
 Det er usikkert knyttet til om kvaliteten vil være god nok for Norges ambisjonsnivå på lang sikt. 
Alternativ c) 
Usikkerhetsrelaterte karaktrestikker 
Tror:  
 Norge må gi økonomiske kompensasjon for teknologisk utvikling. Ca. 25 MNOK. 
 Tror Studsvik vil få det til 
Håper:  
 Bistand til teknologisk utvikling vil gi godt forhandlingsgrunnlag. Dersom Norge finansierer 25 

MNOK til å modne teknologien så vil vi forvente å få redusere kostnadene betydelig dersom 
teknologien modnes gjennom testingen 

Risiko:   
 Oksidering er en umoden teknologi. Frykter at teknologien ikke fungerer. 
 Frykter at resultatet fra behandlingen ikke gir god nok kvalitet på det behandlede brenselet. 
 
Usikkerhetsreduserende tiltak: 
 Inngår delkontrakter for å sikre at behandlingen fungerer. Test-periode: Normal testperiode 1 år. 
Alternativ a) og b)  
Usikkerhetsrelaterte karaktrestikker 
 Kjent teknologi 
 Usikkerhet hva som må gjøres før det må reprosesseres. Vet at Studsvik eller andre som har 

teknologien. 
Trippelanslag 

Alternativ P10 Sanns. P90 
Alt. 0.    0% 
Alt. a, b)   +0% 
Alt. c)   100 MNOK 1 000 MNOK 
Alt. d)   20% 

 

U5 - Prosjektorganisering 

Beskrivelse 
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U5 - Prosjektorganisering 

 Dagens prosjektorganisering er under endring, men vil være på plass før prosjektene 
gjennomføres. 

 Dagens prosjektorganisasjon har god kontakt med leverandørmarkedet 
Vurdering av usikkerheten  
 Frykter å miste personell som har nødvendig unik spesialkompetanse 
 Utsettelse vil øke risiko for å miste denne unike spesialkompetansen 
 Ved utsettelse må det kunne bli nødvendig å bruke utenlandske aktører: Er svært 

anleggsspesifikt. Svært kostnadsdrivende 
 Tidselementet øker risikoen for å miste helt sentral kompetanse  
Trippelanslag 

Alternativ P10 Sanns. P90 
Alt. 0 +10% 0% 10% 
Alt. a, b)  +10% 0% 10% 
Alt. c)  +10% 0% 10% 
Alt. d) +10% 0% 10% 
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U6 - Fremdrift 

Beskrivelse 

Planlagt fremdrift, ref. oppdatert fremdriftsplan: 
 KVU – juni 2020 
 KS1 – januar 2021 
 KS2 – Usikkert per tid på hva som må gjennom KS2 
 Planlegger for kontrakt 2022/2023 – Lik usikkerhet for alle alternativer 
 Hvis det blir en utsettelse til etter 2026 kan et av alternativene forsvinne (Orano). Kan da bli 

et stort press i et lite marked. Finnes en begrenset kapasitet i markedet. Det er flere og flere i 
markedet som planlegger dekommisjonering 

Vurdering av usikkerheten  
Frykter utsettelse av KVU-beslutningen 
Frykter utsettelse av behandlingsform  
 
Frykter en utsettelse til etter 2026 (Alt. a, b) 
 Da er det risiko for at et av alternativene går ut 
 Kan da bli et stort press i et lite marked 
 Finnes en begrenset kapasitet i markedet 
 Det er en flere og flere land som planlegger dekommisjonering 
Alternativ 0 
 Fremdriften usikker pga. krevende saksbehandling innenfor regelverket i plan- og 

bygningsloven; reguleringsprosesser, konsekvensutredninger, etc. 
Alternativ a) og b)  
Utsettelse til etter 2026: 
 Frankrike: Signaler for å slutt å reprosessere – slik som i England 
 Per i dag har prosjektet laget et tidsvindu med muligheter.  
 Hvis mulighetene ikke utnyttes kan det medføre store kostnadsøkninger eller i verste fall 

bortfall av løsning. 
Alternativ c)  
 Studsvik vil trolig opprettholde tjenester, men kan ha funnet andre tjenester og produkter frem 

til 2026 
Alternativ d) 
 Studsvik vil trolig opprettholde tjenester, men kan ha funnet andre tjenester og produkter 

frem til 2026. 
 Per i dag har prosjektet laget et tidsvindu med muligheter. Hvis mulighetene ikke utnyttes kan 

det medføre store kostnadsøkninger eller i verste fall bortfall av løsning. 
Trippelanslag 

Alternativ P10 Sanns. P90 
Alt. 0.  0% 0% 30% 
Alt. a, b) 0% 0% 40% 
Alt. c)  0% 0% 40% 
Alt. d) 0% 0% 40% 
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Vedlegg 3. Usikkerhetsseminar og analyseprosessen 
 
Program for usikkerhetsseminaret: 
Analyse  Aktivitet 

Oppstartsmøte Velkommen, mål for analysen og mål for dagen 
Oppstartsmøte Definere omfang av analysen 
Oppstartsmøte Presentasjon av prosjektet inkl. status og premisser 
Oppstartsmøte Definere basisestimatet 

Identifisere de viktigste usikkerhetene (idédugnad) 
Del I Gjennomgang grunnkalkyle og estimatusikkerhet 
Del I Estimatusikkerhet – fortsettelse fra Del I 
Del II Kvantifisering av usikkerhetsdrivere  
Del II Kvantifisering av usikkerhetsdrivere – fortsettelse fra Del II 

 
Usikkerhetsanalyseprosess 

• Formøte                                             30.04.2020 
• Analyse samling Del I                       05.05.2020 
• Analysesamling Del II                       08.05.2020 
• Foreløpig resultat                             13.05.2020   
• Endelig resultat                                 15.05.2020 
• Siste avklaringsmøte                        26.05.2020  

 
Tabellen under viser ressursgruppen. 

Navn Firma Rolle Start 
30/4 

Del I 
5/5 

Del II 
8/5 

Pål Mikkelsen NND Adm. Dir. 
  

X 

Nils Bøhmer  NND Leder FU, NND X X X 
Håvard Kristiansen  NND Rådgiver FU, NND X X X 
Asbjørn Hansen WSP Rådgiver KVU X X X 
Ingeborg Rasmussen  Vista Analyse Rådgiver KVU X X X 
Peter Bennett NND Rådgiver FU, NND X X X 
Leonid Andrevv Vista Analyse  Rådgiver KVU X 

 
X 

John Sverre Løvaas WSP Norge AS Datastøtte X X X 

Hilje Langeland WSP Norge AS Prosessleder UA X X X 
 
 
 


